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 . استاديار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران1
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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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 . مقدمه1
 در  قـومی  يـا  ميهنی همدلی محصول و بشری زندگی مهم های واقعيت از يکی پايداری،

 سـفارش  آن انجـام  بـه  مقـدس  کتـب  در است که بشری طبيعت تجاوز از ای گونه برابر

 در آن، تبعـات  و جنـگ  از بهانـۀ دوری  به نبايد که فرمايد می قرآن در خداوند .است شده

 جهاد به دليل، همين به .است پذيرش زور دهندۀ نشان امر اين زيرا شد؛ تسليم ظلم برابر

 آن، واالی هـای  جلـوه  از يکی و است داده فرمان مسلمانان و اسالم از دفاع و حق راه در

ؤُوفم وَاللّهُ اللّهِ مَرحضَاتِ ابحتِغَاء نَفحسَهُ يَشحرِي مَن النَّاسِ وَمِنَاست:  خداوند رضای برای جان دادن  رَ
بَادِ تـوان   پيشينۀ آن، می و پايداری ادبيات های گونه و گستره به با توجه. (694 /)البقره بِالحعِ

هـای ادبيـات    ـ آيينـی را از تقسـيم   دينی مقاومت ادبيات و جهانی ـ انسانی ادبيات مقاومت
 درد تـأثير  تحـت  پايـداری  ادبيـات  شاعران. (17: 1396بيژنی و ديگران،  آقاخانی.ک؛ )ر دانست

 آثار در را پايداری های مؤلفه تا کنند می ، تالش)ع(ائمه رهنمودهای به توجه با و مشترک

 مقاومـت  روش و سـبک  بـا  آشـنايی  ضـمن  را مردم طريق، به اين و کنند خود منعکس

)ع(امامان
 اشعارشـان بـه   در آنـان  کننـد.  تشويق خود زندگی عالی دافاه با مبارزه راه در 

 را و مـردم  پردازنـد  مـی  اعتقادی ـ  اسالمی مبانی بر تکيه با پايداری، های مؤلفه ترين مهم
 روحيـۀ  و فرهنـگ ايثـار   ترويج خدا، راه در جهاد به کرده، بيدار جهانی استکبار به نسبت

)ع(امام رضا به توسل و دوستی و طلبی شهادت
)ر.ک؛ همـان:  کننـد   مـی  و تحريـک  تشويق 

 ؛ زيرا:(169
ای  رابطـه   ای هنری است که با عواطف و احساسات و تخيالت آدمـی  شعر، پديده»

قـرار گيـرد، بسـياری از      مستقيم دارد و اگر در خدمت انسـان و تهـذيب نفـس آدمـی    
 )ص(مبرهای معنوی او را به کمال مطلو  تواند رساند و از همين جاست که پيا خواست

دانيم که شـاعر بـا توجـه بـه      بود. می ستود که در خدمت اهداف اسالمی  شعری را می
پـردازد. پـس    ها و مصاديق عقيدتی، محيطی و اجتماعی خود، به سرودن شعر می نمايه

از ظهور اسالم و گسترش آن در ايران، شاعرانی ظهـور کردنـد کـه شـعر خـود را بـا       
ين نيت که حقايق و معارف الهی را بـا صـبغۀ هنـری    درآميختند، به ا مفاهيم اسالمی 

ـ تـا آنجـا    گوی ما تا زمان تيموريان و صـفويان  عرضه کنند... در ديوان شاعران پارسی
بسيار اندک اسـت.   )ع(ايم ـ اشعار مدحيه با رويکرد مقاومت دربارۀ حضرت رضا  که ديده
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سروده  )ع(ربارۀ آن حضرتويژه از زمان صفويان، مدايح ارجمندی د از زمان تيموری، به
 (.16و  3: 1369زاده،  نقوی )احمدی بيرجندی و« شد

هچون  ،)ع(گوی، برای اظهار ارادت و اد  و نيز نشر فضايل امام رضا شاعران پارسی
هم پردازند که اين امر در دورۀ معاصر  تقوا، بخشندگی و علم، به مدح و رثای ايشان می

از شاعران  «معروف عبدالمجيد»و « شفق تهرانیم» های قبل شايع است. دوره مانند
و  اند پرداخته )ع(در ديوان خود به مدح و رثای اماممعاصر اد  فارسی و عربی هستند که 

های  گيری از منابع معتبر حديثی، زيبايی با آگاهی از مناقب و فضايل آن حضرت و با بهره
ر ارادت به ساحت آن حضرت، ها عالوه بر اظها اند. آن شخصيت امام را به نظم کشيده

 .اند فراهم نموده )ع(بيت ای برای پژوهش و تحقيق پژوهشگران و شيفتگان اهل  زمينه
نويسندگان مقالۀ حاضر، بنا بر اصول مکتب امريکـايی در مطالعـات ادبيـات تطبيقـی،     

از فـارغ   ،)ع(ای امام رضـا ه وجوه تشابه و تباين دو شاعر را دربارۀ نوع نگاهشان به ويژگی
شيوه و روش کار بـه ايـن صـورت    ند. ا هويت مکانی، زمانی و فرهنگی آنان بررسی کرده

 د ونشـو  جداگانـه در ديـوان دو شـاعر مطالعـه و مقايسـه مـی       مضامينِ يادشده، است که
ابيـاتی کـه تأثيرپـذيری و    بـه   شـده،  هـا بررسـی   های موجود ميان آن ها و تفاوت شباهت

بنـابراين، هـدف اصـلی مقالـه،      .خواهد شـد  اشاره ،خورد ها به چشم می تأثيرگذاری در آن
 مقايسۀ تطبيقی مضامين رضوی )اعم از مشترک و متفاوت( در ديوان دو شاعر است.

 لهئ. بيان مس1ـ1
های ساختاری و محتـوايی بـارزی دارد کـه     ويژه ادبيات مقاومت، شاخصه هر نوع ادبی، به

اين اساس، پايـداری و الگوپـذيری از اهـل    است. بر  مايۀ اصلی اين نوع ادبی را ساخته بن
هـای   مايه شود که اغلب در درون همچنان بنيان اصلی ادبيات پايداری محسو  می )ع(بيت

است. لذا اهتمام به مطالعه و اسـتخراج مفـاهيم اخالقـی در سـيره و      اشعار متعهّد راه يافته
دهـد   ها نشـان مـی   . بررسیاست در دستور کار شاعران متعهّد قرار گرفته )ع(سنّت امام رضا

که دو شاعر نگاه مشترکی به مضامينی همچون توسل و التجاء، زيارت، خِرَد و خِرَدورزی 
انـد و افـزون بـر ايـن،      و شـفاعت و... داشـته   )ع(، غربت و شهادت، والدت امام)ع(امام رضا

بودن، جود و بخشش، رحمـت   )ص(مضامين غيرمشترکی همچون هدايتگری، وارث پيامبر
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کرامت و از بين بردن ظلم و ستم، در شعر هر دو شاعر وجـود دارد. نگارنـدگان در ايـن    و 
های موجود در قصايد معروف عبدالمجيـد و مشـفق    مايه پژوهش برآنند تا با بررسی درون

های رضوی را به اثبات رسانند و نيز اشـتراکات و افتراقـات آن دو را    تهرانی، بازتا  آموزه
 قاومت بررسی نمايند.در گذرگاه ادبيات م

 های پژوهش . پرسش6ـ1
 ترين مضامين رضوی در اشعار پايداری اين دو شاعر کدامند؟ . برجسته1
 هايی است؟ . وجوه اشتراک و افتراق مضامين رضوی اين دو شاعر در چه زمينه6

 . ضرورت، اهميت و هدف3ـ1
زبـان   شاعران فارسی ترين داليل ضرورت نگارش اين مقاله، بررسی ديدگاه يکی از اصلی

و معـروف   زبان به موضـوع رضـوی و اهميـت آن و نيـز معرفـی مشـفق تهرانـی        و عر 
های تأثيرگـذار در   به عنوان دو شاعر متعهّد است. ادبيات تطبيقی يکی از دانش عبدالمجيد

ابعاد مختلف اجتماعی، سياسی، فرهنگی و... است. با توجه به اهميـت چنـين موضـوعی،    
تا ضمن معرفی اين دو شاعر عربـی و فارسـی، بـه يکـی از محورهـای       است تالش شده

 اصلی شعرشان، يعنی شعر رضوی بپردازيم.

