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Abstract 

After the praise for God and respectful comments on the status of The 

Most High creator, eulogy of the prophet and explaining the life of the 

reverend prophet is commonly seen within Persian poetry literature. The 

question is: “what is the status and reflection of the great prophet in Persian 

poetry in 5th to 7th Hijri calendar centuries?” The goal of the present 

research is to investigate about the aspects and qualities of prophet eulogy 

in Persian poetry during the centuries mentioned above. Thus, this study 

has focused on the discussion and analyses of praises presented in 

outstanding Iranian poets’ masnavis such as: Sanaee, Nezami, Attar, 

Molana, and Saadi, using a descriprive-comparative method. 
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 مقدّمه )بیان مسأله(

شۀ   در الهامحضرت محمّد)ص(  شخصیّت و تاریخ زندگانیم    بخشی و تأثیرگذاری بر اندی

که ؛ بطوریو داردسهم و نقش شگرفی داشته    بویژه شعرای مسلمانم ایرانی   شعرای مسلمان   

سااتایشم آن حضاارت را نه سااتایش خود بلکه سااتایش پاكیها، خلوص،  ، مساالمانیمشااعرا

ای برای انسااانیّت میشااناسااند كه هم در ایمان میدانند؛ و وجود ایشااان را اسااوهو  آزادگی

 خود ندیده است.كمال)خُلق( تاریخ نظیر او را ب جمال )خَلق( و هم در

های  ای از سدهشاعران بلندآوازهاز آثار عمل آمده ین پژوهش، مطالعات و بررسیهای بادر 

در آثار منظوم ا اوصاف  پیامبر مکرّم اسالم   معلوم میگرداند كه پنجم تا هفتم هجری قمری 

ا شاعران نامداری   نظیر: سنایی، نظامی، عطّار، موالنا و سعدی با چه رنگی از بویژه مثنویّات 

شده    تصویر كشیده  بدر چه سطحی از درک و فهم از مقام و شخصیّت آن حضرت       الفاظ و

ست  ساس، ب ا نبوی در مثنویّات این )خَلق و خُلق( مطالعه و تحلیل تطبیقیم نعتیّات ؟بر این ا

 شعرا میپردازیم.

 پیشینة تحقیق

و  نظر رسااید، پژوهشااهای مختصاار  پیش از این تحقیق بدربارة نعتیّات نبوی آنچه كه 

 ترتیبم تاریخ نشر، بدانها اشاره میشود:ای بود كه فهرستوار بكندهپرا

 (.1348)دهشیری، « نعت حضرت رسول اكرم در شعر فارسی»ا 

 (.1373)دامادی، « سرایی در ادب فارسی و عربیسیر منقبت»ا 

 (.1374)شاهرخی ا مشفق كاشانی، « سیمای محمّد در آینۀ شعر فارسی»ا 

 (.1382)قره بگلو، « خاقانی سیمای محمّد در شعر»ا 

 (.1386)بزرگ بیگدلی ا صادقی، « بازتاب شخصیّت پیامبر اعظم در شعر معاصر فارسی»ا 

 (.1387)مدرّسی، « سیمای رسولم مهر در ادب فارسی»ا 

 (.1392)حسینی سمنانی، « خصائص النَّبیّ»ا 

شوقی    جلوه»اااا  شهریار و  شعار  السالم اااا احمدی،   )فیض ا« هایی از زندگانی پیامبر در ا

1394.) 

 (.1394)خانلو ا بیرانوند و ...، « ذكر مناقب و فضایل رسول اكرم به روایت شعر فارسی»ا 

 (.1395)فاضلی نیکو، « سیمای پیامبر در آیینۀ شعر فارسی»ا 

 (.1395)رومیانی ا بخش زاده، « سیمای عرفانی پیامبر در متون ادبی»ا 

 (.1395)محالّتی، « ث شعری صدر اسالمبازخوانی سیرة نبوی از میرا»ا 

 (.1396)ماهیار ا كرمی، « تحلیل نعت حضرت مصطفی در قصاید خاقانی»ا 

 بحث و بررسی )پردازش تحلیلی موضوع(

های خویش، پس از بساایاری از شااعرای مساالمان ایرانی معموالً در ساارآغاز منظومه   
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اند؛ و با الهام پیامبر اسالم پرداخته ذكر اوصاف و اخالقم  ها( بایش ذات خداوند )تحمیدیّهست 

گیری از كُتب تواریخ صدر اسالم، شخص از آیات قرآنی، احادیث و روایات و همچنین با بهره

سیرت  آن حضرت را به            سریرت و  صورت،  صیف نموده،  شخصّیت پیامبر اكرم)ص( را تو و 

 اند.ترین الفاظ و عمیقترین معانی ستودهعبدی

متون بطور عامّ میتوان در دو بخش خالصااه كرد: الف( اوصاااف   اوصاااف نبوی را در آن

ظاهری )خَلقی( كه شامل ویژگیهای جسمانی و حیات مادّی آن حضرت میشود. ب( اوصاف  

باطنی )خُلقی( كه ویژگیهای معنوی و حیات روحانی ایشاااان را در بر میگیرد. در كنار این 

صاف  دوگانه )خَلق و خُلق(، چندین رویداد  مه   ساز نظیر: والدت، بعثت، معجزات مّ و تاریخاو

ندگانی آن           و  عاد ز به اب ها را نیز میتوان  كه آن یامبر عظیم الشاااأن وجود دارد  معراج آن پ

 حضرت افزود.

بنابراین، تحقیقم حاضاار با تأمّلی در متون منظوم ادب فارساای ااااا با تکیه بر مثنویّات  

شاره به رویدادهای  اااا ضمن   های پنجم تا هفتم هجری برجستۀ فحول شعرای سده    مهمّ  ا

شیوة        شان را در دو بخش: اوصاف خَلقی و اوصاف خُلقی به  حیات نبی اكرم)ص(، اوصاف ای

 تطبیقی مورد بحث و تحلیل قرار میدهد.

صاف ظاهری)خَلق( نبوی: 2- 3 سالم، پیامبر)ص( فزون بر   ه بنا ب . او صدر ا گواهی تاریخ 

شَمائلُ  » صورتی زیبا و دوست داشتنی نیز بوده است.    سیرتی زیبا و متعالی، دارای جمال و  

از محمّد بن جریر طبری دو نمونه از كتب    « تاریخ طبری »از ابوعیسااای ترمذی و  « النَّبیّ

پیامبر اسااالم، به طور  معتبر هسااتند كه در آنها عالوه بر آداب و ساانن فردی و اجتماعی 

النّبی آمده است:  ت. در شمائل ذكر اوصاف جمال آن حضرت نیز پرداخته شده اس    مستقلّ ب 

و در وصف جمال بیمثال او   سخن بسیار گفته  رسول خدا)ص(  وصّافان در توصیف سیمای    »

شان او     سیمای پرفروغ و درخ سیار نقل كرده  روایاتو  شی بخواهد  اند. بگونهب ای كه اگر نقّا

ستگی و زیبایی پیکر جسمانی رسول خدا)ص( و كمال هماهنگی و        تصویری متناسب با آرا

ات  اندام او ترساایم كند، ترساایمی زیباتر و گویاتر از آنچه كه در روایتناسااب میان اعضااا و 

