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تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی
عباس ماهیار
استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی

لیال کرمی

*

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی
(از ص  53تا )72
تاريخ دريافت مقاله ،1395/11/3 :تاريخ پذيرش مقاله1396/6/25 :

چکیده
نعت حضرت رسول اکرم از زمان ظهور اسالم ،هم فصل مشترک مذهبی– ادبی فرقههای مختلف
دين اسالم است و هم فتحالباب ديوانهای اغلب شاعران عربی و فارسی است .در بالغت فارسی و عربی،
نعت ،زيرگونة مدح معرفی شده است .خاقانی شروانی يکی از شاعران مداح زبان فارسی است که در
ديوان خود و بهويژه در قصايدش ،نعتیّههای فراوانی در قالب مدح سروده است .اين پژوهش میکوشد به
روش تحلیلی -توصیفی در قلمرو قصايد خاقانی ،روشن کند که نعتیّههای وی دارای چه ساختار و
مضمونی است و چه اغراض و ابزاری در اين زيرگونة ادبی -بالغی وجود دارد .با تأمل و دقّت در
نعتیّههای فراوان خاقانی دريافتیم که اين زيرگونة ادبی دارای مضامین و درونمايههای ژرف دينی است
که با کمال صداقت و رعايت معیارهای اخالقی ،مستند به تاريخ ،به دور از اغراقهای افراطی و با هدف
التجا و تمسک به حضرت رسول(ص) در لحظات دشوار ،شناسايی معارف و آموزههای دينی و مذهبی و ...
سروده شده است.
(ص)

واژههای کلیدی :شعر فارسی ،خاقانی ،نعت ،نعت نبوی ،حضرت مصطفی(ص).

* .رايانامة نويسندة مسئول:

lkarami@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ازآنجاکه تاکنون در زبان فارسی به مقولة نعت حضرت مصطفی(ص) بهطور خاص و مجزّا
توجه نشده و تنها اندکی از منابع و آثار مختلف ،مختصری دربارة اين نوع شعر سخن
گفتهاند ،و نیز باتوجهبه اينکه منابع بالغی و ادبی ،بهصورت ويژه به نعت بهعنوان گونهای
بالغی -ادبی در زيرمجموعة مدح نپرداختهاند ،پژوهش حاضر به اين موضوع اختصاص
يافته است.
با نگاهی کوتاه به آثار ادبی ،عرفانی و اجتماعی زبان فارسی ،به گروهی از اين آثار
برمیخوريم که به نعت حضرت رسول(ص) پرداختهاند .در کتب و آثار مختلف فارسی،
سیمای معنوی آن حضرت پس از تحمیديّهها نمايان میشود و آثار موجود آکنده از ذکر
(ص)
نام ،ويژگیها ،احوال ،معجزات و حوادث زندگانی ايشان است .نعتیّههای حضرت رسول
را در اشعار فارسی و عربی میتوان زيرگونهای بالغی از انواع مدح دانست .انواع نعتیّهها
در دورههای مختلف ادبی و تاريخی ،در قالبها و وزنهای گوناگون و به مقتضای ذوق و
مشرب و آيین خاص شعرا سروده شده است.
در شعر شاعران عرب ،با طلوع دين اسالم و تحتتأثیر گفتار و اعمال آسمانی آن
حضرت ،مدح و نعت نبوی بهصورتهای مختلف تجلّی و رواج يافت و سرآغاز مسیری
شد که به دلیل اتفاقات تاريخی و مذهبی زندگانی حضرت رسول(ص) و پس از ايشان
(زندگانی و سیرة ائمة اطهار) مداحیهايی در قالب نعتسرايی ،منقبتسرايی و  ...شکل
گرفت .در واقع نمود شخصیّ ت ،فضايل ،معجزات و حوادث زندگانی آن حضرت تاحدودی
در شعر عرب بروز يافت .جنگها و نزاعهای آن دوره موجب شد شاعران تازهمسلمان،
مانند حسان بن ثابت و کعب بن مالک و  ،...از مفاخر نظامی و جنگی قبیلههای خود
بیشتر بسرايند؛ ولی باوجوداين ،از نعت حضرت غفلت نکردند و نعتیّههايی برای ايشان
سرودند .کعب بن زهیر و حسان بن ثابت از شعرای مخضرماند که پس از قبول اسالم از
مداحان حضرت مصطفی(ص) شدند و آثارشان در اين زمینه از ماندگارترين نعوت است.
«رشتة مدايح عربی پیغمبر اکرم(ص) از همان تاريخ تا زمان حاضر امتداد داشته و کتابی
در اين باره به نام نعت النبی فی االدب العربی نیز در ادبیات عربی تألیف شده است»
(دهشیری.)6 :1348 ،
ويژگی مهمّ اشعار اين شاعران ،تأثیرپذيری آنها از قرآن ،علوم اسالمی و فرهنگ
دينی است که اين ويژگی ،آنها را از شعر شعرای جاهلی نیز متمايز میکند .اين شعرا بنا
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به دلیل وجود فضای کشمکش و جنگهای پیامبر(ص) و يارانش با قريشیان و کفّار ،در
اشعار خود بیشتر از ابزار جنگی ،اسبها ،شمشیرها و آالت رزم سخن گفتهاند و اين نوع
از گفتار آنها در نعتیّههای نبوی نیز بروز کرده است ،و در بیتهای پايانی شعر و بهطور
1
غیرمستقیم به مدح حضرت پرداختهاند.