 . روش پژوهش و چارچو  نظری7ـ1
گيـری از منـابع، اسـناد و ابـزار      ـ تحليلی است کـه بـا بهـره    روش اين پژوهش، توصيفی

نخسـت بـا شـرحی از    اسـت.   ای و نيز فضای مجازی، فرايند پژوهش پيش رفته کتابخانه
اسـت.   زندگی دو شاعر و آنگاه بررسی مضامين اشتراک و افتراق رضوی صـورت پذيرفتـه  

های مکتب ادبيات تطبيقی آمريکايی استوار است. ايـن   بررسی اين دو اثر بر بنيان ديدگاه
مکتب برخالف مکتب فرانسه، بر اين عقيده است که برای تطبيق دو اثر ادبی، نيازی بـه  

ای ميـان دو اثـر    اريخی ميان آن دو نيست؛ به اين مفهوم که بدون اينکـه مبادلـه  تقارن ت
تـوان بـه    صورت گرفته باشد و يا اينکه ارتباطی ميان دو نويسنده برقرار شده باشد نيز می

 .(17: 1396)ر.ک؛ کفافی، تطبيق دو اثر ادبی پرداخت 
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 . پيشينۀ پژوهش9ـ1
هـای فروانـی پيرامـون     شود که تاکنون پـژوهش  دربارۀ پيشينۀ پژوهش، الزم است اشاره

اسـت؛ از جملـه    های شـاعران صـورت گرفتـه    ادبيات آيينی، شعر رضوی و بررسی سروده
 ،حسـينی )، («)معرفی، تحليـل محتـوای شـعر متعهـد شـيعی      معروف عبدالمجيد» نامۀ پايان
 )ع(ۀ اهـل بيـت  نامه به معرفی شاعر و تحليل ابياتی دربـار  که نويسنده در اين پايان (1399
)ولـوی و کـوچکی،   « عبدالمجيـد  معـروف  اشعار در حسينی قيام مظاهر»است. مقالۀ  پرداخته
 )ع(حسـين  امام قيام مظاهر دادن نشان  با تا اند کوشيده نويسندگان مقاله، اين که در (1396
 ينبه ا و بپردازند مصر ويژه به عربی، جامعۀ سياسی شرايط به تبيين عبدالمجيد، اشعار در

 مصـر  اخيـر  انقال  و  اسالمی بيداری جنبش افروختن شعلۀ در را او اشعار اهميت وسيله،

اثـر معـروف    بلـون الغـار، بلـون الغـدير    بررسی مدح علوی در ديـوان  »سازند. مقالۀ  هويدا
که نويسندگان مقاله بـه شـرح زنـدگی حضـرت      (1393پوری،  و باوان زاده )حاجی «عبدالمجيد

 انـد،  را بررسی و تبيين نمـوده  )ع(د و ابيات متحلّی به ذکر مناقب امام علیان پرداخته )ع(علی
نگارنـدگان در ايـن    اسـت.  اما تاکنون پژوهشی مستقل بـا عنـوان فـوق صـورت نگرفتـه     
در شـعر ايـن دو شـاعررا     )ع(پژوهش برآنند تا مضامين مشترک رضوی و سيمای امام رضا

 تحليل و بررسی کنند.

 . بحث و بررسی6
 آن، الزمۀ بررسی که  آورده فراهم پايداری ادبيات در رويکردی رضوی فرهنگ و سيره

 هـای  بـر جنبـه   بيشتر رويکرد، اين در .است پايداری ادبيات به فرهنگی کامالً نگرشی

ـ  فرهنگی و فکری از  دفـاع  موضـوع،  نظـری  مبـانی  و است شده تأکيد اسالمی  ايرانی 
 دارد و فرهنگی نمودِ نيز آن های جلوه نابراين،ب .است شيعی تفکر و اسالمی  بينی جهان

خوانـده   آيينی و دينی پايداری ادبيات که است بخشيده شکل را پايداری ادبيات از نوعی
 رضوی فرهنگ پايداری و )ع(امام رضا مبارزاتی سيمای بازنمايی آن، موضوع و شود می

، با توجه به ظهور استعمار جديـد  در دوران معاصر .(136: 1396بيژنی و ديگران،  )آقاخانی است 
در کشـورهای   و فشار امپرياليسم بر مکتب تشـيع و بـه تبـع آن، آغـاز بيـداری اسـالمی       
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اسـت و شـاعران زيـادی در نقـاط      مختلف، شعر شيعی نيز رونق خاص خود را پيدا کـرده 
های اين مکتب و ترسيم مظلوميت شـيعه و پيشـوايان آن    مختلف جهان به دفاع از آرمان

توان بـه شـاعر معاصـر و مستبصـر      اند که از جملۀ اين شاعران، می ا سالح شعر برخاستهب
اشـاره کـرد کـه    « مشـفق تهرانـی  »زبـان،   و شاعری فارسی« معروف عبدالمجيد»مصری، 

هـا را   دارند و غالـب اشـعار آن   )ع(ای جوشان از عشق اهل بيت اشعاری بسيار زيبا با عاطفه
دهد. قصايد و اشعار مذهبی اين دو، از يـک   تشکيل می )ع(يتمدح امامان بزرگوار و اهل ب

)ع(هـا نسـبت بـه امـام رضـا      سو، بيانگر حبّ آن
و از سـوی ديگـر،    )ع(و ديگـرِ اهـل بيـت    

پـژوهش  ويـژه در وادی مفـاهيم رضـوی اسـت.      ها، به دهندۀ آگاهی دينی باالی آن  نشان
م در اشـعار متعهّـد معـروف    ای تـا  بـه عنـوان اسـوه    )ع(امـام رضـا  حاضر به تبيين جايگاه 

رو، در ايـن   ازايـن اسـت.   با تکيه بر رويکرد مقاومـت پرداختـه  و مشفق تهرانی  عبدالمجيد
و عملی و شئون اجتماعی آن حضرت با تکيـه بـر     جستار برآنيم تا به واکاوی سيرۀ علمی

سـی  آفرينی آن در بيداری امّت و شعر مقاومت در ادبيـات فار  تحليل گفتمان دينی و نقش
و عربی بپردازيم. هماهنگی خطوط فکری و سبکی دو شاعر موجب شد کـه بـه مقايسـۀ    

 ها و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آنان از گذرگاه ادبيات تطبيقی بپردازيم. آن

 . بازتا  سجايای اخالقی امام رضا در اشعار پايداری دو شاعر1ـ6

ـ  )ع(ائمۀ معصوم انـد و اهتمـام بـه تـرويج سـيرۀ       ودههمواره اُسوه و الگوی اخالق و اد  ب
های نفسانی است؛ چراکه  رفت انسان از بيراه اخالقی در طول تاريخ، همواره تنها راه برون

کند و آن را به عنـوان   انسان با اين تعاليم، فضای فکری مناسبی را برای خود طراحی می
توانـد ابـزاری    ينی مـی از اين منظر، ادبيات ددهد.  برد زندگی خود قرار می مشی و راه  خط

هـای سياسـی    مهم برای اشاعۀ فرهنگ اسالمی باشد و کارکردی اساسی در حل بحـران 
و  دهنـدۀ فرهنـگ اسـالمی     اين قابليت را دارد که انتقـال  رضوی شعرجامعه داشته باشد. 

های بعدی و مخاطبان باشد. شـاعران هنگـامی کـه از فضـائل و      فضائل اخالقی به نسل
هـا را در هيئتـی زيبـا و قـالبی      گويند، عالوه بر اينکه سيرۀ آن سخن میمناقب اهل بيت 
دهند، به اشاعۀ اخالق و ترميم مسائل زيربنايی جامعه، بـا بيـانی مـوجز و     هنری ارائه می
ه روايـاتی کـه   جملاز دهد.  پردازند که مخاطبان را به سمت آن سوق می دور از اطنا  می
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در واقـع،  ی يافته، زيـارت جامعـۀ کبيـره اسـت کـه      وضوح تجل ی اهل بيت در آن بهمايس
ی هـا  جنبـه اسـت. اهـل بيـت از     )ص(ی عملی رفتار پيـامبر ها جنبهتوصيف بلند و بليغی از 

توان به بر پـا داشـتن عهـد و ميثـاق،      میدار پيامبر هستند که از آن  ميراث عملی و علمی 
اسـالمی،   جامعـۀ تعـالی  اصول و فروع دين، امر به معروف و نهی از منکر بـرای رشـد و   

صيانت از شريعت اسالم از انحراف، برقراری آرامش در امـت اسـالمی و... اشـاره کـرد و     
 است: همه به بهترين وجه در اين زيارت بيان شده

