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 صدر اسالماز میراث شعری نبوی  ةسیرخوانی باز
 *حیدر محالتی 

 ات عربی دانشگاه قمادبیّ و یار گروه زباندانش

 (266تا  274)از ص 
 33/1/9315، تاريخ پذيرش: 26/5/9313تاريخ دريافت: 

 

 چكیده
شماری نهفته است. مسلمانان از زمان ظهور اسالم تا های بيدرس ها وعبرت)ص( پيامبر اعظم ةدر سير

اجتماعي خويش به كار  فردی وها را مد نظر داشته و در زندگي اند اين درسكنون همواره تالش نموده

سرايان اين دوره كه سخن بندند. در عصر آغازين ظهور اسالم، مسلمانان مكه ومدينه و به ويژه شاعران و

آشنا بوده و با چشمان خويش، رفتار انساني پيامبر خدا را )ص( ك با اخالق قرآني ومنش خاتم رُسلاز نزدي

 ةنظير اخالقي پرداخته و به عنوان زبان رسا و رسانايای بيكردند، به تدوين وتبيين اين سجنظاره مي

اشعار  ها وعطوفت پيامبر اكرم را در سروده كران رحمت وای از اقيانوس بياسالمي، گوشه ةگويای جامع

است كه در )ص( پيامبر اعظم ةابعاد گوناگون سير خويش منعكس كردند. هدف از اين پژوهش، شناخت

مندی چشمگير نظرية مطرح در اين پژوهش بر بهرهبود.  مانده يادگارم به صدر اسال ميراث شعری

ای كتابخانه روش به كار رفته در اين تحقيق. استوار است)ص( شاعران صدر اسالم از مكارم اخالقي پيامبر اكرم

دهد كه اين است. برخي نتايج اين تحقيق نشان مي متمركزاساس شناسايي مضامين اشعار  بر است و

و از نقش كليدی ايشان در رهبری  همديريتي حضرت رسول توجه داشت اعران بيشتر به بُعد هدايتي وش

 اند.هجامعه اسالمي سخن گفت

 

شعر فردی،  ةاجتماعي، سير ةسير ،اخالق اسالمي ،صدر اسالم، )ص(پيامبر اعظم هاى كلیدى:اژهو

   .عربي

                                           
 mahallati1000@yahoo.com                                  :                                    هرايانامة نويسند .*

mailto:mahallati1000@yahoo.com
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 مقدمه .5
ام ظهور اسالم بسيار سخت و طاقت فرسا بود. هنگالعرب  ةجزيرشرايط محيطي و معيشتي 

نشيني جايگزين خشونت سراسر زندگي مردمان آن جزيره را فرا گرفته و رفتارهای تند باديه

ظهور  ةدين مبين اسالم پا به عرص ،احوال در اين اوضاع وهای پاك انساني شده بود. منش

 ةبشر با انگيزسوی متعال به  خداوند ةبه عنوان آخرين فرستاد )ص(گذاشت و پيامبر اعظم

»: فرمايندميدر اين خصوص ند. ايشان اصالح رفتارهای انساني مبعوث شد

آراستگي پيامبر اكرم به  ةبارجل در وخداوند عز  و (93/66: 9115، )« 

اخالق )ص( البته خود پيامبر اعظم. (7 )القلم: «»مي فرمايند:  اخالق واال

. (96/293 :9163، )« »داند: يب خداوند متعال ميدخود را حاصل تأ

مجسم شده بود، آيين و دستور  )ص(رسول خدااين خلق و خوی الهي كه در وجود مقدس 

 العمل مسلمانان در تعامل اجتماعي قرار گرفت.

 راه را برای هدايت، تحقيق در ابعاد انساني آن و )ص(پيامبر اكرم ةاني سيرامروزه بازخو

ايشان رهبری  بُعد هدايتي و ،يكي از مهم ترين ابعاد اجتماعي حضرتجامعه هموار مي سازد. 

پژوهش حاضر، اين فرضيه را  .است.كه تحقيق عالمانه در آن از اهميت بسياری برخوردار است 

مندی شاعران صدر اسالم از مكارم اخالقي بسيار چشمگير هد كه بهرهمورد تحقيق قرار مي د

ند تا سجايای اخالقي پيامبر را به زيباترين بيان ممكن به تصوير ه بوددر صدد برآمدآنان و بوده 

است وهمه بر تأثير بوده ای شاعران در آن دوران انكار ناپذير شك نقش رسانهبكشند. بي

، شعر را ابزاری برای نيز )ص(پيامبر اكرمند. شتي جامعه اذعان داشگرف آنان بر افكار عموم

شيخ )« » ايشان فرمودند:. معرفت ناب انساني دانستند انتقال حكمت و

 ،همين راستاست كه شاعران صدر اسالم سؤال اصلي اين تحقيق نيز در .(7/341 :9737صدوق، 

 به مردم عرضه كردند؟ چگونه درك نموده وپيامبر را  ةسير

مورد بررسي قرار در اين تحقيق نبوی پرداخته و  ةبه سيركه اين دوره  سخنوران شاعران و

 ه، نابغی، كعب بن زهير، عبد اهلل بن رواحهحسّان بن ثابت انصارند از: ا، عبارتگرفته اند

بن بشير رداس سلمي و نعمان عدی، كعب بن مالك انصاری، لبيد بن ربيعه، عباس بن مِجَ

 )ع(طالبو پدر بزرگوارش حضرت أبو )ع(در ضمن اشعار منسوب به امير المؤمنين عليانصاری. 