(

)176 -175 :1393 ،

نعت بهعنوان گونهای از اشعار عبادی و مذهبی در میان اقوام مختلف مسلمان و
کشورهايی که ساکنان مسلمان دارند ،بیمرز و محدوديّت است و گسترة جغرافیايی،
زبانی ،قومی و  ...را درنورديده است؛ ازهمینرو ،در نعتیّههای فارسی نیز اين عالقه و
عشق به پیامبر(ص) و دفاع از دين مبین اسالم به شکلهای گوناگونی نمود يافته است.
اين توجه ،از نوع نگرش و عالقة ايرانیان به دين اسالم و وجود آن حضرت سرچشمه
میگیرد .در تفاوت نعتیّههای فارسی و عربی میتوان بهطور مختصر چنین گفت:
نعت فارسی آواز دلنشین و صادقانة احساسات و عواطف شورانگیز شاعران است که
در عشق به حضرت رسول(ص) و دوری از آن حضرت و برای عرض ارادت و محبّت به
ايشان سروده شده و با شوق درونی و صادقانه که از نوع شوق مردم بافرهنگ و اصیل
ايران است ،آمیخته شده است .نعت فارسی از ويژگیها و فضايل اخالقی ،معنوی و
عرفانی حضرت سرچشمه میگیرد و تحتتأثیر معجزات و حوادث زندگانی ايشان در
قالب شعر مديحه بروز میيابد .نعتیّههای فارسی در نظامهايی هماهنگ و برخوردار از
موسیقی دلنواز و ترکیباتی با معانی بلند و واال و ارائة تصاوير ،اوصاف شايسته و مثال
زدنی ،به دور از تشبیهات سخیف و دور از شأن حضرتش و کلمات ناشايست و بهطورکلی با
مضامین ناب و بلند اخالقی عرفانی آمیخته است ،امّا در نعوت نبوی عربی نهتنها از
لطافت روح و عواطف بیشائبه و دلنشین شعرا اثری نیست ،بلکه در آنها شمشیر و پرچم
و متعلقات آن حضرت ،بیش از فضايل روحانی و گفتار و رفتار رحیمانه و حکیمانة ايشان
نمود يافتهاست و گاه تشبیهاتی ،نه در شأن ايشان ،همچون شیر و شمشیر هندی و ...
بهکاربرده شده است .اين تفاوت حتی در نعتخوانیهای ايرانیان با موسیقی آوازی
مخصوص مناطق مختلف ايران کامالً مشهود است .در اشعار نعت فارسی بیشترين دقت
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در تشبیهات و استعارات و ديگر صنايع بهکاررفته است تا ترک ادب شرعی در مقام
حضرت رسول(ص) صورت نگیرد و به شايستهترين شکل با واالترين کلمات و تعبیرات و
ترکیبات به مدح ايشان پرداخته شده است.
در ادب فارسی اين موضوع بهگستردگی تمام و از زوايای متفاوت در نمونههای
مختلف ادبی و شعری نمود يافته است؛ تألیفات ،مقاالت و قطعاتی که هرکدام با هدفی
خاص شکل گرفتهاند .دربارة توصیف و نعت رسول اکرم(ص) در ادب فارسی ،در شعر
فارسی و در شعر شاعران مختلف ،کارهای فراوانی صورت گرفتهاست ،امّا در حیطة شعر
خاقانی تاآنجاکه نگارنده میداند ،آثاری بهصورت مقاله و کتاب قلمی شده است؛ ازجمله
مقالة عطامحمد رادمنش ( )1388با عنوان «بازتاب کمال نبوی در ديوان خاقانی» که
ابعاد مضامین و مفاهیم برخاسته از هنر و انديشه و خامة خاقانی را در ستايش ابعاد
وجودی مختارِ حق(ص) بررسی کرده و با استناد به شواهد و مصاديق شعری ،فضیلت
پیامبر اکرم(ص) را بر ديگر پیامبران نشان داده است .سعیداهلل قرهبگلو ( ،)1393در
مقالهای با عنوان «سیمای حضرت محمد(ص) در شعر خاقانی» شاهدمثالهای مرتبط با
موضوعاتی که دربارة آن حضرت است را گردآوری و به زمینههای بسیاری در اين باره
اشاره کرده است؛ البته ديدگاه يا منظر خاصی برای تحلیل آنها درنظرنگرفته است .مقالة
«سیمای پیامبر اعظم در ديوان خاقانی» از جهانگیر صفری و روشنک رضايی (،)1386
ابتدا با استفاده از منابع و مراجع ،اشارهای مختصر به حوادث تاريخی و خصايل فردی و
اجتماعی آن حضرت کرده و سپس شواهد شعری مناسب را از ديوان خاقانی آورده است.
در اين مقاله همچنین به جلوههايی از سخنان و احاديث پیامبر(ص) در شعر خاقانی توجه
شده است و نويسندگان باتوجهبه نمونههای متعدد و متنوع شعری که در اين زمینه در
ديوان خاقانی ديده میشود ،توجه و ارادت خاقانی را به دين و حضرت رسول(ص) نشان
دادهاند .زهرا کريمزاده ( )1387در مقالة خود با عنوان «سیمای پیامبر(ص) در ديوان
خاقانی» حوادث زندگانی آن حضرت را توصیف و به نمونههای شعری آنها در ديوان
خاقانی اشاره میکند و خاقانی را شاعر پیامبر میداند .مرتضی محسنی و همکاران
( )1390در مقالة خود با عنوان «بازتاب زيبايیشناسی سیمای پیامبران در قصايد
خاقانی» به بازتاب همة پیامبران الهی ،ازجمله حضرت رسول اکرم(ص) در ديوان خاقانی
نگاهی اشارهای و مختصر داشتهاند .همچنین مقالة «تجلی شخصیّت پیامبر در شعر
فارسی عالمان حوزوی شیعی» از غالمرضا رئیسیان و هوشنگ استادی ( )1391و مقالة
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«نقد و بررسی مدايح نبوی کعب بن زهیر و خاقانی» از ناصر محسنینیا و سیدامیر
جهادی ( )1389کاری تطبیقی و محدود در موضوع موردبحث اين پژوهش است.
در حوزة کتاب ،عبدالحسین زرينکوب ( ،)1383در کتاب ديدار با کعبة جان که
کتابی شناخته شده است ،توضیحات تکمیلی دربارة اصطالحات ،اسامی ،ايرادات و
مشکالت بعضی از قصیدهها با محوريّت توصیف کعبه ارايه میدهد و درعینحال ،از
پیامبر(ص) و ابیات مربوط به آن در ديوان خاقانی نیز سخن میگويد .علی سجادی
( )1390در کتاب خاقانی ،ستايشگر پیامبر و کعبه به تفسیر سی قصیده از قصايد خاقانی
همت گماشته است ،بی آنکه درصدد تحلیل نو و جديدی از آنها باشد .عباس ماهیار
( ،)1385درکتاب گنجینة اسرار بر مبنای مطابقت نعت نبوی خاقانی با احاديث و روايات
سیرهنويسان به ابیات موضوع موردبحث پرداختهاست .سیدضیاءالدين دهشیری ()1348
در کتاب نعت حضرت رسول اکرم(ص) در شعر فارسی ،فقط به گردآوری نمونههايی از
نعت پیامبر(ص) در شعر شاعران سدههای مختلف و توضیح اصطالحات و لغات آنها
پرداخته و کتاب پرند ستايش در ايران از هوشنگ جاويد ( )1388در حیطة موسیقی
نوشته شده است که به نعت و نعتخوانی نیز اشاراتی دارد .آثار ديگری نیز وجود دارد
که نعت نبوی و تصوير آن حضرت ،در آنها محور اصلی نبوده است.
آنچه موجب تفاوت اين مقاله است  ،پرداختن و تبیین نعت به عنوان
زيرگون ه ای ادبی است که به ساختار آن از نظر محتوا ،انگیز ة سرودن نعت ی ّ ه ها و
وي ژگی های مضمونی و ...در ديوان خاقان ی می پردازد.
 .2نعت در دیوان خاقانی
 .1-2نعت در لغت

