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 . پيشگفتار5

هتای مختلتف بتر ای از نقد ادبتی استک کتس بتا بررستی تتتثیر متقابت  ادبیّتات ملتکات تطبیقی، شاخسادبیّ

دهد. ایتن شتاخۀ ادبتی دسک میس جانبس از اشتراکات متردّد فرهنگی و زبانی باندازی همسیکدیگر، چشم

هتای س، مکتب فرانسوی و مکتب آمریکایی. مکتب فرانسوی با بررستی جنبتاسکدارای دو مکتب عمده 

های دیگر بر مبنتای مطالرتات تتاریخی و اختتالا زبتان، پتی بتس تتثیر و تتثّر در ادبیّات یک ملّک با ملّک

تر، تنهتا بتا متالک کس مکتب آمریکایی در سطحی وسی  برد در حالیبا یکدیگر می هاآن پیوند و تالقی

و تتتثّر، ارتباطتات تتاریخی و اختتالا قرار دادن تشابس و همانندی دو اثر ادبی بدون در نظر گرفتن تتثیر 

، منظتور از استک توجّتسیتک اثتر ادبتی مرکتز  در این مکتب، ادبیّتکِپردازد. زبان، بس بررسی و تطبیق می

سازد، لذا در بررسی و تطبیق آثتار هایی کس یک اثر را بس اثر ادبی تبدی  میادبیّک، یرنی تمام آن ویژگی

 (11: 1331 )ستیدی، تتتثّرداشک، نس روابت  تتاریخی و رابطتۀ تتتثیر و  ستوجّادبی باید بس میزان ادبیّک آن 

ای ای فراتر از آن زمینتسنوردیده و در گسترهملّی را درگونس اسک کس ادبیّات تطبیقی مرزهای قومی و این

 بتا یکتدیگر در ستطوا مترتدّد فتراهم  هتاآنمناسب برای شناخک ادبیّات مل  دیگر و نیز پیوند و ترامت  

 آورد.می

ایتتران و عتترب کتس از وجتتوه مشتتترک دینتتی، تتتاریخی و فرهنگتتی  تمتتدّنبررستی پیونتتد ادبیّتتات دو  

فتراوان بتوده استک. یکتی از بتارزترین  کاهمّیّتبرخوردارند نیز همواره در مطالرات ادبیّات تطبیقی حائز 

ین دو ملّتک از جایگتاه باشد کس در آثار شاعران و ادیبان امصادیق این پیوند و اشتراک، مدای  نبوی می

 اند.ای برخوردار بوده و همواره بخش اعظمی از اشرار را بس این م،مون و غرض اختصاص دادهویژه

رو بتس رونتد »تسری  بخشیدن بس توان بوصیری را بس دلی  ادبیّات عربی، میسدۀ هفتم میان شاعران در  

 ۀدر قصتید بتس ویتژهفانی و فلستفی بتس شترر، از طریق آمیختن مرانی دینی، صوفیانس، عرنبوی  مدای رشد 

شتاعر ستایشتگر در ایتن زمینتس،  دیتوان ابیتات و نیز فراوانتی (11 :1331احمدی، )سلیمی و «بردۀ خویش

خالا بترخاقانی از جملس شاعرانی استک کتس . در ادبیّات فارسی نیز، در دورۀ مملوکی نامید )ص( پیامبر

بلکتس قصتاید قابت   ،در ابتتدای دیتوانش بستنده نکترده )ص( رتنهتا بتس ستتایش پیتامببسیاری از شاعران، 

تتا جتایی کتس وی  ای را بس شک  پراکنده بس مدا و منقبک ح،رت رسو  اختصتاص داده استکمالحظس

نامیده و بدین نتام مباهتات ورزیتده و بتدان  «حسّان الررب» در برابر «حسّان الرجم» خود را در قصایدش

 ب گشتس اسک.ملقّ



 3/  بررسی تطبیقی مدای  نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی
 

 

 

نبوی بوصیری و خاقانی بس عنتوان شتاعرانی کتس  مدای رورت پژوهش پیرامون چگونگی ض این،بربنا 

 ی ویتژه بتس پیتامبرتوجّهپذیری از قرآن و فرهنگ دینی مشترک واسطۀ تتثیرس هر یک در دیوان خویش ب

 های تشابس و تفتاوت اشترار ایتن دوتا در خال  آن بتوان بس جنبس گردداحساس میاند، )ص( مبذو  داشتس

 شاعر پی برد.

 های تحقيق. پرسش5-5

 چگونس اسک؟ هاآن نبوی بوصیری و خاقانی و ویژگی مدای الف: کمیّک 

 نبوی بوصیری و خاقانی چگونس اسک؟ مدای ب: وجوه اشتراک و تفاوت 

 های پژوهش. فرضيه5-4

شتترکی از ستیره و رسد کس هر دو شاعر در اشرار خویش بس موارد مدر بیان فرضیۀ پژوهش نیز بس نظر می

تواند ریشس در مسلمان بتودن آن )ص( از جملس مرراج و ف،ای  ایشان اشاره کرده کس می پیامبر شخصیّک

رسد ناشتی از اختتالا بدون شک وجوه تفاوتی نیز میان آن دو وجود دارد کس بس نظر می .دو داشتس باشد

 باشد. هاآنزمانی و محی  جغرافیایی 

و نتوع  نبوی مدای س کردن قرابک دو فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ ملمو ،هدا پژوهش حاضر 

نبتوی ایتن دو  متدای لیت  مقالۀ حاضتر بتس بررستی و تح ،رو از این. باشدمی )ص( نگاه هر یک بس پیامبر

 آوازه در عرصۀ شرر و ادب پرداختس اسک.شاعر بلند

 . پيشينة پژوهش5-1

 .1 ا ارائتس شتده استک:بوصیری و خاقانی بس صورتی مجتزّ نبوی مدای هایی کس در زمینۀ از جملس پژوهش
حتا  و نامتۀ شتراپایتان .2 (رقیس نرمتتی، عبداهلل پاساالری) در دیوان بوصیری سنّکی قرآن و تجلّ کتاب

نبتوی در شترر  متدای نامۀ پایان .3 )فاطمس فیض( آثار و افکار بوصیری و تحلی  اغراض و فنون شرری او
نبوی بوصیری و بررسی ستیمای پیتامبر  مدای نامۀ شرا پایان .4 اد منیجی()فؤ وریعطار نیشاب بوصیری و

)محمتود  نبتوی در آثتار کرتب و بوصتیری و شتوقی متدای نامتۀ بررستی پایان .1 )سمیس پرویزی( در آن

 )عبدالحمیتد احمتدی(« )ص( در آثار عطتار و بوصتیری بررسی تطبیقی ستایش پیامبر»مقالۀ  .6 اکبریان(

 شخصتیّکنامتۀ بررستی پایتان .8 )قاستم مختتاری( «ار و بوصیرینبوی عطّ مدای رسی تطبیقی بر» .7

« )ص( در شترر خاقتانیمحمّتد سیمای ح،ترت »مقالۀ  .3 )اعظم پورعلی( )ص( در قصاید خاقانی پیامبر

 .11 )جهانگیر جرفری، روشنک رضتایی(« سیمای پیامبر اعظم در دیوان خاقانی» .11 )سریداهلل قره بگلو(
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 .12 نیتا، ستید امیتر جهتادی()ناصر محستنی «خاقانی شروانی زهیر و بن نبوی کرب مدای نقد و بررسی »

ات نگارنتده در اطّالعت)ستلمان رحیمتی(. بتر استاس  «نبتوی خاقتانی مدای انرکاس آیات و روایات در »
تطبیقتی ستیمای  بررستی»ای همایشتی بتا عنتوان نبتوی مقالتس متدای رابطس با تطبیق بوصیری و خاقانی در 

)قاسم مختاری، شهال جرفری( بس چاپ رسیده اسک کتس تکیتۀ اصتلی « پیامبر در اشرار بوصیری و خاقانی

نویسندگان تنها بر تشابهات اشرار دو شاعر بوده و مطالب بس شکلی گتذرا و بتدون تحلیت  بیتان گردیتده 
تصتمیم بتر  ایتن رونیستک، از  در پژوهش بس نگارنده کمک نموده ولی مقصود اصلی کار البتّساسک کس 

 و متکام  پرداختس شود.  ای مفصّآن شد کس بس بررسی این پژوهش بس شیوه

 . روش تحقيق5-3

از آنجایی کس بخشی از اشرار این دو شاعر دربردارندۀ چارچوب مکتب فرانسوی و بخشی نیز مربوط بتس 

اند، از اسلوب تطبیقتی یراب شدهباشد و هر دو شاعر از مشرب واحدی سچارچوب مکتب آمریکایی می

 بهره گرفتس شده اسک. هاآن مدای تکاملی هر دو مکتب فرانسوی و آمریکایی جهک مقارنۀ 

داشتتس  هتاآنادبتی  شخصیّک وحا  هر یک از دو شاعر ابتدا نگاهی اجمالی بس شرا ،پژوهشاین  در 

دو شتاعر  ایتناشترار ای بتین قایستسم، هتاآن نبتوی مدای ی های کلّتوضیحاتی در باب ویژگیو پس از 

از لحاظ م،مون مورد پژوهش قرار گرفتس استک. در ایتن  هاآنصورت گرفتس و وجوه اشتراک و افتراق 

تالش بر این بوده اسک کس شواهدی از اشرار دیوان هر دو شاعر دا  بر مطالب رکتر شتده آورده  قسمک

نتیجتۀ حاصت  از پتژوهش و  هاآنتشابس و تفاوت  هایدر بخش انتهایی بس شکلی گذرا عل  و زمینسشود. 

 نگاشتس شده اسک.