شااامائل النبیّ، مهدوی     اند، نخواهند یافت. )ر.ک:     و آورده كساااانی كه پیامبر)ص( را دیده   

ستناد ب باری د (.32اااا  29دامغانی:  همین روایات تاریخی، برخی ر این بخش از تحقیق با ا

 ویژگیهای جمال پیامبر)ص( در آیینۀ شعر ایرانی بررسی و تحلیل مینماییم:

چهرة او ]رسول اكرم[ رنگی  »در تاریخ طبری آمده است:  :امبرپی« رُخ». وصف 1ااا  2ااا  3

مایل به سرخی داشت؛ و چشمانی درشت و سیاه و موی بیچین و نرم و گونۀ صاف و ریش        

(. سنایی غزنوی در توصیف جمال نبوی، در حدیقۀ   59، 4جپاینده،  طبری،تاریخ )...« انبوه 

خوبروی و خوشبوی توصیف   صبح صادق و   رخسار آن حضرت را روشنتر از آفتابم    الحقیقه، 

 كرده، گوید:

http://wikifeqh.ir/رسول_خدا_(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
http://wikifeqh.ir/رسول_خدا_(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
http://wikifeqh.ir/روایات
http://wikifeqh.ir/روایات
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گ ل كردی    ماه را چو   لَون او 

صادق چنو ندیده به راه     صبح 

ق ب    ثا  روی او خوب و رای او 

 رخ او میزبااان صااااادق بود    
 

جل كردی    بوی او مُشااااک را خ

نبااد ماااه           گ یر  بی بااه ز فتااا  آ

ق ب        عا حاشااا ر و  نده   ازلش خوا

بود           فق  منااا جری ده   فش ا  ل  ز
 

 (146ا  131روشن،  ،حدیقۀ الحقیقه)                                                                     

سحرگاهان را نتیجۀ       شید در  سته و طلوع خور شیفتۀ روی پیامبر دان نظامی نیز عقل را 

 خندة ایشان نوصیف كرده، فرماید:

 عقل شاااده شااایفتۀ رویم تو   

نده ای   چرخ ز طوقم كمرت ب
 

 تو سااالسااالۀ شااایفتگان، مویم 

 صبح ز خورشید  رُخَت خنده ای  
 

 (240ا  237بحمیدیان، ، مخزن االسرار)                                                             

صف  2 - 2 - 3 پیمبر نه »طبری از قول علی)ع( روایت كرده، گوید:  پیامبر:« قامت». و

شت     سرم بزرگ دا سنایی غزنوی در  60، 4ج تاریخ طبری، پاینده،)...«. كوتاه بود نه بلند؛   .)

 باب سوم حدیقه در وصف قد و قامت پیامبر اسالم چنین گوید:

 قااد او هركااه از م هی و بمهی

 آزاده قد چو ساااروم فمنتصااا
 

سَهی      سرو   سُخره كردی به قدّ 

قلم آدمی زاده    ... شااامساااۀ ع
 

 (131 روشن، ،الحقیقهحدیقۀ )                                                                                   

در شرح احوال و زندگانی پیامبر اسالم)ص( چنین  :پیامبر« گیسوان». وصف 3ا   2ا   3

آن حضااارت را عادت چنان بود كه مویم مبارک را میبافت و از دو طرف »آمده اسااات كه: 

حلقۀ  ،(. حکیم سنایی در حدیقۀ الحقیقه60ااا  59، 4، جتاریخ طبری، پاینده)«. آویختمی

نگهبان و حافظ    را ردنها و آفتابم رویَش   را در بند  اطاعت آرندة گ     گیساااوان آن حضااارت

 را مَنهجم صداقت و راستی و گیسوانش را مَدرج عشق میداند: ششریعت و ابروان

 ها به حلقۀ موی   حلقۀ حلقه  

 منهج صاادق در دو ابرو داشاات 
 

صفحۀ روی      شرعها به   شحنۀ 

 ... مدرج عشق در دو گیسو داشت   
 

 (146ا  131 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)                                                                            

حکیم نظامی، در اوصاف ظاهری آن حضرت، گیسوانم افشانم او را همچون سنبلۀ چرخ       

صیف میکند     سان لعلم تابان تو شانش را ب صبا و عنبر را در مقابل     و  و دندان درخ شمیم باد 

 آن حضرت ناچیز میداند:بوی گیسوان 

 ساانبلم او ساانبلۀ روزتاب

 ای شبم گیسوی تو روزم نجات  

 عقل شاااده شااایفتۀ رویم تو

تاخته       با  جا كه صااا  الجرم آن

لعاال        هرم او  فتاااب    گو  گرم آ

حیااات      تو آبم  تشم سااااودایم   آ

لۀ شااایفتگان، مویم تو     سااالسااا

ختااه             لَم اناادا َع بر  ن ع کرم   لشااا
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 بوی كزان عنبرم لرزان دهی        
 

 ... ، ارزان دهیگر به دو عالَم دهی  
 

 (253ا  211، بمخزن االسرار، حمیدیان)                                                                

 منطق الطّیر گوید:منظومۀ عطّار در 

 آمد چو ماه  مصاااطفی را دید می 

فتااابم رویم او     حق آ  سااااایااۀ 

 میخرامیااد و تبساااّم مینمود            
 

 در بر افکنده دو گیسااویم ساایاه  

 سر مویم او  صد جهان جان وقف  یک 

یدش، درو گم مینمود...      ید كه م  هر
 

 (1511ا  1509بشفیعی كدكنی، ، منطق الطّیر)                                                    

جایی  ای ضمن توصیف دندان پیامبر بجه: و نظامی گنپیامبر« دندان». وصف  4 - 2 - 3

كرده و از آنجا گریزی زیبا میرسد كه به شکسته شدنم دندانش در غزوه )نبرد( اُحد اشارت       

ضرت میزند كه او   شت »به كمال معنوی آن ح و از تمتّعات « از دو جهان هیچ به دندان ندا

 :مادّی و خوان نعمت دنیا سفرة حیاتش خالی بود

شکّرش   خندة خوش زان نزدی 

ست      شک سنگی   گوهرم او چون دلم 

گرش         ت مالم  كرد جاادا سااانااگ  

 هر گهری كز دهنم ساانگ خاساات 

 ز سنگ به خونابه شستچون دهن ا

فت       ندان گر ندان سااارم د  از بُنم د

 ز آرزویم داشاااته دندان گذاشااات    
 

 تااا نبَرَد آبم صاااادف گوهرش  

 سااانگ چرا گوهرم او را شاااکسااات؟

 گااوهااری از رهااگااذرم گااوهاارش  

هاساااات       ندان ب لۀ د  با لبش از جم

به خود بر دُرساااات     نامم كَرم كرد 

 داد بااه شاااُکرانااه، كمم آن گرفاات  

شت... كز دو جهان هیچ به دند  ان ندا
 

 (224ا  213، بمخزن االسرار، حمیدیان)                                                                  

اند،  را دیدهرسول خدا)ص( : بسیاری از افرادی كه در زمان صدر اسالم، . مُهر نبوّت5- 2 - 3

اند كه میان دو كتف )شانه( پیامبر، مُهر)نشانه پیامبری( نقش بسته بوده است. بر      خبر داده