«نعت» اسم عربی به معنی صفت ،نشان ،نشانی و وصف است و جمع آن نعوت است.
ابنمنظور نعت را چنین تعريف میکند :نعت عبارت است از توصیف چیزی که ستايشش
میکنی به آنچه در وجودش است و در توصیفش مبالغه میکنی و آن چیزی است که
ستايش میشود به خودش.) 668 :1408( 3
 .2-2نعت در اصطالح ادبی

بهترين کالم بعد از حمد خداوند بسیار دانا ،ستايش برترين مخلوقات ،حضرت نبی
است که نیکوترين سالمها بر او و خاندانش باد (دهشیری!)6 :1348 ،

(ص)
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نعت در اصطالح ،شعر يا نثری است که در مدح و ثنای حضرت ختمی مرتبت(ص)،
ذکر صفات نیکو و محموده و خصايل حمیدة ايشان و بهطورکلی دربارة وجود آن حضرت
سروده شده باشد .احمد هاشمی نیز در جواهراالدب مدح را ثنای خصوصیّتی قابل
تحسین در صاحب نعت میداند .)343 :1368( 4ابن رشیق قیروانی در العمدة فی محاسن
الشعر و آدابه و نقده آورده است :شعر بر چهار پاية مدح ،هجا ،نسیب و رثاء بنا شده
است .وی نعت را زير مجموعهای از مدح دانسته و اين خود نشانگر اهمیّت آن است
(.)121 : 1408
(ص)
هرچه از آغاز اسالم گذشت ،نعت رسول اکرم نیز افزونتر شد و در دورههای
متأخرتر تاريخی اين سروده ها از قوت ساختاری و زبانی بیشتری برخوردار شدند و اين
شاعران مسلمان و شیفتة حضرت رسول(ص) بودند که با بهرهگیری زيباشناسانه از قوة
تخیّل و مهارتهای زبانی خويش ،زمینههای شاعرانه و ادبی اين گونة شعری را گسترش
دادند و آن را به شکل گونهای مستقل و ارزشمند در ادب فارسی قوّت بخشیدند.
 .3-2قصاید خاقانی

مجموعه اشعار خاقانی در نعت از آثار زيبای اوست که با الهام از مفاهیم قرآنی ،دينی،
احاديث ،اتفاقات و حوادث زندگانی حضرت رسول(ص) سروده شده است .گرچه آثار شاعر
در اين زمینه بازتاب شرايط روحی و روانی اوست ،نشانهای محرز از عالقهمندی وی به
حضرت ختمی مرتبت است .در واقع اسالم و وجود حضرت مصطفی(ص) محور مرکزی
گفتمان دينی خاقانی است و تمام تصاوير ،مفاهیم ،ترکیبات و شاخههای فرعی آثار او
(ص)
در اين گفتمان جا دارد .ساختار و تمامیّت اشعار نعتی او با محوريّت حضرت مصطفی
و عناصر گستردة دين اسالم و گاهی مسیحیّت ،دارای عمق و وسعت خاصی شده است.
گفتمان دينی در ديوان شاعر ،گفتمانی انکار ناپذير است؛ همانگونه که محور مرکزی
اين گفتمان حضرت مصطفی(ص) است .او جدای از قصايد زيادی که در آنها به نعت ايشان
پرداخته است و جدای از غزلیّات ،ترکیب بندها ،قطعات و  ،...حتی در برخی قصايد نیز
که امرا و شاهان شروان را مدح میکند ،سرانجام ،آنها را به مدح رسول اکرم(ص) پیوند
میزند و با ياد و نامی از ايشان قصیده را پايان میدهد.
(ص)
نکته قابلتأمل ،اعتقاد و باور خاقانی به ثنای حضرت مصطفی است که در همه
(ص)
جای آثارش به آن اشاراتی کرده است؛ چنانکه طبع خود را در نکاح ثنای رسول
میداند:
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اسمای طبع من به نکاح ثنای اوست

زان فال سعد از اختر اسما برآورم
(خاقانی)247: 1382 ،

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

از يک شکم دوگانة جوزا برآورم
(همان)

و خود را بلبل باغ ثنا گفته ، 5ثنای ايشان را داروی مفرحی برای درمان روح و روان
خويش دانسته است6و همچنین طبع خود را بهواسطة ثنای حضرت مصطفی(ص) همچون
کوثر میداند:
امروز کز ثناش مرا هست کوثری

رخت از گو ثری به ثريا برآورم
(همان)

شاعر حضرت را قبلة ثنا میداند 7.او دلیل اين ارادت و ثنا را در بیتی از قصیدة
چهارم در نعت آن حضرت چنین بیان میکند:
ز بارگاه محمّـــد نــدای هاتف غیـب

بــه من رسید که خاقانیا بیار ثنا
(همان)14 :

و ابیاتی ديگر در اين باره که برای پرهیز از اطناب به خود ديوان واگذاشته میشود.
بیشک يکی از داليل «حسان العجم» خوانده شدن خاقانی همین موضوع بودهاست .او
گذشته از اعتقاد فراوان به حضرت محمّد(ص) ،يادکردهای بسیار و متنوع از ايشان و
رويدادها و حوادث زندگانی وی دارد و به ثناگويی حضرتش افتخار میکند .گاهی خود
را با حسان بن ثابت که به دلیل نعتیّههايش به «حسان العرب» معروف است ،مقايسه
میکند و الب ته هرچند نام حسان بن ثابت در ديوان بسیاری از شاعران فارسی آمده
است ،بیشترين بسامد تکرار نام حسان العرب در ديوان خاقانی است و به اظهار عوفی،
منشی کلمات حسان بوده است؛ به همین جهت «حسان العجم»« ،ثانی حسان» و
8
«نیابتدار حسان» خوانده شده است.
خاقانی نام  18پیامبر را در ديوانش آورده است که بیشترين بسامد تکرار و کاربرد
آن ( 237بار) به حضور جلوههای مختلف ( 28جلوه) زندگانی حضرت مصطفی(ص) تعلق
دارد و کمترين بسامد از آن چند تن از پیامبران الهی (شیث ،زکريا ،صالح و يوشع) است
(هرکدام يک بار)« .ايجاد فضای جديد و طرح موضوعات مختلف يکی از موارد استفاده
شاعر از سرگذشت و داستانهای پیامبران است که بهنظرمیرسد برترين آنها مدح و
نعت است( ».محسنی و همکاران )102 :1390 ،و البته از تلمیح به پیامبران و حضرت

