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 (64/91/1399تاريخ پذيرش: ؛ 13/11/1394)تاريخ دريافت: 

 چکيده
رفتار سياسی امـام   است. آميخته )ع(سيره و فرهنگ اهل بيت ويژه ، بهشعر دفاع مقدس، با شعر آيينی

ـ ان ايشـ مردم و تأثيرگذاری عميق  ۀبا تود تبا حکام جور و غاصب عباسی، معاشر ، برخورد)ع(رضا ا ب
بر اين اساس، سـيره و فرهنـگ رضـوی مبتنـی بـر فرهنـگ       کسی پوشيده نيست.  الگوی عملی بر

هـايی از پايـداری را در شـعر     و جلـوه  اسـت  داشته يات فارسی و عربیپايداری، تأثيری شگرف در ادب
از جملـه شـاعرانی   « مشـفق تهرانـی  »و « معروف عبدالمجيـد »ميان،  از اين .است آوردهرضوی پديد 

تند که با سرودن اشعاری سرشار از عاطفۀ صادق و پويا ارادت خويش را به ساحت امـام هشـتم   هس
های مشـترکی چـون توسـل و التجـاء،      مايه های اين پژوهش حاکی است که بن يافته اند. ابراز داشته

و شفاعت و نيـز در مـواردی چـون     )ع(، غربت و شهادت، والدت امام)ع(زيارت، علم و دانش امام رضا
، جود و بخشش، رحمت و کرامت، و از بين بردن ظلـم و سـتم در شـعر    )ص(هدايتگری، وراثت پيامبر

عنـوان يکـی از    هدف اين پژوهش، معرفی فرهنگ رضـوی بـه  هايی وجود دارد.  هر دو شاعر افتراق
 تحليلـی  ـ  با رويکردی توصـيفی  نامبرده های شاعران مبانی ادبيات پايداری و بازنمايی آن در سروده

اند. دليل  بيشتر توجه نموده )ع(هر دو شاعر به صفات واالی انسانی حضرتدهد  نتايج نشان میاست. 
زيبـايی    اند. مشـفق بـه   و حديث بهره گرفته قرآناين شباهت آن است که هر دو شاعر از سرچشمۀ 

 .است اشاره نموده )ع(اشاره کرده، در حالی که معروف عبدالمجيد به شرافت زائر امام )ع(حضرت
 فرهنگ رضوی، شعر دفاع مقدس، مشفق تهرانی، معروف عبدالمجيد. ها: واژه کليد
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