محمّد رساااول »و در برخی روایات عبارت « ال إلهَ إالّ اهلل»این مُهر در برخی روایات عبارت 

سته بود و نوری از  « اهلل شمها را خیره میکرد. )   نقش ب ساطع بود كه چ ر.ک: بحاراالنوار، آن 

ابوزید گوید: پیمبر به من گفت: ابوزید       »(. طبری روایت میکند كه:    177، 16جمیرباقری،  

نزدیک بیا و پشت  مرا مسح كن؛ و پشت  خویش را لخت كرد و من به پشت  وی دست زدم؛     

: خاتم چه بود؟ مقداری موی و پاره گوشتی و انگشت بر خاتم نهادم و فشردم. از او پرسیدند

 (. نظامی در مخزن االسرار گوید:60، 4جتاریخ طبری، پاینده، )«. برآمده كه بر شانۀ وی بود

 مَه كه نگین دانم زبرجد شده ست 
 

 خاتمم او مُهرم محمّد شاااده سااات    
 

 (121بمخزن االسرار، حمیدیان، )                                                                              

 عطّار در منطق الطّیر فرماید:

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
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 بر میان دو كتف  او خورشااایدوار  
 

کار     ته مُهرم نبوّت آشااا  داشااا
 

 (333بمنطق الطّیر، شفیعی كدكنی، )                                                                  

 همو در مصیبت نامه گوید:

 از درونسااات« كُنتُ نَبیّاً»حجّتش 
 

 دعوت  مُهرم رسااالت از برونساات 
 

 (346ب مصیبت نامه، شفیعی كدكنی، )                                                                  

باطنی )خُلق( نبوی:  3- 3 ــاف  یامبر       . اوص یای اخالقی )خُلق( پ جا برخی از اهمّ سااا

 اكرم)ص( به قرار زیر است:

فَآم نُوا بمااهللم وَ رَسُول ه  النَّبمیِّ االُمِّیِّ الَّذ ی یُؤم نُ  »بر اساس آیۀ شریفۀ    . اُمّیم گویا:1 - 3 - 3

(. یکی از اوصااااف معنوی رساااول اكرم)ص( اُمّیم گویا )=  158 ،7قرآن، )...« بماهللم وَ كَل مَات ه  

رَ قَطَ»اند:  پیامبر)ص( خود، در حدیث معراج فرموده   . درس نخواندة ساااخنور( بودن اسااات 

 (.523ا   510، 1، جارشادالقلوب، سلگی)«. قَطرَةً ف ی فَم ی عَل متُ بمهَا ع لمَ األوَّل ینَ وَ اآلخ رینَ

سّی ب   شعرا  سلمان ایرانی نیز با تأ صف و      ی م ضرت را بدین گونه و شریفه، آن ح همین آیۀ 

 اند:نعت كرده

 ای در منظومۀ عرفانی مخزن االسرار گوید:نظامی گنجه

 ا به زبانم فصااایح  اّمّیم گوی 
 

 از الف مآدم و میمم مسااایح      
 

 (124، بمخزن االسرا، حمیدیان)                                                                              

الَّذ ینَ یَتَّبمعُونَ »موالنا دربارة اُمّی بودنم پیامبر)ص(، با مطمح نظر قرار دادن آیۀ شااریفۀ 

(. 157 ،7قرآن، )«. الَّذ ی یَجمدُونَهُ مَکتُوباً ع نادَهُمْ ف ی التَّوْرَاةم وَ اإلناجمیلم ... الرَّسُولَ النَّبمیَّ االُمّیَّ 

)پیامبر اسااالم( خوار و خفیف « اُمّی»هزاران كتاب شااعر در حضااور »بر این باور اساات كه 

 و در دفتر اوّل مثنوی معنوی چنین گوید:«. میگردد

 صاادهزاران دفتر اشااعار بود
 

عار بود اُمّییپیش حرف    اش 
 

 (529، ب1، دمثنوی معنوی، نیکلسون)                                                                    

مَا كانَ مُحَمَّدٌ أبَا أحَدٍ م نا رمجَال کُمْ وَ لَک نا رَسُولَ اهللم وَ »آیۀ شریفۀ   . خاتَم النبیّین:2 - 3 - 3

ژگیها و اوصااااف  ییکی از و(، بصاااراحت بیان میدارد كه   40 ،33قرآن، )...«. خَاتَمَ النَّبمیِّینَ 

حقیقت  رسااالت و نبوّت انبیاء الهی اساات.  نوی پیامبر اسااالم، پایان بخشاای ب حقیقی و مع

خداوند تعالی با اهدای رسااالت به آن حضاارت مسااألۀ نبوّت را ختم كرده و آیین او )دین   

شریفه      ست. این آیۀ  سالم( را اكمل ادیان قرار داده ا ضوع خاتمیّت نبیّ اكرم)ص( در   ا و مو

 شعر فارسی چنین تجلّی یافته است:

 سنایی غزنوی در حدیقۀ الحقیقه فرماید:
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مام      مام بود ت لت ت  در رسااااا

بود            بیااا او  ن جملااه ا خر  ف  م
 

 در كرامت امام بود امام    

 خساار میر مرتضاای او بود 
 

 ، ص(3باب روشن، ،الحقیقهحدیقۀ )                                                                    

 نظامی در مخزن االسرار گوید:

یّاً   » نتُ نَبم  چو عَلَم پیش بُرد« كُ

فا      هد و و به ع  همچو الف راساااات 
 

 ختمم نبوّت به محمّد ساپرد  

 اوّل و آخ ر شااااده بر انبیااا...
 

 (125ا  120، بمخزن االسرار، حمیدیان)

 همو در خسرو و شیرین سراید:

 حد بسااتساارایم شاارع را چون چار 

نَوی داد       بوّت را  ن خود،   ز شااارعم 

 اساااسم شاارعم او ختمم جهان اساات  
 

 بنا بر چار دیوارم ابد بسااات     

 خ رد را درپناااهش پیروی داد     

 شریعتها بدو منسوخ از آن است   
 

 (152ا  150، بخسرو وشیرین، حمیدیان)                                                             

 عطّار در الهی نامه گوید:

یا او بود مقصاااود بلی   از انب

 مثال انبیا همچون سپاهست  

 چو دین او منور كرد عااالم
 

سدود     چو او آمد نبوّت گشت م

 غرض از آمدن این پادشااااهسااات

 شااارایع نساااخ شاااد و اهلل اعلم... 
 

