
 

 

 

 

 

 

 در قصاید خاقانی )ص(نعت حضرت مصطفیتحلیل 
 عباس ماهیار

 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی

 *لیال کرمی
 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی

 (72تا  53)از ص  

 25/6/1396، تاريخ پذيرش مقاله: 3/11/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 

 هچکید
های مختلف ادبی فرقه –هم فصل مشترک مذهبی از زمان ظهور اسالم، )ص(نعت حضرت رسول اکرم

در بالغت فارسی و عربی، است. اغلب شاعران عربی و فارسی  های ديوانالباب  فتح دين اسالم است و هم

در که  است  فارسی زبان مداح خاقانی شروانی يکی از شاعرانمدح معرفی شده است.  ةزيرگون ،نعت

کوشد به  میاين پژوهش  .سروده استمدح قالب در های فراوانی  هنعتیّ ،يژه در قصايدشو هو بخود ديوان 

دارای چه ساختار و  ویهای هنعتیّ که روشن کند ،توصیفی در قلمرو قصايد خاقانی -روش تحلیلی

ت در با تأمل و دقّ. وجود داردبالغی  -ادبی ةو چه اغراض و ابزاری در اين زيرگون مضمونی است

است های ژرف دينی  مايه ادبی دارای مضامین و درون ةهای فراوان خاقانی دريافتیم که اين زيرگون هنعتیّ

های افراطی و با هدف تاريخ، به دور از اغراق کمال صداقت و رعايت معیارهای اخالقی، مستند بهکه با 

 های دينی و مذهبی و ... سايی معارف و آموزهشنا ،در لحظات دشوار )ص(رسول التجا و تمسک به حضرت

  است. سروده شده 
 

 .)ص(ی، نعت، نعت نبوی، حضرت مصطفیشعر فارسی، خاقان :کلیدی های هواژ
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 مقدمه .1

ا ر خاص و مجزّطو به )ص(ت مصطفینعت حضر ةکنون در زبان فارسی به مقولکه تاازآنجا

 عر سخناين نوع ش بارةدر یختصرم ،اندکی از منابع و آثار مختلف تنهاتوجه نشده و 

 ای گونهعنوان  به نعت به ويژه صورت به ،منابع بالغی و ادبیبه اينکه  و نیز باتوجه ،اند گفته

به اين موضوع اختصاص  حاضر پژوهش ،اند مدح نپرداخته ةمجموعادبی در زير -بالغی

 يافته است.

از اين آثار  گروهیبه  ،ارسیبا نگاهی کوتاه به آثار ادبی، عرفانی و اجتماعی زبان ف 

مختلف فارسی، اند. در کتب و آثار  پرداخته )ص(خوريم که به نعت حضرت رسول میبر

 آکنده از ذکرو آثار موجود  شود نمايان میها  هآن حضرت پس از تحمیديّ سیمای معنوی

 ص()حضرت رسول های هنعتیّ است. ايشان زندگانی حوادث و معجزات احوال، ،ها ويژگی ،نام

 ها های بالغی از انواع مدح دانست. انواع نعتیّ توان زيرگونه را در اشعار فارسی و عربی می

به مقتضای ذوق و  و گوناگون یها وزن و ها قالب در ،تاريخی و ادبی مختلف های دوره در

 مشرب و آيین خاص شعرا سروده شده است.

مانی آن تار و اعمال آستأثیر گف با طلوع دين اسالم و تحت در شعر شاعران عرب،

و رواج يافت و سرآغاز مسیری  یهای مختلف تجلّ صورت حضرت، مدح و نعت نبوی به

يشان و پس از ا )ص(رسول حضرت شد که به دلیل اتفاقات تاريخی و مذهبی زندگانی

سرايی و ... شکل  منقبت، سرايی هايی در قالب نعت داحیم (اطهار ةائم ة)زندگانی و سیر

 حدودیتا ت، فضايل، معجزات و حوادث زندگانی آن حضرتاقع نمود شخصیّدر و گرفت.

 ،مسلمان دوره موجب شد شاعران تازه های آن ها و نزاع در شعر عرب بروز يافت. جنگ

های خود  از مفاخر نظامی و جنگی قبیله ،و ... حسان بن ثابت و کعب بن مالکمانند 

هايی برای ايشان  هو نعتیّ ندغفلت نکرد از نعت حضرت باوجوداين، ولی ؛یشتر بسرايندب

قبول اسالم از که پس از اند  از شعرای مخضرم کعب بن زهیر و حسان بن ثابتند. سرود

. استاز ماندگارترين نعوت  در اين زمینه شدند و آثارشان )ص(مداحان حضرت مصطفی

اشته و کتابی از همان تاريخ تا زمان حاضر امتداد د )ص(عربی پیغمبر اکرممدايح  ةرشت»

 «تألیف شده است در ادبیات عربی نیز نعت النبی فی االدب العربی نام ه ين باره با در
 .(6: 1348)دهشیری، 

فرهنگ  آنها از قرآن، علوم اسالمی و پذيریاشعار اين شاعران، تأثیر ويژگی مهمّ

 ين شعرا بنا. اکند متمايز میشعرای جاهلی نیز  اين ويژگی، آنها را از شعردينی است که 
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در ار، با قريشیان و کفّ و يارانش )ص(های پیامبر جنگفضای کشمکش و د به دلیل وجو

اند و اين نوع  ، شمشیرها و آالت رزم سخن گفتههااسب ،ابزار جنگی بیشتر ازاشعار خود 

طور  ههای پايانی شعر و ب ، و در بیتاست های نبوی نیز بروز کرده هاز گفتار آنها در نعتیّ

 1 اند. مستقیم به مدح حضرت پرداختهرغی
 

    (، 1393 :175- 176)
 

و  مسلمان مختلف اقوام میان در مذهبی و عبادی اشعار از ای گونه عنوان نعت به

جغرافیايی،  ةت است و گسترمرز و محدوديّ ی که ساکنان مسلمان دارند، بیکشورهاي

های فارسی نیز اين عالقه و  هدر نعتیّ رو، ؛ ازهمینزبانی، قومی و ... را درنورديده است

. نمود يافته است گوناگونیهای  و دفاع از دين مبین اسالم به شکل )ص(پیامبرعشق به 

سرچشمه م و وجود آن حضرت ايرانیان به دين اسال ةاز نوع نگرش و عالق توجه،اين 

 :چنین گفتطور مختصر  بهتوان  های فارسی و عربی می هدر تفاوت نعتیّگیرد.  می

شاعران است که  ات و عواطف شورانگیزاحساس ةادقانفارسی آواز دلنشین و ص نعت 

ت به عرض ارادت و محبّ برایو دوری از آن حضرت و  )ص(به حضرت رسولدر عشق 

از نوع شوق مردم بافرهنگ و اصیل  که ايشان سروده شده و با شوق درونی و صادقانه

و فضايل اخالقی، معنوی و  ها ويژگیاز  نعت فارسی شده است. آمیخته است، ايران

در تأثیر معجزات و حوادث زندگانی ايشان  گیرد و تحت ی حضرت سرچشمه میرفانع

هايی هماهنگ و برخوردار از  در نظامهای فارسی هنعتیّ .يابد بروز میقالب شعر مديحه 

صاوير، اوصاف شايسته و مثال ت ةبا معانی بلند و واال و ارائ یموسیقی دلنواز و ترکیبات