 .گرفته استدر اين تحقيق مورد استناد قرار  نيز استستايش پيامبر اعظم  كه سرشار از مدح و

اما  ؛روايات نوشته شده اخالق پيامبر بر اساس آيات و بارةهای زيادی درشك كتاببي

عنوان ای با نامهپاياندر اين زمينه است. كمتر صورت گرفته شاعران  نگاهسي اين موضوع از برر
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م در دانشگاه 2331در سال  اثر  «»

 هركه است نوشته شده  و نيز كتابي با همين عنوان اثر حميد الجبوردفاع شده اردن  ةمؤت

و حضرت  )ع(در اين دو اثر از اشعار امام علي .است.ويكرد اين پژوهش كامالً متفاوت با ردو 

شيعي دارند سلك استفاده شده و از شاعراني كه مبرای منظورهای خاص  بسيار كم وطالب أبو

عالوه بر اين دو اثر، مقاالتي چند كه اين موضوع را به صورت موردی و در  است. ياد شدهكمتر 

توان كه در پيشينه اين بحث مي دنخاص مورد پژوهش قرار داده، وجود دار شعر شاعراني

اثر عقيل  «»ة مانند مقال ؛گنجاند

ة منتشر شده است. مقال مركز  ةمجل 2393سال  33 ةجاسم دهش كه در شمار

 ةكه در شمار همكاران اثر محمد دزفولي و «در شعر شاعران عرب تطور محتوايي مدايح نبوی»

بازتاب شخصيت » ةادب عربي دانشگاه تهران چاپ شده است و مقال ةمجل 9313پاييز  7

 ةسعيد بزرگ بيگدلي و مريم صادقي كه در مجلاثر  «در شعر معاصر فارسي )ص(پيامبر اعظم

    منتشر گرديده است. (9366زمستان ، پاييز و 1)شماره پژوهش زبان وادبيات فارسي 

را مذكور ابتدا ديوان شاعران  :ه استبدين شكل بود نگارنده در تحقيق اين موضوعروش 

 اقدام نمودهلب موضوع امط آوریجمعبه سپس  و كرده مطالعه استكه بالغ بر هفت هزار بيت 

راجعه به منابع معتبر به معنايي داشته كه با م های لفظي واشعار تفاوتاين است. بسياری از 

و تحليل محتوايي آن مورد نظر بندی موضوعي اشعار گام بعدی دستهپرداخته شد. تصحيح آن 

آن چه در اين تاريخي معتبر صورت پذيرفته است.  بوده كه با استفاده از منابع روايي و

درست شك اطالعات بي .هاستيافتن وجه صحيح اطالعات و داده هخصوص حايز اهميت بود

در پايان اين مقاله  .كندايفا ميحقيقي مهم و رسيدن به نتايج و واقعي نقش اساسي در 

 . گيری جامع بيان شده استدستاوردهای حاصل در قالب يك نتيجه
 

 )ص(پیامبر اكرم ةسیربررسی  .2
 ةبه كارگيری اصول اخالقي آن در جامع )ص(پيامبر اكرم ةيكي از اهداف مهم بررسي سير

به عنوان انسان كامل و جامع  )ص(الت خداوند متعال است. حضرت محمدي و تحقق رساسالم

كنكاش در گراست. آرمان ةجامع جو وهای كمالكماالت انساني بهترين الگو برای انسان

های آموزهتحقيق در  هاست.جستجو برای خوشبختي انسان ةآن بزرگوار به مثاب زندگيجزئيات 

 و درك و فهم صحيح سنت از خالل تعمق و تدبر در رفتار فردی و )ص(ساز پيامبر اكرمانسان

نگاه عميق و عالمانه به سازد. آرماني هموار مي ةجمعي آن حضرت، راه را برای بنای جامع
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فردی و يا  ةهای برآمده از سيراعم از ويژگي )ص(های شخصيتي حضرت پيامبر اكرمويژگي

فهم  آن حضرت برخاسته، منجر به استيعاب دقيق واجتماعي  ةخصوصيات رفتاری كه از سير

   جامع آن خصوصيات مي گردد.
 

 فردی ةسیر .2-5

های الهي مسلك است. كساني كه رفتار و كردار انسانرفتار و كردار پيامبران الهي سرمشق 

هر امری چه كوچك و چه بزرگ مد نظر داشته و هرگز از ياد خدا  خدا را در هر كاری و

صفات منحصر به فردی دارند كه هر يك درس و  ،های بزرگانند. اين انسانمغافل نمي

از  ،فردی خود ةدر سير )ص(روند. پيامبر اعظمالگويي برای خوب زندگي كردن به شمار مي

آموز بود. شاعران با ديدن اين كه برای مردم بسيار عبرتنظيری برخوردار بودند اوصاف بي

 گردند:آنها زدند كه به شرح ذيل بيان مي دست به نظمهمتا های بيخصلت
 

 پاكدامنی عفت و .5 -5 -2

پرداخته و آن  )ص(صلت پاكي و پاكدامني پيامبر اكرمصدر اسالم بارها به خو سخنوران شاعران  

رفتار وكردار پيامبر در تعامل با مردم حكايت  اند.دانستهو پايدار را در ذات مقدس پيامبر راسخ 

  دارد.اين خصلت پاك در وجود حضرت  از نهادينه شدن

كه در فتح  است از شاعران جنگجوی دوران جاهلي و اسالمي ،ميلَرداس سُعباس بن مِ

ر تاريخ نيز آمده ، و داست در مدح پيامبر اشعار فراواني سروده و مكه نقش بسيار مهمي داشته