 السَّالمُ عَلَيکُمح يا أَهحلَ بَيتِ النُّبُوَّةِ، وَ مَوحضِعَ الراسالَ ِ، وَ مُخحتَلَـفَ الحمَالئِکَـ ِ، وَمَهحـبِطَ   »
وحلِيـاءَ  الحوَححی، وَمَعحدِنَ الرَّححمَ ِ، وَخُزَّانَ الحعِلحمِ، وَمُنحتَهَی الححِلحمِ، وَاُصُولَ الحکَرَمِ، وَقَادَةَ الحأُمَمِ، وَأَ

الحإِيمَـانِ،  الناعَمِ، وَعَناصِرَ الحأَبحرَارِ، وَدَعَائِمَ الحأَخحيَارِ، وَسَاسَ َ الحعِبَـادِ، وَأَرحکَـانَ الحـبِالَدِ، وَأَبحـوَا َ     
مَـ ُ اهللاِ  وَأُمَنَاءَ الرَّححمَنِ، وَسُالَلَ َ النَّبِياينَ، وَصَفحوَةَ الحمُرحسَلِينَ، وَعِتحرَةَ خِيَرَةِ رَ ا الحعَالَمِينَ وَرَحح

سالم بر شما ای خاندان نبوت و جايگـاه رسـالت،   (؛ يعنی: 399: 1369)قمی،  «وَبَرَکَاتُهُ
بردبـاری و   داران دانش، نهايـتِ  رحمت حق و خزانه کانِمحل نزول فرشتگان و وحی، 

ها، ارکـان بزرگـواری و اسـاس و     ها و صاحبان نعمت های کرامت، پيشوايان امت بنيان
استوار شهرها، درهـای ايمـان و امـين     های يهپايگاه خوبان، سرپرست بندگان خدا و پا

دگان و خانـدان پيـامبر،   فرستا ۀدودمان پيامبران و برگزيد ۀاسرار خدای رحمان، خالص
 «.پروردگار جهانيان، رحمت خدا و برکات او بر شما باد ۀبرگزيد

شاعران شيعه بوده، پاکـدامنی و عصـمت    نيالع نصبکه همواره  از جمله صفات مهمی
از هر گونه پليدی و گنـاهی   )ع(احزا ، اهل بيت مبارکۀ سورۀ 33 ۀيآبر اساس  ائمه است.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذحهِبَ عَنحکُمُ الراجحسَ أَهحلَ الحبَيتِ وَ يُطَهارَکُمح ين آيه هستند: دورند و مصداق بارز ا به
خواهد پليدی و گناه را از شـما اهـل بيـت دور     میخداوند »(؛ يعنی: 33)األحزا / تَطحهِيـراً 

« مطهّـرون »ز توان گفت منظور ا طبق اين آيۀ شريفه، می «.کند و کامالً شما را پاک سازد
تعالی خـالی، و تمـام سـمت و سـوی آن      کسانی هستند که قلب آنان از تعلق به غير حق

 متوجه خداوند است.
 )ع(ی اخالقی امام رضـا ها لتيفضاز ديگر موضوعات مطرح دربارۀ مدايح رضوی، ذکر 

، با اسـتعانت از صُـوَر   )ع(است. شاعران فارسی و عربی ضمن بزرگداشت قدر و منزلت امام
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 و رأفـت   به توان میکه از آن  اند برشمردهی را برای ايشان شمار یبخيال، فضائل اخالقی 
 کرد. اشاره... وی، طهارت گر تيهدا، تعليم، ردستانيزبا  برخورد، امامعطوفت 
. بـا زيردسـتان اسـت    يشـان ا نحـوۀ برخـورد   ،)ع(امـام رضـا   رأفـت های  جلوه جملهاز 
رت، دربارۀ رفتار و اخالق اجتماعی ايشان چنين نقـل  بن عباس، يکی از ياران حض ابراهيم
 کند: می

با سخنش کسی را بيازارد، سخن کسی را پـيش   )ع(هيچ گاه نديديم که امام رضا»
توانست نيازش را برآورده کند، رد نمايـد و   از تمام شدن قطع کند و نيازمندی را که می

ـ    انش ناسـزا بگويـد، و بـه    در حضور ديگران پاهايش را دراز کند و بـه کسـی از غالم
شد، همۀ افراد  صورت قهقهه خنده کند. خندۀ او تبسم بود. چون سفرۀ غذا گسترده می

: 6 ، ج1343)صـدوق،  « نشـاند  خانه، حتّی دربـان و خـدمتگزار را نيـز بـر سَـرِ آن مـی      
 (.193ـ196

الگو برای تمام کسانی است کـه خـود را پيـرو آن حضـرت      ،اين رفتارهای امام رئوف
تعلـيم   نـۀ زميبهتـرين الگوهـا در    )ع(به اين ترتيب، انبيای الهی و ائمۀ معصوم. شمارند می
 .اند بودهبشريت تا امروز  جامعۀبرای 
بود. بيان اين مطلب که چرا ميـان القـا  گونـاگون آن    « رضا»القا  حضرت،  زمرۀاز 

 ارتباط به موضوع نيست: است، بی  معروف« رضا»حضرت، لقب 
است که به خـدمت حضـرت امـام     ه سندِ حسن از بزنطی روايت کردهبابويه ب ابن»

که والد بزرگوار شـما   کنند میعر  کردم: گروهی از مخالفان شما گمان  )ع(محمدتقی
، در وقتی که آن حضرت را برای واليـت عهـدی   است را مأمون ملقّب به رضا گردانيده

تعالی او را  ، بلکه حقنديگو میخود اختيار کرد. حضرت فرمود: به خدا سوگند که دروغ 
 ائمـۀ گردانيد، برای آنکه پسنديدۀ خدا بود در آسمان، و رسول خـدا و   مسمّی "رضا"به 

پدران تو  همۀهدی در زمين از او خشنود بودند و او را برای امامت برگزيدند. گفتم: آيا 
ر ميـان  خدا و رسول نبودند؟ گفت: بلی ]بودند[. گفـتم: بـه چـه سـبب او را د     دۀيپسند

مخصوص گردانيدند؟ گفت: برای آنکه مخالفـان و دشـمنان    ايشان به اين لقب گرامی 
او را پسنديدند و از او راضی بودند؛ چنانچه موافقان و دوستان از او خشنود بودند، اتفاق 
دوست و دشمن بر خشنودی او مخصوص آن حضرت بود. پس به اين سبب، او را بـه  

 (.494تا:  مجلسی، بی« )مخصوص گردانيد سماين ا



  34 1399 بهار، 19، شمارۀ 6سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

توصـيف  نسـل بشـر اسـت.     تيهدای اهل بيت عصمت و طهارت، ها یژگيواز ديگر 
بصـيرت و بيـنش علـوی    گری آن حضرت در کارزار شبهات آن روز، بـا تکيـه بـر     هدايت

و نيـز برخـی ديگـر از خصـال ايشـان، همچـون       خويش، و شيوۀ صحيح مديريت جامعه 
 اند. اعران از ذکر آن غافل نبودهدستگيری، از ديگر مسائلی است که ش

کنـد: ای   دهد و عر  مـی  مورد خطا  قرار می« شاه خوبان»شاعر، حضرت را با واژۀ 
های خو  و درستکار، به موجب زهـر   و ای سرور و بزرگ انسان )ع(پسر امام موسی کاظم

 انگور مأمون ستمگر در غربت به شهادت رسيدی:
 ضـا بن جعفـر ای شـه خوبـان، ر    زادۀ موسی»

 جان به قربان تـو ای شاهنشـه دنيـا و ديـن    
ــتم   ــبط خ ــدا و س ــر ذات خ ــلين مظه  المرس

 

 هم غريب و هـم شـهيد از زهـر انگـور جفـا      
ــين   ــل يق ــۀ اه ــه ای قبل ــم فاطم ــور چش  ن
 «در غريبی جان سپردی از جفای مشرکين...