 گذرا به زندگی ادبی بوصيری و خاقانینگاهی . 5-1

 بوصيری
و  شترا التدّین اشکنیتس .بوصیری از شررای بزرگ قرن هفتم هجری در مصر اسک محمّدین الدّ شرا

عمتر را در قتاهره گذرانتده و در هتای واپستین ی ستا و (214: تتاالکتبی، بتی. )لقب وی بوصیری اسک

 بیمارستان منصوری درگذشتس اسک.

الی کتس شتاعر در البتس جتز ترلیقتاتی ،در حوزۀ نثتر ،جای گذاشتس اسکس کس وی از خود ب در دیوانی 

ر د ،گذشتس از نثتر امّا .شودچیز دیگری یافک نمی ،نگاشتس اسک النصیری  والهوی د املردود علی املخرج و قصیدۀ 

 استک. آمتدهبتس نظتم درۀ زنتدگی روزمرّ مسائ شکوه و بیان  ،هجا ،اشراری در م،امین مدادیوان وی 
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عطتوی، ) .عامیانتس و آمیختتس بتا سستتی استکی زبتان، این بخش از ابیات او دارای اسلوبی ستاده و بستی 

1411 :113.) 

 وی تمامتاً ی اوسک کتس شتهرتنبوِ مدای  بوصیریترین بخش دیوان ین و وسی ترمهم افزون بر این، 

این بخش از ابیتات او دارای استلوبی متتین، استتوار و ترکیبتی بتدوی . سکوااشرار خاطر این دستس از س ب

 (113)همان:  اسک.

 خاقانی
 (414 :1331 عتوفی،) هجتری قمتری در شتروان 121بزرگ ایرانی اسک کس در ستا   شاعرانخاقانی از 

کترده و از ص متیاو نخسک حقتایقی تخلّت .ده اسکین بونامش بدی  و لقب وی اف،  الدّ د گشک.متولّ

ص خاقانی را برای ختود برگزیتد. راه یافک تخلّاکبر منوچهر ، نزد خاقان بس دربار شروانشاهان کسیهنگام

هتایی کتس در جتوانی در متدا و قصتیدهدر لطافک طب  و مهتارت خاقتانی ین با دیدن الدّعمویش کافی 

 ،حسّتان الرجتم عطا کرد. حسّان الرربدر مقاب   حسّان الرجمقب بس وی ل، سرودمی )ص( ستایش پیامبر

 لقبی بود کس خاقانی خود در آثار خویش بدان مباهات ورزیده و در اشترارش بتدان اشتاره کترده استک،

 :باشدمیبیک زیر  هاآننمونۀ 

 سترایمتدا عجم انحسّ و حاضر مصطفی

 جتا جتاه دهنتدهمتس را عجتم حسّانگرچس 
 

 گویتتا بیننتتد طتتوطی پتتیش ستتیمرش خمتتش 

 بیننتد جتا خاک عرشس ب بس کسآن  جاهش
 

 (316: 1317)سجادی، 

هجتری قمتری در آنجتا  131اواخر عمر بس شهر تبریز کس متورد عالقتۀ وی بتود رفتک و در ستا   دری و

 ررای آن شهر بس خاک سپرده شد.الشّ ةدرگذشک و در مقبر

: 1344هتدایک، ) الفصتحای طریتق ختود استک  البلغتا و افصت در ادب ابلغ بنابر نظر بر،ی، خاقانی 

در ستتایش پادشتاهان و ستالطین عصتر و نیتز متدا ستک بخش اعظم اشرار دیتوان وی متدای  او (313

 باشد.از آثار وی می منشآتو  العراقنیحتفة )ص(. دیوان،  ح،رت پیامبر

 ر و ترکیبتاتی مرتانی نتو و جدیتد را بتس یکتدیگر پیونتد زده و تصتاوی شاعری مبتکتر استک، ،خاقانی 

از همین ویژگی شتاعر استک  یابد،آفریند کس خواننده جز با کاوش فراوان بس مقصود شاعر دسک نمیمی

کنتد و را در شرر ختویش تکترار نمتی انینیشیپو م،امین ا اند،او دانستس خورِالمرانی را در اقکس لقب خلّ
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را بس ایمتا بگویتد و از کلمتات مرتانی صتری   او باید هر چیز بخواند، هاآنعادت ندارد اشیا را بس اسامی 

 (22: 1341دشتی، . )را نخواهد هاآن

  هتای لفظتی و مرنتوی کتالم و تستلّتناستب اصترار بتر  ،وسرک دایترۀ تخیّت ع،استخدام مرانی متنوّ 

احادیت  و حتوادت تتاریخی  ،ها و واژگان فراوان و نیتز تلمتی  بتس آیتاتگنجینۀ دانش فرد بر بس منحصر

 بس پیچیدگی و دشوار شدن فهم بسیاری از ابیات او گشتس اسک.منجر 

الزم بس رکر اسک کس پیچیدگی و دشواری کتالم خاقتانی ریشتس در لفتف و فترم  ،این اوصااتمام  با 

چیتز چنتدانی  ،ها و تشتبیهات شترربس این مرنی کس پس از دریافک استراره شرر او دارد نس در رات مرانی،

 (11 :1381زاده، اشرا) .شودنصیب خواننده نمی

خاقانی از منظر تتثیرش در ادبیّات فارسی جایگتاه واالتتری دارد، در حتالی کتس بوصتیری در ادبیّتات  

 بس قصیدۀ برده در حوزۀ مدا نبوی منحصر گردیده اسک. توجّسعربی تنها با 

 . پردازش تحليلی موضوع4
متدای  پتیش از  گیرد.بر میز ثل  آن را دروان وی یرنی بیش ابخش وسیری از دی ،نبوی بوصیری مدای 

دارد.  نتام «سیعردمعریضیة ارتی   املعیرد ي ذخر» هاآنکس مشهورترین  باشدشام  هفک قصیده میوی سفر حج 

خود سروده استک پتی بتس اشتتیاق شتاعر بتس ستفر حتج و  قب  از سفر حجّ با مطالرۀ قصایدی کس بوصیری

 .بریممی)ص(  س پیامبرزیارت مرقد مقدّ

ی در مهمّت ۀبوصیری مرحلت حجّ گردد.غاز میآوی از زیارت حرمین شریفین  قصاید برد از سفر حجّ 

گتردد، ایتن نبوی جدیدی نمایان متی ۀپیشرفک شرری وی بوده اسک، در این دستس از قصاید شاعر، نفح

و ستبب کتس تشتدید کترد و عواطتف و احساستاتش را برانگیختک ک و انس وی را بس بقاع متبرّسفر محبّ

(. 132 :1421)موسی باشتا،  نبوی جدیدی را برای خواننده ارزانی دارد. ۀگردید کس در قصایدش، حماس

بتس شتمار  هتاآناشرار او شام  پنج قصیده اسک کس همزیس و برده از زیبتاترین و مشتهورترین  قسم ازاین 

ۀ متیم مشتهورترین قصتیدۀ قصتیدۀ بترده بتا قافیت دو نیستک. نآآید و در بین قصایدش همانندی برای می

ین تترمهتمنبتوی سترودن ایتن قصتیده بتوده و از  متدای بدون شک سبب اشتهار وی بتس ، بوصیری اسک

علمتا و  توجّساین قصیده بسیار مورد (. 313: 2113درنیقس، ) .شودنبوی محسوب می مدای قصاید در بین 

الهام بسیاری از قصایدی شد کس برتد  ها منب تمدّ»و ادبای همان عصر و دوران پس از خود قرار گرفک 

 (314)همان: « .از بوصیری در مدا ح،رت رسو  سروده شد
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 شخصتیّکآفرینی و تصویرسازی ابرتاد بس م،مون فراوانیآوازۀ شروان نیز در ابیات خاقانی شاعر بلند 

اهی گت در دیتوان خاقتانی نرتک رستو  بتیش از حمتد خداستک، و سیرۀ وی پرداختس اسک.پیامبر واالی 

 (248 :1374کندلی هریسچی، ) .داندتر میس اف،  و مرقد رسو  را از کربس اولیمدینس را از مکّ

از  )ص( بنتد در نرتک و ستتایش پیتامبرچکامس بس عالوۀ یتک ترجیت  11وی در دیوان خود قریب بس  

، ر توصتیف کربتسد« کتازالرّ کنتز»یا « یرمنطق الطّ»برخی از این قصاید چون خود بس یادگار گذاشتس اسک.

