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 کورته  چكيده
ستایش جامل هستی و کامل  به برشمیل فطری 

های بزرگوار واداشته و دیوان انسانی، او را به مدح انسان
های بزگوار و شاعران همواره مزین به مدح انسان

با گسرتش دین مبین اسالم و  .است کامالتشان بوده
پیامرب « خ ل ق عظیم»درخشش پرتو جامل صاحب 

رحمت، مدح وی، خاندان و یارانش و متجید از خصال 
ی دفرت شعر شاعران مسلامن در و کامالتشان رسلوحه

ی اقوام گشت. شاعران کالسیک کردی نیز که همه
 اند، دربیشرتشان از مراکز و مدارس دینی رس برآورده

؛ از اندای پیامرب، خاندان و یارانش همواره زبانزد بودهثن
ی این شاعران، شاعر عارف مال محمود مفتی جمله

است که رسارس دیوانش معطر به « بێخود»متخلص به 
ی ا؛ به گونهای پیامرب، آل و اصحاب ایشان استعطر ثن

، با فارسی و کردی هایش به هر دو زبانکه در رسوده
بیانی عارفانه، با نثار گنج اخالصش  عاشقانه و سیاقی

یق»به پای صدق  خود را مستغنی از عامل اسباب « صد 
پروراند، را چنان در دل می« حیدر»و تخم مهر داند می

ر د شامرد.می« سبطین نبی»که سن ی و جعفری را خادم 
-هتحلیلی به بررسی منون-این پژوهش به روش توصیفی

ود شمینشان داده  و  هپرداختهای زیبایی از شعرهایش 

 های تغزلی زیبا، کالمشکه وی در این مدایح با مقدمه
را با سوز و گداز عاشقانه و در قالب انواع صور خیال، از 
حالت روایی که در اغلب این گونه مدایح مرسوم است، 
خارج منوده و با بیانی عارفانه و صوفیانه، به آن رنگ و 

 است. بوی عاطفی داده

 

 

 

 

 

 
 

شتی لە ناخی پێداهەڵدانی جوانی وەک خدەیەکی رسو
 اوەکانیانمرۆڤدا بنجی داکوتاوە؛ هەربۆیە هۆنەران هۆنر 

، نەخشاندووە. دوای نەکانبە پەسندانی مرۆڤە مەز 
مەدحی ، رهەڵدانی ئایینی پیرۆزی ئیسالمسە

کەسایەتی پێغەمبەری مەزن و بنەماڵە و یارانی بوو بە 
پەسندان. هۆنەرانی کالسیکی سەرچڵی شیعری 

کوردیش لەم بوارەدا پێشەنگ بوون. یەکێ لەم 
کەسایەتییە مەزنانە، شاعیر و عارفی پایەبەرز مەال 

یە کە سەرلەبەری دیوانەکەی بە مەحموودی موفتی

پێداهەڵکوتنی پێغەمبەر و بنەماڵە و یارانی خەماڵوە، بە 
جۆرێک کە دڵی شەیدای، لە هیچ باخ و شاخێک جگە 

ئۆقرە ناگرێت و جارجارەش ڕوو  لە شاری پێغەمبەر،
« سددیق»دەکاتە ڕووباری پاکی ئال و یارانی و سدقی 

وەها مەدهۆشی « حەیدەر»لەگەڵ سۆزی ئیخالسی 
، لێوی پاراوی «حەسەنەین»دەکات کە بۆ وەسفی 

دەنگی لێ دەتکێ. لەم وتارەدا بە میتۆدی خوێنی بێ
ی کانرتین هۆنراوە، بڕێک لە جوانرانهشیکا ـوەسفی

بێخود لە ستایشی بنەماڵە و یارانی پێغەمبەردا، خراوەتە 
ڕوو. بڕێک لە دەسکەوتەکانی ئەم وتارە ئاماژە بەوە 
دەکەن کە: هۆنراوەکانی بێخود زیاتریان بە پێشەکی 

دەکەن و تێکەڵ بە سۆز و پێجوانی غەزەلی دەست
وەرگرتن لە خەیاڵ و ئەوینی عاشقانە و بە کەڵک

ی ی عیرفانی پێشکەشنکاری ئەدەبی، جوانرتین ماناجوا
 .خوێنەر دەکەن

 

 ، اشعار کردی و)ص(ثنا، آل و اصحاب پیامرب  واژگان کلیدی:

 ، مضامین دینیبێخود فارسی،
پێداهەڵکوتن، پێغەمبەر، هۆنراوەی  کان:کییهرهسه شهو 

 کوردی و فارسی، بێخود، بابەتی ئایینی
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 مقدمه -1

مدح امري است که با فطرت و طبيعت آدمي رسشته شده و پيوسته از ابتداي تاريخ برشيت، 

هاي طبيعت و عامل هستي و نيز، انسانهاي فاضل و بزرگوار ها به توصيف زيباييانسان

ي ناپذير انسان شده و هر انساين، به محض مشاهدهکه جزء  جداييطورياند؛ بهپرداخته

ها، لب به ستايش آن گشوده است. خداوند کريم نيز، با خلقت کائنات و ها و خويبشگفتي

و  ها برآمدههاي جهان آفرينش و طبيعت و نظم حاکم بر آن، به توصيف آنها و شگفتيآسامن

ها منودار ساخته است و از ميان مخلوقات خود، براي انسانهاي نظام هستي را پيچيدگي

{ي که انسان را خلق منود، با آيههنگامي ن  ال خ ال ق ین  (، 41 )املؤمنون: }...ف ت ب ار ک  الل ه  أ ح س 

ل ن   ي زيبايي و بزرگي خلقت او را منايان ساخته و با آيه ه م  ع ل ی ا}و ل ق د  ک ر م ن ا ب ن ی آد م  ... و  ف ض 

} یٌل  تر مخلوقات، رشف و برتري ( او را کرامت بخشيد و بر بيش07اإلرساء:) ک ث یر  م م ن  خ ل ق ن ا ت ق ض 

باشد و بارها در قرآن، خداوند با بارزترين مصداق اين دو آيه مي )ص(داد؛ و بدون شک، پيامرب 

انساين آشکار منوده است؛  هاي مختلفمدح و ستايش خود، عظمت و بزرگي وي را در جنبه

{ )القلم:ی که آيهطوريبه یم   باشد.( ستايشگر اخٌلق بزرگ وي مي1 }و  إن ک  ل ع ل ی خ ل ق  ع ظ 

لب بر ق وي آتش عشق ،بود که سبب شد )ص( اکرم امربيپ يو رشد و مکارم اخٌلق تعايل نيهم

له عبدال و حسان بن ثابت جمله، از شانيا ياز شعرا ايشود و عده مستويل )رض(کرام  يصحابه

اين مدايح تا دوران معارص نيز استمرار  و نديبرآ  يبه مدح و  ي،سلم أيببن  زهري بنکعب رواحه و 

 يابد.