ن مطالب . اين شاعر در بيا(5/219: 9173)ابن عبد ربه،  ها داده استهديهاو به  )ص(كه پيامبر اكرم

 سرايد:مي )ص(فوق خطاب به پيامبر اكرم
 
 

 

                                                                                                         ( ،9119 :991) 
تالش  )ص(كه در تربيت و حمايت پيامبر اكرم )ع(پدر گرامي امام علي )ع(ابوطالبحضرت 

مطهر پيامبر و وصف نسب پاك ايشان، اين گونه سروده  هبسياری نموده است، در بيان سالل

 بودند:

 

 (62: 9796، ابوطالب)                                                                                                            



 5931/215، پاییز و زمستان 2، شمارة 8ادب عربی، سال 

را از بهترين مردم و اشراف قوم دانسته و اصل و  )ص(شاعر در اين دو بيت، پيامبر اكرم

 ديدهترين اصل و نژاد بر شمرده كه از سوی خداوند متعال برگزيده و مقدم گرنژاد او پاك

شده و  ترين خلق معرفياست. در شعر ديگری از ابوطالب، حضرت پيامبر عزيزترين وگرامي

 اين عزت و كرامت از عزت و كرامت خداوند منان اشتقاق يافته است:
 

 

 

 (64: )همان                                                                                                                        
معروف بود، حسان بن  «شاعر الرسول»از ديگر شاعران بسيار مشهور اين دوران كه به 

را  )ص(رويدادهای مهم دوران پيامبر اكرم ثابت انصاری است. اين شاعر بسياری از اتفاقات و

رفته است. پيامبر اكرم تاريخ مدون اسالم به شمار مي ةدر اشعارش گنجانده و شعر او به مثاب

، )« تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانكال»در حق اين شاعر فرمودند: 

ژگي شعر متعهد وپايبند به دين مبين اسالم نشانگر وي )ص(پيامبر اكرم ةاين گفت .(2/4 :9144

الطاف الهي قرار  مشمولاست. بر اين اساس شعری كه در راستای اهداف دين قرار گيرد 

 خواهد گرفت.

به نظم  )ص(پيامبر اكرم وصف و ستايشفراواني در های و سرودهاشعار  حسان بن ثابت

ترين ترين، پاكبخشندهترين، گرامي راخدا ، پيامبر معروف كه در يكي از اين اشعار درآورده

 ها معرفي كرده و مانند ماه نوراني، پر خير و بركت دانسته است:نژادترين انسانوخوش
 

 

 

 (934: 9163)حسان،                                                                                                            
را زيباترين خلق و از  )ص(مبر اكرمكه بسيار مشهور است، پياديگری  ةاين شاعر در سرود

 هر نقص وعيبي مبرا دانسته، گويي به دلخواه خود آفريده شده است:
 

 

 

 

 (66)همان:                                                                                                             

در مدح و رثای را كنيم كه بيشتر اشعارش در پايان اين بخش به شاعر ديگری اشاره مي
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خاندان شعر  و سروده است. اين شاعر كعب بن مالك انصاری نام دارد كه از  )ص(پيامبر اكرم

در اين خصوص  و بودههمراه پيامبر ادب زاده شده است. اين شاعر در بسياری از نبردها 

را  )ص(ای، حسب و نسب پيامبر اكرم اشعار حماسي فراواني سروده است. وی در قصيده

پيامبر را همچون نوری در تاريكي  هپاكي سالل باالترين حسب و نسب قلمداد و اين اصالت و

 هدايت مردم شده است: كه منجر به رستگاری وكرده  تشبيه
 

 

 

 (943: 9166)كعب بن مالك،                                                                                                
 

 صدق و امانتداری  .2-5-2

اين خصلت  ، راستي و امانتداری ايشان است.)ص(های مهم اخالقي پيامبر اكرميكي از ويژگي

بسياری از شاعران متجلي و آشكار بود.  )ص(واالی انساني از اوان كودكي در وجود پيامبر اكرم

در مورد اين بُعد اخالقي پيامبر شعر سرودند كه در اين ميان شاعران صدر اسالم و اشعار 

از  ق و خوی پيامبر رازيرا كه اين شاعران، خل ؛خوردارندها از اهميت خاصي بردلنشين آن

صدق و  ةدربار )ع(امام علينزديك لمس كردند و برای آنان كامالً محسوس و عيني بود. 

 مي فرمايند: )ص(راستي پيامبر اكرم
 

 

 

 

 (974-976: 9165، الديوان)                                                                                                
، كالم پيامبر را كالم در قرآن كريم ، ضمن يادآوری كالم خداوندشعردر اين  )ع(مام عليا

را مورد توجه قرار مضمون اين در جای ديگر  ايشانداند. خدا دانسته و آن را الزم االجرا مي

 كنند:تأكيد مي )ص(امانتداری پيامبر اكرمبر دهند، با اين تفاوت كه اين بار مي
 
 

 

 

 (43: )همان                                                                                                               
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كودكي با از اوان  لفتي خاص داشت واُنس و اُ )ص(كه با پيامبر اكرم )ع(ابوطالبحضرت 

آشنا بود، از چند منظر امانتداری و راستي پيامبر را در شعر  )ص(شمايل و فضايل رسول خدا