 (.139: 1337)مشفق تهرانی،                         
 . توسل و التجاء6ـ6

و شـفاعت خواسـتن از وی    )ع(های شعر رضوی، توسّل به امام رضا مايه ونيکی ديگر از در
برای رسيدن به قـر  الهـی، در    )ع(باشد. توسل و واسطه قرار دادن ائمه در روز قيامت می

شود و عواطـف و احساسـات قلبـی رزمنـدگان کـه بـا        لحظۀ دفاع مقدس ديده می لحظه
هان رسيدن به سرچشمۀ معرفت هسـتند.  است، همواره خوا اعتقادات محکم ايشان آميخته

 با توسل بر او، سرور مردمان در هر دو سراست: )ع(زائر امام رضا
است و همواره بارگـاه و   برآوردن حاجات و نياز نيازمندان از الطاف ائمۀ هدی بوده»

است و شاعران  های اتصال به درگاه کبريايی قلمداد گرديده تربت اين بزرگواران، حلقه
دهند و بر آن اعتقاد راسخ  های بالغۀ الهی را واسطه قرار می بزرگواران و حجّت نيز اين

فرمايد: مرا شفاعت نکند احدی از شـيعيانم   دارند؛ چراکه کالم آن بزرگوار است که می
« که عارف به حـّق مـن باشـد، جـز آنکـه او را در روز قيامـت شـفاعت خـواهم کـرد         

 (.363: 1396بابويه،  )ابن
عشـق و ارادت خـود را بـه    « الغربـاء  غريـب »ای با عنوان  لمجيد در قصيدهمعروف عبدا
را که در غربت وفات  )ع(است. در اين قصيده، امام رضا به تصوير کشيده )ع(آستان امام رضا



39  بهناز نظری و فرشته جمشيدیمجيد محمدی ||...بازتا  سيره و فرهنگ رضوی در ادبيات دفاع مقدس ، 

 

را عاملی برای از بين رفـتن غـم و    )ع(است. وی حضور در حرم امام رضا يافت، مدح نموده
 داند: ش توبه میاندوه و نيز تاريکی گناه و پذير

 تِهِرَضحدَ حَنحعِ ا مَنحهللاِ، يَا یُّلِوَ»
 ... ُبَرحکُيَزُولُ الهَمُّ وَالح

 امِآثَ ُ الحمَحَی ظُلحوَتُمح
 (.66ق.:  1769)عبدالمجيد،  ...« ّقُبَّ ِ الحلَالَتَ جَتَحح

ريکی رود! و تـا  هـا از بـين مـی    ها و اندوه ای ولی خدا! ای آنکه در بارگاه او غم»يعنی: 
 «.شود... گناه زير گنبد باشکوهت زدوده می

ها و کَـرَم   دارد که برطرف نمودن حاجات انسان وضوح اعالم می شاعر در اين ابيات به
و بخشش، از خصوصيات اخالقی ايشان است. مشفق تهرانی، نيز به فريادرسـی حضـرت   

ورد خطـا  قـرار   مـ « دالن دادخـواده خسـته  »اشاره دارد، آنجا که وی، حضرت را بـا واژۀ  
 دهد: می
ــنن » ــور ذوالمـ ــت و ای نـ ــۀ حقيقـ  ای قبلـ

 دالن يـــا ابوالحســـن ای دادخـــواه خســـته
 

 ســـروِ ريـــا  مصـــطفوی ميـــرِ مـــؤتمن 
 «شـوی زِ مـن...   گر خوانمت خدای، بری می

 (.79: 1337)مشفق تهرانی،                            
ا و شـفاعت اختصـاص   ، به مفهـوم التجـ  )ع(غالب اشعار مشفق تهرانی دربارۀ امام رضا

زنـد و درد   او را فريـاد مـی    دارد و مشهد همان کعبۀ شاعر است که حسرت و اندوه درونی
سـپارد و اميـد بـه شـفاعت      های خويش را تنها به محرم اسرار، يعنی ضامن آهـو مـی   دل

 حضرت در روز قيامت دارد.
نان نزد حضرت همچنين، هر دو شاعر در اين ابيات اطمينان خاطر دارند که خواستۀ آ

شاعران به سبب  است. )ع(های بارز امام رضا است؛ چراکه اين خصيصه جزء ويژگی پذيرفته
رفته در شعر هـر   کار توسل و التجا از جمله مضامين به ای که به امام دارند، ارادت و عالقه

 دو شاعر است که باالترين بسامد را دارد.

 )ع(. زيارت امام رضا3ـ6
نيز از ديربـاز مـوهبتی بـزرگ بـرای ايرانيـان محسـو         )ع(ی امام رضاوجود بارگاه ملکوت

شود. اين ارادت نه تنها در ميان عامۀ مردم از هر رنگ و نـژادی پررنـگ بـوده، بلکـه      می
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اند و از اين وجود مبارک در  شک شاعران و نويسندگان هم از اين قاعده مستثنی نبوده بی
بـه لحـاظ تـأثيرات     )ع(بيـت   زيارت قبور اهـل ين، . افزون بر ااند بهره جستهشعرهای خود 

مؤمنـان،   بـرای  متعال خداوند برکات برترين از يکی است، آن نهفته معنوی خاصی که در
 بيـت  اهـل   روايـات  در معنـوی  برکات اين از بخشی که شود می محسو  ويژه شيعيان به

ـ  ز جمله مواردی که مـی ا. است شده اشاره ، بيفزايـد يـارت  زمعنـوی  بـه کارکردهـای    دتوان
 با افراد وقتی که صورت اين به است؛ استفاده از فرصت زيارت برای اصالح سبک زندگی

تأثير محيط پاک و زالل اين امـاکن   تحت ناخودآگاه شوند، می مواجه )ع(بيت  اهل های حرم
هـا در روح و جـان زائـران     معنوی تا مـدت  گيرند و ممکن است اين حسّ مقدس قرار می

زودی  بـه : »فرمـود  )ع(دربارۀ زيـارت امـام رضـا    روايتی قالب در )ص(اسالم  پيامبر .قرار گيرد
ای از تن من در سرزمين خراسان به خاک سپرده خواهد شد. هيچ مؤمنی نيسـت کـه    پاره

مگر آنکه خداوند بهشت را بر او واجب و بدنش را بـر آتـش دوزخ حـرام     ،او را زيارت کند
در روايات متعدد، زيارت امام هشتم برابر ثـوا   . (999: 19 ج ق.،1769 ،ر.ک؛ کلينی) «کند می

و جهـاد در راه   هزار حج، و در صورت زيارت با معرفت، ثوا  يک ميليون حج، ثوا  انفاق
خدا قبل از فتح مکه، ثـوا  هفتـاد شـهيدی کـه در رکـا  پيـامبر جهـاد کـرده باشـند،          

تش جهنم، ورود به بهشـت، آمـرزش   برخورداری از شفاعت امام در روز قيامت، ايمنی از آ
گناهان به هر ميزان، دادرسی به هنگام گرفتاری در روز قيامـت در پُـل صـراط و دادگـاه     

 است: نقل کرده )ع(يکی از صحابه از امام رضا است. ها شمرده شده عدل الهی و مانند آن
]ثقۀ امامی[ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـیُّ بحـنُ     حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بحنُ مُوسَی بحنِ الحمُتَوَکالِ رَحِمَهُ اللَّهُ»

إِبحرَاهِيمَ ]ثقۀ امامی[ عَنح أَبِيهِ ]ثقۀ امامی[ عَنح أَبِی الصَّلحتِ عَبحدِ السَّلَامِ بحنِ صَالِحَ الحهَـرَوِیا  
قِيـلَ لَـهُ فَمَـنح    يَقُولُ وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إِلَّا مَقحتُـولم شَـهِيدم فَ   )ع(الراضَا]ثقۀ امامی[ قَالَ: سَمِعحتُ 

يَقحتُلُکَ يَا ابحنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ شَرُّ خَلحقِ اهللاِ فِی زَمَـانِی يَقحتُلُنِـی بِالسَّـما يَـدحفِنُنِی فِـی دَارِ      
لحفِ شَهِيدَ مَضِيعَ َ وَ بِلَادِ غُرحبَ َ أَلَا فَمَنح زَارَنِی فِی غُرحبَتِی کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَجحرَ مِائَ ِ أَ

وَ مِائَ ِ أَلحفِ صِدايقَ وَ مِائَ ِ أَلحفِ حَاجٍّ وَ مُعحتَمِرَ وَ مِائَ ِ أَلحفِ مُجَاهِـدَ وَ حُشِـرَ فِـی زُمحرَتِنَـا وَ     
(؛ يعنــی: 696: 6ج ، 1363)صــدوق، « جُعِـلَ فِــی الـدَّرَجَاتِ الحعُلَــی مِـنَ الحجَنَّــ ِ رَفِيقَنَـا    

نيست کسی از مـا   ،مسَبه خدا قَ فرمود:  که شنيدم )ع(رضااز  گويد: میلت هروی ابوالصّ»
چـه کسـی شـما را     ،هللاا يـابن رسـول   :او عر  شـد  به جز آنکه مقتول و شهيد است.
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 خانۀمرا در  آنگاهو  کشد میبدترين خلق خدا در زمان من مرا با زهر  :؟ فرمودکشد می
کس مـرا در غـربتم زيـارت    باشيد که هر  آگاه .سپارد میخاک ه غربت ب گمگاه و بالدِ

برايش ثوا  صدهزار شهيد و صدهزار صديق و صدهزار حج ـ  و جلّ عزّـ خدای   ،کند
ما محشور شود و در درجات عالی از  ۀو صدهزار مجاهد بنويسد و در زمر کننده عمرهو 

 «.بهشت رفيق ما باشد
 :کردم عر  امام به که است کرده نقل )ع(جواد امام از مهزيار بن علی

عَبـدِاهللاِ الحُسَـين    جُعِلتُ فَدَاکَ! زِيَارَةُ الراضَا صَلَوَاتُ اهللاِ عَلَيهُ أفحضَلَ أم زِيَارةُ أبـی »
زِيَارَةُ أبِی أفضَل، وَذَلِکَ أنّ أبَاعَبداللّه صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهُ يَـزُورُهُ  قالَ:  صَلَوَاتُ اهللاِ عَلَيهُ؟...