گريي از قرآن کريم به مدح و ستايش رسول شاعران و اديبان مسلامن نيز به تبع آن، با بهره

ی بزرگان ادب ایران از جمله معامر مثال همه اند؛ به عنوانو خاندان و یارانش برآمده )ص(عريب 

سخن شیرین پارسی، فردوسی پاکزاد، موالنای ادب و عرفان و سعدی و حافظ و دیگر بزرگان 

-ونهمدايح نبوي يکي از گاند؛ بنابراين در فضیلت یاران و خاندان پیامرب، در های جاودان سفته

ي ادبيات شده و شاعران با اهداف از زمان ظهور اسٌلم وارد عرصه اديب است که ـ هاي ديني

 يو اجر اخرو  يو برکات معنو  وضاتيکسب فپیامرب و  تربک جسنت از نام مبارکگوناگوين مانند  

ي وي و خاندان و یارانش هاي نيکو و رشيعت و سنت ارزندهو ...، به توصيف شاميل و خصلت

لهور، اند )کهکه بیشرتشان از مراکز ومدارس دینی برآمده زيرد نک  بانياد شاعران واند. برآمده

و خاندان  (ص)حرضت  نبوده و همواره محبت خود را نسبت به آن يمهم مستثن نياز ا (0: 8772

 ريشهي، مٌل محمود مفت .اندکرده ينمز آنان خود را با نام مبارک واندي و داده نشان و یارانش 

در  یو  اکرث اشعاراست که  نظري در این زمينه، يکي از شاعران کمخوديو متخلص به ماموستا ب

 .است بوده و بزرگان اهل تصوف خيهم در مدح مشا يبرخو خاندان و یارانش و  )ص( امربيمدح پ
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شود، اشعار کردی وفارسی ماموستا بیخود در مدح آل و اصحاب پیامرب، در این پژوهش تٌلش می

 مورد بررسی قرار گیرد تا پاسخی مناسب برای سؤاالت زیر ارائه شود: به روش توصیفی ـ تحلیلی

 اند؟و خاندان ویارانش چه مضامینی را به کار برده )ص(امربيمدح پ بیخود در -4

 ی وی در بیان این مضامین کدامند؟های برجستهویژگی -8

 

 ی بحثپیشینهـ ٢

 درسم ميماموستا عبدالکری مشاهیر از جمله نامهها و زندگیحالدر کتب تاریخ ادبیات ورشح

 يژهيو يژوو يمدر کتاب  ،(تا)يب (زادهي)صفيي بورکه قيصد، ارانيزان يمالهبنهدر کتاب  تا()يب

حامد  خيحاج شو  يکورد يبدهئه يژوو مي کتاب در ،(م4121)دار معروف خزنهو  يکورد

را متذکر  خوديب ينامهياز زندگ رشحي ،کورد اينري شاع ياديدر کتاب ، (4827)ي حسام

 ،(4817) بابا مردوخ روحاينو  کوردستان يگلزار در کتاب  ،(4801) ،يخيصالح شند و اشده

 ند.اآورده اشمدائح نبويرا با ذکر چند منونه از  خوديبي نامهيزندگ، کرد ريمشاه خيتاردر کتاب 

 ينبو  حيمدا و  برريس ليتحل» عنوان اب خودي نامهانيپا (، در4820)ي نيحس نيبهاءالد ديس

 ويگحال شاعران پاريس رشح ودن شناسان و يگردآور  ق،ي، به تحق«کرد انگويدر آثار پاريس

 يو برريس مضامني و ساختار اشعار فاريس آنان که درباره است خودبي هااز آن يکيکه  ردک 

ي دو مقايسه»ي (، نیز در مقاله۸۸۱۱سيد احمد پارسا ) پرداخته است. ،مدايح نبوي است

، اشرتاکات آن دو قصيده در فرم و ساختار و «ي خاقاين رشواين و مٌل محمود بيخودچامه

(، ۸۸۳۸هاي آن در محتوا و مضمون را بیان کرده است. ربابه رمضاين و وسيم مهدوي )تفاوت

به  «شعراء األکراد اإليرانيني املعارصين و الربدةتطبيق بني املدايح النبوية عند »ي در مقاله

ي بوصريي و جستجوي اين مضامني در اشعار تعدادي از ي مضامني شعري در بردهمقايسه

ها است(، و وجود اند )که بيخود يکي از آنشاعران ک رد که به ک ردي و فاريس شعر رسوده

 خته است.محسنات لفظي و ميزان صدق عاطفه در اشعار ايشان پردا

 

 مباحث نظری -3

 مدح -3-1

شود، ته يا نوشته ميفمتجيد ممدوحي گ تحسني و شعري که در توصيف و غالبا   به سخن و

جايگاه  ،که در ميان فنون ادب عريبي است فن ،مدح(. ۳۵: ۸۸۳۱، )دهخدا گويندمديحه مي

ددي هاي متعگوشه کهپيدا کرده است؛ جايي ما هايي از زندگي تاريخيسند شعري براي جنبه

ها را ثبت هاز کارهاي پادشاهان، سياست وزيران، شجاعت فرماندهان و فرهنگ و دانش فرماند
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 برخي از وقايع و اتفاقات پنهاين کشف و آشکار شده و اخباري ،ي آنوسيله کرده است و به

وده را بارز منها رنگو بسياري از صفات و افزوده  آن را که تاريخ ذکر نکرده، به )صادق يا کاذب(

بر شهرت مردمان زيادي  ،و نيز شدآن مسائل پي برده منيبه  ،نبود مدحکه اگر حايل ؛ دراست

 از ،مقابل و در قرار داده زرگانبها باال برده و در ميدان مشاهري و سوي قلهها را بهنافزوده و آ

؛ ستاربده ن نامي از آنانرزيده و ند، غفلت و اهي شهرت بودکه شايستهان هاي آنردهبرخي هم

سهم ثنا و ستايش  ،و به برخيکرده ست که شعرا آن را توزيع ايسهم و بهره شهرت،ام ا 

 :گويدکه يزيد الحاريث ميچنان ؛کنندتحريم مي ،بخشند و بر برخي ديگرمي

ـــــــــــَو إَِذا ال  َو إَِذا ال   ـ ـ ـ ـــــــــاَلقَ اَلقَ   ییَفتَ َفتَ ـ ـ ـ ـــــــال  ال    ییـ  ه  ه  ــــــــاَم َرأَيتَ اَم َرأَيتَ ــــَحمَ َحمَ ـ

 

ـــــــلَ لَ   ـ ـــــــــــاَل الاَل الو و ـ ـ ـ ـ ـــــــــــــثَنَاء  کَثَنَاء  کَـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــأَنَّه  لَ أَنَّه  لَ ـ ـ ـ  د  د  ــــــــم  يولَ م  يولَ ـ

 (55  ::41924192الدهان، الدهان، )                                             

که اگر مدح و ستايش نبود، چنان دیدی، مريد، او را ميکه جوامنرد ميو هنگاميترجمه: 

 منود که گويي به دنيا نيامده است.می

 

 در ادبيات کُرديمدايح نبوي  -2-3

 ردــام ک  ــــــاز از شــــح حجـــــــد صبـــــــا دمــــت  ردـــــــــــد سپــــرب بایـــــای عــــه سلمـــدل ب

 بـــود طلـــور خــــــود را حضـــــــی خدهـــــــــبن  ربــــــــوز عـــــــــرد را ســــــه دادی ک  ـــــای ک

 (145 و 182: 4808)اقبال،  

 اک راــــــــــی خـــــشتــان داد مــــــمـه ایـــآن ک  اک راـــول پـــــر رســـــد مـــــحیــــد بـــــمـح