راستي پيامبر را به عنوان خصلت ذاتي قلمداد  سو، صدق وخود مطرح كرده است. از يك

كند كه در سرشت و فطرت حضرت نهادينه شده و ايشان از همان دوران طفوليت به مي

 ي و راستگويي معروف بودند:راست
 

 

 

 (61-66: 9796 )ابوطالب،                                                                                              
پيامبری  ةنشانرا  )ص(راستي و امانتداری پيامبر اكرم ابوطالباز سوی ديگر، حضرت 

زيرا كه وحي الهي بايد بر كسي نازل شود كه تاب تحمل بار سنگين امانت را داشته  ؛دانسته

 تقديم مردم كند:باشد و صادقانه 
 

 

 

 (45: همان)                                                                                                                  
بر كسي پوشيده نبود و مردم مكه و اطراف آن اين  )ص(صدق و امانتداری پيامبر اكرم

دانستند. به هر پيامبر مي شناختند و آن را دليلي بر وحياني بودن كالمفضيلت اخالقي پيامبر را مي

چنانچه كسي به رد آن مي پرداخت مورد مالمت و  حال، اين منش پاك انكارناپذير بود و

 در بيان اين مطلب مي گويد: ابوطالبقع مي شد. سرزنش وا
 
 

 

 

 (959: )همان                                                                                                                      
ي اشاره و قابل توجه بسيار مهم ةمي در مورد امانتداری پيامبر به نكتلَرداس سُعباس بن مِ

امين وحي  ،بيند كه پيامبرن ديد مياز ايرا مي كند. وی اهميت موضوع امانتداری پيامبر 

مسؤوليت بسيار سنگين است. همين امانتداری يك الهي و حافظ رسالت خداوند است و اين 

 های اسالم استوار و پا بر جا بماند:پيامبر بود كه باعث شد پايه هوقفو تالش بي
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                                                                                                     (  ،9119 :923-929) 
قابل بسيار برجسته و )ص(ر اكرمبفردی پيام ةدو خصلت راستي و امانتداری كه در سير

كنند، و در اين بُعد نيز قابل مي تماعي حضرت نيز راه پيداجاعملي و  ة، در سيرتوجه هستند

پرهيز از  وبندی موضوعات و دستهسامان يافتن مطالب اما به دليل  ؛بررسي هستندبحث و 

فردی ايشان مورد بررسي قرار  ةاخالقي پيامبر در سيرمهم يحاً اين دو ويژگي ، ترجآنتكرار 

 نظر شد.اجتماعي پيامبر صرف ةر سيرگرفتند و از ذكر آن د
 

 دالوریشجاعت و  .2-5-9

ای كه سراسر گويي و ايستادگي در برابر ظلم و ستم نياز به شجاعت دارد. در جامعهحق

گستری را در دست ستيزی و حقپرچم ظلم )ص(ر اكرمو حق كشي بود، حضرت پيامب باطل

شك اين شجاعت پيامبر نفاق جنگيد. بي گرفت و شجاعانه و دالورمردانه با سران كفر و

الهي داشت؛ چون با توكل بر خداوند متعال و مددجويي از نيروی ايمان توانست  ةپشتوان

در آغاز دعوت اسالمي،  ه كند.پيشگان غلبتمامي زورمداران را به زانو درآورد و بر ستم

وارد كردند تا حضرت را از دعوت به دين )ص( فشارهای فراواني بر پيامبر اكرم ن قريشمشركا

با شجاعت مثال زدني در برابر تمام فشارها ايستادند )ص( مبين اسالم بازدارند. اما پيامبر اكرم

»معروف را فرمودند:   سخنآن  وبه دعوت خود ادامه دادند و

: 9799)ابن هشام، « 

9/326).     

در « » معروف ةجاهلي واسالمي وصاحب قصيد ةكعب بن زهير از شاعران دو دور

كند و قصيده به شجاعت پيامبر اشاره مي ، در يكي از ابيات مشهور اين)ص(مدح پيامبر اكرم

داند كه همواره در برابر ظلم حضرت را شمشيری بران از شمشيرهای خداوند متعال مي

 وستم مهيا و آماده بوده است. وی مي گويد:
 
 

 

 

 (64: 9114)كعب بن زهير،                                                                                            
 )ص(در يك قصيدة رثائيه در سوگ پيامبر اكرم )ع(حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب
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تر و ها شجاعكند و او را از شيران بيشهپيامبر اشاره ميباكي بي دالوری و وبه شجاعت 

 د:نكدست و پنجه نرم مي آنهمواره با  واز مرگ هراسي ندارد  كهداند، دالورتر مي
 

 

 

 

 (296: 9165، الديوان)                                                                                         
ها و به ويژه در در جنگ)ص( نترس بودن رسول خدا ةنشان دهند علياين توصيف حضرت 

 ةرا به مثاب)ص( پيامبر اكرمشجاعت  )ع(نان خداست. در جای ديگر حضرت عليمبارزه با دشم

حضرت پيامبر را برای  ظلم و كفر عنوان و هنيرو وقدرتي برای مسلمانان در مقابل جبه

 ةاز اين روی، مسلمانان همواره به وسيلمسلمانان پناهگاه و جايگاه امن قلمداد مي كند. 