کلی با طور هو ب ناشايست کلمات و حضرتش شأن از دور و فسخی تشبیهات از دور به  ،زدنی

تنها از  نها در نعوت نبوی عربی ، امّو بلند اخالقی عرفانی آمیخته استمضامین ناب 

شمشیر و پرچم  در آنهاشائبه و دلنشین شعرا اثری نیست، بلکه  لطافت روح و عواطف بی

ايشان  ةنه و حکیمانرفتار رحیما بیش از فضايل روحانی و گفتار و ،و متعلقات آن حضرت

همچون شیر و شمشیر هندی و ...  ،يشاننه در شأن ا ،است و گاه تشبیهاتی نمود يافته

های ايرانیان با موسیقی آوازی  خوانی تی در نعتاين تفاوت ح برده شده است.کار هب

 اشعار نعت فارسی بیشترين دقت مشهود است. در مخصوص مناطق مختلف ايران کامالً
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عی در مقام است تا ترک ادب شررفته کار تعارات و ديگر صنايع بهدر تشبیهات و اس

ترين شکل با واالترين کلمات و تعبیرات و  و به شايسته صورت نگیرد )ص(حضرت رسول

 است.   شده ترکیبات به مدح ايشان پرداخته

های  گستردگی تمام و از زوايای متفاوت در نمونه در ادب فارسی اين موضوع به

قطعاتی که هرکدام با هدفی لیفات، مقاالت و أت ؛است  مختلف ادبی و شعری نمود يافته

در ادب فارسی، در شعر  )ص(رسول اکرم و نعت توصیف بارةاند. در شکل گرفته خاص

شعر  ةا در حیطامّ ،است صورت گرفتهفراوانی کارهای  ،مختلف اعرانفارسی و در شعر ش

 ؛ ازجملهقلمی شده استصورت مقاله و کتاب  به یآثار ،داند میکه نگارنده تاآنجا خاقانی

که  «بازتاب کمال نبوی در ديوان خاقانی»با عنوان  (1388) محمد رادمنشعطا  ةمقال

در ستايش ابعاد را خاقانی  ةابعاد مضامین و مفاهیم برخاسته از هنر و انديشه و خام

ت لیفض ،شواهد و مصاديق شعریو با استناد به  کردهبررسی  )ص(مختارِ حق وجودی

در  ،(1393) بگلو سعیداهلل قرهاست.  نشان دادهديگر پیامبران  را بر )ص(پیامبر اکرم

 های مرتبط با شاهدمثال  «در شعر خاقانی )ص(سیمای حضرت محمد»ای با عنوان  مقاله

ه بارهای بسیاری در اين  و به زمینهرا گردآوری  استحضرت  دربارة آنموضوعاتی که 

 ةنگرفته است. مقاليا منظر خاصی برای تحلیل آنها درنظرديدگاه  اشاره کرده است؛ البته

 ،(1386) روشنک رضايیو جهانگیر صفری از « سیمای پیامبر اعظم در ديوان خاقانی»

ای مختصر به حوادث تاريخی و خصايل فردی و  اشاره ،استفاده از منابع و مراجع ابتدا با

است.  آوردهاز ديوان خاقانی  را سپس شواهد شعری مناسب ده وکر اجتماعی آن حضرت

در شعر خاقانی توجه  )ص(پیامبرسخنان و احاديث  ی ازهاي همچنین به جلوهدر اين مقاله 

در  زمینهدر اين که های متعدد و متنوع شعری  به نمونه باتوجه نويسندگان واست شده 

نشان  )ص(انی را به دين و حضرت رسولدت خاقتوجه و ارا ،شود ديده می ديوان خاقانی

در ديوان  )ص(سیمای پیامبر»ة خود با عنوان مقالدر  (1387) ادهز  زهرا کريم .اند داده

در ديوان  هاهای شعری آن و به نمونهتوصیف را حوادث زندگانی آن حضرت  «خاقانی

همکاران و  محسنیمرتضی  داند. را شاعر پیامبر می خاقانیکند و   خاقانی اشاره می

شناسی سیمای پیامبران در قصايد  بازتاب زيبايی»با عنوان  ة خودمقالدر  (1390)

 در ديوان خاقانی )ص(پیامبران الهی، ازجمله حضرت رسول اکرمة هم بازتاببه « خاقانی

ت پیامبر در شعر تجلی شخصیّ»همچنین مقالة . اند ای و مختصر داشته نگاهی اشاره

مقالة و ( 1391)رضا رئیسیان و هوشنگ استادی  غالماز « یفارسی عالمان حوزوی شیع
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سیدامیر و  نیا محسنی ناصراز  «مدايح نبوی کعب بن زهیر و خاقانی نقد و بررسی»

 موردبحث اين پژوهش است.  قی و محدود در موضوعبیکاری تط ( 1389)جهادی 

که  جان ةديدار با کعبکتاب در ، (1383)کوب  عبدالحسین زرين ،کتاب ةدر حوز

اصطالحات، اسامی، ايرادات و بارة توضیحات تکمیلی در، شده است هکتابی شناخت

از  ،حال دهد و درعین ارايه میت توصیف کعبه ها با محوريّ مشکالت بعضی از قصیده

 یعلی سجادگويد.  میسخن نیز  در ديوان خاقانی و ابیات مربوط به آن )ص(پیامبر

اقانی به تفسیر سی قصیده از قصايد خ ر پیامبر و کعبهستايشگ خاقانی،کتاب در  (1390)

شد. عباس ماهیار صدد تحلیل نو و جديدی از آنها باهمت گماشته است، بی آنکه در

خاقانی با احاديث و روايات  بر مبنای مطابقت نعت نبوی اسرار ةگنجین، درکتاب (1385)

 (1348)الدين دهشیری ءسیدضیا است. بحث پرداختهبه ابیات موضوع موردنويسان  سیره

هايی از  آوری نمونه گردفقط به  ،شعر فارسی در )ص(نعت حضرت رسول اکرمدر کتاب 

 هااصطالحات و لغات آن های مختلف و توضیح در شعر شاعران سده )ص(نعت پیامبر

موسیقی  ةدر حیط (1388) از هوشنگ جاويد پرند ستايش در ايران کتاب وپرداخته 

 نیز وجود دارد آثار ديگری .خوانی نیز اشاراتی دارد ه نعت و نعتنوشته شده است که ب

 در آنها محور اصلی نبوده است. ،که نعت نبوی و تصوير آن حضرت

 عنوان به نعت تبیین و پرداختن ،است مقاله اين تفاوت موجب آنچه

، نظر از آن ساختار به که است ادبی ای هزيرگون و  ها هسرودن نعتیّ ةانگیز محتوا

. در ديوان خاقان های ژگیوي .   پردازد. می یمضمونی و.
 

 نعت در دیوان خاقانی  .2
 نعت در لغت .2-1

 .است جمع آن نعوت و اسم عربی به معنی صفت، نشان، نشانی و وصف است« نعت»

ست از توصیف چیزی که ستايشش ا نعت عبارتکند: منظور نعت را چنین تعريف میابن

کنی و آن چیزی است که مبالغه میدر توصیفش و  کنی به آنچه در وجودش است می

 .( 668 :1408) 3شود به خودش ستايش می
 

                    ادبی نعت در اصطالح .2-2

 )ص(حضرت نبی ،مخلوقاتبرترين بهترين کالم بعد از حمد خداوند بسیار دانا، ستايش 

 !(6 :1348 )دهشیری،باد بر او و خاندانش ها  نیکوترين سالماست که 
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، )ص(ر مدح و ثنای حضرت ختمی مرتبتشعر يا نثری است که دنعت در اصطالح، 

 وجود آن حضرتدربارة کلی طور ان و بهايش ةذکر صفات نیکو و محموده و خصايل حمید

 تی قابلمدح را ثنای خصوصیّ االدبجواهر در احمد هاشمی نیزسروده شده باشد. 