رو بس ستوی مدینتس ستایی، در ضمن کربسشاعر  کس باشدان خانۀ خدا میزائرمناسک حج و شور و اشتیاق 

ای گستترده از و کربس زمینتس )ص( ستایش پیامبر ک گماشتس اسک.همّ )ص( بس مدا و ثنای پیامبرو  کرده

در پهنتۀ ادب فارستی از آن  ،دو ایتن هتا ازبلندترین و شتیواترین ستتایش ،گیردبر میسخن خاقانی را در

 (211: 1368کزازی، ) .اوسک

موعظتس و ترغیتب بتس تترک عالیتق فتانی  نبتوی، متدای در  بارز خاقتانیو اختصاصات  هاویژگیاز  

 ستوی نیازی از متانیازمندی بس حق و بی ی،محمّدفقر مفهوم ) یمحمّدروی آوردن بس صفک فقر  دنیوی،

َخخیر  و » :حتدی  مشتهوراهلل اسک و ناظر اسک بر  ِ  اَخخیرالفقیر   غلبتۀ روا (، 143 :1378کتن، مرتدن) («.ای

گیتری بهرهجای قصاید، شاعر در جای خودبینی و خودستایی، وفایی مردم زمانسشکایک از روزگار و بی

هتا و دانتش عیستی و متریم و نیتز استتخدام اصتطالحات بتس ویتژههای پیامبران پایان خاقانی از داستانبی

 هتای شتاعرانس از اجترام فلکتی تصویرستازی بتس ویتژهلومات علوم مختلف همچتون موستیقی و نجتوم مر

  یاطّالعتپتس از کاوشتی فتراوان و  کتس ستبب گردیتده استک کتس درک بستیاری از ابیتات او،باشتد می

 جانبس از داستان پیامبران و آیات و روایات و علوم مختلف حاص  گردد.همس

باشتد کتس بتا استلوب سته  و ممتنت  متی« نیز بس مانند ستایر اشترارش»نبوی  مدای اسلوب خاقانی در  

: 1387ونتد، )زینتی کنتد.بدیلی در کالم ایجتاد متیای در عین سادگی، موسیقی بیآوردن الفاظ پیچیده

 بررسی شده اسک:ها ، سپس م،امین مشترک میان اشرار آندر ادامس، ابتدا موارد افتراقی (31

 افتراقات. 4-5

 استکایتن  ،گرددشکار میآو مروری گذرا بر خوانندۀ اشرار خاقانی و بوصیری  اوّ  نچس در نگاهف: آال

ک از کمیّت ،انتدو سیرۀ نبوی ستروده شتده )ص( در مدا پیامبر منحصراً، کس ابیاتی کس در دیوان بوصیری

س و حائیۀ خویش را بتا بائی قصاید چون همزیس،بر،ی  حتّی او، بیشتری نسبک بس اشرار خاقانی برخوردارند

در مطل  قصیده بس متدا پیتامبر گریتز زده  مستقیماً ،مساستهال  آغاز کرده و بدون پرداختن بس مقدّبراعک
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چینتی نداشتتس و متسنیتازی بتس تمهیتد و مقدّ )ص( کنتد کتس وصتف پیتامبرگویی شاعر احساس می .اسک

، در حالی اسک کس در قصتاید خاقتانی این (331: 1421باشا، . )م اسکرکرش بر هر سخن و حدیثی مقدّ

باشتد. گتاه در بر،تی قصتاید مۀ قصیده میغالباً ابیاتی کس دربردارندۀ مفهوم مدحی هستند، کمتر از مقدّ

 بس نظم کشیده اسک.)ص(  بینیم کس در طو  قصاید، تنها دو یا سس بیک در مدا پیامبرنبوی او می

او بیشتتر در  گراسک،گردد کس بوصیری شاعری موضوعیبا مطالرۀ ابیات بوصیری و خاقانی روشن مب: 

پتردازی و آرایتش لفظتی کتالم چیتزی نیستک کتس صتنرک باشتد،پی نمایاندن غرض اصلی قصتیده متی

از همین روسک کس ترتابیرش را بتس شتکلی ستاده،  ،پی فهماندن مرناسک او در پایبند باشد،بدان بوصیری 

گراسک و در پتی زینتک بخشتیدن کس خاقانی بیشتر اسلوبی حال در ،کندف بیان میرسا و بس دور از تکلّ

تتر نشتان دهتد و بتا ریختتن صتور خیتا  را زنتده ،  بس استرارات و تشبیهاتخواهد با توسّاو می ؛بس کالم

. ستتبک متمتتایز ستتازددان و پیتتروان صتتاحبختتود را از ردیتتف مقلّتت ،م،تتمون در قالتتب تربیرهتتای تتتازه

ریتزد تتا بینیم کس مرانی ساده را در قالب الفتاظ و واژگتانی ناآشتنا متیمی بنابراین (11: 1376)ماحوزی، 

 چندان بخشد. کالمش را رونقی دو

تتر از قک مدا موفّدر انتخاب اولویّ ،کس بوصیری در غالب موارد اسکاین  هاآنهای از دیگر تفاوتج: 

ستاز های اصتلی و سرنوشتکازفر الوصفی بس توصیف دئزا کاهمّیّصورت کس بدین کند،خاقانی عم  می

کنتد ر متیار و منکرینی را تصوّگویی پیش روی خویش کفّ دهد،مین چون کتاب الهی، قرآسیرۀ نبوی 

کتس خاقتانی تنهتا یتک بیتک از  در حتالی، داندمی هاآنخود را ملزم بس جد  با  هاآنحا  کس برای اقناع 

 یچ تصویر روشنی از این مرجتزۀ جتاودان پیتامبره واشرار دیوانش را بس این مرجزۀ عظیم اختصاص داده 

 ، بس عرصۀ کالم نکشانیده اسک.گردیدکس موجب حیرت همگان  )ص(

 اشتراکات. 4-4

 اسراء و معراج. 4-4-5

ع شماری بس سرودن مفاهیمی متنتوّاز جملس پربسامدترین مرجزاتی اسک کس شررای بی )ص( مرراج پیامبر

 اند.نبوده مستثناو خاقانی نیز از این مقولس  بوصیری اند،دهگمارک در آن، همّ

قصتی بتس األ الحترام بتس مستجد و ستیر شتبانۀ ایشتان از مستجد )ص( مرتراج پیتامبر ،در شرر بوصیری 

س در محفلتی دّالمقت سوار بر براق کتس در بیتکقهرمانی اسک  )ص( پیامبر. تشبیس شده اسک« شبروی ماه»
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 گونس کتس ختدمتگزار، مختدوم ختویش را بترآید، آنان آنمی کس همۀ فرشتگان و پیامبران حاضرند فرود

 .م داشتندنیز بس عنوان پیشوای خویش برگزیده و بر خود مقدّ را محمّددارد، م میخود مقدّ

عقیدۀ کسانی را کس تنهتا قائت  بتس روحتانی  ،)ص( بس جسمانی بودن مرراج پیامبر وی در بیتی با اشاره 

تتاز عرصتۀ عتروج بتس عترش اعلتی سرا تنها یکّت )ص( کند و پیامبرد میح،رت هستند، ر بودن مرراج آن

و در راه  هرا یارای همگتامی بتا آن ح،ترت نبتود)ص(  راالمین، فرشتۀ همراه پیامب حتّی روا داند کسمی

همان رستیدن وی بتس مقتام قتاب قوستین  ،در واقرۀ مرراج را)ص(  وی اوج قرب مرنوی پیامبر اند.میبازم

را در  )ص( در طتور ستینا، پیتامبر )ع( و ماجرای ح،ترت موستی )ص( ن قیاس مرراج پیامبردانستس و ضم

نصتیب در طتور ستینا از آن بتی )ع( داند کتس موستیآن فاصلۀ نزدیک با پروردگارش بینندۀ چیزهایی می

وردگتار )ع( از ستوی پر را درک کرد در حالی کتس موستی «لخهی إا تظ یر  یخب   ای ين»)ص( حقیقک  پیامبرماند. 

 ۀ اعراا(.سور 143)اشاره بس آیۀ  نشنید. «ينلن تخرا»جوابی جز 

ِ    یأدتخییییییییییییی  أوییییییییییییییینی  قخ سخ  قیییییییییییییرب   مییییییییییییین  ز لییییییییییییییییت   لییییییییییییی

 

   ِ ییییییییییییییییییییییی   منییییییییییییییییییییی لیِ مخثییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی وح   لهیییییییییییییییییییییً   وخحتخ
 

 (176: 1374 )کیالنی،

یییییییییییییین  ال یییییییییییییییییی   ییییییییییییییییینی  ق سخ رب  یییییییییییییییییق ویخأخ  م 
 

یییییییییییییییییینییییییییییییییییییییم سخ  ی د    ِ  م   نرهییییییییییییییییییییس  ی  یط یییییییییییییییییی   دوتخیییییییییییییییییی
 

 (211: )همان

ستخن بتس میتان آورده  )ص( همچنین در قصاید خود با نگاهی صوفیانس از فلستفۀ مرتراج پیتامبر ،بوصیری

واسطۀ وصا  بتس مرشتوق الیتزا  و نائت  شتدن بتس استرار غیتب و علتوم س )ص( را ب اسک، آنجا کس پیامبر

)ص(  ب از دیتدگان پیتامبرداند، در این مرراج، پردۀ غیکائنات، ندا داده شده بس رفرک و بلندمرتبگی می

 :مانداز حوزۀ مررفک وی پنهان نمیکنار زده شده اسک، از این روی اسک کس چیزی 

 اییییییییییییییِ ر  یوقییییییییییییی  ا سییییییییییییی ِیرء  لییییییییییییییییییییییییییییفخ الغ طیییییییییییییییک ش  

 

 ز ب  ییییییییییییییییییییییییییعي ءخ عنوییییییییییییییییییییییییر یِ  ال شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییَع ل   م   

 

 (42)همان: 

آورده اسک کس در طتی نظم در )ص(، دو بیتی را بس بوصیری در قصیدۀ برده، در پایان بح  مرراج پیامبر

ک پیشگاه خداوند مترتا  مقبولیّت خاطر داشتن چنین پیامبر واالمقامی کس درس ک مسلمان، بآن بس تمامی ملّ

ترین پیامبران اسک ما نیتز دارد کس اکنون کس پیامبر ما گرامیدهد و بیان مییافتس اسک، بشارت می و تتیید

 .ک هستیمواسطۀ او برترین ملّس ب
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کنتد. او )ص( در شب مرراج اشاره متی در ابیاتش بس همراهی جبرئی  با پیامبر ،بوصیریچون هم ،انیخاق

ی محمّتدختادم دربتار  ک راب درگتاه ابتدیّی، جبرئیت ، فرشتتۀ مقترّمحمّدقدر و منزلک  در بیان عظمک

برستد و در )ص(  نتوانسک بس قدر پیتامبر ،شاین سلطان روزگار با همۀ مقام و منزلت دانستس اسک. جبرئی ،

 گتذارد.تتر نمتیهایش را بسوزاند قدم بس پیشو از بیم اینکس آتش قرب الهی، با  ماندیبازمبین راه از او 

ایی بترای ح،ترتش جا رسید کس درخک سدره در آستمان هفتتم، چتون متکّتی تا بدانمحمّدقدر و مقام 

ی محمّتدی بر عترش را متدیون قتدر ای برای او شد و آسمان، این استواگردید و عرش خداوندی سفره

 :داندمی
 او درتتتتان نخسک بترون تاختک قتتآسم از

 شک مکن گفک خرد گوشس آسمان ب پس
 

 اهتم ستدره متکّت و آمتد نطرتش هم عرش 

 استتوی الررش علی اسک مصطفی قدر کان
 

 (1: 1317)سجادی، 

 آمتد او بتاالی رع برتتش درع کسشهنشاهی
 

 آمتد او ط  پتاین عرش فرق سکدستی قدر 
 

 (448)همان: 

در بیتتی بتس ماننتد بوصتیری بتس فلستفۀ مرتراج همچنین عالوه بر بس تصویر کشیدن مقام قاب قوستین، وی 

یافتس بس قلرۀ رازی بزرگ دانستس کس با دیتدگان ختویش،  ح،رت را دسک ص( اشاره کرده و آن) یامبرپ

 ملکوت خدای قدیم را مشاهده کرده اسک.