 عزيز و سربلند بودند: )ص(حمايت و پشتيباني پيامبر اكرم
 

 

 

 (1 همان:)                                                                                                         
نقل شده است كه  )ع(تار مشهور از حضرت امير المؤمنينلب در يك گفالبته همين مط

»فرمودند: 

ترس از دشمن گشت و . هنگامي كه كارزار سخت مي(523: 9792، )« 

از ما از آن  كرديم و هيچ يكمحافظت مي )ص(رسول خدا ةشد، خود را به وسيلبسيار مي

 تر نبود.حضرت به دشمن نزديك

بودند، شجاعت پيامبر را از نزديك )ص( اعظمحسان بن ثابت انصاری كه از ياران پيامبر 

ر يكي از اين ند. دهای مختلف نشان داددالوری حضرت را در اشعارش به گونه ديدند و

آن جا كه شجاعان جرأت و شهامت  ؛داندتر از هر شجاع ميرا شجاع)ص( اشعار، پيامبر اكرم

جنگاوری مانند شهاب  دهند. حسان، حضرت پيامبر را در سرعت وخود را از دست مي

 شكافد:های جوانمردان را ميكه تاريكي شب درخشان توصيف مي كند
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 (934: 9163)حسان،                                                                                                              
مي داند، واين  عزم و ارادهرا همراه با )ص( بيات ياد شده، شجاعت پيامبر اكرمحسان در ا

است. شجاعت و دالوری پيامبر تنها در زور بازوان و بلند همت و با اراده های خصلت انسان

كعب بن »گرفت. را نيز در بر مياستوار  ةاراد قوی و ةتوانپشبلكه  ؛ضرب شمشير ايشان نبود

در وجود پيامبر، ايشان را منبع قوّت قلب ياران  مهمضمن تأييد اين خصلت  «مالك انصاری

 داند:خود مي
 

 

 

 (945: 9166)كعب بن مالك،                                                                                                     
كند و را به زيباترين وجه توصيف مي)ص( پيامبر اكرم دالوریشجاعت و  )ع(حضرت ابوطالب

، شجاعت را )ص(زيرا كه پيامبر اكرم ؛داندميدر مجموع صفات پيامبر صفتي برجسته آن را 

عملي حضرت كامالً نمايان و آشكار  هدر سيرمهم  ويژگيو اين  در وجود خود نهادينه كرده

 است:

 

 

 (63: 9796)ابوطالب،                                                                                                               
 

 اریكو پرهیزا تقو .2-5-4

ه در گردند كمحسوب مي )ص(پيامبر اكرمة در سير مهمتقوای الهي دو ويژگي  پرهيزكاری و

خداوند متعال، حضرت پيامبر را بهترين الگو گفتار و رفتار و كردار حضرت مشهود بودند. 

»برای كساني كه تقوای الهي را پيشه كنند، معرفي كرده است: 

المؤمنين . حضرت امير(29 )االحزاب: «

را پيشوای هر پرهيزكار و چشم بينای هر هدايت شده توصيف نموده است:  )ص(نيز، پيامبر اكرم

« »( ،9792 :931).  

به دو فضيلت پرهيزكاری و  )ص(های پيامبر اكرمحسان بن ثابت انصاری در بيان فضيلت

ای الهي دانسته كه خداوند متعال به پيامبر خود آن را هديه كند وبخشندگي اشاره مي

 :ه استارزاني داشته و باعث برتری و افضليت حضرت شد
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 (934-936: 9163)حسان،                                                                                                      
انگيز، تقوای الهي پيامبر را ای حزندر اين راستا، كعب بن مالك انصاری در سوگواره

را همواره  )ص(، پيامبر اكرمجهتسته و به همين نگ آن حضرت دانبخشي از ميراث گرانس

 :دبينگر ميهدايت شده و هدايت
 
 

 

 

 (916: 9166)كعب بن مالك،                                                                                           
دو خصلت پرهيزكاری و بخشندگي پيامبر را برای بشر قابل  ةكعب بن زهير، حد و انداز

پيامبر معتقد است تنها خداوند متعال از ميزان دينداری و بخشندگي  داند وسنجش نمي

 اهي دارد:آگ )ص(اكرم
 

 

 (12: 9114)كعب بن زهير،                                                                                              

 «»معروف به  ،قيس بن عبد اهلل، نام دوران صدر اسالميكي از شاعران ب

 ةترين آنها قصيدسروده كه معروف )ص(ی اشعار متعددی در مدح حضرت رسولاست. و

-گری پيامبر اشاره ميهدايتمهم به موضوع  شعراوست. اين شاعر در بخشي از اين  «ةرائي»

و الگو قرار دادن تقوای او منجر به هدايت  )ص(دارد كه پيروی از پيامبر اكرمكند و اظهار مي

 بارةجعدی در ةگردد و همين امر باعث رستگاری انسان مي شود. نابغوتقوای انسان مي

 گويد:هدايت يافتن خود مي
 

 

 

 

 (49و  56 :9116، )                                                                                                  
ها آموخته، و اين ها و عبرتدرس )ص(فردی رسول خدا ةشاعران صدر اسالم از سير
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ها را در قصايد و اشعارشان به زيباترين بيان تدوين كردند. آن چه حايز اهميت است درس

كه در آن دوران بسيار اثر گذار بوده است. است ای شعر در اين رهگذر بُعد تبليغي و رسانه