 (167ا  165الهی نامه، شفیعی كدكنی، )                                                              

إنَّکَ »خداوند تعالی در قرآن كریم خطاب به پیامبر اسالم فرموده:  . خوش خوی: 3 - 3 - 3

یامبر[ دارای ساااجایای اخالقی      4، 68قرآن، )« لَعَلی خُلُقٍ عَظ یمٍ (، براساااتی كه تو ]ای پ

عظیمی هسااتی. حکیم ساانایی در منظومۀ حدیقۀ الحقیقه در منقبت و نعت رسااول اهلل    

 ارائه كرده، گوید: خُلقی پیامبر)ص( تصویری دل انگیز از خوش

 خَلقم او از نفیسااتر موكب

کوعهاادی        ن لقم او آمااد از   ُخ

 یاافتاه دینم حق بادو تعظیم   

سط و فرح   همه خُلق و وفا و ب
 

صب    شریفتر مَن  ع رقم او در 

هدی      لبم م قا  روحم عیسااای و 

 ُخلقم او خاادای كرده عظیم       

شرَح »شرط  این نعتها    «أ لَم نَ
 

 (136ا  133 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)                                                              

 همو در جای دیگری گوید:

 اناادرآمااد بااه خویم خوش عاااطر    

 رشااااد  قومی برای حق جویااان      
 

خاطر      یب در  خَت  علمم غ  نُسااا

 ز خویم خوش گویان« إهد  قومی»
 

 (137)همان:                                                                                                                   
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 فریدالدّین عطّار در منطق الطّیر فرماید:

 ختم كرده حق نبّوت را بر او        
 

 معجز و خلق و فتوّت را بر او 
 

 (319بمنطق الطّیر، شفیعی كدكنی، )                                                                        

 در مصیبت نامه گوید:

 در برم خُلقش كه خُلق آن است و بس
 

لّۀ فردوس خُلقان اسااات و بس     حُ
 

 (368بمصیبت نامه، شفیعی كدكنی، )                                                                           

 توصیف میکند:« قند»موالنا پیامبر اكرم را با صفت  

ندخو   در  فای ق  حضاااورم مصاااط
 

 چون ز حد بُرد آن عرب از گفتگو  
 

 (2081، ب4دمثنوی معنوی، نیکلسون، )                                                                    

وَ مَا أرْساااَلاناکَ إالّ رَحْمَۀً »اشااااره اسااات به آیۀ شاااریفۀ  . رحمۀً ل لعالَمین:4 - 3 - 3

ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. حکیم سنایی  (. و 107، 21قرآن، )«. ل لاعالَم ینَ

 در حدیقۀ الحقیقه و شریعۀ الطریقه فرماید:

عالَم      گ ل درین  مت  آب و   زح

گ لم او        قدر از  های   قدرم شاااب
 

ضلم ق دَم    رحمتش نام كرده ف

 نااورم روز قاایاااماات از دلم او... 
 

 (131 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)                                                                               

 همو در جای دیگر گوید:

هان     مد  مرسااال آن چراغم ج  اح

 چون تو بیمااار از هوی و هوس
 

هان        کار و ن عالَم آشااا  رحمت  

 رحمت العالمین طبیبم تو بس 
 

 (127)همان:                                                                                                                

 عطّار در منطق الطّیر گوید:

ین       ق ی فتاااب شااارع و دریااایم   آ

صات گفت    شتن را خواجۀ عر  خوی
 

لعااالمین             نور عااالَم، رحمااًۀ ل

هدات      » مَۀ( مُ نَا رح ما أ فت... « إنَّ  گ
 

 (275ا  265ب منطق الطّیر، شفیعی كدكنی، )                                                          

 همو در اسرارنامه گوید:

 محمااّد، صااااادق القولی، امینی
 

 «رحمۀً للعالمینی  » جهان را در   
 

 (160باسرارنامه، شفیعی كدكنی، )                                                                            

 در دفتر پنجم مثنوی معنوی این تركیب را چنین بکار برده است:موالنا 

مه    یک فضاااول   جا حَدَث را   خوابم پُر 

 «چنین كرده ساات مهمانت، ببین»كه: 
 

 قاصااادا آورد در پیشم رساااول 

نده  عالَمین...   خ مۀً ل ل  ای زد رح
 

 (108ا  107، ب 5دمثنوی معنوی، نیکلسون، )                                                      
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: وجود مبارک  پیامبر اسااالم، ساااالر و ساارور  . ساایّد كائنات و پیشااوای رُسااُل 5 - 3 - 3
موجودات عالَمم هستی و پیشوا و قافله ساالرم و مایۀ مباهات  تمام انبیای الهی است. آنجا كه     

 سنایی میفرماید:
 ساایّد كائنات، شاامع رُساال 
یّت    هد حضااارت ربوب  شااااا
 ساایّد كلّ نساال آدم اوساات

 

 و پیشااوای جمع رُساال  مَفخر 
هُویااّت       نج ساااارّ  گ  خااازن 
 ساابب رحمت دو عالَم اوساات 

 

 (15 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)                                                                                 
 عطار میگوید:

 خواجااۀ كونین و سااالطااانم همااه        
 پیشاااوای این جهااان و آن جهااان
 مااهااتااریاان و بااهااتااریاانم انااباایااا  

 

 همااه آفتااابم جااان و ایمااانم    
نهااان      قتاادایم آشاااکااارا و   م
 رهنمااایم اصااافیااا و اولیااا...      

 

 (272ا  268، بمنطق الطّیر، شفیعی كدكنی)                                                          
یعنی سرورم مردم در روز رستاخیز. در قرآن كریم   . شفیع امّت و رُسُل در روز جزا:6 - 3 - 3
ر و شفیع امّت  واسطۀ پذیرش توبۀ بندگان گنهکا عنوان ر چندین جا وجود مبارک پیامبر بد

(. 255)بقره: « مَنا ذَا الَّذ ی یَشااافَعُ ع نادَهُ إالّ بمإذان ه ...»میان آمده اساات: در روز جزا سااخن ب
أنَا سَیِّدُ وُلاد  آدَمَ یَوْمَ الق یَامَۀم وَ ال فَخارَ وَ بمیَد ی ل وَاءُ  »همچنین در حدیثی از پیامبر)ص( آمده: 

 لحَمْد  وَ ال فَخارَ وَ مَا م نا نَبمیٍّ یَوْمَئذٍ، آدَمُ فَمَنا سااا واهُ إالّ تَحْتَ ل وَائ ی وَ أنَا أوَّلُ شاااَاف عٍ وَ أوَّلُا
(. همچنین خداوند تعالی در آخرم این آیۀ شریفه 413، 1جالجامع الصغیر، )« مُشاف عٍ وَ ال فَخارَ

ه بر سااایر انبیاء الهی معرّفی كرده، میفرماید:  وجود مبارک پیامبر اسااالم را آمرزش خواهند
للَّهَ وَ ما أرْسَلانا م نا رَسُولٍ إالّ ل یُطاعَ بمإذانم اللَّه  وَ لَوْ أنَّهُمْ إذا ظَلَمُوا أنافُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغافَرُوا ا    »

 (.64 ،4قرآن، )...«. وَ اسْتَغافَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ 
خدا و بندگان در آمرزش گناهان، مایۀ زینت  دین، تیماردارم شاافیع امّتان، واسااطه میان 

 دل پُردرد مؤمنان، شفیع روز جزا و اطاعت امرش را مایۀ رستگاری میداند. در حدیقه گوید:
 روز تا روشاان اساات و شااب ساایه اساات
 خاارد و جااانم او بااه هاار دو ساااارای 

تر اساااات              بر  م ی ح تو ر فس  ن  تو از 
 دیاانم او در جااهااان رفاایااع شااااده  

 وشااااگااان قااناااعاات او  زاد كاام تاا 
 

 زلف و رویش شااافیعم هر گنه اسااات 
 واساااطااه در میااانم خلق و خاادای 
عت از ان كریمتر اساااات    فا  در شااا
 از پاای امااّتااان شاااافاایااع شااااده 
 قااوّت امااتااان شااااافاااعاات او...   