 ربـــرای عــحــگ صــــــــت از ریـــــــه رســــــالل  ـــبقـــــل  ی ــــــــــــام    آن   راب ــــسی  دم  از 

 (145 و 182: 4808)اقبال،  

ي نبوت نهاد، غروب تاريکي و گمراهي دنيا را فراگرفته پا به عرصه )ص(که حرضت محم د زماين

ي اصحاب، انجم آنان را  روشن و دنيا را از با طلوع آفتاب خود بر سينه )ص(بود و آن حرضت 

 ظلمت گمراهي و جهل، به سوي نور هدايت و اميان، آورد و اگرچه بر آسامن عربستان طلوع

کرد، ام ا پرتو رشيعت مبني وي بر دورترين نقاط دنيا درخشيده و هر قوم و طايفه و اهل هر زباين 

ها، بلکه اهل تنها عربي خود ساخت و نهرا در برگرفت و متام اقوام و ملل را مجذوب و شيفته

ود و رغبت خک رد نیز با میل جا که مردمانهر زباين، از اين دين مبني استقبال کردند؛ و از آن

آیین اسٌلم را پذیرفتند و به مردمي متدين، فداکار، معتقد و پايبند به دستورات دين درآمدند، 

ها در خدمت و ترويج دين اسٌلم قدم برداشته و پيوسته پاي ديگر ملتدر طول تاريخ اسٌلم، پابه

ي دههاي زنعلوم ديني به زباناي را در انواع اند و آثار ارزندهدر تٌلش براي اعتٌلي پرچم آن بوده
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باشد. شاعران ک رد، مي جملهاند که مدايح نبوي شاعران و علام و عرفا از آندنيا برجاي نهاده

ي اند که در مناسبات ديننگاشته« نامهوفات»و « نامهمعراج»، «مولودنامه»تأليفايت را با عنوان 

 کنند.  ي، مردم از آن استقبال ميچون ماه مولود و شب معراج، در مجالس و محافل دين

هاي ديني رشد و پرورش يخانهکه اکرثا  در مراکز و مکتبک ردزبان به دليل اين شاعران

 ص()هاي خود را با نام رشيف پيامرب اند، در راستاي مدايح نبوي تٌلش وافري منوده و ديوانيافته

توان يافت که ، کمرت شاعري را مياند و از ميان شاعران کٌلسيکوآل واصحابش مزين کرده

که شعراي مدح نبوي در هر زباين، ک ردزبان بوده و به مدح آنان نپرداخته باشد. با توجه به اين

خاطر کسب درآمد و يا با هر هدف ديگري مدح و ستايش  را يا از روي صدق، يا به )ص(پيامرب 

رشان، بيشرت از ساير ملل، از صدق عاطفه گونه که آشکار است، شاعران ک رد در اشعااند، آنکرده

ها به اين وسيله، هيچ مال و منصبي را بر اساس زبان ک ردي خود کسب ند؛ زيرا آنبرخوردار

توان يافت، که به زبان ک ردي اهتامم ورزيده باشد؛ اند؛ همچنني، هيچ حاکم ک ردي را منينکرده

ورزي به خاطر عشق آنان اشعارشان را بیشرت بهتا به شعراي ک رد صله و پاداش تقديم کند؛ پس 

اند و حتي کساين که و خدمت به دين اسٌلم و مسلامنان رسوده )ص(أکرم دين اسٌلم و نبي

اند؛ زيرا آنان شعرشان را در اند، هديه و پادايش کسب نکردهاشعاري را به زبان فاريس رسوده

ل انتخاب اين دلي اند و زبان فاريس را بهنکرده دربار هيچ حاکمي نخوانده و به هيچ قدريت تقديم

اند ذوق و هرنمنايي خود را در زبان فاريس اند که زبان رسمی و دیوانی بوده و نيز خواستهمنوده

 (.۸۵۱: ۸۸۳۸بسنجند و توانايي خود را در آن نشان دهند. )رمضاين و مهدوي، 

ي را که در وجود خود دارد، به خواهد پياماي از يک زبان ميگاهي شاعر يا نويسنده

اي فراتر از زبان ملت يا قوم خود برساند؛ براي همني، اثر خود را با زبان رسمي بيان محدوده

دارد تا مخاطبان بيشرتي داشته باشد و اين نيت، سبب شده تا اقوام مختلف، در راه تعايل مي

ن ميان، ک ردها بزرگرتين خدمات هاي بزرگي بردارند و در ايو ترقي فرهنگ و ادب يکديگر گام

ا، هها و فارساند و با ديگر ملل، به ويژه عربرا به زبان، ادب و فرهنگ همسايگان خويش منوده

اند و گاه در مدايح نبوي خود از شاعراين چون ي تأثري و تأثری در تبادل افکار داشتهرابطه

گزاران به اعتٌلء و ترويج دين مبني ي رشح حال خدمتاند. با مطالعهالهام گرفته« بوصريي»

زيادي  هاياند و کتابيابيم که ک ردها خدمات شاياين به اعتٌلي دين اسٌلم داشتهاسٌلم، در مي

اند و در آن، حتي به هاي عريب، فاريس و ترکي نگاشتهزبان در خدمت به اين دين بزرگ، به

 «امام محم د غزايل»اسٌلم تا جايي است که  اند. خدمات ک ردها بهک ردبودن خود هم اشاره نکرده

ي دين اسٌلم بر روي سه ستون استوار است که اگر خداوند اين سه ستون را آورده است: خانه
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و « آميدي»، «وريدينه»ريخت و اين سه ستون استوار: داد، اين خانه فروميبه اسٌلم مني

 : نوزده(.۸۸۳۸هستند )جزيري، « شهرزوري»

اند، هاي همسايه منودهکه شاعران ک رد به زبان و ادبيات و فرهنگ ملتيت از ميان خدما 

مه»ي توان به گفتهمي ي رشحي که بر کتاب عبدالرحمن رشفکندي )ماموستا هژار(، در مقد 

آورده است، اشاره کرد. او در خصوص « شيخ احمد جزيري مشهور به مٌلي جزيري»ديوان 

ن گويد: کدام مسلامشاعران و نويسندگان ک رد، به زبان عريب ميخدمات دانشمندان، اديبان، 

، «حصٌل ابن»، «حاجبابن»، «أبوالفداء»، «خلکانابن»است که اندک سوادي داشته باشد و اسم 

 اند و به عريبديگر را نشنيده باشد که ک رد بوده...« أبو »و ...« ابن »ها و ده« أثريابن»هرسه 

ه هاي تعبري خواب مراجعهاي خود به کتابامن است که براي تعبري خواباند؟ کدام مسلنوشته

رد ي بزرگ، ک داند که آن فرزانهرا نشنيده باشد؟ ام ا کمرت کيس مي« سريينابن»کرده و نام 

 ايدر کردستان عراق از مادر متولد شده است و اکنون هم منطقه« کهباله»است و در روستاي 

ين مکان وجود دارد. بسياري از دانشمندان، شاعران و نويسندگان ک رد در در ا« سريين»به نام 

اند و ما حتي علام و اديبان اند و آثار خود را به زباين غري از زبان مادري نوشتهجهان زيسته

، «مٌل عبدالله بيتويش»است؛ از قدما مانند گونه ک ردزباين داريم که متامي آثارشان اين