يابد و شعر گسترش دو چندان مي ةشمار پيامبر به وسيلهای بيها و فضيلتشك خصلتبي

های تبليغاتي مانند صدا وسيما، امروزه رسانهدهد. افراد بسياری را تحت تأثير قرار مي

ن ابعاد كنند در تبييرا ايفا ميدر گذشته ای شعر ها كه نقش رسانهرگزاریمطبوعات وخب

 ند. بسيار مؤثر )ص(مختلف زندگي پيامبر اكرم

در اشعار شاعران صدر اسالم به موضوع  )ص(فردی پيامبر اكرم ةپس از بررسي سير

 كه از اهميت خاصي برخوردار است. شودمياشاره اجتماعي حضرت  ةارزشمند سير
 

 اجتماعی ةسیر .2-2

های نيك خصلتوها سرمشق فضيلتدر جامعه به عنوان  )ص(تعامل و رفتار پيامبر اكرم

ناسازگار به اجتماعي پويا  ناكارساز و هفرصت را  برای تحول جامعه از يك مجموع ،انساني

 د، نقشفتنرشاعران عصر پيامبر كه  فرهيختگان جامعه به شمار مي كند.وسازنده فراهم مي

د. بسياری از فضايل پيامبر كه ردنكايفا مي )ص(اجتماعي پيامبر اكرم هكليدی در تحقق سير

اجتماعي داشته، در شعر اين شاعران منعكس شده و منبع الهام بسياری از معاني  هجنب

نشانگر از راه شعر  )ص(های پيامبر اكرماصرار شاعران بر گسترش آموزهشعری گشته است. 

اجتماعي پيامبر  ةسير بخشي از ليذ بر نشر دين مبين اسالم است. موارد تعهد اين شاعران

 .است تجلي خاص داشته كه در شعر آن دوران مي باشد  )ص(اكرم
 

 هدایت و رهبری  .2-5 -2

چه از بررسي اشعار صدر اسالم جلب توجه مي نمايد، اين كه بيشتر شاعران به اين بُعد آن

های مختلف مورد به گونهآن را توجه خاصي داشتند وبری يعني هدايت ورهاجتماعي پيامبر 

بينيم كه حضرت شروع كنيم، مي )ع(ادند. اگر از حضرت امير المؤمنينارزيابي قرار د شرح و

سازند كه هدف از بعثت پيامبر، نجات امت كنند، و خاطر نشان ميمهمي اشاره مي ةبه نكت

 بوده است:و روشنايي ها به سوی علم ناداني و هدايت آن از جهل و
 

 

 

 

 (952: 9165، الديوان)                                                                                                 
عباس بن مرداس سلمي در چند مناسبت مختلف به اهميت اين موضوع اشاره كرده و آن 
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خاكي  هرا بهترين انسان روی كر )ص(ی در يكي از قصايدش، پيامبر اكرمرا مهم دانسته است. و

اداني اعالم كند و بعثت حضرت را منجر به تسليم شدن طاغوت و زدودن ظلمت نمعرفي مي

 مي دارد:
 

 

 

                                                                                                                  ( ،9119 :66) 
وی در شعری ديگر، ضمن تأكيد مجدد اين معاني مهم، به قرآن مجيد و كالم وحياني 

 است دليل توانسته با برهان و )ص(سازد كه پيامبر اكرموخاطر نشان مي كندخداوند اشاره مي

 آتش جهالت را خاموش كند:
 
 

 

 

 (957 :)همان                                                                                                             
كه در دامان دين مبين اسالم پرورش  استاز جمله شاعراني  ،شير انصارینعمان بن ب

به ويژه در سرودن شعر ديني از ديگر همتايان خود برتر ومقدم  يافته و در شعر و شاعری و

، هدايت پيامبر را دستور )ص(ای معروف، ضمن مدح رسول خدا. اين شاعر در قصيدهاست

حضرت از كودكي تا كهولت مورد عنايت خداوند متعال  خود دارد كهبيان مي الهي دانسته و

 بوده است:
 

 

 (14و  17-13: 9165)نعمان،                                                                                                  
به  ،)ص(اجتماعي پيامبر اكرم های فردی وشاعر در ابيات فوق عالوه بر نشان دادن ويژگي

بعثت كند كه شاعر بر اين نكته تأكيد ميكند. فراگير بودن رسالت پيامبر نيز اشاره مي

اين همان كالم پيامبر  نه برای قومي خاص وحضرت رسول برای هدايت همة عالم بوده و 

 .(2/733: تاي، ب)« »است كه فرمودند: 

  ،در تعليم و هدايت مردم پس از انقطاع نبوترا  )ص(حسان بن ثابت، نقش پيامبر اكرم

بسيار الزم وضروری دانستند به دليل اين كه مردم به سمت بت پرستي و ضاللت روی 

، حضرت رسول در اين راه پر خطر مانند چراغي روشن، هدايت جهتآوردند. به همين 
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 های دين مبين اسالم را به مردم تعليم دادند:وراهنمايي مردم را بر عهده گرفتند و آموزه
 
 

 

 

 (935 و 937: 9163)حسان،                                                                                           
بسيار مهمي كه شاعران در مورد هدايت و رهبری پيامبر بدان اشاره كردند، لزوم  ةنكت

اسالمي و راهنمای مردم در امور دنيوی و اخروی  ةاطاعت از پيامبر به عنوان رهبر جامع

عد هدايتي پيامبر، خاطر نشان ان بُحسان بن ثابت انصاری ضمن بي است. در همين خصوص

 گردد:كه اطاعت از پيامبر موجب سعادت و خوشبختي مي سازدمي
 

 

 

 

 (976: )همان                                                                                                                      
نام و از رزمندگان دالور اسالم، در مورد و از شاعران باز ياران پيامبر  ،اهلل بن رواحهعبد