 چشتم ستر بس دهتتتدی و هسررسید ورتس در
 

 راتچتبتی و ونتتتچیبت قدمک سرایخلوت 
 

 (6)همان: 

س، بینیم کس هم بوصیری و هم خاقانی برای بیان ایتن قصّت با امران نظر در ابیات دو شاعر در این بخش، می

 در ایتن مجتا  از روا  پیوستتس و هتاآنابیتات  انتد.های مشتهور بهتره گرفتتساز چارچوب قرآن و روایک

؛ بوصتیری بیشتتر بتس انتدمربوطر استک و مفتاهیم، بتس یکتدیگر م روایتی و تتاریخی برختورداترتیب متنظّ

کتس خاقتانی  در حتالی ساده و رسا هستند. اج نظر داشتس و تربیرات وی بسیارم،مون و محتوای واقرۀ مرر

بدیری نظیر استتراره، تشتبیس و های ع و رنگین و استفادۀ فراوان از آرایسگیری از الفاظ و ترابیر متنوّبا بهره

تر بس اشرارش بخشیده اسک. وی تمامی نمادهای عظمتک هستتی را بتس قای زیباتر و قاب  ترمّکنایس، جلوه

)ص( در مرتراج نبتوی، نطت   گیرد تا بتواند ترابیری زیبا و ممتاز نظیر مشایرک سنگ با پیتامبرخدمک می
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، بتس عبتارتی زبتان ح،رت در مرراج بیافریند رای آنا شدن سدره بی و متکّمحمّدشدن عرش برای قدر 

 باشد.عامیانس و تخصّصی بوده و فهم آن نیازمند بس استفاده از کتب لغک می شرری خاقانی غیر

 )ص( مقام و منزلت واالی پيامبر. 4-4-4

هتوم انسانی برختوردار استک. ایتن مفهای فوقو ویژگی صفاتانسانی داشتس و از )ص( وجودی فرا پیامبر

بر استاس ایتن شتود.ی یتاد متیمحمّتدای اسک کس در عرفان اسالمی از آن بس عنوان حقیقک بیانگر نظریس

اگرچتس از نظتر زمتانی آخترین پیتامبران شتمرده شتده و ک غایی خلقک هدا و علّ)ص(  پیامبرحقیقک، 

م و از ختود نیتز تقتدّ انبیاء قبت  حتّی ها وها، انسانهمۀ پدیده بوده اسک، ولی از جهک وجودی و راتی بر

، ج 1383المجلستی، ) «آدم  اینیخ املیرء  والط ینیر وکنی   تيه ی»آمده استک  یثیدر حدگونس کس ک دارد، هماناولویّ

16: 412) 

ی تتوجّها و عرفتان بتس رشتد قابت  زیستند کس تصوّای میبوصیری و خاقانی نیز از آنجا کس در دوره 

 )ص( و جریتان نتور های این نظریتس نظیتر خلقتک ازلتی پیتامبرفسلّمؤرسیده بود، در شرر خود بس برخی از 

هستتی و عظمتک  )ص( بتر کت ّ برتری پیتامبر ،بر سایر انبیاء الهی)ص(  ک پیامبری، برتری و اف،لیّمحمّد

 اند.اند و بس تفصی  سخن در این باره پرداختسمنزلک او اهتمام ورزیده

کنتد کتس قبت  از ده و از ایشان بس عنوان سترّی ازلتی یتاد متیاشاره کر)ص(  رم راتی پیامببوصیری بس تقدّ

ختاطر وجتود س آفرینش جهان، در ضمیر غیب وجود داشتس اسک، هتدا و غایتک خلقتک هستتی تنهتا بت

. انتدگردد روشنی گرفتتسی کس سرچشمۀ انوار عالم محسوب میمحمّدس او بود و تمام هستی از نور مقدّ

آمتده  هتاآننتور ازلتی، بترای  ایتن واستطۀس اند، بتس پیامبران آوردهشاعر مرتقد اسک کس همۀ مرجزاتی ک

اسک، او آفتاب ف،  اسک و همۀ پیامبران دیگر ستارگانی هستند کس انوار آن آفتاب را در ظلمتک شتب 

 کنند:منرکس می

ییییییییییییییییل    ریییییییییییییییییییرام  هبییییییییییییییییییییالک   الر سییییییییییییییییل    یییییییییییییییییییأختخ  آ    وک 
یییییییییییییییییی یضیییییییییییییییییییَخ  س  ییییییییییییییییییییشخ  ِ  یَإت ییییییییییییییییی  رییییییییییییییییییییکخ اک ي و ل  ه 

 

ییییییییییییییییییییین ت   لخ یییییییییییییییییییییییر ات صخ یییییییییییییییییییییییإن  َ  ییییییییییییییییییییی     ی ه  ییییییییییییییییییییییییم   هب 
 لخ   ییییییییییییییییییالظ   َیییییییییییییییی   ایخهر للنییییییییییییییییر   یأتیییییییییییییییی و رنخ ییییییییییییییییییظي  

 
 

 (134: 1374)کیالنی،  

واستطۀ ایتن س ی بود و پیامبران الهی نیتز بتمحمّد، در واق  سجده بس نور سکئمال سجدۀ ،بس اعتقاد بوصیری

 .نور از شر رهایی یافتس و بس مقامات و درجات واال رسیدند
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 هتاآنتترین رین و گرامتیتتبه را تتاج رست ، )ص( بوصتیری پیتامبر ،یمحمّتددر گرو اعتقاد بس حقیقتک 

)ص( بر انبیاء آغاز کرده و با اشاره بتس  قصیدۀ طوالنی همزیس را با تف،ی  و رجحان پیامبر حتّی خوانده و

 )ص( پیتامبر بینتد،، ناتوان متیپیامبران را در رسیدن بس مقام و منزلک واالی وی)ص(،  واقرۀ مرراج پیامبر

آنتان را  کنندۀ ویاند و بزرگی خیرهماندهۀ عظمک او درآسمانی اسک کس پیامبران از رسیدن بس بلندای قلّ

هتای رات مترتالی او را داشتس اسک؛ پیامبران تنها تصتویری از صتفات و ویژگتیاز نزدیک شدن بس او باز

 :کندتنها تصویر ستارگان را در خود منرکس میگونس کس آب نیز، سازند، هماننمایان می

 رء  هیییییییییییییییییییییییییییی خ األتيیهخیییییییییییییییییییییییییی ق    یییییییییییییییییییییییییییییف تخرقخ هیییییییییییییییییییییییییک
 ری  حیییییییییییییییالکخ وقخییییییییییییییعیییییییییییییی َییییییییییییی  رو وکیسییییییییییییییي    یلخییییییییییییی
 ر ییییییییییییییییییییییییییییییی  للنیفرت ییییییییییییییییییییییییییییییی ا ص  یل یییییییییییییییییییییییییییییییمخثً  رییییییییییییییییییییییییییییییان

 

 رء  ییییییییییییییییییییییییییور مسیروخلخخییییییییییییییییییییییییرًء میییییییییییییییییییییییر طییییییییییییییییییییییییر مسيیییییییییییییییییییییی 
 رء  یییییییییییییییییییییییییییسخنو  و یییییییییییییییییییییییییییی خ دوتخ یلخ سیییییییییییییییییییییییییًنر منییییییییییییییییییییییییی

 رء  یییییییییییییییییییییییییییییملا  مخ جیییییییییییییییییییییییییییییلخ النیمر مث یییییییییییییییییییییییییییکیییییییییییییییییییییییییی    
 

 (1 )همان:

را سرور جهتان، عترب  بر تمامی موجودات اشاره کرده و ایشان )ص( پیامبرشاعر همچنین بس بیان برتری 

 .و عجم دانستس و هیچ همتایی در جهان برای او قائ  نیسک

بتر آنچتس  )ص( کند کس هنوز سپیدۀ صب  از  ندمیده بود کس پیشتوایی پیتامبرخاقانی نیز در ابیاتی بیان می

 :ر گشتس بودهسک و نیسک مقدّ

 وزتتتتتاز  هن ت تتتتده ستپیدۀ صبتتتتتتبرنام
 

 وا تتتتپیش د از  بتودهتتتتس سپیتتتتتبتر سی کو 
 

 (1: 1317)سجادی، 

سبب سپیدرویی ح،رت آدم و نیتز دلیت  نومیتدی شتیطان از رحمتک و غفتران الهتی را وجتود  ،خاقانی

بتس  توجّتسطان و عدم سجدۀ او بر آدم اشاره کرده کس در واقت  بتا داند. وی بس سرکشی شیص( می) یامبرپ