صاحب « زرکيل»و غريه. از متأخرين « مٌل جامي»، « أبوبکر مصنف چوريمٌل»، «الحاجابن»

ش اشاعري که مجسمه« رصايف»که به أمريالشعراي عرب مشهور گشت، « أحمد شوقي»، األعٌلم

که « عباس محمود عقاد»و « محم د ک رد عيل»در بغداد در غايت احرتام است و مؤرخيني چون 

 : نوزده(.۸۸۳۸ب مشهورند )جزيري، همتاي زبان جديد عر معلم يب به

 

 بێخود شخصیت علمي، اخالقي و ادبي ماموستا -4

فرزند حاج مٌل محم د امني مفتي، فرزند حاج مٌل أحمد « بێخود»او مٌل محمود مفتي متخلص به 

ر اي است که د، فرزند مٌل محمود پري حسني، فرزند مٌل أحمد ديليژه«چاومار»مفتي مشهور به 

: 4828دار فاين را وداع گفت. )روحاين،  4809در سليامنيه متولد شد و در سال  4819سال 

جا عٌلوه بر حاکم حلبجه شد و در آن 4887(. بيخود در سال 44-48: 4818؛ بيخود، 898/ 8

که از ديناري حقوق مأموريت خود، به همراه دانشمنداين چون رفيق حلمي و زيور، بدون اين

(. وي تا 988: 4101ها به تعليم نوباوگان پرداخته است )مدر س، تاستفاده کرده باشد، مد

ت؛ ام ا زيسکه برادرش مٌل عبدالعزيز )مفتي سليامنيه( در حال حيات بود، در حلبچه ميوقتي

پس از درگذشت او به سليامنيه برگشت و تا آخر حيات مفتي سليامنيه بوده است )روحاين، 

(. بيشرت خويشاوندان بيخود ۳۸۸: 4101مدر س،  ؛48: 4818و بيخود،  898/ 8: 4828
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به  سبب است که تنگدستی را همني اند؛ بهاي به او داشتهثرومتند بودند و توج ه قابل مٌلحظه

ها، زندگي راحت و آرامي را به رس برده و اتفاقات مهم و ناخوشايند را ي آنخود نديده و در سايه

(.  او  مالک قسمتي از امٌلک پدري نيز بود 01- 2۵/ ۳ :8747دار، تجربه نکرده است )خزنه

 (. 188: 4891)مدر س، 

 

 بێخودماموستا  يشخصيت علمي و اخالقـ 1ـ4

 یــنهـتاشی وهــومـو قهــلبیسهـه ئـه لـووت بڕ ر هـه  یـنی دهـایــڵی دنیکەــتێت هـه قـبهـد( مو ـــبێخ)

 یـــندههـــی مـــسوولڕه یـــهێکاـــره نیگـــئیکسی  ینتهو قوماشی وههـبیســلهـه ئـــه لـووت بڕ ر هـــه

 (145و  182: 4808اقبال،)  

اند. او ي اجداد او، عاملان ديني بودهاي مذهبي و اهل علم به دنيا آمد و همهبيخود در خانواده

و مشهور خود، ي اجداد بزرگ پس از سن بلوغ، رشوع به خواندن درس منوده و در مدرسه

با برادر بزرگ خود در سفري، راهي  4845مشغول شد و در مراتب علمي ترقي کرد و در سال 

ي مٌل عبدالرحمن پنجويني انتقال يافت؛ ي بياره شد و بعد از مديت کوتاه به مدرسهمدرسه

 ي علمي شد و هر دو بهنامهجا پس از تکميل علم، موفق به کسب اجازهسپس برادرش در آن

سليامنيه برگشتند. او هميشه در صحبت علام بوده و در مذاکرات علمي و اديب و فقهي آنان 

ي (. او همه188: 4891شد )مدر س، که روز به روز بر علمش افزوده ميطوريکرد؛ بهرشکت مي

اي که براي فراگرفنت علوم ي طٌلب علوم ديني، براساس برنامهراه و رسم خواندن را در حجره

 ي ديني خودشان و دري اسٌلم و زبان عريب گذاشته شده بود، در پيش گرفت و در مدرسهدين

هاي مشهور سليامين و مديت هم در پنجوين، نزد مٌل عبدالرحمن پنجويني و نيز مديت مدرسه

(. 988: 4101در خدمت مٌل قادر )بزرگ( در بياره به تحصيل علم پرداخته است )مدر س، 

صحبت، بسيار بخشنده و داراي عزت نفس متدين، پاکدامن، نجيب، خوشبيخود مردي صالح، 

رد. کبود و واردات امٌلکي را که به ارث برده بود، در خدمت علام، دوستان و ساير مردم مرصف مي

جست و به لذات نفساين و امور تجمٌليت او مردي زاهد و پرهيزگار بود و از طمع دنيا دوري  مي

: 4101اد و زندگي را با مجر دي به آکام رساند و ازدواج نکرد )مدر س، دو دنيوي اهميت مني

988.) 
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 بێخود شخصيت ادبي و شعري ماموستاـ 2ـ4

است و اشعار فاريس و ک ردي زيادي دارد و ديوانش را محم د پرس مٌل  بلندپایهبيخود شاعري 

چاپ کرده  4107در سال ي بيخود، عبدالکريم مدرس، به ياري عبدالرحمن مفتي برادرزاده

يادي »(. در کتاب 985: ۸۳۹۳است؛ البته متام اشعارش در این چاپ نيامده است. )مدر س، 

مدرس، چند قطعه شعر بيخود ذکر شده که در ديوانش نيامده است. بيت اول و آخر «  ردانمه

 آن چنین است:

 ...يــي، رفتـرداشتـت را بـاصٌلتش دسـر از حـــمگ  يــي، رفتـاشتــرم کـــم مهــرا در مزرع دل تخــچ

 يــي، رفتـاشتــرم کـــم مهــرا در مزرع دل تخــچ  دــود از غمت گويـــرد، بيخــرم و آه ســه اشک گـب

 (980نقل از هامن: )  

نات  )ص(غالب اشعار وي، در مدح حرضت رسول  و أصحاب وي و در عشق عرفاين و محس 

الدين بود و در تبادل قصايد و موضوعات اديب، با دوستان خود، مرشدش، حرضت شيخ نجم

 و چند نفر ديگر از آنان« أحمدبرنده»شيخ بابا رسول بيدين و شيخ عبدالکريم در روستاي 

ها دارای اشعاري است ها و تعزيتهمراهي داشتند؛ همچنین در مناسبايت همچون تهنيت

الخري، مخم سايت دارد و در سعيد أيبأيب (. بيخود در رباعيات شيخ181: 4891)مدر س، 

بندي به فاريس دارد که حروف ابتدا و انتهاي هر بند، يکي از حروف مناجات نيز ترکيب

خان زند است، با مهارت زياد به ک ردي اي را که منسوب به لطفعيلالفباست. همچنني رباعي

ي ي اسايس و شالودهشمه(. رسچ898ـ899/ 8: 4828سوراين ترجمه کرده است )روحاين، 

اديب بيخود، شعر فاريس بود و تخصص و مهاريت متام در ادبيات فاريس داشت و با ذوقي 

 (.870: 4121دار، پايان، ديوان بيدل و مثنوي را مطالعه کرده است )خزنهيب

هاي او، هامن قالبي است که نايل و سامل و ي نگارش غزلچيني و شيوهفکر و خيال و واژه

-رنيي ههاکردند؛ ام ا بيخود جنبهريزي ميي سليامنيه، اشعارشان را در آن پيردي در منطقهک 