فی محاسن  ةالعمد ابن رشیق قیروانی در .(343 :1368) 4داند میتحسین در صاحب نعت 
 مدح، هجا، نسیب و رثاء بنا شده ةشعر بر چهار پاي :است آورده نقدهو  الشعر و آدابه

 استت آن ين خود نشانگر اهمیّای از مدح دانسته و انعت را زير مجموعه یو .است 

(1408  :121). 

های  و در دوره شد ترفزونانیز  )ص(نعت رسول اکرم، گذشتاسالم  از آغازهرچه 

ها از قوت ساختاری و زبانی بیشتری برخوردار شدند و اين  تاريخی اين سرودهمتأخرتر 

 ةگیری زيباشناسانه از قو بودند که با بهره )ص(رسول حضرتة شاعران مسلمان و شیفت

 شعری را گسترش ةعرانه و ادبی اين گونهای شا های زبانی خويش، زمینه رتل و مهاتخیّ

 ت بخشیدند.مستقل و ارزشمند در ادب فارسی قوّ ای گونهو آن را به شکل  ندداد
  

 قصاید خاقانی .2-3

مجموعه اشعار خاقانی در نعت از آثار زيبای اوست که با الهام از مفاهیم قرآنی، دينی،  

سروده شده است. گرچه آثار شاعر  )ص(رسول احاديث، اتفاقات و حوادث زندگانی حضرت

به  ویمندی  های محرز از عالق نشانه ،زمینه بازتاب شرايط روحی و روانی اوست در اين

مرکزی  محور )ص(واقع اسالم و وجود حضرت مصطفی. در استحضرت ختمی مرتبت 

های فرعی آثار او  است و تمام تصاوير، مفاهیم، ترکیبات و شاخه گفتمان دينی خاقانی

 )ص(ت حضرت مصطفیت اشعار نعتی او با محوريّدر اين گفتمان جا دارد. ساختار و تمامیّ

 ت، دارای عمق و وسعت خاصی شده است.اسالم و گاهی مسیحیّ دين ةو عناصر گسترد

کزی مر محورکه  گونه همان ؛است گفتمانی انکار ناپذير ،ديوان شاعرگفتمان دينی در 

نعت ايشان  به آنها در که زيادی قصايد از جدای او است. )ص(اين گفتمان حضرت مصطفی

 نیز ، حتی در برخی قصايدات، ترکیب بندها، قطعات و ...است و جدای از غزلیّ  پرداخته

پیوند  )ص(را به مدح رسول اکرم آنها ،سرانجام، دکن میمدح  را که امرا و شاهان شروان

 دهد.    را پايان می قصیدهو با ياد و نامی از ايشان  زند می

است که در همه  )ص(ور خاقانی به ثنای حضرت مصطفیتأمل، اعتقاد و با نکته قابل

 )ص(که طبع خود را در نکاح ثنای رسول ؛ چنانجای آثارش به آن اشاراتی کرده است

 داند: می
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 طبع من به نکاح ثنای اوست  اسمای
 

 فال سعد  از  اختر  اسما برآورمزان  

 (247: 1382)خاقانی،                                                                

  خورده است: سوگند گويد مادر طبعش برای ثنا حضرت و می
 ثناش  در  که  طبعم  مادر  خورده  سوگند

 

 جوزا برآورمة شکم دوگان  از يک 
 

 (همان)                                                                                                          

 ، ثنای ايشان را داروی مفرحی برای درمان روح و روان5و خود را بلبل باغ ثنا گفته 

همچون  )ص(ة ثنای حضرت مصطفیواسط و همچنین طبع خود را به6است دانسته خويش

 داند:  کوثر می
 امروز کز ثناش مرا هست کوثری

 

 به ثريا  برآورم رخت از گو ثری 
 

 (همان)                                                                                                        

ة او دلیل اين ارادت و ثنا را در بیتی از قصید 7.داند ثنا می ةرا قبل شاعر حضرت

 :کند بیان می چنین رتدر نعت آن حض چهارم

     (14: همان)                                                                                    

 شود. پرهیز از اطناب به خود ديوان واگذاشته می برایو ابیاتی ديگر در اين باره که 

 او است. وع بودههمین موض خاقانی خوانده شدن« جمالع حسان »داليل  زشک يکی ا بی

و ، يادکردهای بسیار و متنوع از ايشان )ص(محمّد به حضرت اعتقاد فراوانگذشته از 

 خود گاهی کند. می افتخار و به ثناگويی حضرتش دارد ویرويدادها و حوادث زندگانی 

ه مقايس ،معروف است «حسان العرب»هايش به  هکه به دلیل نعتیّ حسان بن ثابتبا  را

ته هرچند نام حسان بن ثابت در ديوان بسیاری از شاعران فارسی آمده و الب کند می

 ،است، بیشترين بسامد تکرار نام حسان العرب در ديوان خاقانی است و به اظهار عوفی

و  «ثانی حسان»، «حسان العجم»به همین جهت  ؛بوده است منشی کلمات حسان

  8شده است. خوانده «دار حسان نیابت»

اربرد ترين بسامد تکرار و کبیشکه  آورده استیامبر را در ديوانش پ 18خاقانی نام 

تعلق  )ص(زندگانی حضرت مصطفی جلوه( 28) های مختلف به حضور جلوه بار( 237)آن 

 است (زکريا، صالح و يوشع )شیث،چند تن از پیامبران الهی  کمترين بسامد از آن دارد و

ضوعات مختلف يکی از موارد استفاده ايجاد فضای جديد و طرح مو. »)هرکدام يک بار(

رسد برترين آنها مدح و  مینظر های  پیامبران است که به شاعر از سرگذشت و داستان

ز تلمیح به پیامبران و حضرت و البته ا (102: 1390 ،همکاران و )محسنی« نعت است.

 بـدای هاتف غیــد نـــز بارگاه محمّ
 

 خاقانیا بیار ثناه من رسید که ــب 
 



 در قصاید خاقانی )ص(/ تحلیل نعت حضرت مصطفی60

تعابیر جديد، سود جسته است و  برای پرداخت بسیاری از مضامین شعری )ص(مصطفی

ترجمان » ،«سرو جويبار الهی»، «پوش عالم اسرار عیب» مانند فردی هديع و منحصربب

گاه از اين تلمیحات برای هجو  و هیچ 9را آفريده و ... «ت آدمشفیع زلّ» ،«عالم اسرار

 است. استفاده نکرده

به انديشه و شعر خود وزن و  )ص(به آن حضرت و احترام گونه با اعتقاد خاقانی اين

ها و  برداشت بر عالوه مضامین و عناصر اين از گیری بهره در وی است. بخشیده صخا غنايی

های حکمی،  مايه از درونمستقیم به آيات، روايات و احاديث، واسطه و  های بی اشاره

شده و ممزوج با ديگر  هضم های خود به شکل کامالً عرفانی و مذهبی در بدايع و نوآوری

 هايش سود برده است. انديشه

 در شعر و ادب فارسی اسالمی یزان تأثیر از اسالم، قرآن، حديث و علوم و مضامینم

توان يکی از شعرای  خاقانی را می و ششم به اوج خود رسید پنجم و های در اواخر قرن

در ادب و شعر  را دانست که اوج تأثیر مضامین دينی و مذهبیششم تأثیرگذار قرن 

بر قرآن، حديث و اعتقاد و اشراف کاملش یان با باز يک سو  .رقم زده است فارسی

 اذعان خود:حجت آثارش و با  و مضامین دينی
 

 

