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دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه قم
(از ص  274تا )266
تاريخ دريافت ،9313/5/26 :تاريخ پذيرش9315/1/33 :

چكیده
در سيرة پيامبر اعظم(ص) درس ها وعبرتهای بيشماری نهفته است .مسلمانان از زمان ظهور اسالم تا
كنون همواره تالش نمودهاند اين درسها را مد نظر داشته و در زندگي فردی و اجتماعي خويش به كار
بندند .در عصر آغازين ظهور اسالم ،مسلمانان مكه ومدينه و به ويژه شاعران و سخنسرايان اين دوره كه
از نزديك با اخالق قرآني ومنش خاتم رُسل(ص) آشنا بوده و با چشمان خويش ،رفتار انساني پيامبر خدا را
نظاره ميكردند ،به تدوين وتبيين اين سجايای بينظير اخالقي پرداخته و به عنوان زبان رسا و رسانة
گويای جامعة اسالمي ،گوشهای از اقيانوس بيكران رحمت و عطوفت پيامبر اكرم را در سرودهها و اشعار
خويش منعكس كردند .هدف از اين پژوهش ،شناخت ابعاد گوناگون سيرة پيامبر اعظم(ص) است كه در
ميراث شعری صدر اسالم به يادگار مانده بود .نظرية مطرح در اين پژوهش بر بهرهمندی چشمگير
شاعران صدر اسالم از مكارم اخالقي پيامبر اكرم(ص) استوار است .روش به كار رفته در اين تحقيق كتابخانهای
است و بر اساس شناسايي مضامين اشعار متمركز است .برخي نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه اين
شاعران بيشتر به بُعد هدايتي و مديريتي حضرت رسول توجه داشته و از نقش كليدی ايشان در رهبری
جامعه اسالمي سخن گفتهاند.
واژههاى كلیدى :پيامبر اعظم(ص) ،صدر اسالم ،اخالق اسالمي ،سيرة اجتماعي ،سيرة فردی ،شعر
عربي.

* .رايانامة نويسنده:

mahallati1000@yahoo.com
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 .5مقدمه
شرايط محيطي و معيشتي جزيرة العرب هنگام ظهور اسالم بسيار سخت و طاقت فرسا بود.
خشونت سراسر زندگي مردمان آن جزيره را فرا گرفته و رفتارهای تند باديهنشيني جايگزين
منشهای پاك انساني شده بود .در اين اوضاع و احوال ،دين مبين اسالم پا به عرصة ظهور
گذاشت و پيامبر اعظم(ص) به عنوان آخرين فرستادة خداوند متعال به سوی بشر با انگيزة
اصالح رفتارهای انساني مبعوث شدند .ايشان در اين خصوص ميفرمايند« :
»(

 )66/93 :9115 ،و خداوند عز و جل دربارة آراستگي پيامبر اكرم به

اخالق واال مي فرمايند« :

» (القلم .)7 :البته خود پيامبر اعظم(ص) اخالق
»(

خود را حاصل تأديب خداوند متعال ميداند« :
(ص)

.)293/96 :9163 ،

مجسم شده بود ،آيين و دستور

اين خلق و خوی الهي كه در وجود مقدس رسول خدا
العمل مسلمانان در تعامل اجتماعي قرار گرفت.
امروزه بازخواني سيرة پيامبر اكرم(ص) و تحقيق در ابعاد انساني آن ،راه را برای هدايت
جامعه هموار مي سازد .يكي از مهم ترين ابعاد اجتماعي حضرت ،بُعد هدايتي و رهبری ايشان
است كه تحقيق عالمانه در آن از اهميت بسياری برخوردار است ..پژوهش حاضر ،اين فرضيه را
مورد تحقيق قرار مي دهد كه بهرهمندی شاعران صدر اسالم از مكارم اخالقي بسيار چشمگير
بوده و آنان در صدد برآمده بودند تا سجايای اخالقي پيامبر را به زيباترين بيان ممكن به تصوير
بكشند .بيشك نقش رسانهای شاعران در آن دوران انكار ناپذير بوده است وهمه بر تأثير
شگرف آنان بر افكار عمومي جامعه اذعان داشتند .پيامبر اكرم(ص) نيز ،شعر را ابزاری برای
انتقال حكمت و معرفت ناب انساني دانستند .ايشان فرمودند« :

» (شيخ

صدوق .)341/7 :9737 ،سؤال اصلي اين تحقيق نيز در همين راستاست كه شاعران صدر اسالم،
سيرة پيامبر را چگونه درك نموده و به مردم عرضه كردند؟
شاعران و سخنوران اين دوره كه به سيرة نبوی پرداخته و در اين تحقيق مورد بررسي قرار
گرفته اند ،عبارتاند از :حسّان بن ثابت انصاری ،كعب بن زهير ،عبد اهلل بن رواحه ،نابغه
جَعدی ،كعب بن مالك انصاری ،لبيد بن ربيعه ،عباس بن مِرداس سلمي و نعمان بن بشير
(ع)
انصاری .در ضمن اشعار منسوب به امير المؤمنين علي(ع) و پدر بزرگوارش حضرت أبوطالب
كه سرشار از مدح و ستايش پيامبر اعظم است نيز در اين تحقيق مورد استناد قرار گرفته است.
بيشك كتابهای زيادی دربارة اخالق پيامبر بر اساس آيات و روايات نوشته شده؛ اما
بررسي اين موضوع از نگاه شاعران كمتر صورت گرفته است .در اين زمينه پاياننامهای با عنوان
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» اثر