ي (. عيل کامل باپري آقا درباره87۳اي دارد که جز او، کسی به دنبال آن نرفته است )هامن: 

گويد: حرضت عييس با پيامربي به آسامن عروج کرد؛ ام ا بيخود با شاعري. بيخود چنني مي

ي سده يبيخود يکي از اساتيد شعر تقليدي کٌلسيک ک ردستان باشور در ميانه (.870امن: )ه

ي رشوط آن را رعايت کرده است؛ به ويژه از موضوعات تازه، مثل شور ملی باشد و همهبيستم مي

ي او ردهسن و هماست که شاعران هم پروري و سياست کنار زده است. اين در حايلو وطن

دار، اند )خزنهپروري دادهشعر عشق و دلداري سبک قدميي، ارزش زيادي به وطن همراه با

: 8747دار، شود )خزنه(. در شعر بيخود عشق زميني ثابت و معيني احساس مني24/ 9: 8747

9 /2۱.) 
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 بحث و بررسيـ 5

 بێخوددر اشعار  )ص(مدح أصحاب پيامبر  -5-1
را  )ص(بندي خود، مفتخرشدن آسامن و زمني، به وجود اصحاب پيامرب  ۸۳بيخود در مخم س 

 چنین بيان منوده است:

 تۆ یــسالـێ ميــبێ نهــما دهــی منهـه ئاينــر لهـگ...ئه

 تۆ یـحب و ئالجاهی سه م بهردی غهسته بێ به بهشکه

 اـــکهـار ئـئيفتيخ وانههـن بــميوو زهــکان وهــه ئاسمـــک

 (41: 4818، ێخودب)

زد پردامي )رض(طور خاص، به توصيف خلفاي راشدين ، به)ص(او در ادامه، از ميان اصحاب پيامرب 

س کند و او را رئي، اشاره مي)رض(ی یکم، حرضت ابوبکر فدايي و صداقت خلیفهو ابتدا به جان

اطفی ع در غار ثور را با زبانی  شیوا و )ص(خاطر پيامرب داند و مارگزيدگي وي بهشدگان ميهدايت

 کشد:چنین به تصویر می

 دا ـيهتيی ئئيسی فريقهم ڕههـکيی يهليفهخوسووس خه

 يداتا فداقههـه ڕێی سـردی ڕۆحی خۆی لـوو کـو به ئهـک

 اـــــهژدههــاته ژاری ئـــی بخـکارهـه پێ موبـسێ کهـک

 گاـندی پێ بزههـک گه وهـم نرههـموحت سولیر ڕههـه بـل

 هـــار ئــاری غــي يــه ئيشــی وا لــه ئيشـــن بزانــقييه

 (87: 4818، ێخودب)  

 پردازد:، مي)رض(ي دوم، حرضت عمر او سپس به بيان عدالت و شجاعت خليفه

  نـمييی زهليفههـر( خــر )عموههــي نامـاش ئياممــله پ

 رع و دينطريازی شهنمهر، چهمهثهتلهعدهختی مهدره

 نيمبی ئهو له گورگ ئهڕهيا مهدڵیرسي عهر له عهنه هه

 عني له گیهـوو ئيرت سـه بـو کهـنابی ئهـيێ جێگهـه جـل

 اـکهوور فريار ئـلوورهـه لـتی بهـيبری ههــی شێـه ترسـل

 (هامن)  

ا به اي زيبگونهرا به )رض(درستي و هيبت و شجاعت حرضت عمر عدالت و دينبيخود در اين بند، 

دل و ي آن، عتصوير کشيده است. در مرصاع دوم حرضت ع م ر را به درختي تشبيه کرده که ميوه

ر باشد و دداد است و در مرصاع سوم، امنيت گوسفند از گرگ، کنايه از عدالت فراگري وي مي
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کند که در هرجا حضور او را در هيبت و شجاعت، به شريي تشبيه مي مرصاع چهارم و پنجم،

گذارد. بيخود در ادامه به ناتواين خود يابد، شيطان لعني مانند سگ، از ترس وي، پا به فرار مي

کند و رشم و حياي او ، اشاره مي)رض(ي سوم، حرضت عثامن نظري خليفهدر وصف حيا و ادب يب

-کند که او سخنور آن مي( و نيز به منربي تشبيه ميروههجهو  روههگهرا به دو سنگ گرانبها )

دارد که هزاران نفر مثل من و دادن ناتواين خود در مدح وي، اين را بيان ميباشد و براي نشان

 شود، رشمنده هستند: مٌلئکه از توصيف چنني کيس که آسامن از رشم او رسافکنده مي

 يا ری حهوههگانه گههم يسفی خازينی سووهله وه

 ياری حهتيبی مينبهب، خهدهعی ئهجمهئياممی مه

 ياری حهوههرمی جهتم له شهجاڵهرچی بڵێم خههه

 ياری حهوا سهک له ڕێی ئهلهسێ که دا بخا فهکه

                                ا                             ــــــکزار ئهرمهک به باسی شهلهک من و مهزارێ وههه

 (هامن)

(، جناس الحق و تناسب دارند. در اين بند، مرصاع روههجهو  روههگهي )در اين بند، دو کلمه

کنايه از کرثت « زاريهه»ي چهارم، کنايه از نهايت رشم و حياي حرضت عثامن است و کلمه

را با عنايت خود، در  )رض(پردازد که خداوند حرضت عيل است. شاعر در ادامه، به بيان اين مي

( وصف کرده است و شاعر کامل شجاعت و قدرت وي را در روز فتح خيرب، با آيه ي )ه ل  أ يت 

 تشبيه وي به شري خدا، منودار ساخته است:

 یتبيبی خۆی خوا که بووی عينايهسێ حهڵ کهله گه

 تی   ( به ئايهأ يت   هل) کاو ئهسفی ئهيانی وهبه

 تیرێکی وا که وا درا هيدايهنفهزهڵێ غهبه

 تیرا به زۆری شان و ڕايهيبهتحی خهڵه ڕۆژی فه

                                                   اــــــکئهردگار ـه شێری کـتی لڵمهست و تێغی ههبه ده

 )هامن(

ور باشد و منظي انسان است و مجاز جزئيت ميتلميحي به سوره« ه ل  أ يت  »در بند باال، عبارت 

وصف حرضت عيل نيامده، بلکه در چند « ه ل  أ يت  »ي ي انسان است؛ زيرا در آيهاز آن، خود سوره

ري  شکند که در مورد دو بچهبعد از آن، آمده است. بيخود در آخر اين مخم س، به اين اشاره مي آيه

ها )چه از اهل سنت و چه ي آن، نپرسيد؛ که يک خادم بيشه)رض(حرضت عيل، حسن و حسني 

دهد و تا به کربٌل نروي، به از اهل تشيع(، رس   هزاران پادشاه  چون قباد و قيرص را بر باد مي

 :اندجا جمع شدهبري؛ زیرا فرشتگان مانند کاروان زياريت، در آنمنزلت ايشان پي مني
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 رييدهتی دوو بێچوه شێری حهپرسه جاه و حيشمهمه