 

 (138ا  130 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)                                                                            
مد حُر        به جز مح مد   كه در آ
 كیست جز وی بگو شفیع رُسُل؟   

 

 از جهاانم تهی باه عاالَم پُر    
 بر سر جمسر نار و بر سرم پُل ...

 

 (141)همان:                                                                                                           
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 عطّار در الهی نامه گوید:

نایم بیچون      فت: ای دا مّد گ  مح

 تو میاادانی حقیقاات سااارِّ رازم

هکااار            ن گ تی دارم  ّم یقاات ا  حق

لت       یایم فضااا ند از در  خبر دار

 خطاب آمد ز حضااارت بارم دیگر   

 مخور غم از برای امااّت خویش 
 

 تااویاای ساااارِّ درون و رازم باایاارون   

 كااه بااهاارم امااّت  خااود باااناایااازم    

بردار           خ جملااه  تو  لی از فضاااالم   و

باشاااد گر كُنی بر جمله رحمت؟        چه 

 كااه بخشااایاادم ساااراسااار ای مطهّر 

 شان فضل ما بیش...  كه هست از جُرم ای 
 

 (264ا  259بالهی نامه، شفیعی كدكنی، )                                                                

سعدی در دیباچۀ بوستان، آن حضرت را با اوصاف واالیی همچون: كریم السّجایا، شفیع     

 الوَرَی، خواجۀ بعث و نشر، امام الهُدی و ... میستاید:

یل الشااایم       یا، جم جا  كریم السااا

 شااافیع الوری خواجۀ بعث و نشااار
 

 نبّی البرایااا، شااافیع االمم         

صدر ایوان حشر    امام الهدی 
 

 (4گلستان، یوسفی، )                                                                                                  

سالم یکی از مهمّ . والدت نبوی: 4 - 3 ست. در   والدت پیامبر ا شری ا ترین حوادث تاریخ ب

ست    شأن   أوَّلُ مَا خَلَقَ »: والدت آن حضرت دو حدیث قدسی در كتب روایی به تواتر آمده ا

باقری،   )« اهللُ نُورمی ...  حاراالنوار، میر قتُ األفالکَ  »، و (116، 1جب مَا خَلَ :  همان )«. لَوالکَ لَ

نشانگر عظمت  والدت آن پیامبر عظیم الشأن میباشد؛  هر دو حدیث  شریف كه  ؛(405، 16ج

ش  صیفهای      و  ضرت تو سلمان ایرانی با الهام از آن احادیث، در پیوند با زادروز آن ح عرای م

 پیر گنجه در منظومۀ عرفانی مخزن االسرار فرماید:. اندگوناگونی را ابراز نموده

ست    سل كه خرد خاک  او  احمد  مر
 

 هر دو جهان بستۀ فتراک  اوست   
 

 (209بمخزن االسرار، حمیدیان، )                                                                                     

 همو در منظومۀ لیلی و مجنون سراید:

 اند سااار خیل تویی و جمله خیل    

تی        ینااا یرم كااا لطااانم ساااار  ساااا
 

یل      مه طف ند مقصاااود تویی، ه  ا

 شاااااهنشااااه  كشاااورم حیاااتی 
 

 (135ا  134بلیلی و مجنون، حمیدیان، )                                                                

 در اقبالنامه گوید:

 تنش محرمم تخت  افالک بود 
 

 بود« لوالک»سرش صاحبم تاجم    
 

 (59باقبالنامه، حمیدیان، )                                                                                         

 در منظومۀ عرفانی منطق الطّیر سراید: شیخ نیشابور

 بهرم او خلقی جهااان را آفریااد  بهرم خویش آن پاک جان را آفرید   
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 آفرینش را جز او مقصاااود نیساااات

یب         یبم غ ید از غ پد چه اّول شاااد   آن
 

 تر ازو موجود نیساااتپاكدامن  

پاک  او بی  یب... بود نورم   هیچ ر
 

 (282ا  280بنطق الطّیر، شفیعی كدكنی، م)                                                           

 همو در اسرارنامه گوید:

 محمّد كآفرینش را نشاااان اوسااات

یل      فاق خ مه آ ند تویی شااااه و ه  ا

بود         هرم او  ب خرت از  نیااا و آ  چو د
 

 ساارافرازی كه تاجم سااركشااان اوساات 

یل     عالَم طف مه  ند تویی اصاااال و ه  ا

لک، مُشااااک  بال از بهرم او ساااود    ف
 

 (197، 180، 161باسرارنامه، شفیعی كدكنی، )                                                      

دیث، نور پاک احمد را نخستین تجلّی غیب الغیوب میداند  احابا الهام از این بازهم عطّار 

 كه عرش، كرسی، عالَم و آدم از پرتو آن نور ایجاد شده است:

یب         یبم غ ید از غ پد چه اّول شاااد   آن

 ن، نااور عاالاای زد عااَلااَم بااعااد از آ

عالَم اساااات      پاكش   یک عَلَم از نورم 
 

بی      نورم پاااک او  یچ ریااب   بود   ه

 گشت عرش و كرسی و لوح و قلم  

ست    ست و آدم ا  یک عَلَم ذُرّیت ا
 

 (284ا  282ب منطق الطّیر، شفیعی كدكنی،)                                                          

 میسراید:طرزی زیبا ه او در الهی نامه نیز ب

 ز نورم اوساات اصاالم عرش و كرساای

یا و آخرت هم    یلم اوساااات دن  طف

پاک  اوسااات از پرتوم ذات    چو نورم 

سی و عرش    ز نورش گشت پیدا كر
 

قدسااای         چه  حانی،  چه رو  چه كرّوبی، 

 جااهااان از نااورم ذات اوساااات خاارّم 

جملااه ذّرات           کنااد سااااوی  ف ظر ا  ن

 یقین هم لوح و جناّات نیز هم فرش           
 

 (201ا  200و  166ا  163بالهی نامه، شفیعی كدكنی، )                                         

از دیدگاه موالنا در مثنوی معنوی آن سری را كه اصل و حقیقت  ساری در جهان یعنی     

 هستیم صورت مثالیم عالَم است، در محمّد)ص( تحقّق یافته است.

 گنجم مخفی بااُد ز ُپّری چاااک كرد        

 انااداه  ویآساااامااانااهااا بااناادة ماا  

 اساااات بر توقیعم او« لوالک»زانکااه 

 گار ناباودی او، نایااابایاادی فالااک      

 پس ساااری كااه مغزم آن افالک بود
 

كرد         فالک  تر از ا ن  خاااک را تااابااا

 اند شااارق و مغرب جمله نانخواه  وی  

یعم او         توز نعااام و در   جملااه در ا

ملااک         نّی و  مکااا نور و   گردش و 

 اناادر آخاار خااواجااۀ لااوالک بااود 
 

 (974، 2؛ د2104ا  2102، ب6؛ د2862، ب1دمثنوی معنوی، نیکلسون، )           

 همو در دفتر پنجم مثنوی معنوی فرماید:

 گفت« لوالک»بهرم عشااق او را خدا   با محمّد بود عشقم پاک، جفت 
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 منتهی در عشاااق چون او بود فرد