«

در سال 2331م در دانشگاه

مؤتة اردن دفاع شده و نيز كتابي با همين عنوان اثر حميد الجبور نوشته شده است كه هر
دو با رويكرد اين پژوهش كامالً متفاوت است ..در اين دو اثر از اشعار امام علي(ع) و حضرت
أبوطالب بسيار كم و برای منظورهای خاص استفاده شده و از شاعراني كه مسلك شيعي دارند
كمتر ياد شده است .عالوه بر اين دو اثر ،مقاالتي چند كه اين موضوع را به صورت موردی و در
شعر شاعراني خاص مورد پژوهش قرار داده ،وجود دارند كه در پيشينه اين بحث ميتوان
» اثر عقيل

گنجاند؛ مانند مقالة «
جاسم دهش كه در شمارة  33سال  2393مجلة مركز

منتشر شده است .مقالة

«تطور محتوايي مدايح نبوی در شعر شاعران عرب» اثر محمد دزفولي و همكاران كه در شمارة
 7پاييز  9313مجلة ادب عربي دانشگاه تهران چاپ شده است و مقالة «بازتاب شخصيت
پيامبر اعظم(ص) در شعر معاصر فارسي» اثر سعيد بزرگ بيگدلي و مريم صادقي كه در مجلة
پژوهش زبان وادبيات فارسي (شماره  ،1پاييز و زمستان  )9366منتشر گرديده است.
روش نگارنده در تحقيق اين موضوع بدين شكل بوده است :ابتدا ديوان شاعران مذكور را
كه بالغ بر هفت هزار بيت است مطالعه كرده و سپس به جمعآوری مطالب موضوع اقدام نموده
است .بسياری از اين اشعار تفاوتهای لفظي و معنايي داشته كه با مراجعه به منابع معتبر به
تصحيح آن پرداخته شد .گام بعدی دستهبندی موضوعي اشعار مورد نظر و تحليل محتوايي آن
بوده كه با استفاده از منابع روايي و تاريخي معتبر صورت پذيرفته است .آن چه در اين
خصوص حايز اهميت بوده يافتن وجه صحيح اطالعات و دادههاست .بيشك اطالعات درست
و واقعي نقش اساسي در رسيدن به نتايج مهم و حقيقي ايفا ميكند .در پايان اين مقاله
دستاوردهای حاصل در قالب يك نتيجهگيری جامع بيان شده است.
(ص)

 .2بررسی سیرة پیامبر اكرم

يكي از اهداف مهم بررسي سيرة پيامبر اكرم(ص) به كارگيری اصول اخالقي آن در جامعة
اسالمي و تحقق رسالت خداوند متعال است .حضرت محمد(ص) به عنوان انسان كامل و جامع
كماالت انساني بهترين الگو برای انسانهای كمالجو و جامعة آرمانگراست .كنكاش در
جزئيات زندگي آن بزرگوار به مثابة جستجو برای خوشبختي انسانهاست .تحقيق در آموزههای
انسانساز پيامبر اكرم(ص) و درك و فهم صحيح سنت از خالل تعمق و تدبر در رفتار فردی و
جمعي آن حضرت ،راه را برای بنای جامعة آرماني هموار ميسازد .نگاه عميق و عالمانه به
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ويژگيهای شخصيتي حضرت پيامبر اكرم(ص) اعم از ويژگيهای برآمده از سيرة فردی و يا
خصوصيات رفتاری كه از سيرة اجتماعي آن حضرت برخاسته ،منجر به استيعاب دقيق و فهم
جامع آن خصوصيات مي گردد.
 .5-2سیرة فردی

رفتار و كردار پيامبران الهي سرمشق رفتار و كردار انسانهای الهي مسلك است .كساني كه
خدا را در هر كاری و هر امری چه كوچك و چه بزرگ مد نظر داشته و هرگز از ياد خدا
غافل نميمانند .اين انسانهای بزرگ ،صفات منحصر به فردی دارند كه هر يك درس و
الگويي برای خوب زندگي كردن به شمار ميروند .پيامبر اعظم(ص) در سيرة فردی خود ،از
اوصاف بينظيری برخوردار بودند كه برای مردم بسيار عبرتآموز بود .شاعران با ديدن اين
خصلتهای بيهمتا دست به نظم آنها زدند كه به شرح ذيل بيان ميگردند:
 .5 -5 -2عفت و پاكدامنی
(ص)