 ق.،1769 ،کلينی) «اللّه ِعَلَيهِ الَ يَزُورُهُ إالَّ الحخَواصُّ مِنَ الشيعَ ِ کُلُّ النّاسُ وَ أبِی صَلَوَات
فدايت شوم، زيارت امام رضا)ع( برتـر اسـت يـا زيـارتِ اباعبـدهللا       ؛ يعنی:(339: 19 ج

برتـری زيـارت پـدرم از زيـارت امـام      الحسين )ع(؟... فرمود: زيبارت پدرم برتر اسـت.  
کنند، ولی پدرم را جـز   را همۀ مردم زيارت می )ع(حسين از آن روست که امام )ع(حسين

 «.کنند خواص از شيعيان زيارت نمی
)ع(رضا امام

ـ ا تَقَرَّ َ إلَیَّ المُتَقَرابونَ بِمِهللاُ مُوسَی إنَّهُ مَاکَانَ فِيمَا نَاجَی »: نيز فرمودند  لِ ثح
 با خداوند که چيزهايی آن در»؛ يعنی: (144: 11 ج ق.، 1799عاملی، ) «خَشيَتِی اءِ مِنحالبُکَ

 خـوفِ  از گريـه  هماننـد  چيزی با من، سوی به متقرّبان که است آمده کرد، مناجات موسی
 «.کنند نمی پيدا تقرّ  من به من،

وآمـد   هـای مقـدس و پـاکی اسـت کـه محـل رفـت        از جمله مکان )ع(قبور ائمۀ اطهار
های مقدس است.  از اين مکاندر طوس نيز يکی  )ع(فرشتگان است و قبر مطهّر امام رضا

ـ قحبُلَ اسـانَ رَخُبِ نَّإِ»مُهر تأييدی بر اين ادّعاست:  )ع(سخن امام رضا ـ   معَ ـ لَی عَأتِيَ ـ ا زَيهَ  انممَ
ـ وَ اءِمَالسَّ نَمِ لُنزِيُ جموحفَ الُزَيَ الَ، فَ ِکَئِالَمَالح لفُتَخحمُ يرُصِتَ ـ يُ وجمفَ ـ إِ دُعِصح ـ  نحی أَلَ ـ  خَفَنحيُ ی فِ

ـ ، وَوسَطُ  ِرحأَبِ یَ: هِالَقَ؟ فَهِذِهَ  ِعَقحبُ  ُيَّأَ: وَهُلَ يلَقِ، فَورِالصُّ ـ وحرَ هللاِاوَ یَهِ ـ   مضَ ـ رِ نحمِ  ا ِيَ
روايـت شـده کـه     )ع(. از امام رضا(31: 99 ج تا، بیمجلسی، و  964: 17 ج )همان،«  ِنَّجَالح

آمـد   و حـلّ رفـت  آيد که م زمينی وجود دارد که زمانی برايش می در خراسان قطعه»فرمود: 
شود. پس هميشه گروهی از فرشتگان از آسمان بـه سـمت آن زمـين نـازل      فرشتگان می

روند، تا روزی که در صُور دميـده شـود. پـس از     شوند و گروهی از زمين به آسمان می می
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حضرت سؤال شد: اين زمين کجاست؟ فرمود: اين زمين در سرزمين طوس است. به خـدا  
 «.های بهشت است از باغقَسَم، اين زمين باغی 
األمين )جبرئيل( که يکـی   معتقد است روح با آگاهی از اين احاديث، مشفق تهرانی نيز

 )ع(حضـور دارد و خـادم حضـرت    )ع(از چهار فرشتۀ مقر  خداست، در آستان مقـدس امـام  
در غنـا بخشـيدن بـه     )ع(از احاديث معتبر ائمه دهد که وی نيز است. اين بيت او نشان می

مسـلّمًا زمـانی کـه سـرور و بـزرگ فرشـتگان خـادم پيشـگاه         اسـت.   ود بهره بردهشعر خ
 فرشتگان نيز فرمانبر و خادم آن حضرت هستند: است، تمام  )ع(حضرت

 ترديــــد دارد حــــدوثی و يــــا قــــدم»
ــو روح ــدس ت ــدَم در آســتان ق ــين خَ  األم

 

ــم    ــده مرتس ــو گردي ــق زِ روی ت ــوار ح  ان
ــم   ــون والقل ــدا ن ــرود خ ــدحَتَت س  «در مِ

 (.39: 1337)مشفق تهرانی،                            
يا در جايی ديگر، علت آمدن فرشتگان به حرم حضـرت را زيـارت و دادن سـالم بـه     

 آيند: داند که فرشتگان برای زيارت ايشان می می )ع(امام
 مقـام  جان به قربان جاللت ای شه عالی»
 

 «بر درت خيلِ مالئک آيـد از بهـرِ سـالم    
 (.39)همان:                                               

معروف عبدالمجيد نيز طوس )مشهد( را همچـون آسـمانی از طـال، و گنبـدش را بـه      
گويد که خورشيد هم از شـوق زيـارتش    است و نيز می ستارگان در اين آسمان تشبيه کرده

 شود: هيچ گاه پنهان نمی
 ...ةُرَوهَجَالح یَهِ امِمَوسُ اإلِطُ و»
 اءِمَی السَّفِ  ممَجحنَ هُتُبَّقُوَ
 یلای تُصَتَّحَ رُباکَتُ
 ينَمِرَّکَمُالح  ِکَئِالَمَوعُ الحمُجُ
 ...ةمرَماقَمُ  ملَيحلَ هُدُهَشحمَوَ
 احَبَصَ اتَذَ سُمحالشَّ تِابَغَ نحإِوَ
 ...اهَنحتَ عَشحتَفَوَ
 (.66ق.: 1769)عبدالمجيد،  ...«ةمرَائِا زَضَلرَّلِ تحتَا أَدحهَجِتَ
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( همچون طالست... / و گنبـدش همچـون سـتاره در آسـمان/     )ع(طوس )امام»عنی؛ ي
گر آن، شـبی مهتـابی... / اگـر     مکرّم/ و نظاره فرشتگان  شود تا برسد/ به تمامی بزرگ می

شود هنگـامی کـه بـرای     خورشيد همان روز ناپديد شود/ و در جستجوی آن.../ آشکار می
)ع(زيارت امام رضا

 «.است آمده 
در جای ديگر، قصد زيارت خود به سوی آستان رضوی را توبه و طلب بخشـش   شاعر
يعنـی: مـن    )همان(؛« لِأرحفَعَ عِنحدَکَ التَّوبَ َ اِلَيحکَ أَتَيحتُ شِيعِيّاً» سرايد: کند و چنين می بيان می

آيم، تا توبۀ خود را به درگـاه   در حالی که شيعه و پيرو مکتب شما هستم، به سوی شما می
 «.ابراز نمايمشما 

 )ع(. علم و دانش امام رضا7ـ6
، بـه  )ص(امام هشتم دانش خود را از جدّش، پيامبر خـدا »است:  دربارۀ علم آن حضرت آمده

اند و سرچشمۀ جوشانی از علم و فضيلت بودند که تشنگان دانـش و معرفـت از    ارث برده
عضـالت، بـدو   بردند و تشنگی خـود را بـرای فهـم مشـکالت و حـلّ م      فيض او بهره می