 گردد.س ایشان محسوب میبس مح،ر مقدّ گستاخی)ص( بر عالم آفرینش،  م وجودی و راتی پیامبرتقدّ

دستک بتس آفترینش  )ص( پیتامبرختاطر وجتود س ک نهاده و بتخداوند بر دیگر مخلوقات منّ ،از منظر شاعر

اعتبار جهان خلقک و همچنین رونق دنیای استالم همتس ستببش وجتود اوستک. ارزش و  ،هستی زده اسک

دانتد، آنجتا کتس هتا متیدرجتات آن ک برگزیده شتدن پیتامبران و علتوّ)ص( را علّ وجود پیامبر حتّی یو

 :داند)ص( و آدم را بس سبب شفاعک او برگزیده می را بس سبب راهنمایی پیامبر )ع( موسی

 ن تتتگشتتس مصط او داللک از یتتتهم موس
 

 تبیتتتتتاو بتتوده مج اعکتتتتآدم از شف هتتم 
 

 (4)همان: 
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گتزاران ترین انبیا را کارترین و شایستسبر پیامبران دیگر را آنجایی کس بزرگ )ص( اوج برتری پیامبر وی

و )ص(  لشتکرگاه پیتامبر ستازو زره رساند؛ آنجایی کس داود نبی را زرادکند، بس اثبات میمی مررّفیوی 

 :داندرا نیز فرماندۀ این لشکر می )ع( ،رت سلیمانح

 رگاه او تتتتتتتتی زراد لشکتتتتتتنب گشتتس داود
 

 آمتده یمانلشکر ستلآن  جیش صاحب باز 
 

 (4 )همان:

ی بس توصیف ارادت نمادهای عظمک هستتی همچتون آستمان محمّدو مقام  در بیان قدر ینخاقانی همچن

ی شتد، محمّتدزد، گردون پیر با تمام فرتوت بودنش، مرید کمتاالت پردامی )ص( در برابر منزلک پیامبر

بتر  ک،نتات استئنیتز کتس ستلطان کا رنگ نیلی آسمان گواه پوشیدن خرقۀ ارادت این پیر اسک. خورشتید

یتا »را حک کرده و ناهید کس زیبتارو و خنیتاگر فلتک استک سترود « البشر دیا سیّ»روی نگین خود نقش 

 :آن ح،رت سرداده اسکرا خطاب بس « وراحسن الصّ

 ینتبتر نگت یدتتتخورش زده البشر دتتتتتیا سی
 

 واتتتتتن بتتر زده ناهیتتد ورتتّتتن الصتتتتیتتا احس 
 

 (44)همان: 

نظر دارنتد و ی، وحدتمحمّدآید کس هر دو شاعر در اص  موضوع حقیقک میاز مطالب رکر شده بر - 

عمق بس بیتان مفتاهیم صیری کوتاه، ساده و کمدانند، بو)ص( را ازلی و او را غایک هستی می وجود پیامبر

پرداختس، بدون اینکس خود را در آوردن صنای  لفظی بس زحمتک بیفکنتد در صتورتی کتس خاقتانی در ایتن 

هتای ادبتی و نیتز آگتاهی از علتوم بخش با قدرت شاعری و روق توانای خود در استخدام الفاظ و آرایس

 رسد.تر از بوصیری میفقگشاید کس بس نظر موّید دنیای دیگری را بس روی خواننده ممتردّ
 ص() يامبرپفضایل و مکارم . 4-4-1

نمتای جتال  الهتی بتوده و استوۀ تی فراانسانی داشتس و ایشان آیینتۀ تمتامص( ماهیّ) یامبرپف،ای  و مناقب 

ف ای از اشترار ختویش را بتس توصتیحوزۀ گستتردهخاقانی  شوند. بوصیری وک محسوب میکام  انسانیّ

ق وی ترلّت، خلق و خو، جود و کرم و عتدم)ص( جما  پیامبر)ص( از جملس  ای از خصوصیّات پیامبرپاره

 اند.بس امور دنیوی اختصاص داده

 کمتا  رستیده استک، ستیمای پیتامبر در نگاه بوصیری هم در صورت و هم در سیرت بس حدّ )ص( پیامبر

گیترد و آن را آن از شب ظلمانی نقتاب برمتی)ص( همچون خورشیدی اسک کس پرتو درخشان و نورانی 

شتود؛ جمتا  متی حفتاظاند و در او، جما ، )ص( یکدیگر را پوشانده های پیامبرسازد. زیباییروشن می
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گیرد و شاخۀ با طراوت درختتی از پوشتش ختود ختارج گونس کس گلی در پس پردۀ غنچس جای میهمان

 :گرددمی
خ یییییییییییییی ییییییییییییییی َ ن  یییییییییییییییین  منییییییییییییییِ ارحلسیییییییییییییییییاحلس رخ یس   رعجخ

 یاألکیییییییییییییییییییییی فخ ییییییییییییییییییییییییر  الحخ مخیییییییییییییییییییییین سخجخ یییییییییییییییییییییییز هیکرلو 
 

مییییییییییییییییییییییییییییی   رء  یییییییییییییییییییییییییییییییرل  وقیمیییییییییییییییییییییییییییییییِ اِلییییییییییییییییییییییییییییییییرل  لیِل 
 حخرء  یالل ییییییییییییییییییی ِیعنخییییییییییییییییییی    یییییییییییییییییییییش    د  یییییییییییییییییییییمرم  والعیییییییییییییییییییی

 

 (111: 1374)کیالنی، 

و اکتستابی نیستک و از ایتن  ص( را موهبتی الهی دانستس کس با نتور حتق تهتذیب یافتتس) یامبرپوی اخالق 

گونتس بتودن الهتی دادن بتا نستبک گردد. شاعریک اسک، از دیگران متمایز میجهک کس پروردۀ رات احد

لق و ختوی ح،ترت در مقایستس بتا دیگتران قائت  شتده ای برای خُ)ص( بس وی، تمایز ویژه اخالق پیامبر

ی»: اسک َخ المقخلمی   الختفخض ی ام م  َخل یه َخظلیر  نی خ  ُخ ی م وخلخی م َ  ل ی خ َخي مخر یخْحمخة  م  ینخ اه   ل نی خ  ستورۀ آ   113)اشتاره بتس آیتۀ  «نم حخ م

 :(عمران

    یییییییییییییییییییییییییییییییییکس د ونخ     ییییییییییییییییییییییییییییییییِ  مخ خاه  یق ییییییییییییییییییییییییییییییییخألئ
  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییسههللا  ل  یی ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییینیٌة ا  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ایوخ یم  

 

یییییییییییییییییییییییییییییییی  یییییییییییییییییییییییییییییییییخ رنخ املخ یوشخ یییییییییییییییییییییییییییییییی ب   و    ی اه   الک س 
    ییهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییالل ي ورییییییییییییییییییییییییییییییییییی   ا  ییوخ يی  الق  یییییییییییییییییییییییییییییییییییکأخ 

 

 (36)همان: 

شماری بتا استتفاده از مرتانی ند کس شررای بیکمک بیان میدر شرا بیک ابتدایی این قس باشا عمر موسی

بتس رهتن  امّتاانتد و توصیفات فراوانتی ارائتس داده بس ستایش اخالق ممدوحین خویش پرداختس ،گذشتگان

 اختالق ممدوحینشتان ۀیک از آنان خطور نکترده استک کتس همچتون بوصتیری، از منبت  و سرچشتمهیچ

 (.314 :1421) .یادی بس تمییز اخالق آنان همک گمارندسخنی بس میان آورند و بس شکلی بن

کتس  یهرکستنژادی اسک کس کرم و بخشش او فراگیر استک و بترای پاک )ص( در شرر بوصیری، پیامبر

، دریتایی از بخشتش وجتود کس طالتب جتود اوستکهدایتی اسک و برای هر ،نهددر راه هدایتش قدم می

واستطۀ کترم وی بتس او اعطتا س ها بان اسک کس همۀ ف،یلکانسانی صاحب ف،  و احس )ص( ، پیامبردارد

 :ای از باران بخشش او را دارندشده اسک و همۀ انبیای الهی تقاضای نوشیدن جرعس

 ل    ییییییییییییییییییییییییخ   يل   و ییییییییییییییییییییییییخخ   ينیه ییییییییییییییییییییییرقخ النخي  ییییییییییییییییییییییییَ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  کل وو   م سٌ یییییییییییییییییییییییییخ هللا  م لخ  ل  یییییییییییییییییییییییییخسن   م 

َخضییییییییییییییییییییییییییییییییییییییِ  شخ ی  َإتییییییییییییییییی  وریکخ اک ي یییییییییییییییییی  ییییییییییییییییییییل  ه  یس  
 

لیییییییییییییییییییییییییییییییییی  ه  يیییییییییییییییییییییییییییییییییییی ات  یي   ومل   رخم  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییکخ     والیع 
رً یَخیییییییییییی یییییییییییینخ  َر یییییییییییینخ ال    ییخشیییییییییییی ر  أویاليخحیییییییییییی م      یيخییییییییییییفرخ م 

 لخ   یالظ یییییییییییییییی يیر للنییییییییییییییییر   َییییییییییییییییی ایخهیییییییییییییییییو رنخ أتیظییییییییییییییییي  
 

 (134-133)همان: 
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تی و بیتتی آورده استک کتس در آن بلنتدهمّستورۀ یوستف،  23بتا اشتاره بتس آیتۀ  هبوصیری در قصیدۀ برد

حتالی بتس  را در)ص(  های پتر از طتال را ستتوده استک. او پیتامبربرابر فریب کوه)ص( در  استغنای پیامبر

فرسایی توانش را برده بود و از ناچاری بر شکم سنگ بستتس بتود؛ در کس گرسنگی طاقک کشدتصویر می