 /60تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی

مصطفی(ص) برای پرداخت بسیاری از مضامین شعری سود جسته است و تعابیر جديد،
بديع و منحصربهفردی مانند «عیبپوش عالم اسرار»« ،سرو جويبار الهی»« ،ترجمان
عالم اسرار»« ،شفیع زلّت آدم» و  ...را آفريده 9و هیچگاه از اين تلمیحات برای هجو
استفاده نکرده است.
(ص)
خاقانی اينگونه با اعتقاد و احترام به آن حضرت به انديشه و شعر خود وزن و
غنايی خاص بخشیده است .وی در بهرهگیری از اين عناصر و مضامین عالوه بر برداشتها و
اشارههای بیواسطه و مستقیم به آيات ،روايات و احاديث ،از درونمايههای حکمی،
عرفانی و مذهبی در بدايع و نوآوریهای خود به شکل کامالً هضمشده و ممزوج با ديگر
انديشههايش سود برده است.
میزان تأثیر از اسالم ،قرآن ،حديث و علوم و مضامین اسالمی در شعر و ادب فارسی
در اواخر قرنهای پنجم و ششم به اوج خود رسید و خاقانی را میتوان يکی از شعرای
تأثیرگذار قرن ششم دانست که اوج تأثیر مضامین دينی و مذهبی را در ادب و شعر
فارسی رقم زده است .از يک سو با بیان اعتقاد و اشراف کاملش بر قرآن ،حديث و
مضامین دينی و با حجت آثارش و اذعان خود:
هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش

وين دو دعوی را دلیل است از حديث مصطفی
(خاقانی)18: 1382،

و از ديگر سو ،درک درست وی از اينکه واژههای بدون پیشینه و غیرواقعی ،واژههايی
بیش نیستند ،به مخاطب میرساند که با فرآيند پیچیدة يادآوری تاريخی است که واژهها
را بهعنوان نشانه يا نماد معنادار و دارای ارزش بیانی بهکارمیبرد و البته همین نشانهها
هستند که دارای ارزش و موجد بصیرتی دربارة گذشتهاند و پس از يادآوری گذشته و
ارتباط معنايی ارزشمند آنها در بیت ،لذّتبخشی آن واژهها و شعر را منتقل میکنند.
(ص)
خاقانی با توصیفات زيبا و تعبیرات گوناگون ،وسیع و نو به نعت رسول اکرم
میپردازد و گاه در همین میان ،از دنیا و جفايش هم به آن حضرت پناه میبرد:
چون مرا در نعت چون اويی رود چندين سخن

از جهان بر چون منی تا کی رود چندين جفا؟
(خاقانی)2 :1382 ،

شاعر به همان اندازه که تحتتأثیر ذوق و خالقیّت خود است ،به صناعات ادبی و
آفرينشهای هنری نیز معتقد است و اين اعتقاد ،او را به اوج شعر فنّی رسانده است .هنر
ديگر خاقانی ،توانايی به عینیّترساندن احساسات خويش است .کسی که میتواند
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احساس ناملموس خود را عینیّت بخشد و موجد لذتی در دريافت آن باشد ،بهراستی
هنرمند است.
يکی از صنايع بديعی که در شعر خاقانی بسیار ديده میشود ،اغراق است .او در
پرداخت اشعارش گاهی اغراق را چنان ادامه میدهد که در مسیر مبالغه و غلو
قرارمیگیرد و گاهی تا آنجا پیش میرود که به ادعاهای عجیب و غلو مردود میرسد.
گرچه نعتیّههای حضرت مصطفی(ص) به دور از اغراق است ،او در مدح ممدوح در اين
مورد محدوديّتی برای خود نمیبیند و تنها به رضايت ممدوح میانديشد و به همین
دلیل به اين اغراق دست میزند:
گردون و هفت اجرام او ،تحتالشعاع جام او

فوقالصفه ز اکرام او ،دين مجد واال داشته...

لبهای شاهان در کفش ،کوثر دم از خاک رهش

جنت به خاک درگهش ،روی توال داشته...

چل صبح ،آدم همدمش ،ملک خالفت ز آدمش

هم بوده اسم اعظمش ،هم علم اسما داشته
(همان)385 :

نکتهای که در اين باره قابلتوجه است ،اين است که در مدح و ستايش ممدوحان
درباری نیز باز از درونمايههای نعت رسول اکرم(ص) استفاده میکند و اين حاکی از
استقرار اين انديشة واال در جان و روحش است:
خســرو مهـــدینیت ،مهدی آدمصفت

آدم موسـیبنان ،موسی احمدقدم...

مهــدی دجّـالکش ،آدم شیطانشکـن

موسی درياشکاف ،احمد جبريـلدم
(همان)261 :

و بدينوسیله به ممدوح خود مشروعیّتی دينی و جايگاهی ارزشمند میبخشد .گاهی
نیز شاعر با اراده و آگاهی به نیّت بزرگنمايی يا جلوهسازیِ معنی خاصی ،آن را با تصوير
همراه میکند تا به هدف خود برسد؛ مانند تصويرها و ترکیبات دو بیت اخیر (خسرو
مهدینیت ،موسی احمدقدم ،مهدی آدمصفت و « .)...اين معنی ناشی از برخورد عاطفی گوينده
يا شاعر با موضوع نیست .اين معنیِ ازپیشمعین را میتوان بازسازی ساده و عاری از
هرگونه تصوير بیان نمود.
(ص)
بیشترين اشارات خاقانی دربارة حضرت رسول به معراج ايشان است و در هر
زمینهای ازجمله مدح ممدوحان نیز از اين واقعة سترگ سود میبرد
ره رفتــه تا خــط رقـم اوّل ،از خطـر

پـی بــرده تا ســر افق اعلی ،از عال
(همان)6 :

 /62تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی

از نظر صنايع لفظی ،در قصايد خاقانی بیشترين بسامدِ تشبیه و مجاز برای حضرت
مصطفی(ص) بهکاررفته است ( 155تشبیه و  20مجاز) و پس از آن ،اين جايگاه از آن حضرت
عیسی است ( 134تشبیه و  7مجاز) .بهنظرمیرسد به اين دلیل خاقانی بیشتر از تشبیه
استفاده کرده است که بهآسانی میتوان با برجستهکردن مشبه آن را محسوس و تعريف
کرد و به همین دلیل ،گاهی اضافههای تشبیهی را نیز در موضوع پیامبران بسیار آورده
شدهاست:
بر در مرقد سلطان هـدی ز ابلق چرخ

مرکبِ داشتــه را نالة هـــرّا شنونــد

خـود جنیبت به درش داشته بینند براق

کـز صهیلش نفس روح معال شنوند...
(همان)103 :