شاعران و سخنوران صدر اسالم بارها به خصلت پاكي و پاكدامني پيامبر اكرم پرداخته و آن
را در ذات مقدس پيامبر راسخ و پايدار دانستهاند .رفتار وكردار پيامبر در تعامل با مردم حكايت
از نهادينه شدن اين خصلت پاك در وجود حضرت دارد.
عباس بن مِرداس سُلَمي ،از شاعران جنگجوی دوران جاهلي و اسالمي است كه در فتح
مكه نقش بسيار مهمي داشته و در مدح پيامبر اشعار فراواني سروده است ،و در تاريخ نيز آمده
كه پيامبر اكرم(ص) به او هديهها داده است (ابن عبد ربه .)219/5 :9173 ،اين شاعر در بيان مطالب
فوق خطاب به پيامبر اكرم(ص) ميسرايد:

(

)991 :9119 ،
(ص)

حضرت ابوطالب(ع) پدر گرامي امام علي(ع) كه در تربيت و حمايت پيامبر اكرم تالش
بسياری نموده است ،در بيان سالله مطهر پيامبر و وصف نسب پاك ايشان ،اين گونه سروده
بودند:

(ابوطالب)62 :9796 ،
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شاعر در اين دو بيت ،پيامبر اكرم(ص) را از بهترين مردم و اشراف قوم دانسته و اصل و
نژاد او پاكترين اصل و نژاد بر شمرده كه از سوی خداوند متعال برگزيده و مقدم گرديده
است .در شعر ديگری از ابوطالب ،حضرت پيامبر عزيزترين وگراميترين خلق معرفي شده و
اين عزت و كرامت از عزت و كرامت خداوند منان اشتقاق يافته است:

(همان)64 :

از ديگر شاعران بسيار مشهور اين دوران كه به «شاعر الرسول» معروف بود ،حسان بن
ثابت انصاری است .اين شاعر بسياری از اتفاقات و رويدادهای مهم دوران پيامبر اكرم(ص) را
در اشعارش گنجانده و شعر او به مثابة تاريخ مدون اسالم به شمار ميرفته است .پيامبر اكرم
،
در حق اين شاعر فرمودند« :التزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» (
 .)4/2 :9144اين گفتة پيامبر اكرم(ص) نشانگر ويژگي شعر متعهد وپايبند به دين مبين اسالم
است .بر اين اساس شعری كه در راستای اهداف دين قرار گيرد مشمول الطاف الهي قرار
خواهد گرفت.
(ص)
حسان بن ثابت اشعار و سرودههای فراواني در وصف و ستايش پيامبر اكرم به نظم
درآورده كه در يكي از اين اشعار معروف ،پيامبر خدا را گراميترين ،بخشندهترين ،پاكترين
وخوشنژادترين انسانها معرفي كرده و مانند ماه نوراني ،پر خير و بركت دانسته است:

(حسان)934 :9163 ،

اين شاعر در سرودة ديگری كه بسيار مشهور است ،پيامبر اكرم(ص) را زيباترين خلق و از
هر نقص وعيبي مبرا دانسته ،گويي به دلخواه خود آفريده شده است:

(همان)66 :

در پايان اين بخش به شاعر ديگری اشاره ميكنيم كه بيشتر اشعارش را در مدح و رثای
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پيامبر اكرم(ص) سروده است .اين شاعر كعب بن مالك انصاری نام دارد كه از خاندان شعر و
ادب زاده شده است .اين شاعر در بسياری از نبردها همراه پيامبر بوده و در اين خصوص
اشعار حماسي فراواني سروده است .وی در قصيدهای ،حسب و نسب پيامبر اكرم (ص) را
باالترين حسب و نسب قلمداد و اين اصالت و پاكي سالله پيامبر را همچون نوری در تاريكي
تشبيه كرده كه منجر به رستگاری و هدايت مردم شده است:

(كعب بن مالك)943 :9166 ،
 .2-5-2صدق و امانتداری
(ص)

يكي از ويژگيهای مهم اخالقي پيامبر اكرم  ،راستي و امانتداری ايشان است .اين خصلت
واالی انساني از اوان كودكي در وجود پيامبر اكرم(ص) متجلي و آشكار بود .بسياری از شاعران
در مورد اين بُعد اخالقي پيامبر شعر سرودند كه در اين ميان شاعران صدر اسالم و اشعار
دلنشين آنها از اهميت خاصي برخوردارند؛ زيرا كه اين شاعران ،خلق و خوی پيامبر را از
نزديك لمس كردند و برای آنان كامالً محسوس و عيني بود .امام علي(ع) دربارة صدق و
راستي پيامبر اكرم(ص) مي فرمايند:

(الديوان)974-976 :9165 ،

امام علي(ع) در اين شعر ،ضمن يادآوری كالم خداوند در قرآن كريم ،كالم پيامبر را كالم
خدا دانسته و آن را الزم االجرا ميداند .ايشان در جای ديگر اين مضمون را مورد توجه قرار
ميدهند ،با اين تفاوت كه اين بار بر امانتداری پيامبر اكرم(ص) تأكيد ميكنند:

(همان)43 :
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حضرت ابوطالب(ع) كه با پيامبر اكرم(ص) اُنس و اُلفتي خاص داشت و از اوان كودكي با
شمايل و فضايل رسول خدا(ص) آشنا بود ،از چند منظر امانتداری و راستي پيامبر را در شعر
خود مطرح كرده است .از يكسو ،صدق و راستي پيامبر را به عنوان خصلت ذاتي قلمداد
ميكند كه در سرشت و فطرت حضرت نهادينه شده و ايشان از همان دوران طفوليت به
راستي و راستگويي معروف بودند:

(ابوطالب)61-66 :9796 ،

از سوی ديگر ،حضرت ابوطالب راستي و امانتداری پيامبر اكرم(ص) را نشانة پيامبری
دانسته؛ زيرا كه وحي الهي بايد بر كسي نازل شود كه تاب تحمل بار سنگين امانت را داشته
باشد و صادقانه تقديم مردم كند:

(همان)45 :

صدق و امانتداری پيامبر اكرم(ص) بر كسي پوشيده نبود و مردم مكه و اطراف آن اين
فضيلت اخالقي پيامبر را ميشناختند و آن را دليلي بر وحياني بودن كالم پيامبر ميدانستند .به هر
حال ،اين منش پاك انكارناپذير بود و چنانچه كسي به رد آن مي پرداخت مورد مالمت و
سرزنش واقع مي شد .ابوطالب در بيان اين مطلب مي گويد:

(همان)959 :

عباس بن مِرداس سُلَمي در مورد امانتداری پيامبر به نكتة بسيار مهم و قابل توجهي اشاره
مي كند .وی اهميت موضوع امانتداری پيامبر را از اين ديد ميبيند كه پيامبر ،امين وحي
الهي و حافظ رسالت خداوند است و اين يك مسؤوليت بسيار سنگين است .همين امانتداری
و تالش بيوقفه پيامبر بود كه باعث شد پايههای اسالم استوار و پا بر جا بماند:

 /214بازخوانی سیرة نبوی از میراث شعری صدر اسالم

)929-923 :9119 ،

(
(ص)

دو خصلت راستي و امانتداری كه در سيرة فردی پيامبر اكرم بسيار برجسته وقابل
توجه هستند ،در سيرة عملي و اجتماعي حضرت نيز راه پيدا ميكنند ،و در اين بُعد نيز قابل
بحث و بررسي هستند؛ اما به دليل سامان يافتن مطالب و دستهبندی موضوعات و پرهيز از
تكرار آن ،ترجيحاً اين دو ويژگي مهم اخالقي پيامبر در سيرة فردی ايشان مورد بررسي قرار
گرفتند و از ذكر آن در سيرة اجتماعي پيامبر صرفنظر شد.
 .9-5-2شجاعت و دالوری

حقگويي و ايستادگي در برابر ظلم و ستم نياز به شجاعت دارد .در جامعهای كه سراسر
باطل و حق كشي بود ،حضرت پيامبر اكرم(ص) پرچم ظلمستيزی و حقگستری را در دست
گرفت و شجاعانه و دالورمردانه با سران كفر و نفاق جنگيد .بيشك اين شجاعت پيامبر
پشتوانة الهي داشت؛ چون با توكل بر خداوند متعال و مددجويي از نيروی ايمان توانست
تمامي زورمداران را به زانو درآورد و بر ستمپيشگان غلبه كند .در آغاز دعوت اسالمي،
مشركان قريش فشارهای فراواني بر پيامبر اكرم(ص) وارد كردند تا حضرت را از دعوت به دين
مبين اسالم بازدارند .اما پيامبر اكرم(ص) با شجاعت مثال زدني در برابر تمام فشارها ايستادند
وبه دعوت خود ادامه دادند و آن سخن معروف را فرمودند« :
» (ابن هشام:9799 ،

.)326/9
كعب بن زهير از شاعران دو دورة جاهلي واسالمي وصاحب قصيدة معروف «

» در

مدح پيامبر اكرم(ص) ،در يكي از ابيات مشهور اين قصيده به شجاعت پيامبر اشاره ميكند و
حضرت را شمشيری بران از شمشيرهای خداوند متعال ميداند كه همواره در برابر ظلم
وستم مهيا و آماده بوده است .وی مي گويد:
(كعب بن زهير)64 :9114 ،
(ص)

حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(ع) در يك قصيدة رثائيه در سوگ پيامبر اكرم
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به شجاعت و دالوری و بيباكي پيامبر اشاره ميكند و او را از شيران بيشهها شجاعتر و
دالورتر ميداند ،كه از مرگ هراسي ندارد و همواره با آن دست و پنجه نرم ميكند:

(الديوان)296 :9165 ،

اين توصيف حضرت علي نشان دهندة نترس بودن رسول خدا(ص) در جنگها و به ويژه در
مبارزه با دشمنان خداست .در جای ديگر حضرت علي(ع) شجاعت پيامبر اكرم(ص) را به مثابة
نيرو وقدرتي برای مسلمانان در مقابل جبهه ظلم و كفر عنوان و حضرت پيامبر را برای
مسلمانان پناهگاه و جايگاه امن قلمداد مي كند .از اين روی ،مسلمانان همواره به وسيلة
حمايت و پشتيباني پيامبر اكرم(ص) عزيز و سربلند بودند:

(همان)1 :

البته همين مطلب در يك گفتار مشهور از حضرت امير المؤمنين(ع) نقل شده است كه
فرمودند« :
»(