 عرش  گنج  کلید  دارم  زبان  هم  امارت  هم
 

 مصطفی  حديث  از  است  دلیل  را  دعوی  دو  وين 
 

 (18: 1382)خاقانی،
 هايی ، واژهاقعیوغیرپیشینه و  دون ب های واژهکه از اين ویدرک درست  و از ديگر سو،

ها  واژه است کهيادآوری تاريخی  ةفرآيند پیچید بارساند که  به مخاطب می نیستند، بیش

ها  برد و البته همین نشانه میکار به معنادار و دارای ارزش بیانیعنوان نشانه يا نماد  را به

و  و پس از يادآوری گذشته اند گذشته ةهستند که دارای ارزش و موجد بصیرتی دربار

 .کنند را منتقل میو شعر  ها واژهبخشی آن  ت،  لذّدر بیت آنها ارتباط معنايی ارزشمند

 )ص(رسول اکرمون، وسیع و نو به نعت خاقانی با توصیفات زيبا و تعبیرات گوناگ

 برد: از دنیا و جفايش هم به آن حضرت پناه می ،پردازد و گاه در همین میان می
 

 سخن  چندين  رود  يیاو  چون  نعت  در  مرا  چون
 

 جفا؟  چندين  رود  کی  تا  منی  چون  بر  جهان از  
 

 (2: 1382 خاقانی،)                                                                                           
به صناعات ادبی و  ،خود استت تأثیر ذوق و خالقیّ ن اندازه که تحتشاعر به هما

ی رسانده است. هنر او را به اوج شعر فنّ ،های هنری نیز معتقد است و اين اعتقاد فرينشآ

تواند  خويش است. کسی که می رساندن احساسات تديگر خاقانی، توانايی به عینیّ
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راستی  ، بهو موجد لذتی در دريافت آن باشد خشدت باحساس ناملموس خود را عینیّ

 هنرمند است. 

اغراق است. او در  شود، ديده میی که در شعر خاقانی بسیار يکی از صنايع بديع

هد که در مسیر مبالغه و غلو د پرداخت اشعارش گاهی اغراق را چنان ادامه می

رسد.  رود که به ادعاهای عجیب و غلو مردود می گیرد و گاهی تا آنجا پیش می میقرار

در مدح ممدوح در اين او  ،به دور از اغراق است )ص(های حضرت مصطفی هگرچه نعتیّ

و به همین  انديشد می رضايت ممدوح و تنها بهبیند  برای خود نمیتی مورد محدوديّ

 زند: دلیل به اين اغراق دست می
 

 او جام   الشعاع تحت او، اجرام   هفت و  گردون 
                  

 داشته... واال  مجد  دين او،  اکرام   ز   الصفه فوق 
 

 رهش  خاک  از دم   کوثر کفش، در  نشاها های  لب
              

 داشته... توال  روی درگهش،  خاک  به  جنت 
 

 آدمش ز  خالفت  ملک همدمش،  آدم صبح،  چل
 

 داشته  اسما  علم  هم اعظمش،  اسم  بوده  هم 
 

           (385 :همان)                                                                                                         
اين است که در مدح و ستايش ممدوحان  ،توجه است باره قابلای که در اين  نکته

کند و اين حاکی از  استفاده می )ص(های نعت رسول اکرم مايه از درون درباری نیز باز

 واال در جان و روحش است: ةاستقرار اين انديش
 

 صفت آدم نیت، مهدی یـــدرو مهــخس
 

 قدم...احمدموسی  بنان، یـموس آدم 
 

 نـشک شیطانآدم  کش، ـالدجّ دیــمه
 

 دم جبريـل احمد شکاف،موسی دريا 
 

 (261 :همان)                                                                                           

بخشد. گاهی  تی دينی و جايگاهی ارزشمند میعیّوسیله به ممدوح خود مشرو و بدين

معنی خاصی، آن را با تصوير  سازیِ نمايی يا جلوه ت بزرگنیز شاعر با اراده و آگاهی به نیّ

 خسرو) بیت اخیردو  و ترکیبات تصويرها مانند ؛خود برسد هدف به تا کند می همراه

ی ناشی از برخورد عاطفی گوينده اين معن» .و ...( صفت مهدی آدمنیت، موسی احمدقدم،  مهدی

توان بازسازی ساده و عاری از  معین را می ازپیش يا شاعر با موضوع نیست. اين معنیِ

 نمود. هرگونه تصوير بیان

است و در هر به معراج ايشان  )ص(بارة حضرت رسولبیشترين اشارات خاقانی در

 برد یسترگ سود م ةجمله مدح ممدوحان نیز از اين واقعای از زمینه
 

 رـل، از خطم اوّـط رقــه تا خــره رفت
 

 افق اعلی، از عال رــرده تا ســی بـپ 
 

 (6 :همان)                                                                                                
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ی حضرت تشبیه و مجاز برا از نظر صنايع لفظی، در قصايد خاقانی بیشترين بسامدِ

، اين جايگاه از آن حضرت و پس از آن مجاز( 20تشبیه و  155)رفته است کار به )ص(مصطفی

رسد به اين دلیل خاقانی بیشتر از تشبیه  مینظر . بهمجاز( 7تشبیه و  134)است  عیسی

کردن مشبه آن را محسوس و تعريف  توان با برجسته آسانی می است که به  استفاده کرده

نیز در موضوع پیامبران بسیار آورده را های تشبیهی  گاهی اضافه ،دلیل کرد و به همین

  :است شده
 ز ابلق چرخ دیـسلطان  هبر در مرقد 

 

 دــرّا شنونـــه ةه را نالــداشت مرکبِ 
 

 براقود جنیبت به درش داشته بینند ـخ
 

 ...معال شنوندصهیلش نفس روح  زـک 
 

 (103 :همان)                                                                                                
 :بیتاين و 

 ان را دو زلف اوــاست معتکف  ل اهللــحب
 

 اندرو نهان  قدر  شب  و هم روز عید  هم 
 

 (311 :همان)                                                                                               
خلیفه »، «گشای مجاهز ارواح خزينه»، «سرو جويبار الهی»، «هدیسلطان »جمله از

 ،و ... «خسرو هشتم بهشت» ،«اجر صاحب نصابت» ،«شاه بشر» ،«کتاب معلم اسما

 ت کم نظیر است. های آن با اين کیفیّ که در ادب فارسی نمونه است بسیاری از تشبیهات
 

 ی نعت نبوی قصاید خاقانیتحلیل محتوا .2-4

بیان و مباهات به وجود آن حضرت،  فخر شاملاغلب  )ص(حضرت مصطفیهای  نعت

معنوی ايشان و حتی ملزومات های  اشاره به ويژگی،  پیامبر خصائل نیکو و ارزشمند

، موعظه و ة رسولالتجا و توسل، بیان ادبی و هنری اخالق و سیر و دعا وی،متعلق به 

که متناسب با فضای فکری و  استجزات و حوادث زندگانی ايشان و ... بیان مع و پند

های نعت  مايه توان درون کلی میطور و حتی مخاطبان سروده شده است. بهروحی شاعر 

  گونه بیان کرد: در شعرخاقانی اينرا نبوی 
 

 و فخر به ایشان )ص(ستایش وجود ذی وجود حضرت مصطفی .2-4-1
 

 غ ضمیرد برآر تیپی ثنای محمّ
 

 او بافتند درع ثنا که خاص بر قد 
      

 (13 :همان)                                                                                      