هدايت  دارد، و دارد كه اين هدايت به اطاعت و فرمانبرداری بستگيهدايت پيامبر اظهار مي

 اطاعت بي معني است: بي
 

 

 

 

                                                                                      ( ،9162 :936) 
در جامعه اسالمي شمرده مهم يك اصل  ةلزوم اطاعت از پيامبر به عنوان ولي امر به مثاب

موقعيت اجتماعي  هر كس به فراخور حال وشود و در همة سطوح تحقق پذير است. مي

ام رسول خداست كه ل، در برابر افراد تحت امر خود متعهد است و اين همان پيوخود مسئو

 .(6/963تا، ي، ب)« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»فرمودند: 

وعمل به  )ص(ها و دستورات پيامبر اكرم، پايبند بودن به فرمانیدر شعر ديگرابن رواحه 

 داند:رهبری پيامبر مي تحقق هدايت و ةنشانآن را 
 

 

 

 

                                                                                               ( ،9162 :962) 
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ني بود كه در مورد هدايت و رهبری پيامبر از جمله شاعرا ،كعب بن مالك انصاری

وی در  .اشعار فراواني سرود و در هر شعری به نكات مهم و جالب توجهي اشاره كرد )ص(اكرم

ترين و توسط منزّهكه را رهنمودهای خداوند  ابتدا، ضمن بيان اين مطلب كه دستورات و

را  ايشاندل پذيرفته و هدايت با جان و  بيان شده است)ص( ردم يعني پيامبر اكرمترين مپاك

 نه به زور و اصرار: ،وافر و اشتياق كامل قبول كرده ةبا عالق
 

 
 

 

 

 (969: 9166)كعب بن مالك،                                                                                           
گر الهي ايشان را هدايت از سوی ديگر، كعب بن مالك به حمايت خداوند از پيامبر اشاره و

در راهنمايي مردم، )ص( يادآوری اين نكته كه پيامبر اكرمكند. اين شاعر ضمن معرفي مي

 كند:رستگاری قلمداد مي همايرا ند، پيروی از حضرت رسول صادق و راستين بود
 

 

 

 (237-233 :)همان                                                                                                               
)ص( مهدايت پيامبر اكر ةدارد كه الزماين شاعر با اطمينان وافر و اعتماد كامل اظهار مي

از آن جايي كه دستورات پيامبر همان وحي منزل خداوند  فرمان پذيری و اطاعت از اوست و

های او را اطاعت وفرمان)ص( شك و ترديد بايد از پيامبر اكرم چون و چرا و بدوناست، پس بي

 اجرا كرد:

 

 

 (227: )همان                                                                                                                     
كه رسالت : نخست اين آيدمي  دستبه  هاز بررسي اين موضوع در اين بخش چند نكت

رسالتي جهاني بوده و مختص به يك قوم خاص نبوده است. دوم اين كه )ص( اكرمپيامبر 

تحقق يابد. سوم اين  هاانسانهدايت پيامبر همان هدايت الهي است كه بايد در تمام شؤون 

كند. هدايت پيامبر همان تربيت انسان كامل است كه برای تكامل وخودباوری تالش ميكه 

آل همان آرماني جهت تدوين يك نظام ايده ةكه بهترين الگو برای جامعچهارم اين 
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اين كه لزوم تحقق دستورات الهي، اطاعت است. پنجم  )ص(عملي پيامبر اكرم ةبازشناسي سير

 های تحقق حكومت اسالمي است.و اين يكي از شرط استاز پيامبر 
 

 عدالت و دادگری .2-2-2

»فرمودند:  )ص(دگری پيامبر اكرمبيان عدالت و دادر  )ع(امام علي

حضرت  .(333: 9792، )« 

اجتماعي پيامبر اشاره كردند و اظهار  در برخي از اشعارش به اين بُعد اخالقي و )ع(المؤمنينامير

 شتند كه عدالت پيامبر از عدالت قرآن و وحي الهي اخذ شده است:دا
 

 

 

 

 (952: 9165، الديوان)                                                                                                         
را يكي از چند فضيلتي دانسته كه خداوند  )ص(عدالت پيامبر اكرم )ع(ابوطالبحضرت 

. بخشي از استها مورد تأييد حق تعالي متعال به حضرت عطا فرموده وتمامي اين فضيلت

و روی ميانهراستي، ارتند از: آگاهي، بردباری، دادگری، عبهای الهي و هديهها اين فضيلت

 بخشندگي:
 

 

 

 (933: 9796)ابوطالب،                                                                                                           
عملي پيامبر  ةناپذير از سيررا بخش جدايي )ص(ن مالك انصاری عدالت پيامبر اكرمكعب ب

تباهي  از فساد و ناگزيرو بر اين باور است كه اگر كسي از پيامبر عادل پيروی كند  داندمي

 شود:يابد و به راه راست هدايت مينجات مي
 
 

 

 

 (947: 9166)كعب بن مالك،                                                                                                   
ای از خصال نيك و اخالق در بيان عدالت پيامبر به مجموعه «حسان بن ثابت انصاری»

گری، هدايت: هايي مانندخورد كه جمع فضيلتسوگند مي اره مي كند وواالی انساني اش
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د تنها در ديگر صفات ارزشمن وفای به عهد، حفظ پيمان، دادگری، راستي، بخشندگي و

امكان پذير است و هيچ كس ديگر جامع چنين كماالتي  )ص(وجود مقدس پيامبر اكرم

 نخواهي يافت:
 

 

 

 

 (956-955: 9163)حسان،                                                                                                    
 

 سخاوت و بخشندگی .2-2-9

كه برای عام وخاص سرزمين وحي روشن  )ص(پيامبر اكرم ةهای برجستيكي از خصلت

مبيّن ذات كريمانه و دست )ص( يامبر اكرمپگفتار و رفتار بخشش اوست.  ونمايان بود، جود و

خُلق اعظم خداوند در حديثي، سخاوت را )ص( حضرت رسول خداسخاوتمند ايشان است. 