 ریعفهيان چ سوننی و چ جهکه خادميێکی بێشه

 ریيسهری )قوباد( و تاجی قهد سهکا به سهقێن ئهشه

 ریی پهزانی ئهال گران ئهربهچيته کهتا نههه

   اــــــکئهی زووار هــافڵــه قـــوێ لهــل کلههـڵێ مهـۆمـه کـک
 (84)بيخود: 

ي آن دو بزرگوار، از معناي اصيل خود خارج شده و براي در اين بند، نهي از پرسش درباره

رفنت پادشاهان به دست يک خادم ايشان، کنايه از مقام و کار رفته است و از بني به« تعظيم»

بيشه،  يآيد و نيز کلمه)غ ل و (ي زيبا به حساب ميباشد و يک مبالغه ها ميمنزلت بسيار واالي آن

استعاره از ح ر م م ط ه ر حسني 
در کربٌل است. بيخود در جاي ديگر از ديوان خود، بعد از مدح  )رض(

کر بپردازد و ابتدا، به همراهي حرضت أبو، دوباره به مدح خلفاي راشدين مي)ص(اصحاب پيامرب 

و صداقت و ايثارش نسبت به وي،  )ص( خاطر پيامربدر غار ثور و مارگزيدگي وي به )ص(با پيامرب 

 منايد:اشاره مي

 نـــی اروای مـکنی میـرم کـشکـــگ آن لـن ســـم  اب راــــت آب دادی لـــشکـرم اصحـــز آب انگش

 نـــای مـــقـث ابـــاودان ای باعـــم جـــانـــمـا بــت  ت ببخشـاین ظلم وانم درـــای زان آب حیرهـــقط

 نـــواي بر من ـــمر ــوانند آه بــرم نخــه قطميـر بــگ  دـرقيم(ي ديگرنـالابـــه )اصحــابت کــــآل اصح

 نـــداي مــــــــاپيـــدا و نـــري پيـــا ثــــا تـــريـاز ث  وــار( تــالغا يفــن إذ همــاين اثنيــداي )ثـــاي ف

 نـــاي مــم دنيـــان هـــم جـــدق او هـــصنثــار اي   روي صدق رد جان ازــارت کــا نثــا دنيــه بـــک آن

 نـــوالي مــــــت مــج صحبــور گنــود گنجــ  ي ب  ــک   رــــادي اگــار ننهــان مــايش در دهــــپه ـــک آن

 نـــآراي م بــوان صحــد از ديــردي شــف بــمنتخ  وش بودــکه او رسخونــٌلفت چــمستان خــدر خ

 نـــاي مــاب استغنــم اسبــــالــــرده است از عــک  ٌلصش به دلــج اخــه دارم گنـه بس کــلل  ــــر شک

 (411هامن: )  

او در سه بيت آغازین از ابيات باال، با اشاره به یکی از معجزات حرضت، در کنار اصحاب پیامرب 

باشد تا حیات جاوانه یابد. با تلمیح به داستان جویای آب حیات از رس انگشت مبارکشان می

را به اصحاب کهف، و خود را به قطمري )سگ آنان( تشبيه  )ص(اصحاب کهف، اصحاب پپامرب 

ل شده که او را چون قطمري )سگ اصحاب کهف(، سگ  خود منوده  است و به آنان متوس 

ي ميان مقام و منزلت خود با آنان را منايان کرده است و اش، فاصلهبشامرند. شاعر با اين گفته

ادر بيت دوم، با اقتباس قسمتي از آيه ار  إذ  ی ق ول  ل ص  ی  ي}... ث ان ی  اث ن ین  إ ذ  ه ام  ف ی ال غ  ه ء ال  ح 

در مرصاع دوم، متام کائنات « کنايه»( در مرصاع اول و يک ۰۵التوبة:ت ح ز ن  إن  الل ه  م ع ن اصلی...{ )
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ي سؤايل، از کرده است و در مرصاع دوم بيت چهارم، جمله )رض(را فداي حرضت ابوبکر صد يق 

ي(. بيخود در بيت آخر، معناي اصيل خود خارج شده و براي انکار آمده است )استفهام انکار 

رده نياز کرا به گنجي تشبيه کرده که او را از متام جهان يب )رض(اخٌلص خود به حرضت ابوبکر 

کند که وي در خٌلفت، پردازد و اشاره ميمي )رض(است. بيخود در ادامه، به مدح حرضت ع م ر 

تاريک او )بيخود( را روشني ي کشور، و عدالت وي، چون آفتاب، فراگري است و دل دهندهزينت

گذارد. قدر هيبت و شجاعت دارد که با خواندن اسم وي، شيطان لعني پا به فرار میبخشيده و آن

ر  ب ن  ال خ طاب( اين را بيان مي ي ن ب ي ل ک ان  ع م  کند وی با تلميح به حديث مشهور )ل و  ک ان  ب ع د 

 بود:مد، قطع ا او ميآ پيامرب ديگري مي )ص(که اگر بعد از پيامرب 

 نـــاي مــــرد اميـــاين خـــائب ثـــوي نـــرد ســــک  دـون ثبت شـــام او چـــواد نـــاض دل ســـر بيـــب

 نـــوداي مــــر ظلمت ســـي پانهـــش خـــوربخـــن  دلتــــــاب معــــــت آفتـــٌلفـــور آراي خــــــکش

 نـــاي مــد سيمـــادت نفس بـون از عبـــدود چمي  ن   ـــس لعيـــد ابليـــاو خواننام ـــا نـــه هرجـــکآن

 نـــراي مـــپي نـــم ديـــليـــر اقـــدي پيغمبـــاو ش  ديـــوت نامـــم نبـــر ختـــو گـــر ذات تـه بـآن ک

   نـــواي مـــون دل رســـي چــروانه گشتــد پــا ابــت  اب  و ــدي به خـروان ديــر نوشيــدلش اگــو عـــپرت

 (هامن)  

ينه، ي مکنيه است و اين قر، استعاره«پرتو»ي ، به قرينه«عدل»ي در بيت آخر از ابيات باال، کلمه

را به خورشيدي تشبيه کرده که اگر  )رض(که حرضت عمر باشد. جاييي تخييليه مياستعاره

انوشريوان )پادشاه مشهور به عدالت(، پرتوي از آن را درخواب ببيند، تا ابد مانند دل او، پروانه 

شود و اين، يک مبالغه )غ ل و (ي زيبا است؛ زيرا به اين اشاره شده گردد، يعني عاشق آن ميمي

شود که با اين وصف به هيچ ببيند، عاشق مي که اگر انوشريوان، پرتوي از عدل وي را در خواب

 و )رض(وجه در بيداري، توان ديدن پرتو  آن را ندارد. شاعر در ادامه، نهايت حياي حرضت عثامن 

خورد و به دادن وي حرست ميرسيدن وي بر قرآن را منايان ساخته و براي از دستشهادتبه

 کند: ميخاطر توصيف وي اشاره ارزشمندشدن اشعار خود، به

 نـــــاي مـا پــر تــــرم ز سـردد ز موج شـــگآب مي  ث به دل ـالــثائب ــناي ــــام حيـــرم نـــون بـــچ