در صدد فریب ایشان برآمده و خود را در مقابت  قتدوم مبتارکش عرضتس  های مملو از طالآن حا ، کوه

امتناع ورزید و زهدش را بتس اثبتات رستاند و بتر  هاآندر منتهای نیاز، از پذیرفتن )ص(  پیامبر مّااکردند، 

 :های نفسانی فائق آمدخواهش

غخییییییییییییییییییییییییییییییییییوشخ    خ  ییییییییییییییییییطخ  ره  ویأحشیییییییییییییییی    ی   میییییییییییییییین سخ
یییییییییییییییییِ  اِل يییییییییییییییییییویاوخدختیییییییییییییییی ییییییییییییییییی نییییییییییییییییییی   م  یرل  الش      یذهخ
ییییییییییییییییییییییییییی  ِ  یییییییییییییییییییییییییییییرویخت  ییر ضیییییییییییییییییییییییییییییوه خه  َی خ ز هییییییییییییییییییییییییییییوأک 

 

یییییییییییییییییی   رخفخ اآلدخم  ییة  کشییییییییییییییییییحرً م خیییییییییییییییییییریییییییییییییییییییی خ احلجیحتخ
    یشخخیییییییییییییییییییییی رییییییییییییییییییییییییيخ أیاهر أیِ  َیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتفس   عخییییییییییییییییییییین

    یالع صخییییییییییییییییییی  و علیییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییییرویةخ ال تخعین  الضییییییییییییییییییا
 
 

 (132)همان: 

ختاک و  ،بتاد آب،)ص( پرداختتس و آن را بتا چهتار عنصتر  خاقانی نیز بس تصویر دو شاخ گیسوی پیتامبر

مرجتونی استک  )ص(، لق و خوی پیامبرخُ ،ر خاقانیاز منظ.داندۀ اصلی حیات اسک برابر میکس مادّآتش 

ی اسک کتس زنتدگی و حیتات محمّدواسطۀ بوی خلق س ب کس سبب شفابخشی روا و روان آدمی گشتس و

 :ی اجتماع انسانی جاری گردیده اسکهادر رگ

 یافتک حیتات   الوریتدتحب ز بوی خلقش
 

 

 اتتتتگرفتک به المتتین  تتتتحب نطقش ز فر  
 

 (141 :1317)سجادی، 

کترد، )ص( طوفانی شده و شروع بس بخشش و احسان متی پیامبر انگوید کس وقتی دریای دستخاقانی می

شایستس اسک اکنتون کتس  ،بنابراین؛ هفک آسمان با تمام عظمتش در مقاب  دریای کرم او حبابی بیش نبود

، دیگتر حتاتم طتایی جود و کرم را بر لوا هستی منتشر کرده« زخمدعای چشم» )ص( نشرۀ دسک پیامبر

 :یفکندبفکر بذ  و بخشش را از سر برون کند و بساط سخاوت و احسانش را جم  کرده و بس کناری 

 یزد چتتو متتوج کفتتش بحتتر کتتف میانتتۀ

 جتود نشرۀ کرد نشر کف او چون کسسزد 
 

 راتتتتتخ، دگنبتت کتتتتبتتدی هف وارحبتتاب 

 ستخا اطتتتکنتد بس ی، طتیتتحاتم ط روان
 

 (3)همان:  

ص( در آن ستفرۀ بخشتش ختویش را گستترده و ) یتامبرپپتردازد کتس نین بس تصویر ضیافتی متیی همچو

)کستی کتس  ختورساند و زلّآسمان و ادریس از بهشک فرود آمده و در آن مهمانی شرکک جستس عیسی از
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)ص( در ایتن مهمتانی، لتب از ستخن  پیتامبر، انتدخوان رسو  شده غذای اضافۀ سر سفره را با خود ببرد(

دستک بترای دریافتک زکتات بتس او روی س خاطر جود و کرمش، آدم و حوا نیز پیمانتس بتس ، ولی بروبستسف

 :اندآورده

کترم  ختوان ق فکنتدتخالی پیش طفیتمص

 خلتد ادریتس ز و فرودآید چرخ عیسی از

 سخاش عید ن روزه و ازتتتسخ ز گرفتس او
 

ا بیننتد تتتتعنق پرتتتران وی از شهستکس مگ 

 ختتوان پایتۀ طاهتا بیننتتد ز لتسز دو را کتاین

 بیننتتد واتتتتح و آدم ةوتاع خواهتتان زکتتتصت
 

 (33)همان: 

در شتب مرتراج کتس خداونتد شد و یات این جهان قائ  نهیچ اصالتی برای مادّص( ) یامبرپاز منظر شاعر، 

اش در گشود و موجودات را بر وی عرضس کرد، جهتان بتا تمتام گستتردگیایشان اسرار غیب را بس روی 

 :ای بیش نبود)ص( رره یامبرپرابر چشمان بینای ب
 ایزد عرضس کرد بروی موجودات خلوت کس شب

 

 آمتتتد او دیتتتدۀ بینتتتای درای رره چتتتون جهتتتان 
 

 (448)همان:  
 ص() يامبرپمدح اهل بيت . 4-4-3

در  ای بتارز آشتکار استک. اوبوصیری از جملس شاعرانی اسک کس آثار اندیشۀ شیری در شترر او بتس شتیوه

ق پرداختتس و بتس حقتوو مقتام واالی ایشتان  )ع( دیوان خویش، بس ستایش اه  بیتک الی قصاید نبویالبس

کترده و  مررّفتی)ص(، وزیر و ولتی او  وی، امام علی )ع( را همزاد پیامبرکند.پایما  شدۀ آنان اشاره می

ک بندگی احتدی جتز بترای کسی اسک کس چهره بس خاو داند. اک و یاری وی میخود را دلبستس بس محبّ

ها برافتد، چیزی بس یقتین ای اسک کس اگر از میان او و حقیقک پردهخدا نساییده اسک، ایمان وی بس اندازه

او افزوده نخواهد گشک، او مبارز میدان نبرد، صبور و اندیشمندی اسک کتس طبتق حتدی  منزلتک بترای 

 ت یِ ال تی   أمبنزلیة  هیریون م ین م سی  اال   ن تکی نخ م ی   أضی  ر ر تخ میأ»)ص(، بس منزلۀ هتارون بترای موستی استک.  پیامبر
 (61: 31 ج ،1383)المجلسی،  «ياع 

کس در ستورۀ انستان در شتتن امتام علتی و ختانوادۀ «  تخیهخیل أ» ۀبوصیری همچنین در ابیاتی بس ناز  شدن آی

 )ع( بیتک ایستتگی اهت ایشان ناز  گشتس اسک، اشاره کرده و سبب نزو  این آیس را مکتارم اخالقتی و ش

و  )س( هتای ح،ترت زهتراوی همچنین امام حسن و امتام حستین )ع( را بتس عنتوان ریحانتسکند.بیان می

 گوید:ساء و علی )ع( را بس عنوان امام خطاب کرده اسک و میح،رت فاطمس را با لقب خیر النّ
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ییییییییییییییییییییییییینخ الز هییییییییییییییییییییییییییرتخییییییییییییییییییییییییییحيیخ  ة  ییییییییییییییییییییییییییییییراء  َرط  یره  م   مخ
 

ییییییییییییوخ  الن سییییییییییییرء   ر  هییییییییییییخخ   ییییییییییین   ا مییییییییییییرم  عل نم    یییییییییییییییص 
 

 (181: 1374 )کیالنی،

پرداختتس،  )ع( اهت  بیتک س علیتس خانتدان بنتی هاشتم وامیّ بوصیری بس ابراز کینس و نفرت بنیبر این،  افزون

انتد اند و حق آنان را غصتب کتردههایی را کس آنان نسبک بس خاندان عصمک و طهارت روا داشتسجنایک

 .شماردبرمی

دانتد کتس هرگتز از یادهتا ای متیز مصیبک جانسوز کربال سخن بس میان آورده و آن را فاجرساو همچنین ا

او بتا  دانتد کتس ختون شتهیدان در آن سترازیر و جتاری شتد،عاشورا را نیز روزی می .گرددفراموش نمی

  )ع( یتتکاهتت  ببتتس بیتتان غتتم و انتتدوه جانکتتاه ختتود نستتبک بتتس  «عرشی یا  م  يخیی کییل  کیراال و   ایض   کییل  »اشتتاره بتتس 

نیتازی و تتوانگری را مایتۀ بتی )ع( اهت  بیتکدت بس سورۀ شوری، موّ 23وی با ت،مین بس آیۀ  پردازد.می

 :کندلبی بیان میدت قک سرودن مدا خود را نیز، تنها موّقلمداد کرده و علّ

نًییییییییییییییییی  یالن  يییییییییییییییییی  یییییییییییییییییییق راخ   ییییییییییییییییییی د ةخ َیإن  املییییییییییییییییی   یَ 
 

َ  هیخخمییییییییییییییییییییییییسيخ  ال  ِ  یییییییییییییییییییییییییل   ییییییییییییییییییییییی ؤخاد  عنییییییییییییییییییییییی  ل  ي   یتخ
 

 (182 )همان:

داند کس اساس و شالودۀ توحید بر پایۀ آن بنا نهاده شتده استک و در ای میاه  بیک را عقیده ، حبّشاعر

در  هرکستیسسک و تباه شمرده و مرتقد اسک کس  ،ک آنان باشدجای دیگر، اعتقادی را کس خالی از محبّ

روشتد، در آخترت، قهتر و عتذاب الهتی او را ی بفهتای متادّرا بس متاع و انگیتزه )ع( ک اه  بیکدنیا محبّ