(. همچنين، روايات متعددی پيرامون علـم و آگـاهی   79: 1396اهللا،  )فضل« نشاندند فرومی
ای در سـورۀ   واالی امامان بزرگوار وجود دارد که بر اهميت جايگاه ايشان تأکيد دارد. آيـه 

وَلَوح رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ  أَذَاعُوا بِهِوَإِذَا جَاءَهُمح أَمحرم مِنَ الحأَمحنِ أَوِ الحخَوحفِ  است: نساء بدين مضمون آمده
نحهُمح لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَ نحهُمحوَإِلَی أُولِی الحأَمحرِ مِ لَيکُ سحتَنحبِطُونَهُ مِ ا وَلَوحلَا فَضحلُ اللَّهِ عَ لَّ تُمُ الشَّيطَانَ إِ بَعح تُهُ لَاتَّ مح وَرَححمَ

لِيلًا  بدون) برسد، ها آن به شکست يا پيروزی از بریخ که هنگامی و»؛ يعنی: (93 النساء/) قَ
 مسـلمين  ميان از اولواألمر و پيامبر به را آن اگر حالی که در کنند، می شايع را آن( تحقيق

 مسـائل  يـابی  ريشـه  اهل که ها آن دهند، ارجاع دارند، تشخيص قدرت و کافی آگاهی که
 از کمـی   عـدۀ  جز شما همۀ ،نبود خدا رحمت و فضل اگر و شد خواهند آگاه آن از هستند،
تُمح إِنح الذِّکحرِ أَهحلَ ...فَاسحأَلُوا: فرمايد خداوند می ديگر، ای آيه در .«کرديد می پيروی شيطان نح  کُ

لَمُ الَ  را چيـزی  اگـر  بپرسـيد  دانشـند،  و علم اهل که کسانی از»؛ يعنی: (73 النحل/) ونَتَعح
 پيـامبر  عنـوان وارث  به را او و کند می اشاره امام عظمت و دانش، خِرَد به شاعر .«دانيد نمی
ـ نَ»فرمودنـد:   )ع(کـه امـام علـی    چنان .کند بيان می )ص(اکرم ـ  نُحح ـ النُّ ةُرَجَشَ ـ تَخحمُ وَ ةِوَّبُ  فُلِ

وآمـد   ما درخت نبوت و محل رفت»(؛ يعنی: 669: 66 تا، ج )مجلسی، بی« مِلحعِالح نُادِعَمَوَ  ِکَئِالَمَالح
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بشـريت، در   جامعـۀ در جايگـاه معلـم    )ع(امـام رضـا   «.ی علم هسـتيم ها فرشتگان و معدن
ـ گ بهـره بسياری از روايات خويش، به تعليم روش گفتگو و چگونگی   کـريم  قـرآن ی از ري

تأکيد  )ع(گری اهل بيت يتهدابر همين ويژگی . شاعر (179: 1397)ر.ک؛ هاديان،  اند پرداخته
 است: را منبع کرامت و علم و تقوی دانسته ع()است و برای بيان اين ويژگی، امام رضا کرده

 أَيُّهَذَا الصَّبِیا الحمُتَوَجا بِالحعِلحمِ وَالححُکحمِ»
 يَححمِلُ فِی رَاحَتَيهِ النُّجُومَ

 وَ يَخحطُو کَمَا الححِلحمُ بَيحنَ النَّخِيلِ
 أَيُّهَذَا الحمُوَشَّحِ بِالحمُخِلا الحيَثحرَبِی

 يبِ عَلَی الحغُصحنِيُزَقحزَقُ کَالحعَنحدَلِ
 فِی دُوحَ ِ الحمُصحطَفُی

 أَيُّهَذَا الصَّبِیُّ الحجَمِيلُ...!
 يَا ابحنَ سَبحعَ ...سَمَا

 فَوقَ عَرشِ الحمُلُوکِ
 وَخَبَأَ فِی مُقحلَتَيحهِ الحإِمَامَ ُ

 ثُمَّ تَوَلَّی لِيُدحفِنَ بَيحنَ ضُلُوعِ الثُّرَيَّا
 (.131ـ139ق.:  1769، )عبدالمجيد «أَبَاهُ الحقَتِيلُ...
ای/ و در کـف دسـتانت،    ای کودکی که )به زيور( علم و حکمت سروری يافته»يعنی؛ 

ها./ اين موشّح مخـالفِ   که بردباری بين نخل پيمايی، چنان کنی،/ می ستارگان را حمل می
ادبيات يثر  است؛/ مانند بلبل بر روی شاخۀ درخت،/ بر روی درخت تنومنـد )مصـطفی(   

ــد هفتمــين... آســمان/ )ای( آســمانِ روی عــرش   پيــامبر/ ای کــودک زيبــا...!/ ای فرزن
پادشاهان/ )پـدر( در امامـت خـود محـو شـد./ سـپس متـولّی آن شـد کـه )وی را( بـين           

 «.است!... های ثريا دفن کند./ پدرش کشته شده شاخه
 است: آمده )ع(در احاديث، دربارۀ علم امام رضا

ـ قَالَ: أَ» ـ حَو الحبُ ـ لَعَ نِسَ ـ  هِيح فِـی الحمَنَـامِ وَ أَمِيـرَ     )ص(لَقَـدح رَأَيحـتُ رَسُـولَ اهللاِ   : مُالَالسَّ
ـ  هللاِا ولُسُی رَلِ ()ع()اإلِمَامُ الرَّضَا هُفَصَوَ مَّثُمَعَهُ،  )ع(الحمُؤمِنِينَ ـ وَ يـهِ لَعَ هللاُای لَّصَ ـ فَ هِآلِ : الَقَ

ـ ، يُهِتِمَکححِبِ قُطِنحيَوَ هِيمِهِفحتَبِ عُمَسحيَ، وَهللاِا ورِنُبِ رُظُنحی يَذِالَّ کَنِی ابحلَعَ ـ خحيُ الَوَ يبُصِ ، ئُطِ
امـام  »(؛ يعنـی:  13: 79 تـا، ج  )مجلسـی، بـی   «مـاً لحعِوَ مـاً کَحِ ئَلِمَ دح، قَلُهَجحيَ الَوَ مُلَعحيَوَ
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را به همـراه آن حضـرت    )ع(و امير مؤمنان )ص(ضمن حديثی فرمود: رسول خدا )ع(کاظم
( را بـرای مـن توصـيف نمـود و     )ع(وی )امام رضا )ص(خدادر خوا  ديدم. سپس رسول 

شنود و بـا حکمـت او    بيند و با تفهيم او می پسر توست که با نور خدا می )ع(فرمود: علی
کند، دانشمندی است که )علم او( بـه   رود و اشتباه نمی گويد. او راه راست می سخن می
 «.است گرايد و لبريز از بردباری و دانش شده جهل نمی

 داند: کند و ايشان را دريای حقايق می مشفق نيز به علم حضرت اشاره می
ــی  » ــپهر کرامتـ ــايقی و سـ ــر حقـ  بحـ
 

 «از روضــۀ تــو خلــد بــرين اســت آيتــی 
 (.39: 1 ، ج1337)مشفق،                        

سرچشـمۀ کرامـات و اُسـوۀ تـامّ بشـری       )ع(که پيش از اين اشاره شد، امام رضـا  چنان
ی هـا  يیهنرنمـا ی از ا گوشهبا تأسی به اين مضمون در بيت فوق،  تهرانیهستند. مشفق 
 است. ه، چون تابلويی زيبا به تصوير کشيدهضيفرتبلور اين  نۀزميخويش را در 

)ع(و شهادت امام رضا . غربت9ـ6
 

های رضوی که در شعر دفاع مقدس نمود پيدا کرده، هجـرت از وطـن    يکی ديگر از جلوه
ن امام غريب است. مهاجرت اجباری از مدينه بـه خراسـان و   برای حفظ اسالم و غربت آ

است و  را غربت مجسم تاريخ ساخته )ع(پس از آن، شهادت در غربتِ طوس، خورشيد ثامن
همـواره چـراغ    )ع(مشهور کرده که از درد غربت آشناست. اهل بيـت « الغربا غريب»به لقب 

اند که هر کدام بـه   ان خود بودههدايت و مظهر ايستادگی در برابر ظلم و ستم حاکمان زم
از ساللۀ اين خاندان عصمت و طهارت است کـه   )ع(اند. امام رضا نحوی به شهادت رسيده

به غربت فراخوانده شد و در غربت به شهادت رسيد. شهيدان دور از وطن نيز به مـوالی  »
غريب خويش اقتدا کردند. رشادت و شهادت دالوران مـيهن باعـث سـعادت و سـربلندی     