 .)523 :9792 ،هنگامي كه كارزار سخت ميگشت و ترس از دشمن
(ص)

محافظت ميكرديم و هيچ يك از ما از آن

بسيار ميشد ،خود را به وسيلة رسول خدا
حضرت به دشمن نزديكتر نبود.
(ص)
حسان بن ثابت انصاری كه از ياران پيامبر اعظم بودند ،شجاعت پيامبر را از نزديك
ديدند و دالوری حضرت را در اشعارش به گونههای مختلف نشان دادند .در يكي از اين
اشعار ،پيامبر اكرم(ص) را شجاعتر از هر شجاع ميداند؛ آن جا كه شجاعان جرأت و شهامت
خود را از دست ميدهند .حسان ،حضرت پيامبر را در سرعت و جنگاوری مانند شهاب
درخشان توصيف مي كند كه تاريكي شبهای جوانمردان را ميشكافد:
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(حسان)934 :9163 ،

حسان در ابيات ياد شده ،شجاعت پيامبر اكرم(ص) را همراه با عزم و اراده مي داند ،واين
خصلت انسانهای بلند همت و با اراده است .شجاعت و دالوری پيامبر تنها در زور بازوان و
ضرب شمشير ايشان نبود؛ بلكه پشتوانة قوی و ارادة استوار را نيز در بر ميگرفت« .كعب بن
مالك انصاری» ضمن تأييد اين خصلت مهم در وجود پيامبر ،ايشان را منبع قوّت قلب ياران
خود ميداند:

(كعب بن مالك)945 :9166 ،

حضرت ابوطالب(ع) شجاعت و دالوری پيامبر اكرم(ص) را به زيباترين وجه توصيف ميكند و
آن را صفتي برجسته در مجموع صفات پيامبر ميداند؛ زيرا كه پيامبر اكرم(ص) ،شجاعت را
در وجود خود نهادينه كرده و اين ويژگي مهم در سيره عملي حضرت كامالً نمايان و آشكار
است:

(ابوطالب)63 :9796 ،
 .4-5-2تقوا و پرهیزكاری
(ص)

پرهيزكاری و تقوای الهي دو ويژگي مهم در سيرة پيامبر اكرم محسوب ميگردند كه در
گفتار و رفتار و كردار حضرت مشهود بودند .خداوند متعال ،حضرت پيامبر را بهترين الگو
برای كساني كه تقوای الهي را پيشه كنند ،معرفي كرده است« :
» (االحزاب .)29 :حضرت اميرالمؤمنين
نيز ،پيامبر اكرم(ص) را پيشوای هر پرهيزكار و چشم بينای هر هدايت شده توصيف نموده است:
«

»(

.)931 :9792 ،

حسان بن ثابت انصاری در بيان فضيلتهای پيامبر اكرم(ص) به دو فضيلت پرهيزكاری و
بخشندگي اشاره ميكند و آن را هديهای الهي دانسته كه خداوند متعال به پيامبر خود
ارزاني داشته و باعث برتری و افضليت حضرت شده است:
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(حسان)934-936 :9163 ،

در اين راستا ،كعب بن مالك انصاری در سوگوارهای حزنانگيز ،تقوای الهي پيامبر را
بخشي از ميراث گرانسنگ آن حضرت دانسته و به همين جهت ،پيامبر اكرم(ص) را همواره
هدايت شده و هدايتگر ميبيند:

(كعب بن مالك)916 :9166 ،

كعب بن زهير ،حد و اندازة دو خصلت پرهيزكاری و بخشندگي پيامبر را برای بشر قابل
سنجش نميداند و معتقد است تنها خداوند متعال از ميزان دينداری و بخشندگي پيامبر
اكرم(ص) آگاهي دارد:

(كعب بن زهير)12 :9114 ،

يكي از شاعران بنام دوران صدر اسالم ،قيس بن عبد اهلل ،معروف به «

»

است .وی اشعار متعددی در مدح حضرت رسول(ص) سروده كه معروفترين آنها قصيدة
«رائية» اوست .اين شاعر در بخشي از اين شعر به موضوع مهم هدايتگری پيامبر اشاره مي-
كند و اظهار ميدارد كه پيروی از پيامبر اكرم(ص) و الگو قرار دادن تقوای او منجر به هدايت
وتقوای انسان ميگردد و همين امر باعث رستگاری انسان مي شود .نابغة جعدی دربارة
هدايت يافتن خود ميگويد:

(
(ص)

شاعران صدر اسالم از سيرة فردی رسول خدا

 56 :9116 ،و )49

درسها و عبرتها آموخته ،و اين
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درسها را در قصايد و اشعارشان به زيباترين بيان تدوين كردند .آن چه حايز اهميت است
در اين رهگذر بُعد تبليغي و رسانهای شعر است كه در آن دوران بسيار اثر گذار بوده است.
بيشك خصلتها و فضيلتهای بيشمار پيامبر به وسيلة شعر گسترش دو چندان مييابد و
افراد بسياری را تحت تأثير قرار ميدهد .امروزه رسانههای تبليغاتي مانند صدا وسيما،
مطبوعات وخبرگزاریها كه نقش رسانهای شعر در گذشته را ايفا ميكنند در تبيين ابعاد
مختلف زندگي پيامبر اكرم(ص) بسيار مؤثرند.
پس از بررسي سيرة فردی پيامبر اكرم(ص) در اشعار شاعران صدر اسالم به موضوع
ارزشمند سيرة اجتماعي حضرت اشاره ميشود كه از اهميت خاصي برخوردار است.
 .2-2سیرة اجتماعی
(ص)