 :گردانددچار پستی و فرومایگی می

ي  یهییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییی  للن  یل ح    ةٌ هییییییییییییییییییییییییییاال  عق ر   یییییییییییییییییییییییییک 
 ي ة  یییییییییییییییییییییییییییرً مییییییییییییییییییییییییین  خ هییییییییییییییییییییییییییییردًا خرلیییییییییییییییییییییییییییوإن  اعخق

 

   ییییییییییییییییییی  القخ اع  یهللا  ت ينخیییییییییییییییی ور َیییییییییییییییی ییییییییییییییییییعلیییییییییییییییی  أ س   
یییییییییییییییییییییییییییییییییییی    لیییییییییییییییییییییییییییییییییییییالني   آلخ ییییییییییییییییییییییییییییییییییییلک وو د      یفرس 

 

 (22)همان: 

ییییییییییییییییییهییییییییییییییییییییَیییییییییییییییییییی  ال ت رعخ یایییییییییییییییییی مخییییییییییییییییینوإن    يخیخو  یر  خ

 

ییییییییییییییییییییی رخ ییییییییییییییییییییییاال خ هللاخ َیییییییییییییییییییی  ةییییییییییییییییییییییغض  ي  ا     رذ ول  یلخمخ
 

 

 (61)همان: 

در صتورتی کتس بتس ستتایش و تمجیتد از مقتام  خوانتده و )ع( اه  بیتک حسّاندر پایان، خود را ی وصیرب

 داند:گر عرب میء زن نوحسواالی آنان نپردازد، خود را چون خنسا

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییحخس   ریاتیییییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییییرن  م ح    یک  َییییییییییییییییییییإذا   
 

 رءیییییییییییییییییییییییییییی  اخلنسین یییییییییییییییییییییییییی  َإت  ییییییییییییییییییییییییییییییکه   علیییییییییییییییییییییییییی  
 

 (22 )همان:
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 محمّهدکند. اخهالص او نسهبت به  حیهرت خاقانی نیز در دیوان خود با احترام از مرتقدات شیر  یاد می

. ت بستگی وی سازگاری دارداش بیش از هر چیز دیگر، با اخوّ)ع( همراه با باورهای دینی و علی )ص(

پهردازد، )ص( می او آن هنگام ک  ب  توصیف دالوری و شجاعت پیامبر( 113: 1374)کندلی هریسچی، 

 گر ممدوحان خویش را با عنهوان علهیکند و در جایی دی)ع( ب  عنوان امیر نحل یاد می از حیرت علی

راخوانهده و دوستی ف خویش را ب  علوی وی همچنین در ابیاتی، خویشتنِکند.ت تشبی  میهمّ رزم و علی

 :داندترین مخلوقات میترین و فاضلرا عاد  )ع( نژاد علی

 انیاش خاقهههههت بهههههدوسههههه ویعلههههه

 یژاد علهههههاز نههههه یبینههههه دکههههه  بهههههره

 ردم دانر ز مههههههتههههههکدشههههههان نیههههههب

 

 تهههرلاسهههت فاضههه ییرت علهههعشههه کهههز 
 

 تههههراد لههههق و عههههر دان ز ختههههکنیهههه

 رتههههههلکامهههههه  تان از فرشههههههکشههههههنی
 

 (887: 1317 )سجادی،

بهه  تصههحیح مرحههوم علههی  1317-1316ای کهه  در تهههران در سهها  بیههت اخیههر در نسههخ  اوّ  مصههراع

 (887)همهان:  نگاشت  شده اسهت.« نیکان بدشان بهتر از همۀ»ه است، ب  شکل عبدالرسولی ب  چاپ رسید

دیوان خویش، از واقرۀ جانسوز کربال یاد کرده و احوا  خهود و نهااهالن زمانه   عالوه بر این، خاقانی در

 :کندبار تشبی  میین واقرۀ مصیبترا ب  ا

 مهنر شم و نااهالن یزید وقت و ینمن حس
 

 شهروان کهربال و وراعاشه ارم جمله روزگ 
 

 (2)همان:  

، امام هشهتم )ع( ضاالرّ موسی بن یعلب  مراتب ارادت خویش را نسبت  ،ایی در قصیدهوافزون بر این، 

س آن حیهرت بیهان کهرده شیریان، اظهار داشت  و انگیزه و اشتیاق سفر ب  خراسان را زیارت آستان مقدّ

 :است

 اهلل ءشههههها نإوم ان شهههههراسهههههخ  بههههه

 ارضههههههه ومصهههههههمر ۀروضههههههه رسههههههه

  ون پروانههه  شهههمچههه آن روضههه  گهههرد
 

 اهللء اشهههههه نإ موان شههههههآسهههههه آن ره 

 اهلل اءشههههه نإ وموان شههههه  رضهههههشهههههب

 اء اهللن شهههههإ وموالن شهههههت جهههههمسههههه

 

 (416)همان: 

 ص() يامبرپ، شفاعت و درود بر . توسّل4-4-1

ل و طلهب شهفاعت از خهویش را بها توسهّ  مهدایح ،)ص( نبوی برد از توصیف سیرۀ پیامبر مدایحشررای  
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ح،ترت،  رسانند. طلتب شتفاعک و درود بتر آنعنوان منجی بزرگ بشریک، بس پایان می)ص(، بس  پیامبر

)ص( کتس  بوصیری در برده در ابیاتی بتس عهتد ختویش بتا پیتامبر؛اسکنبوی  مدای مقصود اصلی سرودن 

)ص( اگرچس در برابر فتردی گناهکتار  گوید کس پیامبرنامی وی با ایشان اسک اشاره کرده و میهمان هم

نهایک خویش، دسک وی را خواهتد شکن قرار گرفتس، ولی بس عهد خویش وفا نموده و با ف،  بیو توبس

چنان فراگیر اسک کس گدایان کوی ح،ترتش ناامیتد نگشتتس و امیتد )ص( آن گرفک. ف،  و کرم پیامبر

خالصی از عقوبک آخرت را از دستان مبارک آن ح،رت در د  دارند. شاعر در آخر مقصتود ختویش 

کند کس مدا خویش را تنها بس امید سرادت اختروی ستروده ا را بیان کرده و بس این نکتس اشاره میاز مد

 اسک.

ختاطر وسترک گناهتانش س گویان برا واسطس قرار داده و االمان)ص(  وی در قصیدۀ همزیس نیز، پیامبر 

گتردد بتس ایستتادن بتر ی  م)ص( متوسّ بس پیامبر کسهنگامیبرد. گویی عادت شاعر اسک کس بس او پناه می

 عطتوی،) کند، بلکس اصرار در ورود بس خانتۀ ایشتان دارد.اسک اکتفا نمی ْحةالر   اه درگاه خانۀ ایشان کس 

1411 :178) 

ریۀ بوصتیری نیتز در زمترۀ قصتایدی استک کتس شتاعر در آن بتس مطلبتی جتز  ،هاعالوه بر این قصیدۀ مُ،تر

و تنها بتس درود بتر او و خانتدانش اکتفتا نمتوده استک. او  )ص( و طلب مغفرت نپرداختس بر پیامبرصلوات 

قابت  شتمارش هستتی،  )ص( را بس عدد تمتامی نرمتات و مظتاهر غیتر دوام و استمرار درود خدا بر پیامبر

 :کند)ص( و پیروانش می پیامبر س و واالیترین درودها را نثار وجود مقدّکند و پاکمرتب  می

ییییییییییینیییییییییییییخخ امل خ ل   علخییییییییییی یییییییییییییییخب   صخ  ريییییییییییی  ر  یم ضخییییییییییی ری  م 
ییییییییییییییییییییییییاخ  رییییییییییییییییییییییییییالة  وأخنییییییییییییییییییییییییییصخ   یزکخ َخیییییییییییییییییییییییییأشو  رهخ  وریرخ

 وریخيیخع ییییییییییییییيخ  ل  یییییییییییییییالر مر  و ییییییییییییییییالث     ویعخییییییییییییی   احلخصخییییییییییییی
تیییییییییییییییی  مخنخنیمییییییییییییییییی   تعییییییییییییییییییوعخ   رییییییییییییییییییی خ هبییییییییییییییییییرئ  خ الال 

 

 روایذ ک یییییییییییییییی ل  مییییییییییییییییریالر سیییییییییییییییی ع  هییییییییییییییییییر وخ مجهیییییییییییییییییواألتي 
ییییییییییییییییی نخ یییییییییییییییییییعخ يی    ر  یییییییییییییییییییر هر العخط  یتخشییییییییییییییییی ریيخییییییییییییییییییخ  ط  ر  الکخ
مییییییییییییییییییا    یییییییییییییییییییییجن  و املخیییییییییییییییییی خی   رء  وتخيیییییییییییییییییی   األیض  یلس 

 رواییییییییییییییکیییییییییییرت ا وم ییییییییییی  ح ش      م ییییییییییی یاخلالئییییییییییی علییییییییییی 
 

 (224: 1374 )کیالنی،

 دانتد. او توصتیس   شتده و او را شتفی  همگتان در روز جتزا متی)ص( متوسّت  خاقانی نیز در ابیاتی بس پیامبر

)ص(  اسک، بس رستو  اکترمکرده  یسالخشکی کس دنیا را دچار کند کس از فزع حوادت زندگی مادّمی

باشد، پنتاه ببتر تتا بتتوانی بتا چنتگ زدن بتس شتریرک کس ضامن گشایش درهای بستس و سرادت بشری می

)ص( را کتس بتاران رحمتک و بخشتش  بنابراین باید نام پیامبر؛ ی نجات یابیی از قحطی جهان مادّمحمّد
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 :ساخک کند ورد زبان خودزده و فسرده را زنده میهای یخفراوانش، د 

 گریتتز یتمصطفت س درثتتحاد ستا خشک از

 الغیتات غی  ای کس بس اسک تو این ورد
 

 مصتتطفی کتترد بتتاب ضتتمان بفتتت  کانتتک 

 نمتا رده رستدتستنگ فست بتس او ضتفیت کز

 