)يوسـفی و  « ميهن و راهرو شهدا و رزمندگان باشـند  ها آموخت، تا حامی  کشور شد و به آن
ـ مـاً وَمَـدح  ظُلح ماتُولم باِلسََّی مَقحناإِ» فرمايد: می )ع(امام رضا .(9: 1393منتظرپناه،  ـ ی مَفُونم فِ  عِوضِ

 :17 ، ج1369عـاملی،  )حـرّ  « هُرَ لَهُ ذُنُوبُفِغُ وَهُ دُعَاؤَ يبُتَجِسحی أَتِارَيَلَی زِإِ لَهُححرَ دَّشَ فَمَنح ،غُربَ َ
شوم. پس هر کس بـه   شوم و در غربت دفن می ستم با سَم شهيد می من به» ؛ يعنی،«(966

 امامـت  که است معتقد شاعر «.شود زيارتم بيايد، دعايش مستجا  و گناهانش آمرزيده می
 و يـک جاهـل   به دست خود پدر دمانن نيز آن به رسيدن در و است نهفته )ع(امام حضور در
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ای بـود کـه    گونـه   بـه  )ع(که اشاره شد، شخصيت امـام رضـا   چنان .رسيد شهادت به متکبر
شدند و اين پايگاه تهديدی بـرای مـأمون محسـو      های مردم به سوی او جذ  می توده
 شد و به همين علت: می

امـام و سـيرۀ    سعی مأمون بر جدا کردن امام از اين موضع بود و به دليل شناخت»
عهدی، وانمود کند رهبر مبارزه و پيشوای  پاک ائمۀ اطهار، خواست با پذيرش مقام ولی

عهدی، قصد رسيدن به حکومت دارد، ولی موقعيـت،   جنبش مکتبی، با پذيرفتن واليت
گـذارد   کند. اما امام که به اين انديشه آگاه بود، پا به صحنۀ سياسی می او را ياری نمی

دهد. وارد شـدن ايشـان بـه     ديده نجات می ز فضای سياسی متزلزل و آسيبو امّت را ا
های غربی و شرقی آکنـده   صحنه زمانی بود که امّت اسالمی، همزمان با ترجمۀ کتا 

هـای   گرايی در برابر حکومت و نيز در بحبوحۀ انتشـار انديشـه   از شرک و کفر و تسليم
« ه ايفای نقـش مکتبـی خـود پرداخـت    برد و اينچنين بود که امام ب الحادی به سر می
 (.649: 1346)ر.ک؛ مدرسی، 
های پايانی عمر پربرکت خويش از زادگاه خـود دور بودنـد و    در سال )ع(از آنجا که امام

انـد،   در طوس اقامت داشتند و در ميان اقوام خـود و در شـهر خـود بـه شـهادت نرسـيده      
شان را با سوزوگداز خاصی ترسـيم  در اشعار خود، غريبی و شهادت اي )ع(شاعران اهل بيت

کنـد و آن حضـرت را    کنند. مشفق تهرانی نيز به غريبی و شهادت حضرت اشـاره مـی   می
سـبب   ، بـه )ص(ای مظهر ذات خدا و ای نوۀ رسول اکرم»گويد:  دهد و می مخاطب قرار می

 «:ظلم و ستم مشرکان، در غربت به شهادت رسيدی
 المرسـلين  مظهر ذات خـدا و سـبط خـتم   »
 

 «در غريبی جان سپردی از جفای مشرکين 
 (.139: 1 ، ج1337)مشفق،                        

کند و مـاجرای شـهادت    خطا  می« امام ممتحن»را  )ع(شاعر در جايی ديگر، امام رضا
 کشد: ايشان را به موجب زهر مأمون در غربت و با غم و رنج و محنت به تصوير می

 ای غريب طوس ای مقتول مـأمون دغـا  »
 الشموس ای کشـتۀ راه خـدا   مظهر شمس

 ای شهيد از زهر مأمون ای امـام ممـتحن  
 

ــا   ــور جف  ای شــه دور از وطــن، مســموم انگ
 بن جعفـر از غمـت انـدر عـزا     در جنان موسی

 «در غريبی کشته گشتی با غم و رنج و مِحَن
 )همان(.                                                           
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، بـه شـهادت امـام    «يـاليتنی »گيری از سـبک قرآنـی و    بهرهمعروف عبدالمجيد نيز با 
بريد که  کند که اگر شمشير بود، دست کسانی را می کند و آرزو می با سَم اشاره می )ع(رضا

 همچون رودخانه جاودان بماند: )ع(کند عمر امام رضا او را سَم نوشاندند، و نيز آرزو می
 فاًيحسِ تُنحی کُنِتَيحا لَيَفَ»
 یادِيَأَالح کَلحتِ تُعَطَقَلَ
 ودِرُوُالح نَيحبَ مَّع السَّرَزحتَ محلَفَ
 نحعَ اءَمَالح عِنَمحتَ محلَوَ
 ...رِجَالشَّ انِجَرَهحمِ
 ودِلُخُالح رُهحنَ تُنحی کُنِتَيحا لَيَ وَ
 یائِقَبَ لَّکُ تُيحطَعحأَلَ
 .(139ـ139: ق.1769)عبدالمجيد،  «اضَالرَّ رِمحعُلِ

ها سَم  کردم/ که در بين گُل ها را قطع می ر بودم/ تا آن دستای کاش، شمشي»يعنی؛ 
ای ماندگار بودم/ تا باقی  کردند/ ای کاش، رودخانه کاشتند/ آ  را از درختان منع نمی نمی

 «.بخشيدم می )ع(عمرم را برای طول عمر رضا
 )ع(در جايی ديگر، شاعر به نيت شوم و توطئۀ خليفۀ عباسی برای شـهادت امـام رضـا   

 کند: شاره میا
 وَ شَوحقُ الحخَلِيفَ ّ کَانَ»

 بِِأَنح يُسحقَی الحبَدحرَ سُمّاً
 فَيَغحرِ َ خَلحفَ التَّالَلِ

 وَ يَخحفِتَ فِی الحغُرحبَ ِ الحقَاتِلَ ِ...!
 لَمح يَکُنح لَيحلُ طُوسِ لِيَنحجَا َ

 .(134)همان: « إاِلَّ بِهَذَا الحقَمَرِ...
بود/ که زهری را به اين ماه تابان بنوشاند/ تـا در پـسِ    و اشتياق خليفه در آن»يعنی؛ 

ها غرو  کند/ و در غربتی کُشنده خاموش گردد/ اما ديگر، سرزمين طـوس جـز ايـن     تپه
 «.ماه/ آبستن ماه ديگری نبود
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 )ع(زيبايی مقام و منزلت واالی امـام رضـا   به« قَمَر»و « بَدر»های  شاعر با استفاده از واژه
د و به مقدس بودن سرزمين طوس اشاره دارد؛ قداستی که در ايـن ديـار و   کن را بازگو می

 است: گيرد که پيکر مطهرش را در بر گرفته سرزمين، از نورانيت ماه تابانی می
 شَهِيدُ الظُّلَمِ وَالسُّلحطَانِ»

 عَلَی الرَّقحبَ ِ...! لَفَّ مَرَاسَهُ الدَّامِی 
 آبَا الغُرَبَاءِ...
 ی الحغُرحبَ ِ...يَا مَنح مِتَّ فِ

 .(64)همان:  «رَضَا قَدح عِشحتَ مَرحضِيّاً
هـا را بـر گـردن خـود پيچيـد       شهيدی که ظالمانه کشته شد و پادشاه/ سختی»يعنی؛ 

تـو خشـنود    )ع()گردن گرفت(/ پدرِ غريبان.../ ای کسی که در غربت جان باخـت.../ رضـا  
 «.زندگی کردی

 )ع(. والدت امام رضا6ـ6
کشـد کـه شـب مـيالد وی، همچـون       را به تصوير مـی  )ع(يالد امام رضاعبدالمجيد شب م

هـا از بـرق و شـادی ايـن تولـد       چشم همۀای درخشان در آسمانی تاريک است که  ستاره
ها، همواره اين شادی در جريـان   گريانند و مانند حرکت کردن ابرها و جاری شدن چشمه