و اين بیت:
حبــل اهلل است معتکفــان را دو زلف او

هم روز عید و هم شب قدر اندرو نهان
(همان)311 :

ازجمله «سلطان هدی»« ،سرو جويبار الهی»« ،خزينهگشای مجاهز ارواح»« ،خلیفه
کتاب معلم اسما»« ،شاه بشر»« ،تاجر صاحب نصاب»« ،خسرو هشتم بهشت» و ،...
بسیاری از تشبیهات است که در ادب فارسی نمونههای آن با اين کیفیّت کم نظیر است.
 .4-2تحلیل محتوای نعت نبوی قصاید خاقانی

نعتهای حضرت مصطفی(ص) اغلب شامل فخر و مباهات به وجود آن حضرت ،بیان
خصائل نیکو و ارزشمند پیامبر ،اشاره به ويژگیهای معنوی ايشان و حتی ملزومات
متعلق به وی ،دعا و التجا و توسل ،بیان ادبی و هنری اخالق و سیرة رسول ،موعظه و
پند و بیان معجزات و حوادث زندگانی ايشان و  ...است که متناسب با فضای فکری و
روحی شاعر و حتی مخاطبان سروده شده است .بهطورکلی میتوان درونمايههای نعت
نبوی را در شعرخاقانی اينگونه بیان کرد:
 .1-4-2ستایش وجود ذی وجود حضرت مصطفی(ص) و فخر به ایشان
پی ثنای محمّد برآر تیغ ضمیر

که خاص بر قد او بافتند درع ثنا
(همان)13 :

او مالک الرقاب دو گیتی و بر درش

در کهتری مشجّره آورده انبیا

هم موسی از داللت او گشته مصطنع

هم آدم از شفاعت او بوده مجتبی
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خلقش مفرحی که دهد روح را شفا
(همان)4 :

نطقش معلمی که کند عقل را ادب

(ص)

مفاخره و مباهات از عناصر اصلی درونماية نعتیّههای خاقانی دربارة حضرت محمّد
است که بیشترين نعتها را دربرمیگیرد؛ مفاخراتی در بیان عظمت شخصیّت ايشان که
همه مثبت و گاهی غلوآمیز است ،امّ ا از آنجا که از سر عالقه و ارادت به پیامبر است،
مخاطب آنها را بیچونوچرا میپذيرد .گذشته از مباهات به وجود آن حضرت ،گاهی
القاب و نامهای ايشان ،برتریهای وی بر ديگر پیامبران و  ...دستماية نعتهای خاقانی
میشود.
(ص)

 .2-4-2توسل و التجا به حضرت رسول

در زمانهای گوناگون و در پستی و بلندیهای سخت روزگار اتصال به يک منبع واال و
متعالی مانند حضرت رسول(ص) میتواند تسکیندهنده و امیدبخش باشد .همچنین
دوستداران آن حضرت ،در مقام توبه از گناهان و اشتباهات ،به وجود نازنین ايشان تمسک
میجويند و از ايشان در پیشگاه حضرت حق درخواست شفاعت دارند؛ به همین دلیل،
شاعران مسلمان نیز در سختی و دشواری روزگار و توبه از نفسانیّت نفس ،به اين قطب
راسخ و آرامبخش التجا میکنند و از او مدد میخواهند.
«در تمامی گونههای نعت ادبی و عامیانه ،شاعر نعتسرا به هر شکل ممکن ،ضمن آنکه
به درگاه الهی و دامان پاک پیامبر(ص) دست يازيده ،هدف خود را از نعت خويش بیان
داشته تا گناهان کرده و نکردهاش موردبخشايش قرارگیرد و با رويی و نامهای سپید
محشور روز جزا باشد» (جاويد.)131 :1388 ،

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

 .3-4-2ستودن اندیشههای واال و ارزشمند ،ویژگیهای معنوی ،خصال نیک و  ...پیامبر

(ص)

يکی از زمینههای ستايش و تبلیغ انديشههای ارزشمند دين اسالم و پیامبر اکرم ،
نعتیّههايی است که دربارة ايشان سروده شده است و نتیجة عالقة شاعران به ايشان و
وااليی و ارزشمندی دين اسالم و جايگاه حضرت رسول(ص) در نزد شاعران و اديبان است.
گاهی در کنار اين سجايا و خصوصیّات معنوی ويژه و جدای از معجزات ايشان ،کرامات
وی نیز برشمرده میشود.
ور تو اعمی ديدهای ،بر دوش احمد دار دست
هزار فصل ربیعش جنیبه دار جمال

کاندرين ره قائد تو مصطفی به مصطفی
(خاقانی)2 :1382 ،
هزار فضل ربیعش خريطه دار سخا
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زبان در آن دهن پاک گفتیی که مگر

میان چشمه خضر است ماهی گويا
(همان)9 :
(ص)

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

در اغلب نعتها و ستايشهای حضرت مصطفی(ص) گاه آشکار و گاه پنهان و شاعرانه،
پندی وجود دارد که رستگاری را در پیوستن به ايشان و اتصال به ريسمان الهی میداند؛
پندهايی که معموالً به خصائل نیکوی حضرت هم اشاراتی دارد .گاهی نعتها دارای
درونمايههای انذاری و موعظه ای هستند که در اثر همنشینی با نعت آن حضرت و در
کنار بیان ويژگیهای معنوی و اخالقی ايشان ،تأثیرگذاری بیشتری میيابند و گاهی
پندهای اين اشعار توصیههای دينی و اخالقی است که از پیامبر اکرم(ص) دربارة آنها رواياتی
وجود دارد؛ از جمله پیوستن به دين اسالم و پیروی از آن برای رسیدن به رستگاری،
کسب دانش ،پاکی و صفای دل ،تمسک به قرآن ،توسل به آن حضرت ،تقواپیشگی و ...
در دل مـدار نقش امانیکه شرط نیست

بتخانــه ساختـــن ز نظــرگاه پادشا

دنیا بــه عرض فقــر بده وقت من يزيد

کـان گـوهــر تمام عیـار ارزد اين بها

در چـار ســوی فقـــر درآ تا ز راه ذوق

دل را ز پنــج نـوش سالمت کنی دوا
(همان)3 :

 .5-4-3ثنای ویژگیهای ظاهری ،ملزومات و متعلقات به آن حضرت(ص)و کارکردهای آنها
...يعنی امسال از سربالین پاک مصطفی

خاک مشکآلود بهر حرز جان آوردهام

خاک بالین رسولاهلل همه حرز شفاست

حرز شافی بهـــر جان ناتوان آوردهام

دو شاخ گیسـوی او چون چهار بیخ حیات

(همان)310:
به هرکجا که اثر کرد اخرج المرعی
(همان)9:

 .6-4-3وصف معجزات ،حوادث و اتفاقات رخداده به سبب وجود مبارک پیامبر
آن بتشکنکه به تعريف او گرفت

(ص)

هم قاف و الم رونق و هم کاف و نون بها

آن شب که سـوی کعبه خلت نهاد روی

(همان)4 :
اين غــول دار باديــه را کرد زير پا

آمـــد پـــی متابعتـش کــوه در روش

رفت از پی مشايعتش سنگ در هوا
(همان)5 :
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 .7-4-3ستایش حضرت مصطفی(ص) به همراه منقبت اهل بیت و امامان

گاهی ستايش و نعت حضرت ،منقبتی از اهل بیت و امامان معصوم به دنبال دارد که در
اين نوع نعت عالوه بر بزرگداشت اهل بیت ،بر جدايیناپذيری نبی و اهلبیتش تأکید
دارد:
در علَمش میر نحل نیزه کشیده چو نحل
شاها عربنژادی و هستی به خلق و خلقت

غرقة صـد نیزه خون اهل طعان و ضراب
(همان)44 :
شاه بشر چو احمد و نرّ عرب چوحیدر
(همان)190:

اغلب نعتها دارای درونمايههای حماسی ،وعظی ،بشارتی و دعايی هستند و گاهی
چند درونمايه را دربردارند.
 .5-3اغراض نعتها

 .1-5-3نخستین انگیزة سرودن نعتیّههای خاقانی ،بزرگداشت مقام نبوت و احترام به
وجود آن پیامبر اکرم(ص) و مقام شامخ ايشان است .ازآنجاکه مسلمانان وجود ايشان را
برکت و ماية فخر و مباهات میدانند و به اعتقاد آنها ،ايشان انسان کامل و دارای باالترين
رتبة انسانی در اين جهان و عالم باقی هستند ،يادکرد و نعت آن حضرت انگیزة سرودن
نعتیّههای فراوانی شده است؛ ازجمله در قصیدة «منطقالطیر»:
بـاج ستـــان مـلـــوک ،تـاج ده انبیــا

کـــز در او يـافت عقل خط امان از عقاب

احمد مرسل که کرد از تپش و زخم تیغ

تخت سالطیـن زگال ،گردة شیران کباب

جمـع رسل بر درش مفلس طالب زکات

او شــده تاج رســل تاجــر صاحب نصاب
(همان)44 :

 .2-5-3دومین دلیل سرودن نعتیّهها ،التجا و تمسّک به پیامبر رحمت

(ص)

است .گاهی

شاعران برای سرودن اين مدايح جز احترام به مقام يگانة آن حضرت ،به ايشان تمسک
میجويند تا از اين طريق از نظر روحی به پايگاه محکم و بیبديل ايشان متصل و از
نیروی فراطبیعی و روحانی اين ارتباط و التجا ،در رفع موانع و سردرگمیهای اين دنیای
10
مادی کمک جويند:
از مصاف بولهب فعـالن نپیچانم عنان

چون رکاب مصطفی شد مأمن و ملجای من

از خشکسال حادثه در مصطفی گريز

(همان)324 :
کانـک بـه فتح باب ضمان کرد مصطفی
(همان)17 :

 /66تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی

 .3-5-3ادای دين به حضرتش يکی ديگر از داليل سرودن نعتیّههای نبوی در قصايد
خاقانی است:
چـون نوبــت نبــوت او در عرب زدنــد

از جـــودی و احــد صلوات آمدش صدا

بر خوان اين جهان زده انگشت در نمک

ناخورده دست شسته ازين بینمک ابا...

او رحمت خــداست جهــان خـدای را

از رحمت خــدای شــوی خاصــة خدا
(همان)17:

 .4-5-3گاه برای بهدستآوردن نیروی معنوی الزم برای روح و جان خود به نعت حضرت
مصطفی(ص) میپردازد:
زو نعت مصطفای مزکّی برآورم

بـر آستان کعبه ،مصفا کنم ضمیر

(همان)247 :

 .5-5-3اعتباربخشی به اثر خويش ،يکی ديگر از داليل سرودن بعضی از مدايح نبوی
است .بسیاری از شعرای زبان فارسی به اعتبار نام آن حضرت ،ديوان خود را متبرک و
مستحسن کردهاند:
خاطر خاقانــی است مدحگــر مصطفی

زان ز حقش بیحساب هست عطا در حساب

کی شکند همتش قـدر سخن پیش غیر

کی فکنــد جـوهـــری دانــة دُر در خالب
(همان)45 :
تا طـرقوا زنان تو گردند اصفیا

با سايه رکاب محمّد عنان در آر

(همان)4 :

 .6-3نعت نبوی از جنبة کمّی و شکلی در قصاید خاقانی

از نظر کمّی و شکلی نعت نبوی در قصايد خاقانی گاه به اشارهای در يک مصراع ،يک
بیت ،بخشی از يک قصیده ،يک قصیدة کامل و يا گاه به بیش از صد بیت میرسد.
 .1-6-3یک قصیده

ازجمله در قصیدهای که  74بیت دارد با اين مطلع:
سرير فقر تو را سر کشد به تاج رضا

تو سر به جیب هوس درکشیده اينت خطا
(همان)10 :

در ديوان خاقانی در مجموع  132قصیده با  8102بیت وجود دارد که  12قصیده
( 751بیت) صرفاً در نعت حضرت مصطفی(ص) است؛ مانند قصیدة «منطقالطیر» که اوج
هنرنمايی خاقانی در نعتیّهسرايی است با مطلع:
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خیمـة روحانیان کرد معنبر طناب

زد نفس سـر به مهر صبح ملمع نقاب

(همان)41 :

اين قصیده با اين ابیات پايان میيابد:
ذات حق سلطان سلطانان و کعبه ملکوار

مصطفــی را شحنه و منشور قرآن ديدهاند

چـون ز راه مکه خاقانی به يثرب داد روی

پیش صـــدر مصطفی ثانیحسان ديدهاند
(همان)95 :

 .2-6-3قسمتی از یک قصیده

در اينگونه موارد ،قصیده دربردارندة موضوعاتی ازجمله مدح کسی ،شکايت از روزگار يا
 ...است که سرانجام با نعت يا التجا و تمسک به حضرت محمدّ(ص) پايان میيابد .در
قصايد خاقانی ،هشت قصیده دربارة کعبه ،خاک بالین رسول(ص) و تخلص به مدح ايشان
است که عبارتاند از :قصیدة  29با مطلع «شب روان در صبح صادق کعبة جان
ديدهاند» ،قصیدة  63با مطلع«صبح از حمايل فلک آهیخت خنجرش» ،قصیدة  65با
مطلع «در پردة دل آمد دامنکشان خیالش» ،قصیدة  73با مطلع «صبحوارم کآفتابی در
نهان آوردهام» ،قصیدة  92با مطلع «سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن» ،قصیدة
 94با مطلع «ضماندار سالمت شد دل من» ،قصیدة  95با مطلع «صبحدم چون کله
بندد آه دود آسای من» ،قصیدة  110با مطلع «صبحخیزان بین به صدر کعبه مهمان
آمده».
بــه درگاه رســولاهلل پنـه ساز