هرم عشاااقم پاااک را        بودی ب  گر ن

بدان افراشاااتم چرخم ساااَنی    من 
 

بیااا       ن مَر او را ا  تخصااایص كرد    پس 

 كاای وجااودی دادماای افااالک را   

نی               ك می  ه ف لوِّ عشااااق را  ع  تااا 
 

 (2740ا  2737، ب5)همان: د                                                                                         
 سعدی در دیباچۀ بوستان گوید:

 كلیمی كه چرخم فلک طور اوسااات
 بلنااد آسااامااان پیش قااَدرت خجاال

 

ها پرتوم نورم اوساااات     مه نور  ه
 تو مخلوق و آدم هنوز آب و گا ل 

 

 (94ا  93و  71ببوستان، یوسفی، )
 گوید:همو در ادامه 

مدی از نخسااات    تو اصااالم وجود آ
 تمکین بس اساات« لوالک»تو را عزّ 

 

 دگر هرچه موجود شد، فرعم تُست  
نایم تو    بس اساااات« طه و یس »ث

 

 (96و  94همان، )                                                                                                                 

انّا  »دربارة بعثت نبوی آیات فراوانی در قرآن كریم آمده اسااات نظیر:      . بعثت نبوی: 5- 3
ن ت م لَد خَقَ ى أمّۀٍف  کَالنَأرسَ  کَل ذَكَ» ;(119، 2)قرآن، ...«.  ذیراًنَ شیراً وَ بَ قِّالحَبم اکَلنأرسَ 
)همان:  « ذیراًنَ راً وَشِّبَمُ داً وَه اک شَالنَىّ إنّا أرسَبمها النَّأیُّیَا (. » 30)همان، رعد، ...«  مٌا أمَهَبل قَ

شدن آن    45احزاب،  شان از عظمت  برانگیخته  ( و آیات و روایات فراوانم دیگری كه همگی ن
عظیم و مؤثّر تاریخی ساارنگونی بتهای درون كعبه،  حضاارت دارند؛ این بعثت با رویدادهای

تأثیر بساایار شااگرفی در ادبیّات و شااعر  تزلزل در ایوان كسااری و ... مقارن بوده اساات كه 
 .فارسی داشته است

شدن           الهامسنایی غزنوی با   شکافته  صیف بعثت نبوی،  ضمن تو سالم،  صدر ا از تاریخ 
طاق كسااری و ساارنگونی بتهای كعبه را از نشااانه های بعثت پیامبر بیان كرده، در حدیقۀ  

 الحقیقه گوید:
 چون زبان را به نامه كرد روان
 شاااد ز تابش نشاااانۀ كساااری    
عروس عشاااق ازل      کوبااان  ی  پااا

 

 تا شاااود كساااری آرمیده روان 
 كساااااری سااااار ایااوان طااارم 

 سااارنگون اوفتاااده الت و هباال...     
 

 (130ا  129 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)
: 1429)ساایوطی، « خَیرُ القُرونم قَرن ی ثُمَّ الَّذینَ یَلُونَهُم»شاایخ عطّار نیز با بیان حدیث 

شانه      622، 1ج ضرت، یکی از ن صیف بعثت  آن ح ضمن تو سرنگونی بتهای  (.  های بعثتش را 
 در منطق الطّیر گوید: داخل كعبه توصیف كرده،

 گشاااته در خیر البالد او رهنمون 
ُبتااان            نیِّ  گو ن عثاات  او ساااار  ب

 

 «َو ُهَو َخیُر الَخلقم فی َخیرم الُقرون             » 
 امااّت  او بااهااتااریاانم امااّتااان...      

 

 (334ا  330بمنطق الطّیر، شفیعی كدكنی، )                                                           
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کلمۀ مقدّس  ردم به خدای یگانه و لبّیک باكرم)ص( دعوت ماز نظر سااعدی، بعثت نبیّ 

 پرستی بود. او در بوستان گوید:و از بین بردن شرک و بت« اهللال اله االّ »

 قامت الت بشااکساات خُرد« ال»به 

 نااه از الت و عااُزّی باارآورد گااَرد
 

بُرد        ب عُزّی  عزازم دین، آبم   بااه ا

 كه تورات و انجیل منسااوخ كرد
 

 (76ا  75ببوستان، یوسفی، )                                                                                        

نظیر: شااقّ تعدادی رخداد عبارت از های پیامبر اسااالم، معجزه . معجزات نبوی:3-6

توسّط  شمار میرود كه  بدر تاریخ زندگانی آن حضرت  القمر، همسخنی با اجسام بیجان و ...   

شان   ست؛ و  ای حادیث و روایات ، یا در اكثر موارد، در اقرآناین معجزات یا در اتّفاق افتاده ا

 :اندنشان داده شده

إقاتَرَبَت  »بدینگونه آمده اساات: « القمر». شااقّ القمر: در آغاز سااورة مباركۀ  1 - 6 - 3

شَقَّ الاقَمَرُ    سَّاعَۀُ وَ ان سالمی این واقعه را    1، 54قرآن، )«. ال سیاری از روایات كهن ا شأن  (. ب

، تاریخی بودنم این مساالمان رینمفسااّدر نظر گرفته و بیشااتر  سااورة قمر 2و  1آیات  نزول

ساانایی غزنوی با توجّه  (.65ااااا  60، 19ج المیزان، موسااوی،اند. )ر.ک: حادثه را پذیرفته

 همین روایات و تفاسیر، آن حادثه را در حدیقۀ الحقیقه چنین توصیف كرده است:ب

 آن بنااان كو میااان چو ماااه زدی

 ضااارب كردی میااانم ماااه تمااام     

به دو نیم        مه  كه كرد  نانی   آن ب
 

یاه زدی       مۀ سااا خا  كی دم از 

خام       مۀ  خا بارگیر   كی شااادی 

 كی كشاایدی ز خامه حلقۀ میم
 

 (134 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)                                                                                   

را یاد كرده،  « شااقّ القمر»عطّار در منطق الطّیر چندین معجزه از آن حضاارت از جمله 

 گوید:

 كرده چاهی خشااک را در خشااکسااال 

 ماااه از انااگشاااات  او بشااااکااافااتااه  

خورشااایاادوار         تف  او  ك میااان دو   بر 
 

 قااطاارة آبم دهااانااش پااُر زالل 

ته      تاف مانش از پس   م هر در فر

کار...     ته مُهرم نبوّت آشااا  داشااا
 

 (333ا  331بمنطق الطّیر، شفیعی كدكنی، )                                                           

ساااتونی كه »ساااخنی با اجساااام بیجان: در منابع روایی آمده اسااات: . هم2 - 6 - 3

ای سر داد، بطوری كه تمام مسجد به لرزه درآمد.    صدای ناله  پیامبر)ص( به آن تکیه میکرد

سااتون چسااباند. سااتون آرام گرفت، پیامبر)ص(    ( از منبر پایین آمد و خود را بپیامبر)ص

  روز قیامتکسی كه جان من در دست اوست اگر خود را به او نمیرساندم، تا ب سوگندفرمود: 

سپس امر فرمود كه آن را   همچنان بانگ  شت.  دالئل النبوّة، )«. نمودند دفناندوه او ادامه دا

یافته است. عطّار در منطق   تشهر « انهحنّ»ستون  این ستون ب (. 558، 2جمهدوی دامغانی، 