تعامل و رفتار پيامبر اكرم در جامعه به عنوان سرمشق فضيلتها وخصلتهای نيك
انساني ،فرصت را برای تحول جامعه از يك مجموعه ناكارساز و ناسازگار به اجتماعي پويا
وسازنده فراهم ميكند .شاعران عصر پيامبر كه فرهيختگان جامعه به شمار ميرفتند ،نقش
كليدی در تحقق سيره اجتماعي پيامبر اكرم(ص) ايفا ميكردند .بسياری از فضايل پيامبر كه
جنبه اجتماعي داشته ،در شعر اين شاعران منعكس شده و منبع الهام بسياری از معاني
شعری گشته است .اصرار شاعران بر گسترش آموزههای پيامبر اكرم(ص) از راه شعر نشانگر
تعهد اين شاعران بر نشر دين مبين اسالم است .موارد ذيل بخشي از سيرة اجتماعي پيامبر
اكرم(ص) مي باشد كه در شعر آن دوران تجلي خاص داشته است.
 .5-2 -2هدایت و رهبری

آنچه از بررسي اشعار صدر اسالم جلب توجه مي نمايد ،اين كه بيشتر شاعران به اين بُعد
اجتماعي پيامبر يعني هدايت ورهبری توجه خاصي داشتند وآن را به گونههای مختلف مورد
شرح و ارزيابي قرار دادند .اگر از حضرت امير المؤمنين(ع) شروع كنيم ،ميبينيم كه حضرت
به نكتة مهمي اشاره ميكنند ،و خاطر نشان ميسازند كه هدف از بعثت پيامبر ،نجات امت
از جهل و ناداني و هدايت آنها به سوی علم و روشنايي بوده است:

(الديوان)952 :9165 ،

عباس بن مرداس سلمي در چند مناسبت مختلف به اهميت اين موضوع اشاره كرده و آن
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را مهم دانسته است .وی در يكي از قصايدش ،پيامبر اكرم(ص) را بهترين انسان روی كره خاكي
معرفي ميكند و بعثت حضرت را منجر به تسليم شدن طاغوت و زدودن ظلمت ناداني اعالم
مي دارد:

(

)66 :9119 ،

وی در شعری ديگر ،ضمن تأكيد مجدد اين معاني مهم ،به قرآن مجيد و كالم وحياني
خداوند اشاره ميكند وخاطر نشان ميسازد كه پيامبر اكرم(ص) با برهان و دليل توانسته است
آتش جهالت را خاموش كند:

(همان)957 :

نعمان بن بشير انصاری ،از جمله شاعراني است كه در دامان دين مبين اسالم پرورش
يافته و در شعر و شاعری و به ويژه در سرودن شعر ديني از ديگر همتايان خود برتر ومقدم
است .اين شاعر در قصيدهای معروف ،ضمن مدح رسول خدا(ص) ،هدايت پيامبر را دستور
الهي دانسته و بيان ميدارد كه خود حضرت از كودكي تا كهولت مورد عنايت خداوند متعال
بوده است:

(نعمان 17-13 :9165 ،و )14
(ص)

شاعر در ابيات فوق عالوه بر نشان دادن ويژگيهای فردی و اجتماعي پيامبر اكرم  ،به
فراگير بودن رسالت پيامبر نيز اشاره ميكند .شاعر بر اين نكته تأكيد ميكند كه بعثت
حضرت رسول برای هدايت همة عالم بوده و نه برای قومي خاص و اين همان كالم پيامبر
است كه فرمودند« :

»(

 ،بيتا.)733/2 :

حسان بن ثابت ،نقش پيامبر اكرم(ص) را در تعليم و هدايت مردم پس از انقطاع نبوت،
بسيار الزم وضروری دانستند به دليل اين كه مردم به سمت بت پرستي و ضاللت روی
آوردند .به همين جهت ،حضرت رسول در اين راه پر خطر مانند چراغي روشن ،هدايت
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وراهنمايي مردم را بر عهده گرفتند و آموزههای دين مبين اسالم را به مردم تعليم دادند:

(حسان 937 :9163 ،و )935

نكتة بسيار مهمي كه شاعران در مورد هدايت و رهبری پيامبر بدان اشاره كردند ،لزوم
اطاعت از پيامبر به عنوان رهبر جامعة اسالمي و راهنمای مردم در امور دنيوی و اخروی
است .در همين خصوص حسان بن ثابت انصاری ضمن بيان بُعد هدايتي پيامبر ،خاطر نشان
ميسازد كه اطاعت از پيامبر موجب سعادت و خوشبختي ميگردد:

(همان)976 :