کــه درگاه رســـول اعلـی و اعلـن

مراد کاف و نون ،طاها و ياسین

کـه عین رحمتست از فضل ذوالمن

به دستش داده هفت ايوان خضرا

کلیـــد هفـت شـــادروان ادکـــن
(همان)320:
(ص)

تعدادی از قصايد نیز که در مدح بزرگان سروده شده است ،با نعت حضرت رسول
پايان میيابند؛ مانند قصیدة  90با مطلع «هین کز جهان عالمت انصاف شد نهان»
(همان.)312 :
 .3-6-3اشارهای در یک یا چند بیت برای عرض ارادت
قاسم رحمت ابوالقاسم رسولاهلل که هست

در والی او خديو عقل و جان موالی من
(همان)324 :

 /68تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی

گاهی دنبالة نعتها به رثای حضرت مصطفی(ص) میانجامد و آرزوها و دعاهايی بیان
میشود که ديدار و التفات آن حضرت را میطلبد .باتوجهبه نمونههای فراوان ،اين آرزوها
و دعاها معموالً با عواطف واقعی و عقیدة قلبی به آن پیامبر رحمت(ص) ظهور و بروز يافتهاند.
در بسیاری از نعتیّههايی که دربارة مقام آن حضرت سروده شده است ،پای حکمت،
خرد ،شجاعت ،صداقت و بسیاری از محاسن اخالقی و اجتماعی به میان کشیده میشود،
ازآنجاکه حضرت مصطفی(ص) سرچشمة اين صفات و ويژگیهاست ،با يادکرد نیکويیهای
ايشان ،اين صفات نیکو رنگ میيابد و رخ مینمايد.
«بديهی است هر شاعری به م قتضای ذوق و روح و محیط تربیتی و مشرب و مذهب
خاص معنوی خود به نحوی به ذکر مناقب بزرگان دين پرداخته است و کالم هرکدام از
گويندگان ،مذاقی و صبغهای دارد ،ولی بههرصورت ،اشارت به معجزات و کرامات و
خوارق عادات نبی و ولی ،وجه مشترک عموم آنان است» (دهشیری.)5 :1348 ،

همچنین شايان ذکر است که خاقانی ،نعتیّهها را اغلب در قالب قصیده و با استفاده
از صنايع مختلف ادبی ،اعم از لفظی و معنوی ،ازجمله تلمیح به روايات قرآن و احاديث و
 ، ...استشهاد به قصص و روايات و  ...و تضمین به آيات صريح قرآن و ديگر روشها
سروده و براساس دانش و ذوق و خالقیّت خويش ،به ذکر فضايل و بیان حقايق معنوی و
جايگاه يگانة آن حضرت پرداخته است.
 .7-3ویژگیهای ساختاری و مضمونی نعتیّههای نبوی در قصاید خاقانی
 .1-7-3حقیقتگویی و واقعنمایی
(ص)

گرچه در شعر برخی از شاعران خالق و دوستدار پیامبر گاهی جلوههای ادبی و هنری
خاصی بروز و ظهور يافته و حتی گاهی بداههپردازیها در اين نوع از شعر ،موجب اغراق،
مبالغه و غلو شده است ،تاريخ ظهور پیامبر اکرم(ص) و دين اسالم در تاريخ جهان کامالً
مشخص و روشن است و در اين تاريخ ،حوادث و وقايعی رخ داده است که همه حکايت
از شکوه و جالل آن حضرت و عظمت دين مبین اسالم دارد و اين خود موجب وزن و
ثقل اين موضوع است و بیان اين واقعیات در نعت ،آن حضرت را از هر پیراية غیرواقعی
بینیاز میسازد .زيرساخت فضای شاعرانة نعتها ،همه از تاريخ باشکوه و استوار اسالم
سرچشمه میگیرد و از واقعیات موجود سخن میگويد و صنايع شاعرانه در آن فقط
برای زيبايی کالم استفاده شده است .اين موضوع در آثار خاقانی نیز همینگونه است.
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 .2-7-3پرهیز از مبالغهگوییهای بیپایه
(ص)

ازآنجاکه ممدوح اينگونه از اشعار ،حضرت مصطفی است ،در بیان مدح و نعت
ايشان ،خاقانی به مبالغهگويی و زيادهروی در بیان اوصاف و احوال ايشان نیازی نديده
است و با بیان احوال و اوصاف واقعی آن حضرت که نشان از جايگاه رفیع ايشان دارد ،به
نعت ايشان پرداختهاست.
 .2-7-3پرهیز از نسبتهای ناروا و دروغپردازی

وجود ارزشمند حضرت رسول اکرم(ص) و عدم نیاز ايشان به تعريف و اوصاف غیرواقعی و
ناروا موجب شده است شاعران از نسبتهای ناروا و غیرواقعی به ايشان پرهیز کنند و
ازآنجاکه دروغ و نسبت ناروا دادن به پیامبر يکی از محرمات دينی است ،بسیاری از
شاعران مسلمان ،ازجمله خاقانی از آن پرهیز کردهاند.
 .3-7-3مستندبودن وقایع و حوادث مورداشاره در نعتیّهها

خاقانی درنعتهای حضرت رسول(ص) دست به آفرينش صحنهها ،تصاوير يا توصیفهايی
شاعرانه زده است که موجب برانگیختن احساسات و عواطف خواننده شود ،امّا اين توصیف
وقايع و اتفاقات ،شامل رويدادهايی است که بهطور واقعی در دوران ايشان و پس از آن
رخ داده است و بنابراين ،تاريخی مستند در زيرساخت و درونماية اين نعوت ديده
میشود.
 .4-7-3پرهیز از واژگان منفی ،مهجور و بی ارزش و ناخوشایند

به دلیل اينکه موضوع نعت ،حضرت ختمی مرتبت است و قصد خاقانی نیز نعت ايشان
است ،در هیچ قسمتی از نعت ،واژگان منفی و دور از شأن ايشان ديده نمیشود و همة
واژگان با دقت و انتخاب بهینه ،در چیدمان ساختاری و مضمونی نعت قرارمیگیرند.
 .5-7-3استفادۀ عالمانه از واژههای مثبت ،شیوا و شورانگیز