 نـــــاي مــــــن آبـــــا روح مـــدان حيــــــاي شهي  ت               داشــا رس برنـــان حيـــشتندش ز طوفـکه ک  آن

 نـــــاالي مــپ ونــم خــزار از زخهـــامت اللــا قيـت  ارــــــان وقـــلستـــداغ آن گادا ز ــــــام بهـــسين

 نـــــاالي مـــرح بـــي در مصـــوزونــد از مـــاشـــب  ٌلص اوست                  ــــه از اخـک ٌلفت آنــزار خــرو گلــس

 نـــــاالي مــي کـــد پــان آيــد جــا نقـري بـشتــم             رــصــر ز مــود گـو دارم دور نبـش چـيوسف وصف

 (877)هامن:  
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بيخود در بيت اول از ابيات باال، رشم را به موج تشبيه منوده و به اين اشاره دارد که با بردن نام 

شود و در بيت دوم، حيا را به طوفاين تشبيه کرده که وي، رستاپايش غرق در عرق خجلت مي

هنگام قرائت قرآن، مانع رسبلندکردن وي شد و به شهادت رسيد و در بيت پنجم، وصف و مدح 

ان به سکه ج کند و نيز، با تشبيهي زيبايي است، تشبيه ميوي را به حرضت يوسف که اسطوره

د قدر ارزشمنخاطر وصف وي، آناشعار خود به کاال، به اين اشاره دارد که اشعارش به و تشبيه

آيند. بيخود در ادامه به بيان خٌلفت و شجاعت حرضت عيل دنبال آن ميکه از مرص، بهشده 
پردازد که شري خدا و فاتح خيرب بود و شمشري ذوالفقارش، از خون دشمنان سیراب مي )رض(

مناياند و در آرزوي نوشيدن آب حوض گردد. شاعر در این ابیات اخٌلص خود را به وي ميمنی

 باشد:در بهشت مي کوثر به دست وي

 نـــــمراي ـــر خضـاطـرج خـــي ز بـــق يعنـــاز اف  انــــو فشـــه پرتـــارم مـــائب چـــد نـــان برآمـــه

 نـــــمداي ــي بيهــان ازل در سينــــاشت دهقـکـ  ر او     ـــم مهـــخــه تـــکٌلفت آنـــر آراي خـــســـاف

 نـــــماي ـــرت طاهـن عتـــي ديهـــتاز عرصهـــيک  نــشکر صفــر، هژبــاتح خيبـــزدان، فـــر يـــشي

 نـــــمداي ـــوردن اعــون خــر از خـردد سيـنگمي  يــــــه در روز وغـــازم کـــر او نـــار شيـــفقـــذوال

 نـــــماي ـــاک طينت  ازکـــاکسرييست خ هـــطرف             د     ـــانردهـــر کـــٌلصش مخم  ـــــه آب زر  اخـــا بـــت

 نـــــماي ــد اسقــر کنــي کوثــنت ساقــه جـا بــت  ر                 اـــز خمـلله، نشکنم هرگـورد بـاهم خـو نخ نـــــم

 )هامن(  

را  رض()در بيت اول از ابيات باال، شاعر قلب خود را به برج )آسامن( تشبيه کرده و حرضت عيل 

ي م رص حه(؛ و در بيت دوم، صورت استعارهبه ماهي تشبيه منوده که در آن طلوع کرده است )به

تشبيه شده است و يکي از لوازم آن « پادشاهي»که به ي مکنيه است؛ جايياستعاره« خٌلفت»

داند. در ي اين تاج ميدهندهرا زينت )رض()افرس: تاج( ذکر شده است؛ و بيخود، حرضت عيل

د: تخم گويکند و ميي خود را به بيابان تشبيه ميهمني بيت، م هر وي را به تخم )بذر( و سينه

 ام.مهر او را دهقان ازل )خدا( در بيابان قلب من کاشته است و از ازل، محبت او را به دل داشته

و در  شودکند که از خون دشمنان سري منيدر بيت چهارم، شمشري وي را به شريي تشبيه مي

بيت پنجم، اخٌلص وي را به زر  تشبيه کرده و نيز، زر  را به انگوري تشبيه کرده که آب آن، وي را 

ان سگونه مست باشم، درون پاک من بهگويد: تا زماين که اينمست و مخمور کرده است و مي

 )ص(خدا  ي شهيد رسولاکسري زيبايي است. بيخود در ادامه ناتواين خود را در وصف دو نوه

کند که لب فصيح و گوياي او از وصف کند و به اين اشاره ميانگيز بيان مياي خيالگونهبه

 چکد:ايشان، الل است و خامويش را به خوين تشبيه کرده که از لب او مي
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 اي مـــــنــب گويـويش از لــون خمـــد خــچکمي  انـــر زبـــو آرم بـــدانت چـــن شهيــام سبطيـــن

 (877هامن: )                                                         

 همچون صيقيل، )ص(ورزيدن به آل و أصحاب پيامرب کند که عشقشاعر در ادامه اين را بيان مي

کند و خاطر دل خود را به بخشد و وصف آنان را به ابر هامنند ميدل او را جٌل و تازگي مي

ا داند که تشود و خود را مکل ف ميمنايد که بدون آن، خشک و پژمرده ميگلشني تشبيه مي

 رسانجام عمرش، بر اين محبت پايبند باشد:

 بخش آل   شکر لل ه صيقل حب مرست

 شکر لل ه يب سحاب وصف ياران تو نيست 

 شکر لل ه تا ن ف س باقي است حب آل صحب                    

                                              

 مـــــني احشاي پاک کرد از گرد عجز آيينه 

 مـــــنآب رنگ گلشن فکر دل شيداي 

 مـــــنچو خون جريان کند در هر رگ اعضاي هم

 (                 ۱۵۸)بيخود:                                                        

اب بر ساير أصح )رض(بکر صد يق شاعر در جاي ديگر از ديوان خود، به مفاهيم برتري حرضت أيب
و فتح  )رض(، حيا و زهد و عفاف حرضت عثامن )رض(، هيبت و شجاعت حرضت عمر فاروق )رض(

 پردازد:در جنگ مي )رض(بودن حرضت عيلخيرب و شريصفت

 فايق اصحاب که صديق توست     

 فطرت فاروق او نازم که چرخ   

 فهرس دين حرضت عثامن که اوست  

 فاتح خيرب، شه دلدل سوار         

                                                                                                             

 نيست چو او گلشن دين را طحاف 

 لرزد اگر تيغ کشد از غٌلف

 حيا، مخزن زهد و عفاف کان

 شري ژيان است به روز مصاف

 (۱۳۹)بيخود:                                                        

خاطر  کشيدن  تيغ از غٌلف، کنايه از شجاعت و در بيت دوم از ابيات باال، لرزيدن آسامن به

 .باشدمي )رض(هيبت زياد حرضت عمر 

 

 بێخودو اصحاب وي در اشعار  )ص(توسّل به پيامبر -5-2

يکي از مضامني مدايح نبوي که نزد شاعران اهميت زيادي داشته و بخيش از ابيات خود را بدان 

د عايي  صورتگريد: يا به است که به دو شيوه صورت مي )ص(اند، توسل به پيامرب اختصاص داده

ند ات را برآورده کخواسته )ص(خاطر شأن و منزلت رفيع پيامرب کني به است که از خدا طلب مي