 (17: 1317 )سجادی،

 ی اش ختود را تستلّکنتد و بتس درخواستک پتذیرش توبتساشتباهات ختود در برابتر او اعتتراا متیبس شاعر 

دانتد کتس از مرصتیک ختویش غمگتین و )ص( را مترهم قلتب گناهکتاری متی و شفاعک پیامبرا .دهدمی

)ص(  د خالص همتراه و متالزم همیشتگی پیتامبرکند کس با یک تشهّتوصیس می د  اسک، بنابراینشکستس

 باشد.باش، زیرا کس شفی  بزرگان در روز حشر، او می

گویتد کتس بتا اشتاره کترده و متی ک خویش در روز جزاص( از امّ) یامبرپخاقانی در بیتی زیبا بس شفاعک 

 :دهدک را سر میشفاعک امّنوای )ص(  محمّدرسیدن بهار قیامک، بلب  و نح  عالم یرنی ح،رت فرا

 ازتکتس بت آید ارتتتبه امک راتتباش قی تا باش
 

 آمتده دستتان لحن و اندربینی بلب   نح  و 

 

 (372)همان: 

 نبوی بوصيری و خاقانی مدایحاشتراک و افتراق های . تحليل علل و زمينه1

کتس هتر دو مستلمان بتوده و در  نبتوی بوصتیری و خاقتانی ایتن استک متدای یکی از دالی  اشتتراک  .1

کتران یتد ایتن استک کتس هتر دو از دریتای بینماطبیرتی متی آنچس ،بنابراین .اندزیستسکشوری اسالمی می

ی از ایتن فرهنتگ اصتی  را در اشترار ختویش متنرکس های بتارزفرهنگ اسالمی سیراب گشتس و جلوه

 اند.ساختس

ر از منتتاب  )ص( متتتتثّ عظتتیم پیتتامبر شخصتتیّکنبتتوی بوصتتیری و خاقتتانی در تصتتویر  متتدای همگتتونی  .2

 اند.بوده اسک کس بس آن آگاهی داشتس مشترکی چون قرآن و روایات تاریخی

ی غنتی و پربتار تمدّنیرنی مصر و ایران هر دو  ؛ندازیستسکشورهایی کس هر یک از دو شاعر در آن می .3

 اند.های عظیم را فراهم آوردهتمدّناند و همواره زمینۀ پیدایش افتخار داشتس ای دیرین و پرو پیشینس

اند کتس رختدادها و حتوادت تتاریخی مهمّتی بتس وقتوع پیوستتس بتود، زیستسهر دو شاعر در دورانی می .4

کشور دچار هرج و مرج و نابسامانی گشتس و هر یک بتا دشتمنان داخلتی و  اوضاع سیاسی و اجتماعی دو

 خارجی درگیر بودند.
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زبان مختلف دو شاعر و فرهنگ متفاوت فارس و عرب، محی  جغرافیایی و شرای  زمانی مختلتف از  .1

 باشد.نبوی بوصیری و خاقانی می مدای های بروز افتراق در زمینس

 بتس ویتژه ،مملو از مرتقدین بس آیین ادیتان دیگتر ،بردندسر میس نی در آن بمحیطی کس بوصیری و خاقا. 6

فراوان خویش از جزئیّات دین مستی   بس آگاهی توجّسهر یک از این دو شاعر با  ،بنابراین .بود ،مسیحیک

انتد کتس بتس نتوعی منجتر بتس پیروان آن در اشرار ختود گنجانتده خود، مطالبی در ارتباط با بس شیوۀ خاصّ

 شده اسک. هاآننبوی  مدای شباهک 

 نتيجه
 ،در دیوان بوصیری نسبک بتس خاقتانی بیشتتر و بتس عبتارتی دیگتر )ص( ک ابیات سروده شده در مدا پیامبرکمیّ .1

چند ترتداد قصتاید بوصتیری هر تر اسک.در اشرار بوصیری وسی  )ص( گسترۀ مفاهیم پرداختس شده در مدا پیامبر

میتزان ابیتات اختصتاص  امّتاباشتد، قصیده در دیوان می 11یده و ترداد قصاید خاقانی قص 12)ص(  در مدا پیامبر

 داده شده بس ستایش پیامبر در قصاید بوصیری بس وضوا بیشتر اسک.

 متدای ت،مین بس آیات قرآن و احادی  و روایات مختلف در اشرار هتر دو شتاعر منجتر بتس استتحکام و غنتای  .2

 دو گشتس اسک. نبوی آن

کتس  تتر بتوده در حتالیمرجزات ایشان گستترده بس ویژههای سیرۀ نبوی بیات بوصیری در بخش وقای  و رخدادا .3

 .)ص( سروده اسک خاقانی بیشترین ابیات را بس منظور نمایاندن مقام و منزلک واالی پیامبر

زرگداشتک و ستتایش سخن کس همان ب وی، بیشتر بر روی غرض اصلی توجّسو  گرا بودهبوصیری بیشتر موضوع .4

کتس خاقتانی  در حتالیکشتاند، باشد، بس همین دلی  سخن را بتس تفصتی  متیپیامبر و نمایاندن سیرۀ نبوی اسک، می

آرایی و لفّاظی در کالم مرطتوا بتوده و در غالتب متوارد بتس ایجتاز وی بیشتر بس سخن توجّسو  گراسکبیشتر زبان

 گرایش دارد.

  بتس بیتان مطالتب ر کشیدن رویدادی تاریخی را دارد بتس شتک  جتام  و مفصتّ بوصیری آنجا کس قصد بس تصوی .1

گرایتد، ایتن )ص( را دارد بیانش بس ایجتاز متی پردازد و آنجا کس قصد ارائۀ توصیفات باطنی و ظاهری از پیامبرمی

 پردازد.سک کس خاقانی در اغلب موارد بس شکلی صری ، کوتاه و موجز بس بیان مطالب میا حالی در

در  ،گترددنبوی بوصیری محستوب متی مدای ات بارز فاقات سیرۀ نبوی از خصوصیّتکرار فراوان رویدادها و اتّ .6

 کس خاقانی در غالب موارد از این امر اجتناب کرده اسک. حالی

 طلبد.  بیشتری را میکس فهم ترابیر خاقانی تتمّ در حالی ،رسا، ساده و قاب  فهم اسک ؛تربیرات بوصیری .7
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العلیی م  جملیة(« يرهیا التییارختطوّ  دراسییة يف) العیريبعر الّشیی املییدا ا النبوییة يف» (؛4181) نبییی امحیدی حمّمیدسیلیمی، علییی و  .41
 .61-18 صص، 1، العدد 49نة ، السّ   هترانولهة، جرمعة تراه  م ی  االتسرتهة ال   

فصـلنامة نقـد و  ،«ک ادبیّتات تطبیقتیدرآمدی توصیفی تحلیلی بر چیستی و ماهیّ» (؛1331) د حسین، سیّدیسیّ .18
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 1رقرينخو  ي ية ي دي ان الي صیيالن   ائحدیاسة مقریتة مل 

 2يمق ساا احلسن امنی
 ، ایرا جامعة طهرا  وآداهبا، العربیة غةاللّ  قسم يف ساعدم ستاذأ

 3زين  اَخخری 
 ، ایرا جامعة طهرا  وآداهبا، العربیة الّلغة فرع يف املاجستریة 

 امللخ ص
اطیی  و ر وعافكییأ عیین املعیّ   اخلالییددبییاء املسیلم  علییف اوییالهت قومییا م يف مییدص الرسییول ) ( وهیو املییریا  اشیاا  بعییل اأ  ّ إ

اعر املصییری  ا نبویییة للّشییراسیة ملییداوعلییف ءیوء ذلییت جییاءت هیی   الدّ  .دب االیییراين والعییريبأبیی  النییا املقارنیة  تتیییادینییة مشییا ة 
 منهمیا وقد عاش  لّ  ؛شعار  يف ه ا اجملالأسول لكثرة يف مدص الرّ عمالق واحد منهما یعت  شاعر  واقاين شرواين  لّ البوصریي و 

 كال القوم .دب تلت الفاة ليف أ بارز يف عصر  ا  له أبر
 فمین شعارمها وجیو  تشیابه واءی ة.أهنا  يف   ّ أ إاّل من قر   قلّ أ  بالّشاعرايت عاش فیها ورغم وجود فاصل زمين ب  الفاة الّ  

هیل بیتیه ومنزلتیه ومناقبیه وفضیا له ومیدص أ مقامیه ( وعین سیول )الرّ اعرین هیو ادیدیع عین معتیزات مجلة احملاور املشا ة ب  الّشی
حییا  شیاعرام مکثیرام مولعیام بیی کر غلیب اأأو یا  يف  یهیتّم باملعیاينبوصیریي  ییا  الالشیاعر   ّ غیری أ ؛فاعة منیهبیه وطلیب الّشیوسیل والتّ 

وقیید تنییاول هیی ا الب ییع  .صییر؛ة؛ قصییریة ومییوجزةمسییتمدمام تعییابری  واقییاين  ییا  هبییتّم باأسییلوب  ّ الّتفاصیییل والییّدقا ق يف حیی  أ
شییابه وجییه التّ أيت يف دیییوا  واقییاين لتوءیییا وییرا الّییبوصییریي واأاليت وردت يف دیییوا  بویییة الّییا ا النّ ة بیی  املییددراسییة مقارنییة يلیلیّیی

 .یدیناجملاعرین الشّ والتّباین لدی 

 ینیة املشاکة.قافة الدّ دب املقار ، الثّ أبوصریي، واقاين شریواين، االبویة، املدا ا النّ الکلمرت ال  لهله ة: 
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