 الطّیر گوید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/سوگند
http://wikifeqh.ir/سوگند
http://wikifeqh.ir/روز_قیامت
http://wikifeqh.ir/روز_قیامت
http://wikifeqh.ir/دفن
http://wikifeqh.ir/دفن
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یایم نور    به منبر بر شاااد آن در  چون 

 آسااامااانم بی ساااتون پُرنور شااااد 
 

نه می شااااد دور دور         نّا لۀ َح  نا

شد...    ستون از فُرقتش رنجور   وان 
 ج

 (371ا  370بمنطق الطّیر، شفیعی كدكنی، )                                                           

را از زبان شاااگرد  خلف عطّار یعنی موالنا در مثنوی معنوی « حَنّانه اُسااتُن»این سااخن 

 میشنویم كه:

جر رساااول         ه َحنااّانااه از  ُتنم   ُاسااا

 گفت پیغمبر: چه خواهی ای سااتون؟ 

جان     خت   از فراق تو مرا چون ساااو

 مساااناادت من بودم از من تاااختی      
 

 نااالااه میزد همچو اربااابم عقول         

 گفت: جانم از فراقت گشاات خون

جان جهان؟      نالم بیتو ای   چون ن

 بر ساار منبر تو مسااند ساااختی...
 

 (2116ا  2113، ب1، دمثنوی معنوی، نیکلسون)                                                       

سُبحَانَ الَّذ ی أسرَی بمعَبد ه  لَیالً م ن المَسجمد  »بر اساس آیۀ شریفۀ . معراج نبوی: 7 - 3

(، یکی از 1، 17قرآن، )...«. األقصااَی الّذ ی بَارَكنَا حَولَهُ ل نُرمیَهُ م ن آیَات نَا الحَرَامم إلَی المَسااجمد  

ست.         سمانها و عوالم باال بوده ا ضرت به آ سول اكرم)ص(، عروج آن ح كرامتهای باعظمت  ر

معراج پیامبراسالم)ص(، در آئینه شعر فارسی نمودی آشکار داشته و بسیاری از شاعران در        

این موضوع پرداخته اند. معراج، آنچنان برای شاعران مسلمان جذّاب است كه      اشعارشان به  

دح و منقبت برخی از آنان بویژه شااعرای عارف اشااعار خود را پس از حمد و ثنای الهی و م

 اختصاص داده اند.« معراج»موضوعم حضرت رسول اكرم)ص( ب

نایی غزنوی   فانی   حکیم سااا مۀ عر به طرزی      در منظو قه  قه الحقی عاد      حدی به اب بدیع 

گوناگون و وسیعی از جمال، كمال، سیرت و اهمّ وقایع تاریخ زندگانی پیامبر اسالم پرداخته    

 است:

بد معراج      بارگیرش ساااوی ا

سری   »گفت:   «سبحانَ الّذی أ

 در شب از مسجد حرام به كام  

عراج        م نهاااده خاادای در   بر

 دلم تباه ك راست؟ « فَتَرضَی »با 
 

بانش ساااوی ازل م نهااج      نرد

 شااده زانجا به مقصااد  اقصاای 

قام        به م مده  یده و آ ته و د  رف

 تاج« لَعَمرُک»بر ساارم ذاتش از 

ست؟ « لَعَمرُک»با   غم گناه ك را
 

 (132 روشن، ،حدیقۀ الحقیقه)                                                                            

 همو در جای دیگر بازهم گوید:

 شاااب معراج چون به حضااارت رفت   

 رف رسااایااد روح امین  چون بااه رف  

 جااباارئاایاال از مااقااام مااعاالااومااش 

ها كنون تو خود بخرام     فت شااااا  گ

عزّت رفاات       جالل و  هزاران   بااا 

 جُساات فرقت ز مصااطفای گزین 

ند محرومش       ما  باز گشاااات و ب

قام        ند م ما  كه مرا بیش از این ن
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تی            نگشااا یم ا بیااا گر  ین  یش از ا  پ

 همچو انگشاات سااوخته ساار و پشاات

 او باارفاات و باادیااد آنااچااه باادیااد 
 

بر    تی   یااا  ین روی آورم پشاااا  ا

 گرددم پااا و پنجااه و انگشاااات 

 گفت با حق سااخن جواب شاانید 
 

 (153ا  152: همان)                                                                                                          

را به بدیعترین صاااورت  با ابیات دلنشاااینی به معراج رفتن پیغمبر یز ای ننظامی گنجه

 است. در مخزن االسرار فرماید:تصویر كشیده ممکن ب

ل ک نیمروز    كآن مَ  نیمشااابی 

ماریش كرد       نُه فلک از دیده عَ

ینااات      حرمم كااا  كرد رهااا در 

 بااا قفسم قااالااب ازین دامگاااه

یت روشااان دلی    غا  همّتش از 
 

 كرد روان مشاااعاالم گیتی فروز        

له داریش كرد    مَه مشاااع  زُهره و 

 هفت خط و چار حد و شش جهات

فتااه بااه        لش ر مگاااه  مرغم د  آرا

لی...             نز م بی  نزل  م  آمااده در 
 

 (185، 145، 143ا  140بمخزن االسرار، حمیدیان، )                                        

در لیلی و مجنون بازهم از معراج پیامبر سااخن گفته، اشاااره میکند كه پیامبر قدم به   

 قدم تمام عوالم را طی كرد:

نی           معااا عَرجم  َم تو  قشم  ن  ای 

 دسات جمبریل رساید طوق در  

 امشب شبم قدرم توست، بشتاب
 

نی          نقاال آسااامااا تو  عراج   م

 كز بهر تو آساامان كمر بساات

شب قدرم خویش دریاب...   قدرم 
 

 (164، 154، 148بلیلی و مجنون، حمیدیان، )                                                

در هفت پیکر، به تجلّی حضاارت حقّ برای حضاارت محمّد)ص( در شااب معراج اشاااره  

 میگوید:كرده، 

تاجش      هان  ید در ج  چون نگنج

یۀ پسااات      پا ندیش را ز   ساااربل

كی       پیم خااا بر باااد ناا ه   گفاات: 

 چون محمااّد ز جبرئیاال بااه راز

مامی داد   زان ساااخن هوش را ت

 او خرامااان چو باااد  شااابگیری      

فتاااد            كتاااز ا ُتر قش ز  ی ف  هم ر

 منزل آنجاا رساااااناد كز دوری  

 همرهان را به نیمه ره بگذاشااات  

نور دریااد        هزار  حجااابم   چون 

 گااامی از بود  خود فراتر شااااد

خت بر عرش بسااات معراجش     ت

به دساااات      مده بُراق  یل آ  جبرئ

 تااا زماایااناایاات گااردد افااالكاای

 گوش كرد این پیااامم گوشااانواز 

 گااوش را حاالااقااۀ غااالماای داد 

جیری             یرم زن یونی چو شااا  بر َه

فتاااد          پویااه بااازا قش ز  ُبرا  هم 

توری        ئیاال دسااا بر ج  دیااد در 

 دریااایم بیخودی برداشاااات   راه  

ید       جاب رسااا یده در نورم بیح  د

یدنش میساااّر شااااد      خدا د  تا 
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 دُرساااتدید، معبود خویش را، بم  
 

 دیده از هرچه دیده بود، بشُست...  
 