ده ش )ص(طور مستقيم، متوجه پيامرب دهي؛ يا به ي ميان خودت و خداوند قرار مياو او را وسيله

شدن نياز خود خدمت وي، حال خود را عارض شده و برآوردهبه  دهي وو وي را مخاطب قرار مي

طور مستقيم، از حرضت ايشان براي رفع حاجات معنوي طلبي. شعرای صوفیه اکرثا  به را از او مي
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ند و امتوسل شده )ص(اند و گاه نيز به اصحاب و اهل بيت پيامرب خود طلب کمک و ياري منوده

اند. هاي معنوي و اخروي خود دانستهخدا، جهت برآوردن خواستهاي از جانب ها را وسيلهآن

و اصحاب وي است و درمان قلب دردناکش را از آنان  )ص(بيخود، در انتظار جوشش مهر پيامرب 

 طلبد.مي

 «طلوع»ي ي مکنيه است و کلمهاستعاره« طلوع»ي به قرينه« مهر»ي در بيت اول، کلمه

 به« إرصاد»آمده است و در بيت دوم، صنعت بديعي « ظهور»ه جاي باشد و بي تبعيه مياستعاره

نیز در مرصاع اول « سينه»ي که هردو مرصاع يک مفهوم را دربردارد. کلمهطوريکار آمده است؛ 

آن، مجاز کل يت است؛ زيرا سينه را ذکر کرده و قلب را اراده کرده است. او با تلميحي به داستان 

 او را سگي به شامر آورند: )ص(ين دارد که أصحاب پيامرب اصحاب کهف، اميد به ا

 ي ديگرندالرقيم(آل اصحابت که )أصحاب

 

 گر به قطمريم نخوانند آه بر من واي بر مـــــن 

 (۸۳۳)بيخود:                                                        

به  به پیامرب است و همیشه توسلش شد در مقام توسل شاعر، بیشرت خطابشهامگونه که گفته 

ای طوالنی دیگر در مدح ختمی آل و اصحاب در کنار توسل به رسول اکرم است. در پایان قصیده

 مرتبت و توسل به ایشان نگاهی هم به آل و یارانش دارد و چنین می رساید:

 یا رب به حق احمد مختار و آل او

 یا رب به حق سبطین مصطفی

 

 و به آبای کائناتیا رب به امهات  

 ی زهرای کائناتیا رب به خون دیده

 (۸۳۸)بيخود:                                                        

نج دهیم که در آن ر پایان می )ص(مطلب را با توسل و خطاب عارفانه و عاشقانه بیخود به پيامرب

 برد:وي چنین پناه ميشود و به فراق و آوارگي خود را به خدمت وي عارض مي

 الله(  ر شاهني و بازم )يا رسولر شاهم، وه گهگهئه

 ڕ و باڵم                        پهشکاو و بێيێکی دڵروانهبه ڕۆژ په

 ی ئيلتيفاتی تۆيه قوربان هر و ڕوتبهله تێغی قه

 از  نوتووم بێم کهتا ههرخاندنێکی ڕووت ههر چهبه وه

                                              

 الله(رسول وازم )ياهــــٌلنــێـو و هاوارهــــن ئهــــتوه 

 (اللهمعێکی پڕ سۆز و گودازم )يا رسولو شهبه شه

 الله(رازم )يا رسولرفهچم يا سهن کهردهر گهگهئه

 له(الازم )يا رسولــــنيم بێهـه عالـه لوتفێکت لــب

 (                                                  08)بيخود:                                                          

کاربردن منادهايي زيبا، آوارگي و را مورد خطاب قرار داده و با به )ص(شاعر در اين ابيات پيامرب 

منايد و با ي خود نسبت به او عرض ميعاشقانهرسگرداين خود را از هجران وي و سوز و گداز 

خواهد زمينه را فراهم کند تا در ابيات بعدي، درد اصيل خود را به خدمت وي مي اين مقد مه

« لف  و نرش م ر ت ب»که در بيت اول يک صنعت بديعي بیان کند و نزد وي درمان بجويد. چنان
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 با «شاهني و بازم» و عبارت، «ن ئاوارهتهوه»با « شاهمر گهئه» کار رفته و آن اين است که عبارتبه

باشند و معني بيت اين است که، اگر شاه باشم، ارتباط دارند و متعل ق به هم مي، «وازمهێٌلنه»

ام باز است و آواره و رسگردانم؛ و در ام و اگر شاهني و باز باشم، النهنيستم و آواره در وطن خود

شبيه اي تا گدايي( رسگردانم )تسويه(. و در بيت دوم خود را به پروانههر رشايطي )پادشاهي ي

 آيد و نيز خود را بهپ روبال است و چیزی از دستش برمنيشکسته و يبکند که در روز، دلمي

سوزد. همني صنعت بديعي در مي )ص(کند که در عشق پيامرب شمعي پرسوز و گداز تشبيه مي

-ڕوتبه» و عبارت، «چمن کهردهگه» با «هرتێغی قه»که عبارت جايي بيت سوم نيز اجرا شده است؛

ل معني است که اگر خوار و ذلي ارتباط و هامهنگي دارند و به اين، «رازمرفهسه» با« ئيلتيفات ی

خاطر توج هات معنوي تو است. در بيت خاطر قهر تو است و اگر رسبلند باشم، به باشم، به

بار روي خود را از من بچرخاين، تا آخر گويد: اگر يکدوم متضاد ند؛ زیرا ميچهارم، مرصاع اول و 

شوم. وزن و آهنگ اين ابيات، نياز ميافتم و با يک لطف تو، از متام عامل يبناز ميعمرم يب

انگيزد و ي خواننده را برميقراري است و احساس و عاطفههامنند مضمون آن، در هيجان و يب

 .داردو هيجان وامياو را به شور 

 

 گیرینتیجه -6
مضامني مدایح بيخود بيشرت به صورت عاطفي در قالب صور خيال بازتاب يافته است و در عامل 

است. وی کٌلم را از حالت عادي  ها و گلزارها به بیان آن پرداختهطبيعت و اجرام آسامين و باغ

 که ساختامن شعر نيز بر اين اصل بنااست به حالتي عاطفي و احسايس در فراسوي خيال برده 

 باشند؛ زيرا بيشرت مضامنينهاده شده است. مخاطب بيخود، خواص  صوفيه و عاملان ديني مي

فهمد. بيخود اکرث که انگار مخاطب، آن را ميطوريخود را با تلميح و اشاره بيان منوده است؛ 

سوز و گداز عشق و رنج فراق و شوق ديدار ي تغز يل آغاز منوده و سخن از اشعار خود را با مقد مه

 خود گرفته است و شاعري خودجوش، در آن بازتاب يافته و رنگ عارفانه و صوفيانه به )ص(پيامرب 

بوده و هنگام استغراق در احواالت عرفانی، اشعار خود را رسوده است. وی با درکی درست و 

وتفریطی خود را دور نگهداشته است و  منطقی از جایگاه آل واصحاب پیامرب از هرگونه افراط

های محبان غالی و مبغضان چون پیرو واقعی سنت نبوی و محب راستین خاندانش، از لغزش

 اند.است و قدر دو گهر گرانبهای آل واصحاب را به خوبی نگه داشتهقالی به دور مانده 
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