 او  مالک الرقاب دو گیتی و بر درش
 

 در کهتری مشجّره آورده انبیا 
 

 هم موسی از داللت او گشته مصطنع
 

 ت او بوده مجتبیهم آدم از شفاع 
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 )ص(محمّد حضرت دربارة خاقانی های هنعتیّ ةماي درون اصلی عناصر از مباهات و مفاخره

ت ايشان که یان عظمت شخصیّمفاخراتی در ب؛ گیرد میها را دربر است که بیشترين نعت

پیامبر است، ا از آنجا که از سر عالقه و ارادت به همه مثبت و گاهی غلوآمیز است، امّ

. گذشته از مباهات به وجود آن حضرت، گاهی پذيرد می وچرا چون آنها را بی مخاطب

 اقانیی خها نعت ةماي ديگر پیامبران و ... دست بر وی های های ايشان، برتری القاب و نام

 شود. می
 

 

  )ص(توسل و التجا به حضرت رسول .2-4-2

های سخت روزگار اتصال به يک منبع واال و  های گوناگون و در پستی و بلندی در زمان 

همچنین  باشد. بخشامید و دهنده تسکین تواند می )ص(رسول حضرت مانند متعالی

ايشان تمسک  نازنین وجود هب اشتباهات، گناهان و از توبه مقام در حضرت، آن دوستداران

 ،به همین دلیل ؛دارنددرخواست شفاعت و از ايشان در پیشگاه حضرت حق  جويند می

ت نفس، به اين قطب شاعران مسلمان نیز در سختی و دشواری روزگار و توبه از نفسانیّ

 خواهند.  و از او مدد می کنند میبخش التجا  راسخ و آرام
ضمن آنکه  ،شکل ممکنسرا به هر  و عامیانه، شاعر نعت یهای نعت ادب در تمامی گونه»

دست يازيده، هدف خود را از نعت خويش بیان  )ص(ه درگاه الهی و دامان پاک پیامبرب

ای سپید  گیرد و با رويی و نامهاش موردبخشايش قرار تا گناهان کرده و نکرده داشته

 . (131: 1388)جاويد، « محشور روز جزا باشد

 خاقانی از شاعرانی است که در اين توسل از بسیاری از شعرا پیشی گرفته است. 
 

 )ص(معنوی، خصال نیک و ... پیامبر های ویژگیهای واال و ارزشمند،  ستودن اندیشه .2-4-3

، ص()پیامبر اکرمهای ارزشمند دين اسالم و  و تبلیغ انديشه ايشهای ست يکی از زمینه

شاعران به ايشان و  ةعالق ةن سروده شده است و نتیجايشا ةهايی است که دربار هنعتیّ

 در نزد شاعران و اديبان است. )ص(و جايگاه حضرت رسولوااليی و ارزشمندی دين اسالم 

، کرامات ايشان معجزاتو جدای از  ات معنوی ويژهگاهی در کنار اين سجايا و خصوصیّ

 شود. نیز برشمرده می وی
 

 دار دست  احمد  دوش  بر ای، ديده  اعمی  تو  ور
 

 تو مصطفی به مصطفی قائد   ره  کاندرين 
 

 (2 :1382 خاقانی،)                                                                                                 

 فصل ربیعش جنیبه دار جمال هزار
 

 هزار فضل ربیعش خريطه دار سخا 
 

 نطقش معلمی که کند عقل را ادب
  

 خلقش مفرحی که دهد روح را شفا

 (4)همان:                                   
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 تیی که مگرزبان در آن دهن پاک گف
 

 خضر است ماهی گويامیان چشمه  
 

 (9 :همان)                                                                                                            

 )ص(موعظه و پند با استفاده از فضای نعت آن حضرت .2-4-4

ر و گاه پنهان و شاعرانه، گاه آشکا )ص(های حضرت مصطفی ها و ستايش ب نعتدر اغل

داند؛  پندی وجود دارد که رستگاری را در پیوستن به ايشان و اتصال به ريسمان الهی می

دارای  ها نعت دارد. گاهی اشاراتی هم حضرت نیکوی خصائل به معموالً که پندهايی

ای هستند که در اثر همنشینی با نعت آن حضرت و در  های انذاری و موعظه مايه درون

يابند و گاهی  معنوی و اخالقی ايشان، تأثیرگذاری بیشتری می های ويژگینار بیان ک

ا رواياتی نهآ ةدربار )ص(اکرم پیامبر از که است یاخالق و دينی های توصیه اشعار اين پندهای

جمله پیوستن به دين اسالم و پیروی از آن برای رسیدن به رستگاری، از ؛وجود دارد

 ن، توسل به آن حضرت، تقواپیشگی و ... آی دل، تمسک به قرکسب دانش، پاکی و صفا
 

 که شرط نیستدار نقش امانیـدر دل م
 

 پادشا رگاهــن ز نظـــه ساختــبتخان 
 

 ر بده وقت من يزيدــه عرض فقــدنیا ب
 

 بها اين ارزد ارـر تمام عیــوهـان گـک 
 

 آ تا ز راه ذوقر درـــفق ویــار سـدر چ
 

 سالمت کنی دوا وشـج نــرا ز پن دل 
 

 (3 :همان)                                                                                                    
 

 و کارکردهای آنها)ص(ی، ملزومات و متعلقات به آن حضرتظاهر های ویژگیثنای  .3-4-5
 بالین پاک مصطفی سر  از  امسال  ...يعنی

 

 ام آورده  جان  حرز  بهر  آلود مشک  خاک 
 

 حرز شفاست  همه  اهلل رسول  بالین  خاک
 

 ام ر جان ناتوان آوردهـــحرز شافی به 
 

 (310:همان)                                                                                                        

 چهار بیخ حیات  چون او  ویـگیس  شاخ  دو
 

 به هرکجا که اثر کرد اخرج المرعی 
 

 (9:همان)                                                                                                   
 

 )ص(پیامبربه سبب وجود مبارک داده  رخ وصف معجزات، حوادث و اتفاقات .3-4-6

  
 او گرفت  تعريف  که به شکن  تب  آن

 

 کاف و نون بها  رونق و هم  قاف و الم  هم 
 

 (4: همان)                                                                                                   

 وی کعبه خلت نهاد رویـآن شب که س
 

 ه را کرد زير پاــول دار باديــاين غ 
 

 وه در روشــک شـی متابعتـــد پـــآم
 

 از پی مشايعتش سنگ در هوا رفت 
 

 (5 :همان)                                                                                                    
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 به همراه منقبت اهل بیت و امامان  )ص(ستایش حضرت مصطفی .3-4-7

بیت و امامان معصوم به دنبال دارد که در  گاهی ستايش و نعت حضرت، منقبتی از اهل

تأکید  بیتش ناپذيری نبی و اهل ر جدايیب ،اين نوع نعت عالوه بر بزرگداشت اهل بیت

 دارد:       
 نحل نیزه کشیده چو نحل مش میرعلَ در

 

 د نیزه خون اهل طعان و ضرابـص ةغرق 
 

 (44 :همان)                                                                                                     

 خلقت  و  خلق  به  هستی  و  نژادی شاها عرب
 

 حیدرشاه بشر چو احمد و نرّ عرب چو 
     

 (190:همان)                                                                                             