« »و باز فرمودند:  (526: 9347)پاينده، « »نامد: مي

)ص( ال نافذ و اثر گذار، پيامبر اكرمن حاما در يك توصيف بسيار ساده و در عي ؛(737: )همان

»دانستند: منزلتي انسان سخاوتمند را دارای چنين 

 .(526: همان)« 

ان در تعامل با مردم بسيار كريم و بخشنده بود و تمام كساني كه با ايش)ص( پيامبر اكرم

در توصيف  )ع(ابوطالباين خصلت پيامبر آشنا بودند. حضرت  اُنس و اُلفتي داشتند، كامالً با

فراواني  اين عبارت به معني معرفي كردند و« »جود و بخشش پيامبر، او را 

 نوازی ميزبان است:ضيافت و مهمان هپز، نشانوخاكستر  پخت
 

 

 

 

 (63: 9796)ابوطالب،                                                                                                            
حسان بن ثابت انصاری بارها در اشعار خود، سخاوتمندی رسول خدا را يادآوری كرده و 

ن تأكيد مطلب ، ضمحضرت دانسته است. شاعر در شعر ذيل هآن را از خصوصيات برجست

 وده است:را الگوی سخاوتمندان عالم معرفي نم)ص( پيشين، پيامبر اكرم
 
 



 نبوی از میراث شعری صدر اسالم ةسیربازخوانی / 224

 

 

 (772 و 779: 9163)حسان،                                                                                                 
 

 یاری و نیكوكاری .2-2-4

اشعارشان قرار دادند و آن  ة، دلجويي و نيكوكاری حضرت را سر لوح)ص(رعصر پيامبشاعران 

ار و به عنوان ي )ص(از پيامبر اكرم )ع(عليرا قوّت قلبي برای مسلمانان مي دانستند. حضرت 

 گداز عنوان كردند:ای جانحامي خود ياد مي كنند و فقدان ايشان را ضايعه
 

 

 

 (223: 9165، الديوان)                                                                                                           
را پناهگاه يتيمان و نيازمندان و ملجأ و مأوای زنان  )ص(، پيامبر اكرم )ع(ابوطالبحضرت 

آوردند و از دست مبارك ايشان مستحقان به حضرت روی مي داند. فقيران وسرپرست ميبي

، پيامبر اكرم به عنوان مظهر رحمت وشفقت جهتگرفتند. به همين ك و مساعدت ميكم

 شناخته شده بود و از نظر رأفت و مهرباني با هيچ كس قابل مقايسه نبود:
 

 

 

 (933-925: 9796بوطالب، )ا                                                                                                 
شاعر بزرگ عصر جاهلي و صاحب يكي از معلقات معروف، پس از ظهور اسالم نزد ، لبيد

به مساعدت لبيد و قوم او شتافت  )ص(رفت و از او كمك خواست. پيامبر اكرم  )ص(پيامبر اكرم 

 و او را از هالكت و قحطي نجات داد. لبيد در اين باره گفت:
 

 

 

 

                                                                                                               (9113 :961 ،943) 
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 نتیجه. 9

در اشعار صدر اسالم نتايج مهم و جالب توجهي به  )ص(پيامبر اكرم ةاز بررسي موضوع سير

جا به از اين نتايج در انتهای هر بخش منظور شده است. اما در اين  یبسياركه  دست آمد

 :استبه شرح ذيل كه  شودنتايج كلي بحث اشاره مي 

را جلب كرده بود، صدر اسالم كه نظر شاعران  )ص(اكرمپيامبر  ةهای سيربيشترين ويژگي -9

، تقوا وپرهيزكاری، هدايت دالوری امانتداری، شجاعت و پاكدامني، صدق و عبارتند از: عفّت و

 ياری ونيكوكاری. دگي، وبخشن دادگری، سخاوت و رهبری، عدالت و و

انساني و  ةمطلوب و كارآمد، بازشناخت دقيق و اجرای عملي سير ةبرای رسيدن به جامع -2

 ترين نتيجه اين تحقيق است. و اين شاخص امری اجتناب ناپذير است )ص(پيامبر اكرم اخالقي

تبليغ  پر مخاطب به ةرسانزبان گويا و گونه كه شاعران در گذشته به عنوان همان -3

مطبوعات، اعم از صدا و سيما،  هاهپرداختند، امروزه رسانمي )ص(وگسترش اخالق پيامبر اكرم

 د.نچنين نقشي را ايفا كن توانندميرساني های اطالعسايت وها، خبرگزاری

های آرمانگرا و خردورز است. پس خصوصيات اخالقي ياد شده نياز فردی و جمعي انسان -7

 دوری از هدف مذكور است. ةهمتا به مثاب های بين فضيلتناديده گرفتن اي

، استآل ايده ةكه خواست جامعنظير و اصول اخالقي بي های واالپياده كردن اين آرمان -5

 پذيرش تدريجي آنهاست. برایجامعه فرد و مهيا ساختن مستلزم آماده كردن 
 

 منابع 
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