عبداهلل بن رواحه ،از ياران پيامبر و از شاعران بنام و از رزمندگان دالور اسالم ،در مورد
هدايت پيامبر اظهار ميدارد كه اين هدايت به اطاعت و فرمانبرداری بستگي دارد ،و هدايت
بي اطاعت بي معني است:

(

)936 :9162 ،

لزوم اطاعت از پيامبر به عنوان ولي امر به مثابة يك اصل مهم در جامعه اسالمي شمرده
ميشود و در همة سطوح تحقق پذير است .هر كس به فراخور حال و موقعيت اجتماعي
خود مسئوول ،در برابر افراد تحت امر خود متعهد است و اين همان پيام رسول خداست كه
فرمودند« :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (  ،بيتا.)963/6 ،
ابن رواحه در شعر ديگری ،پايبند بودن به فرمانها و دستورات پيامبر اكرم(ص) وعمل به
آن را نشانة تحقق هدايت و رهبری پيامبر ميداند:

(

)962 :9162 ،
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كعب بن مالك انصاری ،از جمله شاعراني بود كه در مورد هدايت و رهبری پيامبر
اكرم(ص) اشعار فراواني سرود و در هر شعری به نكات مهم و جالب توجهي اشاره كرد .وی در
ابتدا ،ضمن بيان اين مطلب كه دستورات و رهنمودهای خداوند را كه توسط منزّهترين و
پاكترين مردم يعني پيامبر اكرم(ص) بيان شده است با جان و دل پذيرفته و هدايت ايشان را
با عالقة وافر و اشتياق كامل قبول كرده ،نه به زور و اصرار:

(كعب بن مالك)969 :9166 ،

از سوی ديگر ،كعب بن مالك به حمايت خداوند از پيامبر اشاره و ايشان را هدايتگر الهي
معرفي ميكند .اين شاعر ضمن يادآوری اين نكته كه پيامبر اكرم(ص) در راهنمايي مردم،
صادق و راستين بودند ،پيروی از حضرت رسول را مايه رستگاری قلمداد ميكند:

(همان)237-233 :
(ص)

اين شاعر با اطمينان وافر و اعتماد كامل اظهار ميدارد كه الزمة هدايت پيامبر اكرم
فرمان پذيری و اطاعت از اوست و از آن جايي كه دستورات پيامبر همان وحي منزل خداوند
است ،پس بيچون و چرا و بدون شك و ترديد بايد از پيامبر اكرم(ص) اطاعت وفرمانهای او را
اجرا كرد:

(همان)227 :

از بررسي اين موضوع در اين بخش چند نكته به دست مي آيد :نخست اين كه رسالت
پيامبر اكرم(ص) رسالتي جهاني بوده و مختص به يك قوم خاص نبوده است .دوم اين كه
هدايت پيامبر همان هدايت الهي است كه بايد در تمام شؤون انسانها تحقق يابد .سوم اين
كه هدايت پيامبر همان تربيت انسان كامل است كه برای تكامل وخودباوری تالش ميكند.
چهارم اين كه بهترين الگو برای جامعة آرماني جهت تدوين يك نظام ايدهآل همان
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بازشناسي سيرة عملي پيامبر اكرم(ص) است .پنجم اين كه لزوم تحقق دستورات الهي ،اطاعت
از پيامبر است و اين يكي از شرطهای تحقق حكومت اسالمي است.
 .2-2-2عدالت و دادگری
(ص)

امام علي(ع) در بيان عدالت و دادگری پيامبر اكرم

فرمودند« :
»(

 .)333 :9792 ،حضرت

اميرالمؤمنين(ع) در برخي از اشعارش به اين بُعد اخالقي و اجتماعي پيامبر اشاره كردند و اظهار
داشتند كه عدالت پيامبر از عدالت قرآن و وحي الهي اخذ شده است:

(الديوان)952 :9165 ،

حضرت ابوطالب(ع) عدالت پيامبر اكرم(ص) را يكي از چند فضيلتي دانسته كه خداوند
متعال به حضرت عطا فرموده وتمامي اين فضيلتها مورد تأييد حق تعالي است .بخشي از
اين فضيلتها و هديههای الهي عبارتند از :آگاهي ،بردباری ،دادگری ،راستي ،ميانهروی و
بخشندگي:

(ابوطالب)933 :9796 ،

كعب بن مالك انصاری عدالت پيامبر اكرم(ص) را بخش جداييناپذير از سيرة عملي پيامبر
ميداند و بر اين باور است كه اگر كسي از پيامبر عادل پيروی كند ناگزير از فساد و تباهي
نجات مييابد و به راه راست هدايت ميشود:

(كعب بن مالك)947 :9166 ،

«حسان بن ثابت انصاری» در بيان عدالت پيامبر به مجموعهای از خصال نيك و اخالق
واالی انساني اشاره مي كند و سوگند ميخورد كه جمع فضيلتهايي مانند :هدايتگری،
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وفای به عهد ،حفظ پيمان ،دادگری ،راستي ،بخشندگي و ديگر صفات ارزشمند تنها در
وجود مقدس پيامبر اكرم(ص) امكان پذير است و هيچ كس ديگر جامع چنين كماالتي
نخواهي يافت:

(حسان)956-955 :9163 ،
 .9-2-2سخاوت و بخشندگی

يكي از خصلتهای برجستة پيامبر اكرم(ص) كه برای عام وخاص سرزمين وحي روشن
ونمايان بود ،جود و بخشش اوست .گفتار و رفتار پيامبر اكرم(ص) مبيّن ذات كريمانه و دست
سخاوتمند ايشان است .حضرت رسول خدا(ص) در حديثي ،سخاوت را خُلق اعظم خداوند
مينامد« :

»

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

(ص)

(همان)737 :؛ اما در يك توصيف بسيار ساده و در عين حال نافذ و اثر گذار ،پيامبر اكرم
انسان سخاوتمند را دارای چنين منزلتي دانستند« :
» (همان.)526 :

پيامبر اكرم(ص) در تعامل با مردم بسيار كريم و بخشنده بود و تمام كساني كه با ايشان
اُنس و اُلفتي داشتند ،كامالً با اين خصلت پيامبر آشنا بودند .حضرت ابوطالب(ع) در توصيف
جود و بخشش پيامبر ،او را «

» معرفي كردند و اين عبارت به معني فراواني

خاكستر پختوپز ،نشانه ضيافت و مهماننوازی ميزبان است:

(ابوطالب)63 :9796 ،

حسان بن ثابت انصاری بارها در اشعار خود ،سخاوتمندی رسول خدا را يادآوری كرده و
آن را از خصوصيات برجسته حضرت دانسته است .شاعر در شعر ذيل ،ضمن تأكيد مطلب
پيشين ،پيامبر اكرم(ص) را الگوی سخاوتمندان عالم معرفي نموده است:
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(حسان 779 :9163 ،و )772
 .4-2-2یاری و نیكوكاری

شاعران عصر پيامبر(ص) ،دلجويي و نيكوكاری حضرت را سر لوحة اشعارشان قرار دادند و آن
را قوّت قلبي برای مسلمانان مي دانستند .حضرت علي(ع) از پيامبر اكرم(ص) به عنوان يار و
حامي خود ياد مي كنند و فقدان ايشان را ضايعهای جانگداز عنوان كردند:

(الديوان)223 :9165 ،

حضرت ابوطالب(ع) ،پيامبر اكرم (ص) را پناهگاه يتيمان و نيازمندان و ملجأ و مأوای زنان
بيسرپرست ميداند .فقيران و مستحقان به حضرت روی ميآوردند و از دست مبارك ايشان
كمك و مساعدت ميگرفتند .به همين جهت ،پيامبر اكرم به عنوان مظهر رحمت وشفقت
شناخته شده بود و از نظر رأفت و مهرباني با هيچ كس قابل مقايسه نبود:

(ابوطالب)933-925 :9796 ،

لبيد ،شاعر بزرگ عصر جاهلي و صاحب يكي از معلقات معروف ،پس از ظهور اسالم نزد
پيامبر اكرم (ص) رفت و از او كمك خواست .پيامبر اكرم (ص) به مساعدت لبيد و قوم او شتافت
و او را از هالكت و قحطي نجات داد .لبيد در اين باره گفت:

()943 ،961 :9113
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 .9نتیجه
از بررسي موضوع سيرة پيامبر اكرم(ص) در اشعار صدر اسالم نتايج مهم و جالب توجهي به
دست آمد كه بسياری از اين نتايج در انتهای هر بخش منظور شده است .اما در اين جا به
نتايج كلي بحث اشاره مي شود كه به شرح ذيل است:
 -9بيشترين ويژگيهای سيرة پيامبر اكرم(ص) كه نظر شاعران صدر اسالم را جلب كرده بود،
عبارتند از :عفّت و پاكدامني ،صدق و امانتداری ،شجاعت و دالوری ،تقوا وپرهيزكاری ،هدايت
و رهبری ،عدالت و دادگری ،سخاوت و بخشندگي ،و ياری ونيكوكاری.
 -2برای رسيدن به جامعة مطلوب و كارآمد ،بازشناخت دقيق و اجرای عملي سيرة انساني و
اخالقي پيامبر اكرم(ص) امری اجتناب ناپذير است و اين شاخصترين نتيجه اين تحقيق است.
 -3همانگونه كه شاعران در گذشته به عنوان زبان گويا و رسانة پر مخاطب به تبليغ
وگسترش اخالق پيامبر اكرم(ص) ميپرداختند ،امروزه رسانهها اعم از صدا و سيما ،مطبوعات،
خبرگزاریها ،و سايتهای اطالعرساني ميتوانند چنين نقشي را ايفا كنند.
 -7خصوصيات اخالقي ياد شده نياز فردی و جمعي انسانهای آرمانگرا و خردورز است .پس
ناديده گرفتن اين فضيلتهای بي همتا به مثابة دوری از هدف مذكور است.
 -5پياده كردن اين آرمانهای واال و اصول اخالقي بينظير كه خواست جامعة ايدهآل است،
مستلزم آماده كردن فرد و مهيا ساختن جامعه برای پذيرش تدريجي آنهاست.
منابع
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