ستند و گاهی های حماسی، وعظی، بشارتی و دعايی ه مايه ا دارای درونه اغلب نعت

 د.   نبردارمايه را در چند درون
      

 ها اغراض نعت .3-5

بوت و احترام به های خاقانی، بزرگداشت مقام ن هسرودن نعتیّ ةین انگیزنخست .3-5-1

ان وجود ايشان را که مسلمانان است. ازآنجاو مقام شامخ ايش )ص(پیامبر اکرموجود آن 

دارای باالترين  و کامل انسان ايشان آنها، اعتقاد به و دانند می مباهات و فخر ةماي و برکت

سرودن  انگیزة حضرتيادکرد و نعت آن  هستند،انسانی در اين جهان و عالم باقی  ةرتب

 :«الطیر منطق» ةدر قصیدشده است؛ ازجمله  های فراوانیهنعتیّ
 

 اــاج ده انبیـوک، تـــلـم انـــاج ستـب
 

 افت عقل خط امان از عقابـاو ي در زـــک 
 

 تیغ  زخم  و  کرد از تپش  که  مرسل  احمد
 

 کباب  شیران  ةگرد زگال،  نـسالطی  تخت 
 

 زکات  طالب  مفلس  درش بر  رسل  عـجم
 

 ر صاحب نصابــل تاجــتاج رس  دهــشاو  
 

 (44 :همان)                                                                                                 
 

است. گاهی  )ص(به پیامبر رحمت  کها، التجا و تمسّ دومین دلیل سرودن نعتیّه .3-5-2

به ايشان تمسک آن حضرت،  ةجز احترام به مقام يگانايح شاعران برای سرودن اين مد

بديل ايشان متصل و از  نظر روحی به پايگاه محکم و بیاز جويند تا از اين طريق  می

های اين دنیای  ینیروی فراطبیعی و روحانی اين ارتباط و التجا، در رفع موانع و سردرگم

 10مادی کمک جويند:
 

 نپیچانم عنان  النـفع  مصاف بولهب از
 

 من  ی ملجا و  مأمن شد  مصطفی  رکاب  چون 
 

  (324 :همان)      

 گريز  مصطفی ال حادثه دراز خشکس
 

 مصطفی  کرد  ضمان  ه فتح بابـک بـکان 
 

 (17 :همان)                                                                                                        
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های نبوی در قصايد  هادای دين به حضرتش يکی ديگر از داليل سرودن نعتیّ .3-5-3

 :انی استخاق

 دــوت او در عرب زدنــت نبــون نوبـچ
 

 د صلوات آمدش صداــودی و احـــاز ج 
 

 زده انگشت در نمک  جهان  اين  خوان بر
 

 نمک ابا... بی  شسته ازين  دست  اخوردهن 
 

 دای  راـان خــداست جهــاو رحمت خ
 

 خدا ــةوی خاصــدای شــاز رحمت خ 
 

 (17:همان)                                                                                                      

به نعت حضرت  خود جان و روح برای الزم معنوی نیروی آوردن دست به برای گاه .3-5-4

 پردازد: می )ص(مصطفی
 

 ر آستان کعبه، مصفا کنم ضمیرـب
 

 زو نعت مصطفای مزکّی برآورم  
 

 (247 :همان)                                                                                
 

يکی ديگر از داليل سرودن بعضی از مدايح نبوی  يش،خو بخشی به اثراعتبار .3-5-5

، ديوان خود را متبرک و فارسی به اعتبار نام آن حضرت است. بسیاری از شعرای زبان

  :اند دهکرمستحسن 
 

 مصطفیر ــگ مدح  است  یــخاقان  طرخا
 

 حساب در  عطا  هست  حساب بی  حقش  ز  زان 
 

 سخن پیش غیر  درـق  همتش  شکند  کی
 

 دُر در خالب ــةری دانـــوهـد جــکی فکن 
 

 (45 :همان)                                                                                                         

 د عنان در آربا سايه رکاب محمّ
 

 رقوا  زنان تو گردند اصفیاـتا ط 
 

 (4 :همان)                                                                                            
 

 در قصاید خاقانیی و شکلی کمّ ةنعت نبوی از جنب .3-6

يک  ،عاای در يک مصر نبوی در قصايد خاقانی گاه به اشارهشکلی نعت کمّی و از نظر 

 رسد. بیش از صد بیت می بهگاه يا و  ، بخشی از يک قصیده، يک قصیدة کاملبیت
 

 یک قصیده .3-6-1

 مطلع: اين با  دارد بیت 74 که ای قصیده در جملهاز 
 

 رضابه تاج  سرير فقر تو را سر کشد
 

 خطاينت ا درکشیده هوس جیب سر به تو 
 

 (10 :همان)

 قصیده 12که  وجود داردبیت  8102 با قصیده 132در ديوان خاقانی در مجموع 

که اوج  «الطیر منطق» ةقصید ؛ ماننداست )ص(در نعت حضرت مصطفی صرفاً بیت( 751)

 ست با مطلع:سرايی ا هنرنمايی خاقانی در نعتیّه
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 ر به مهر صبح ملمع نقابـزد نفس س
  

 نیان کرد معنبر طنابروحا ـةخیم 
 

 (41 :همان)                                                                                                     

 يابد: با اين ابیات پايان میاين قصیده 
 

 وار ملک  کعبه و  ذات حق سلطان سلطانان
  

 اند منشور قرآن ديده و شحنه را  یــمصطف 
 

 ز راه مکه خاقانی به يثرب داد روی ونـچ
 

 اند حسان ديده مصطفی ثانی درـــص پیش 
 

 (95 :همان)                                                                                                            

 قسمتی از یک قصیده .3-6-2

جمله مدح کسی، شکايت از روزگار يا ردارندة موضوعاتی ازگونه موارد، قصیده درب در اين 

. در يابد پايان می )ص(محمدّ ت يا التجا و تمسک به حضرتنع ابسرانجام که است ... 

و تخلص به مدح ايشان  )ص(ة کعبه، خاک بالین رسولقصیده دربار هشتقصايد خاقانی، 

جان  ةح صادق کعبشب روان در صب»با مطلع  29 ةقصیداند از:  است که عبارت

با  65 ةقصید ،«صبح از حمايل فلک آهیخت خنجرش»با مطلع 63 ة، قصید«اند ديده

وارم کآفتابی در  صبح» با مطلع 73 ة، قصید«کشان خیالش مندل آمد دا ةدر پرد» مطلع

 ة، قصید«سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن» با مطلع 92 ة، قصید«ام نهان آورده

صبحدم چون کله » با مطلع 95 ة، قصید«المت شد دل مندار س ضمان» با مطلع 94

صدر کعبه مهمان ه خیزان بین ب صبح» با مطلع 110 ة، قصید«بندد آه دود آسای من

 «.آمده
 ه سازـپن اهلل ولــه درگاه رســب

 

 نـی و اعلـول اعلـــه درگاه رســک 
 

 مراد کاف و نون، طاها و ياسین
 

 ه عین رحمتست از فضل ذوالمنـک 
 

 خضرا دستش داده هفت ايوانه ب
 

 نـــادروان ادکـــت شـد هفـــکلی 
 

 (320:همان)                                                                                 

 )ص(رسول نعت حضرت با سروده شده است، بزرگان که در مدح نیز تعدادی از قصايد

« هین کز جهان عالمت انصاف شد نهان»با مطلع  90 ةدقصیيابند؛ مانند  میپايان 

 .(312 :همان)
 