همانگونه که سعی میشود در نعت پیامبر(ص) از واژگان دارای بار منفی و ناخوشايند
پرهیز شود ،شاعر سعی میکند در نعتهای خود بهشايستگی واژگان را انتخاب کند و از
کلماتی در شأن و رتبة آن حضرت(ص) بهره گیرد.
 .6-7-3استحکام ساختار درونی و بیرونی در همراهی مضمون

يکی از ويژگیهای نعت نبوی و اشعاری که در اين باره سروده شده است ،روانی معنی،
سادگی و شیوايی کالم در کنار توصیفهای زيبا و شاعرانه از آن حضرت و خصايل پسنديدة

 /70تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی

ايشان است .همچنین دوری از پیچیده گويی و پرهیز از اغراق و ناروا نويسی و در مقابل
آن سعی در مستدل ،عاطفی ،مثبت و خالصنويسی دربارة آن حضرت ،همه و همه موجب
استواری ساختار درونی و بیرونی اين اشعار شده است.
خاقانی عرصة ادبیّات و شعر را عرصهای مهیا و مناسب برای بیان اعتقادات و انديشههای
دينی خود نیز میداند که اينگونه با استفاده از اين انديشههای واال به عمق اعتقادات و
باورهای دينی سیر می کند .او همچنین معتقد است شعرش با استفاده از اين مضامین،
ازجمله اصلیترين عنصر وجودی دين اسالم ،يعنی حضرت مصطفی(ص) ،اصالتی برتر و
ارزشی عمیقتر میيابد؛ به همین دلیل ،در جایجای ديوانش اين گرايش بهروشنی ديده
میشود .او همچنین با کمک آموزهها و گزارههای دينی به بسط و تعمیق معرفت دينی و
با کشف مفاهیم نو از مستندات تاريخی دينی ،به تکامل معرفت اسالمی میپردازد.
 .4نتیجه
نعت بهعنوان يکی از زيرگونههای بالغی شعر فارسی در آثار خاقانی دارای ويژگیها و
(ص)
مشخصات ساختاری و محتوايی خاص خود است .باتوجهبه عالقه و باور او به پیامبر اکرم
و اعتقاد به مصفاشدن ضمیرش با ذکر ياد آن حضرت ،نعتیّههای بسیاری در منزلت و
مقام ايشان دارد که موجب دريافت لقب «حسانالعجم» هم شدهاست .نعتهای خاقانی از
درونمايههايی همچون ستايش وجود حضرت مصطفی(ص) و ستودن انديشههای
ارزشمند و ويژگیهای معنوی ايشان ،توسل و التجا به حضرت ،موعظه و پند با استفاده
از نعت سرچشمه میگیرد و يا ثنا و وصف ويژگیهای ظاهری و متعلقات ابزاری ايشان
است .گاهی نیز از معجزات و حوادث دوران زندگی ايشان با تعابیر شاعرانة شگفت ياد
کرده و يا در وصف و ستايش اهلبیت پیامبر و ياران و انصار وی سخن گفته است.
همچنین خاقانی با انگیزههای متفاوت ،امّا باورمندانه به سرودن اين نعتیّهها در
قصايدش پرداختهاست؛ انگیزههايی چون بزرگداشت مقام نبوت و احترام به ايشان ،در
کنار نعتهای نذرگونه و تمسّکجويانه به پیامبر اکرم(ص) در مواقع رويارويی با مشکالت
و حوادث ،ادای دين و اظهار ارادت به پیامبر و اعتباربخشی به اثر خويش براساس اذعان
خود شاعر ،از آن جمله است.

ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1396شمارۀ پیاپی 71 / 19

پینوشت
 .1مانند قصیدة «بانت سعاد» کعب بن زهیر که به «برده» نیز معروف است ،در قسمت آخر آن وقتی به
نعت حضرت(ص) میپردازد ،ابیاتی را به وصف شیری که پیامبر را به او تشبیه کرده اختصاص داده و از
همة صفات او به هیبت و هدايت بسنده کرده است (الفاخوری.)174 :1393 ،
« .2پیامبر همانند نوری است که از آن روشنی میگیرند ،شمشیری است هندی از شمشیرهای
برکشیدة خداوند .از میان گروهی از قومش که چون اسالم آوردند ،گويندة آنها در مکه فرمان داد :اکنون
هجرت کنید .مهاجرت کردند و همواره در میدان نبرد نه ناتوانند و نه ناپايدار و نه آنها که سالح
میافکنند و بر دشمن پشت میکنند» (همان.)176 -175 :
« .3
و ( ...هاشمی.)343 :1368 ،
(ابنمنظور.)668 :1408 ،
.4
گفت که خاقانی است بلبل باغ ثنا
 .5گفتم کامروز کیست تازهسخن در جهان
(خاقانی)37 :1382 ،
جوارشی ز تحیت ،مفــرحی ز ثنا
 .6برای رنج دل و عیش بــدگوارم ساخت
(همان)30 :
شرعش مدار قبلــه و او قبلـه ثنا
 .7ذاتش مـــــراد عالم و او عالم کـــرم
(همان)5 :
 .8خاقانی را به سبب مهارت فراوان در شعر ،عمويش کافیالدين ،به اين لقب خوانده است:
حسان عجم نهاد نامـــــم
چون ديد که در سخن تمامم
(خاقانی)220 :1387 ،
و جامی در بهارستان چنین آورده است :وی (خاقانی) را به سبب کمالی که در صناعت شعر داشته،
«حسانالعجم» لقب کردهاند (جامی.)101 :1385 ،
و  ...خاقان واليت بود ،از آن سبب خاقانی لقب يافت ،منشی کلمات حسان بود ،بدان روی حسانالعجم
نام يافت (عوفی.)221 :1321 ،
 .9خاقانی ،پیامبر(ص) را با نامهای زيادی در ديوان ياد کرده است که برخی از آنها عبارت است از :احسن
الصور ( ،)4امانتدار يزدان ( ،)446امی صادق کالم ( )44بحر دست صاحب فیض ( ،)877قدوه کائنات
( ،)237قابل وحی ( ،)153عامل عدل ( ،)133قبلة ثنا ( ،)4قابل امانت الهی ( )17و ...
 .10نعت او حـــرز جان خاقانــی است
خاک بالین رسولاهلل همه حرز شفاست

کـز جهانــش اجتناب ديــدستنـــد
(خاقانی)878 :1382 ،
حرز شافی ،بهــر جـــان ناتوان آوردهام
(همان)258 :

 /72تحلیل نعت حضرت مصطفی(ص) در قصاید خاقانی
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