 (154ا  92بهفت پیکر، حمیدیان، )                                                                          

صحبتهای جبرئیل با         شعری دارد كه راوی  ضرت محمد)ص(  شابوری دربارة ح عطّار نی

 دیدار پیامبران پیشین بشتابد:حضرت است كه از ایشان میخواهد بمعراج بیاید و بآن 

یلم امین        خت جبر تا  یک شااابی در

 اندصااد جهان جان، منتظر بنشااسااته 

حیااات      هفاات طااارم را ز دیاادارت 

بیااا را دیااده     ن نی    ا ك  هااا روشاااان 
 

 گفاات: ای محبوبم رّب العاااَلمین          

 انددر گشااااده، دل به تو در بساااته

هات  تا برآیی    زین رواقم شاااش ج

 قُدسااایان را جانها گلشااان كنی...     
 

 (138ا  135، منطق الطّیر، شفیعی كدكنی)                                                                

ضوعات معراج، همراهی روح  القُدس، جبرائیل با آن حضرت)ص( در این  یکی دیگر از مو

لَو دَنَوتُ أنمُلَۀً »نیشابوری با عنایت بر حدیث  اتّفاقم منحصر بفرد است كه در این شعر عطّار    

(، به عدم توانایی فرشاااتۀ وحی در همراهی با       44، 55جبحاراالنوار، میرباقری:   )« لَإحتَرَقتُ  

 پیامبر در همۀ مواقف و مسیرها اشاره میشود:

 چنان از پیشگه روشن شد آن نور

 چو روشاان شااد ز نورم حق حوالی

 كااه ای سااایااّد  اگر آیم فراتر     
 

ند از دور       ما قُدس، بیرون   كه روح ال

قُدس حالی     غان برداشااات روح ال  ف

 بساااوزد پیشم این پرتو، مرا َپر...        
 

 (99اسرارنامه، شفیعی كدكنی، )                                                                                   

 در الهی نامه گوید:

 شااابی آمااد َبرش جبریاال خرّم       

 ازین تاااریکاادان خیز و گااذر كن 

سدره بیرون تاخت احمد   سوی   چو 

 رفیقش آن كااه جبریاالم امین بود

 در آنجا بازماند و مصاااطفی شاااد     

یل آن شااااه    ساااؤالی كرد از جبر

 جوابش داد كای سااالطانم اسااارار   

 مجالم بیشاااتر زین نیسااات یکدَم   

لی            ع تر بااه ا بر گر  یی ا مو  سااارم 

یار       تا حضااارت   باید شااادن   تو را 
 

باش ای صاااادر اكرم         گاه  هان آ  كه 

كن          بااه  فر  نی ساااا مُلااک  ربااّا ل  دارا

مد     خت اح  ز ذات دوساااات سااار افرا

تا زمین بود       مانش  یک پَر ز آسااا  كه 

پادشااااا شااااد      به ساااوی قُربم ذات  

ین راه       چرا ماااناادی؟ قاادم ناا ه اناادر

نیساااات رفتااار          نم  یش ازی ب  اجااازت 

 تو را بااایااد شاااادن ای شاااااه  عااالَم 

 پاارم، سااااوزد پاارم نااورم تااجاالااّی   

قرباات  یااار...       یبااد كااه داری   تو را ز
 

 (241ا  209الهی نامه، شفیعی كدكنی: )                                                                        

موالنا جالل الدّین معراج را در دو ساحت خاصّ و عامّ مطرح كرده است: یکی روحانیم    »

«.  محض كه خاصّ اولیاست؛ و دیگر روحانی ا جسمانی كه خاصّ پیامبرم صاحب والیت است
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(. در ابیات زیر گفت و گوی پیامبر اسالم را با جبرئیل  109اااا  108انی، زممیناگر عشق،  )

 در زمان معراج چنین توصیف میکند:

لیاال         ج پرِّ  بگشااااایااد آن  حمااد ار   ا

 چون گذشات احمد ز سا دره مَرصاَدش   

یَم              پ پر اناادر  ب ین   ه  گفاات او را: 

 باااز گفاات او را: بیااا ای پرده ساااوز    

 گفت: بیرون زین حد، ای خوش فرِّ من  
 

 ابااد ماادهوش مااانااَد جبرئیاالتااا  

ئیاال و از حاادش       بر ج مقااام   وز 

 گفاات: رو، رو؛ من حریف  تو نَیم       

به اوجم خود نرفتساااتم هنوز    من 

من...         پرِّ  پّری، بساااوزد  نم   گر ز
 

 (3804ا  3800، 4دمثنوی، نیکلسون: )                                                                        

 ر بوستان اشاره میکند كه:سعدی نیز راجع به معراج پیامبر)ص( د

لک طورم اوساااات     كه چرخم ف  كلیمی 

 شاابی برنشااساات، از فلک برگذشاات  

برانااد          قرباات  تیااه   گرم در   چنااان 

 الااحاارامباادو گاافاات ساااااالرم باایاات 

تی          ف مخلصااام یااا تی   چو در دوسااا

 بااگاافااتااا: فااراتاار مااجااالاام ناامااانااد  

 اگاار یااک ساااارم مااو فااراتاار پااَرَم   
 

نورم اوساااات          توم  پر نورهااا   همااه 

 مَلَک برگذشااتبه تمکین و جاه از 

 كه بر سااا دره، جبریل از او بازماند      

 كااه: ای حاااماالم وحی، برتر خرام 

 عنااانم ز صاااحباات چرا تااافتی؟       

 بماااناادم كااه نیروی بااالم نمااانااد

 فااروغم تااجاالااّی بسااااوزد پاارم...  
 

 (36بوستان، یوسفی: )                                                                                                           

 

 گیرینتیجه 

مدح و منقبت پیامبر اكرم)ص( در شعر شعرای ایرانی بویژه شعرای عارف در سده های      

سنایی، نظامی، عطّار و    شاعرانی همچون حکیم   پنجم تا هفتم بازتاب و نمود  واالیی دارد و 

عالوه اند.حضرت متبرّک و مزیّن ساخته موضوع مدح و نعت آن... بخشی از مثنویّات خود را ب

صف خَ  شمار می    لق و خُلقم نبوی، حوادث مهبر و سیرت نبی اكرم ب شمار  آیند، از مّی كه در 

 ز در توصیفات این شعرا آمده است.جمله: والدت، بعثت، معراج، معجزات و رحلت نبوی نی

دلیل  اطر دریافت  صااله و انعام بلکه بخپیامبر)ص( از سااوی این شااعرا نه بمدح و نعت 

ستان مقدّس آن حضرت بوده      وجود ارادت و خلوص نیّت و صفای   سبت به آ شعرا ن دل این 

ار،  اساات.در یک بررساای تطبیقی میتوان دریافت كه از میان شااعرای مذكور، نظامی و عطّ 

ترین معانی از جنبه های مختلف خَلق و بیشااترین توصاایفات را با ظریفترین الفاظ و عمیق

ای در ابواب هو نظام ویژ  یفات این دو شااااعر نظم خُلق نبوی را بیان كرده اند؛ و در توصااا  

 مشخّصی از آثارشان موجود است كه در آثار سایر شعرای مذكور وجود ندارد.
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