 

 ای در یک یا چند بیت برای عرض ارادت  اشاره .3-6-3
 

 هست  که  اهلل رسول  ابوالقاسمرحمت  قاسم 
 

 من  موالی  جان عقل و  او خديو  در والی 
 

 (324 :همان)                                                                                                     
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بیان و دعاهايی انجامد و آرزوها  می )ص(ها به رثای حضرت مصطفی لة نعتگاهی دنبا

های فراوان، اين آرزوها  به نمونه طلبد. باتوجه میآن حضرت را التفات و شود که ديدار  می

 اند. ظهور و بروز يافته )ص(رحمت پیامبر آن به قلبی عقیدة و واقعی عواطف با معموالً و دعاها

پای حکمت،  ،مقام آن حضرت سروده شده است بارةهايی که در هدر بسیاری از نعتیّ

شود،  ه میخرد، شجاعت، صداقت و بسیاری از محاسن اخالقی و اجتماعی به میان کشید

های  نیکويیبا يادکرد  هاست، ة اين صفات و ويژگیسرچشم )ص(ازآنجاکه حضرت مصطفی

 نمايد.  يابد و رخ می ايشان، اين صفات نیکو رنگ می
قتضای ذوق و روح و محیط تربیتی و مشرب و مذهب ه مبديهی است هر شاعری ب»

کدام از زرگان دين پرداخته است و کالم هرخاص معنوی خود به نحوی به ذکر مناقب ب

به معجزات و کرامات و صورت، اشارت هر ، ولی بهای دارد مذاقی و صبغه ،گويندگان

  .(5: 1348دهشیری، ) «، وجه مشترک عموم آنان استخوارق عادات نبی و ولی

ها را اغلب در قالب قصیده و با استفاده  هذکر است که خاقانی، نعتیّ شايانهمچنین 

به روايات قرآن و احاديث و  تلمیحجمله ، ازاعم از لفظی و معنوی ،از صنايع مختلف ادبی

ها  به آيات صريح قرآن و ديگر روش تضمینبه قصص و روايات و ... و  شهاداست... ، 

ت خويش، به ذکر فضايل و بیان حقايق معنوی و اساس دانش و ذوق و خالقیّسروده و بر

 آن حضرت پرداخته است. ةجايگاه يگان
 

 های نبوی در قصاید خاقانی ههای ساختاری و مضمونی نعتیّ ویژگی .3-7

 نمایی گویی و واقع حقیقت .3-7-1 

های ادبی و هنری  گاهی جلوه )ص(پیامبرخالق و دوستدار  گرچه در شعر برخی از شاعران

جب اغراق، ها در اين نوع از شعر، مو پردازی يافته و حتی گاهی بداهه خاصی بروز و ظهور

 و دين اسالم در تاريخ جهان کامالً )ص(تاريخ ظهور پیامبر اکرم مبالغه و غلو شده است،

است و در اين تاريخ، حوادث و وقايعی رخ داده است که همه حکايت  روشنمشخص و 

از شکوه و جالل آن حضرت و عظمت دين مبین اسالم دارد و اين خود موجب وزن و 

واقعی آن حضرت را از هر پیراية غیر ،و بیان اين واقعیات در نعت استثقل اين موضوع 

ها، همه از تاريخ باشکوه و استوار اسالم  نعت ةرانسازد. زيرساخت فضای شاع نیاز می بی

گويد و صنايع شاعرانه در آن فقط  گیرد و از واقعیات موجود سخن می میسرچشمه 

 گونه است. ن موضوع در آثار خاقانی نیز همیناي برای زيبايی کالم استفاده شده است.
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 پایه های بی گویی پرهیز از مبالغه .3-7-2

در بیان مدح و نعت  ،است )ص(گونه از اشعار، حضرت مصطفی اين حکه ممدوازآنجا 

  نديدهنیازی روی در بیان اوصاف و احوال ايشان  گويی و زياده ن، خاقانی به مبالغهايشا

به  دارد،که نشان از جايگاه رفیع ايشان  احوال و اوصاف واقعی آن حضرت است و با بیان

 است. نعت ايشان پرداخته
 

 پردازی های ناروا و دروغ از نسبتپرهیز  .3-7-2

و  یواقعنیاز ايشان به تعريف و اوصاف غیرو عدم  )ص(وجود ارزشمند حضرت رسول اکرم 

کنند و پرهیز واقعی به ايشان های ناروا و غیر شده است شاعران از نسبت ناروا موجب

ری از بسیا است،يکی از محرمات دينی و نسبت ناروا دادن به پیامبر که دروغ ازآنجا

 . اند جمله خاقانی از آن پرهیز کردهاز ،شاعران مسلمان
 

 ها هاشاره در نعتیّمستندبودن وقایع و حوادث مورد .3-7-3

هايی  ها، تصاوير يا توصیف دست به آفرينش صحنه )ص(رت رسولهای حض خاقانی درنعت

 ين توصیفا اامّ ،شود خواننده عواطف و احساسات برانگیختن موجب که است زده شاعرانه

طور واقعی در دوران ايشان و پس از آن  هکه بوقايع و اتفاقات، شامل رويدادهايی است 

ة اين نعوت ديده ماي مستند در زيرساخت و درون یتاريخ بنابراين، رخ داده است و

 .  شود می
 

 پرهیز از واژگان منفی، مهجور و بی ارزش و ناخوشایند .3-7-4

نعت ايشان  نیز تبت است و قصد خاقانیحضرت ختمی مر ،به دلیل اينکه موضوع نعت 

 ةو هم شود ديده نمیواژگان منفی و دور از شأن ايشان  ،در هیچ قسمتی از نعت ،است

 گیرند. مییدمان ساختاری و مضمونی نعت قراردر چ ،واژگان با دقت و انتخاب بهینه
 

 مثبت، شیوا و شورانگیز های واژه عالمانه از ۀاستفاد .3-7-5

بار منفی و ناخوشايند  واژگان دارایاز  )ص(پیامبرت شود در نع گونه که سعی می همان 

کند و از  گی واژگان را انتخابشايست بههای خود  در نعت کند پرهیز شود، شاعر سعی می

 . گیردبهره  )ص(آن حضرت ةدر شأن و رتب کلماتی
 

 استحکام ساختار درونی و بیرونی در همراهی مضمون  .3-7-6

روانی معنی،  ،های نعت نبوی و اشعاری که در اين باره سروده شده است يکی از ويژگی

ة خصايل پسنديد و حضرت آن از شاعرانه و زيبا ایه توصیف کنار در کالم شیوايی و دگیسا
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 مقابل گويی و پرهیز از اغراق و ناروا نويسی و در همچنین دوری از پیچیده .ايشان است

همه موجب  و  ، همهحضرت آن بارةدر نويسی خالص و مثبت اطفی،ع مستدل، در سعی آن

 استواری ساختار درونی و بیرونی اين اشعار شده است.  

های  و انديشه اعتقادات بیان برای اسبمن و مهیا ای عرصه را شعر و اتادبیّ ةعرص خاقانی

به عمق اعتقادات و های واال  گونه با استفاده از اين انديشه داند که اين دينی خود نیز می

امین، کند. او همچنین معتقد است شعرش با استفاده از اين مض باورهای دينی سیر می

اصالتی برتر و  ،)ص(حضرت مصطفی يعنی ،اسالم دين وجودی عنصر ترين اصلی جملهاز

ديده  روشنی به گرايش ديوانش اين جای جای در ،دلیل همین به ؛يابد می تر عمیق ارزشی

 و های دينی به بسط و تعمیق معرفت دينی ها و گزاره آموزه با کمکهمچنین  . اوشود می

 پردازد. اسالمی می معرفت تکامل به ،دينی تاريخی مستندات از نو مفاهیم کشف با
 

 نتیجه  .4

ها و  آثار خاقانی دارای ويژگی های بالغی شعر فارسی در عنوان يکی از زيرگونه نعت به

 )ص(پیامبر اکرم به او باور و عالقه به است. باتوجه خود خاص محتوايی و ختاریسا مشخصات

 و های بسیاری در منزلت هنعتیّ ،شدن ضمیرش با ذکر ياد آن حضرتو اعتقاد به مصفا

های خاقانی از  است. نعت شده هم «العجم حسان» لقب دريافت موجب که دارد ايشان مقام

های  و ستودن انديشه )ص(ايی همچون ستايش وجود حضرت مصطفیه مايه درون

معنوی ايشان، توسل و التجا به حضرت، موعظه و پند با استفاده  های ويژگیارزشمند و 

ظاهری و متعلقات ابزاری ايشان  های ويژگیگیرد و يا ثنا و وصف  از نعت سرچشمه می

شگفت ياد  ةر شاعرانگاهی نیز از معجزات و حوادث دوران زندگی ايشان با تعابی .است

 . است وی سخن گفته و ياران و انصار پیامبربیت  در وصف و ستايش اهل يا ده وکر

ها در  ها باورمندانه به سرودن اين نعتیّامّ ،های متفاوت همچنین خاقانی با انگیزه

بزرگداشت مقام نبوت و احترام به ايشان، در  هايی چون ؛ انگیزهاست قصايدش پرداخته

ا مشکالت در مواقع رويارويی ب )ص(نه به پیامبر اکرمجويا کنه و تمسّهای نذرگو کنار نعت

خويش براساس اذعان  و اعتباربخشی به اثر پیامبرادای دين و اظهار ارادت به و حوادث، 

 از آن جمله است.خود شاعر، 
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 نوشت پی
در قسمت آخر آن وقتی به  ،نیز معروف است« برده»کعب بن زهیر که به « بانت سعاد» ةمانند قصید .1

اختصاص داده و از  به او تشبیه کرده به وصف شیری که پیامبر راابیاتی را پردازد،  می )ص(ت حضرتنع

 .(174 :1393 صفات او به هیبت و هدايت بسنده کرده است )الفاخوری، ةهم

ست هندی از شمشیرهای ا گیرند، شمشیری پیامبر همانند نوری است که از آن روشنی می» .2

اکنون  :گويندة آنها در مکه فرمان داد ،ن گروهی از قومش که چون اسالم آوردنداز میا خداوند. ةبرکشید

هجرت کنید. مهاجرت کردند و همواره در میدان نبرد نه ناتوانند و نه ناپايدار و نه آنها که سالح 

 .(176 -175: همان) «کنند افکنند و بر دشمن پشت می می

3. «

  (.343: 1368و ... )هاشمی،  

 .(668: 1408منظور، ابن)  .4

 گفت که خاقانی است بلبل باغ ثنا                جهان  در  سخن تازه  کیست  کامروز  گفتم .5

 (37 :1382 خاقانی،)                                                                        

 رحی ز ثناــز تحیت، مف جوارشی                  ساخت  دگوارمــب  عیش  و  دل  رنج  برای  .6

 (30 :همان)                                                                             

 ه ثناـه و او قبلــشرعش مدار قبل                  رم ـــک  او عالم و  عالم   رادـــــم  ذاتش .7

 (5 :همان)                                                                                 

 :است هبه اين لقب خواند ،الدين اوان در شعر، عمويش کافیسبب مهارت فر  خاقانی را به .8

 مـــــحسان عجم نهاد نام                    چون ديد که در سخن تمامم

 ( 220: 1387 خاقانی،)                                                             

سبب کمالی که در صناعت شعر داشته، : وی )خاقانی( را به است آوردهچنین و جامی در بهارستان 

 .(101: 1385 جامی،) اند لقب کرده« العجم حسان»

العجم  ی کلمات حسان بود، بدان روی حسانو ... خاقان واليت بود، از آن سبب خاقانی لقب يافت، منش

 .(221: 1321)عوفی،  نام يافت

ست از: احسن ا ت که برخی از آنها عبارتهای زيادی در ديوان ياد کرده اس را با نام)ص( خاقانی، پیامبر .9

 ، قدوه کائنات(877) ( بحر دست صاحب فیض44) (، امی صادق کالم446) دار يزدان (، امانت4) الصور

 ( و ...17) (، قابل امانت الهی4) ثنا ة(، قبل133) (، عامل عدل153(، قابل وحی )237)
 

 دـــدستنــش اجتناب ديــز جهانـک ی است        ــرز جان خاقانـــنعت او ح  .10

 (878 :1382 خاقانی،)                                                           

 ام ان ناتوان آوردهـــر جــحرز شافی، به         شفاست  اهلل همه حرز رسول خاک بالین 

 (258 :مان)ه                                                                     
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 دارالجیل و دار لسان العرب.

 توس.تهران، چاپ نهم،  ،ة عبدالمحمد آيتی، ترجمات زبان عربیتاريخ ادبیّ(، 1393الفاخوری، حنا )

، تصحیح اسماعیل حاکمی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بهارستان و رسائل( 1385ی، احمد )جام

 اطالعات.

 . ، سوره مهرتهرانپرند ستايش در ايران،  ،(1388جاويد، هوشنگ )

 .میراث مکتوبتهران، ، آق قلعه علی صفری به کوشش، العراقین تحفة(، 1387)، بديل بن علی خاقانی
تهران، ، چاپ هفتم، الدين سجادی ضیاء به کوششح و تعلیق تصحی، ديوان خاقانی(، 1382)                       

 .زوّار

 نا. ، بیتهران ، )ص(نعت حضرت رسول اکرم(، 1348الدين )دهشیری، سیدضیاء

 ،ات تعلیمیپژوهشنامه ادبیّ ،«بازتاب کمال نبوی در ديوان خاقانی»(، 1388) عطامحمد رادمنش،
  .44ـ23، 4 ش ،زمستان

تجلی شخصیت پیامبر در شعر فارسی عالمان حوزوی »(، 1391رضا و هوشنگ استادی ) رئیسیان، غالم
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 سخن.

 .گستر ، سخن، تهرانستايشگر پیامبر و کعبه خاقانی، (،1390) علی ی،سجاد 

پژوهش زبان و  ،«سیمای پیامبر اعظم در ديوان خاقانی»(، 1386) روشنک رضايیو  صفری، جهانگیر
 .114- 95 ،9ش  ،ات فارسیادبیّ

ه سعی و اهتمام و تصحیح افل عباد و ادوارد برون، لیدن، مطبعه ب، لباب االلباب ،( 1321عوفی، محمد )

 بريل.

 .77-51 ،1ش   ،ات فارسیادبیّ ،«در شعر خاقانی )ص(سیمای حضرت محمد» (،1382) سعیداهلل، بگلو قره

، بیروت، محمد قرقزانتحقیق ، العمده فی محاسن الشعر و آدابه(، ق1408قیروانی، حسن بن رشیق )

 .دارالمعرفة

 ،262 و 261ش فرهنگی، کیهان ،«خاقانی ديوان در( ص) رپیامب سیمای» ،(1387) زهرا زاده، کريم
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