 است:
 رَّومَ أغَيَتُ بِيحکَبَ»
 یرَشحبُوَ وعممُشُ یَّدَيَ نَيحبَوَ
  َيَاجِدَ  َلَيحی لَفِ قَلَّأَتَ مَجحنَ دِولِمَبِ
  ًحَرِفَ تحکَبَ ونَيُرُ َّ عُوَ
 امِمَغَالح  ِوحصَ لَثحمِ
 يعِابِنَيَالح قَفَدَوَ
 (.177)همان:  « ِيَاقِالسَّوَ
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ای  سـتاره  تولـد /  مژده به و هايم ميان دست ها در شمع و/ کردم گريه روز يک»يعنی؛ 
ابرها/  حرکت مانند/ کرد؛ می گريه شادی از که چشمانی و/ تاريک شب در درخشد می که
 «.گردش آ ها /  چشمه جريان و

را که از دامن مادری فرزانـه و   )ع(مشفق نيز همانند همتای عر  خود، شب ميالد امام
 کشد: پاک ديده به جان گشوده، به تصوير می

 تونخـا  شب از نجمه در سحرگه اندرين فرخنده»
 مهر رخسار رضا از مشرق دين شد چو مشحون

 گوهر ذات علی از بحر وحـدت گشـت بيـرون    
 «فخر بنمود آفتـا  طلعـتش بـر مـاه گـردون     

 (.66: 1 ، ج1337)مشفق،                                 
( را آغـاز رحمـت و   )ع(قعده )ميالد امام رضـا  شاعر در جای ديگری، شب جمعۀ ماه ذی

 داند: کرامت بر جهانيان می
 قعده اين فرخنـده مولـود   ليل جمعه در مه ذی»

 است امشب بهر اين مولود مسـعود  ليلۀ عظمی 
 

 خاتون در حقيقت جلـوه بنمـود   در سرای نجمه 
 «حق تعالی با  رحمت را بر وی خلق بگشـود 

 )همان(.                                                               
 کننده شفاعت )ع(. امام رضا4ـ6

ـ يَقِالح مُوحيَ هُتُيحتَی، أَارِدَ عدِی بُلَی عَنِارَزَ نحمَ: مُالَالسَّ ليهِا عَضَالرا الَقَ»است:  يات آمدهدر روا   ِامَ
ـ ، عِاالًمَشِوَ يناًمِيَ بُتُکُالح تِرحايَطَا تَذَا: إِهَالِوَهحأَ نحمِ هُصُلَخحی أَتَّحَ نَاطِوَمَ ثِالَی ثَفِ ـ  دَنح  اطِرَالصا
بـه درگـاه و    کسی که با وجـود دوری راه، »؛ يعنی: (37: 99تـا، ج   )مجلسی، بی «انِيزَمِالح دَنحعِوَ

مزار من برای زيارتم بيايد، روز قيامت در سه جا )برای شفاعت او( نزد او خواهم آمـد و او  
ها )اعمال( در راست و چـپ بـه پـرواز     ها رهايی خواهم بخشيد: نامه را از ترس آن موقف
شاعر عر  نيز در مقـام مـدح   «. اط و نزد ميزان )محلّ سنجش اعمال(درآيند، نزد پُلِ صر

 دانند: حضرت، ايشان را شفيع روز جزا می
 يبُرِغَا الحذَهَيُّأَ»
 وًالحشِوًا فَلحشِ مَّهَی الحنِقَزُمحيَ
 ... ُيَاسِقَالح ةُدَححوَی الحنِلَتُقحتَوَ
 ادِبَعِالح قَوحفَ هللاِا  َجَّا حُيَراً أَذحعُوَ
 ادِعَمَالح لِوحهَ دَنحعاً عِافِشَ ايَوَ
 (.177ق.:  1769)عبدالمجيد،  «.. ِيَاجِالنَّ  ِقَرحفِالح یَادِا هَيَوَ
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رونـد/ ای حجـت خـدا بـرای      آرام از بـين مـی   هـايم آرام  يا )امام( غريب!/ غـم »يعنی؛ 
 «.يافتگان بندگان./ ای شفيع )بندگان( در برابر سختی قيامت/ ای هدايتگر نجات

ــا واژۀ مشــفق  کنــد کــه  خطــا  مــی« المجــرمين شــفيع»تهرانــی نيــز حضــرت را ب
 باشد: ها می کننده و سرور همۀ انسان شفاعت

 ای شهيد از زهرِ کين، يـا سـيّدی يـا سـيّدی    »
 

ــا ســيّدی يــا شــفيع  ــا ســيّدی ي  «المجــرمين ي
 ..(139: 1 ، ج1337)مشفق،                             

  . نتيجه3
 نتايج زير حاصل شد: )ع(ا محوريت پايداری هر دو شاعر دربارۀ امام رضابا بررسی اشعار متعهد ب

در  )ع(اهـل بيـت   رۀيسـ هايی است کـه از   های بارز شعر دفاع مقدس، آموزه ـ يکی از جلوه
و فرهنگ رضوی، بازتـا    )ع(امام رضا حسنۀ رۀيساست.  فرهنگ مسلمانان به يادگار مانده

 نيتـر  مهـم ويـژه دفـاع مقـدس اسـت.      بـی، بـه  ای در شـعر و اد  فارسـی و عر   گسترده
و التجـاء،   توسل عبارتند از؛، اند دهيرکشيتصوبه  )ع(شاعران دربارۀ امام رضاموضوعاتی که 

و شـفاعت، هـدايتگری،    )ع(، غربت و شهادت، والدت امام)ع(زيارت، علم و دانش امام رضا
بـردن ظلـم و سـتم در    ، جود و بخشش، رحمت و کرامت و از بـين  )ص(وارث پيامبر )ع(امام

 شعر هر دو شاعر وجود دارد.
يی از مضـامين پايـداری را در خـود جـای     هـا  رگـه ـ پس از تحليل اشعار هر دو شاعر که 

در ايران، اين مضـمون در   )ع(وجود مرقد مطهر امام رضا سبب گفت که به توان می اند، داده
است. افـزون بـر    ان داشتهزب زبان تأثير بيشتری نسبت به شعرای عر  شعر شاعران فارسی

ی پايداری در شعر هر دو شـاعر، مضـامينی چـون شـفاعت، توسـل،      ها جلوهاين، از ميان 
، مـدح و سـتايش امـام    هـا  آموزهدستگيری از محرومان، پيروی از سنّت پيامبر و تعاليم و 

محوری، دادگری و الگوپـذيری از ايشـان، بسـامد     ايشان، عدالت مظلومانۀ، شهادت )ع(رضا
يی نيـز بـه   هـا  تفاوتيی که هر دو شاعر آن را بيان داشته، ها شباهتاليی دارد. در کنار با

کمال و مقام يک انسـان   مرحلۀدر شعر مشفق، مدح و ستايش حضرت تا  .خورد میچشم 
 رسـاند  مـی تاريخ به ثبت  حافظۀبينيم که معنای حقيقی وارستگی را در  میحقيقی متجلی 

الگـوی   مرتبـۀ در  )ع(شاعر با گريز به جايگاه واالی امام رضا و در شعر معروف عبدالمجيد،
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را در مبـارزه عليـه سـتم و بيـداد      )ع(عزّت و رشادت خانـدان اهـل بيـت   واالی مسلمانان، 
های  اند تا با فراخوانی شخصيت هر دو شاعر متعهّد توانستهکند.  میحاکمان وقت استنباط 

را  در برابـر ظلـم، ارادۀ ملـت اسـالمی      دينی و تاريخی تشيّع و نکوهش تسليم و سـازش 
امام که همـراه بـا انـدوه و     مظلومانۀتنها به بُعد عاطفی و احساسی شهادت برانگيزانند و 

هـا و مفـاهيم حماسـی در پـی دالوری و      يـب ترکاند، بلکه با کـاربرد   گريه است، نپرداخته
 .اند بوده )ع(ی امام رضاها رشادت

 ها نوشت . پی7
 آمد. تحصيالت خود دنيا به مصر قليوبيۀ استان در ميالدی، 1996 سال به مجيد، محمدعبدال عروف. م1

 رشـتۀ  در ايتاليـا  در دانشـگاه  سـپس  برد. پايان به سامی  ادبيات و زبان رشتۀ در و األزهر دانشگاه در را

 در باسـتان  يونان و روم باستانی رشتۀ آثار در تحصيل به آن از شد. پس التحصيل فارغ  سامی های کتيبه

 شـد. معـروف   التحصـيل  فارغ ها دانشگاه از اين و پرداخت آلمان گوتينگ و سوئيس زوريخ های دانشگاه

 دارد. وی کامـل  دنيا آشنايی زندۀ زبان چند به عر ، ادبيات و زبان بر کامل تسلط بر عالوه عبدالمجيد،

 اهـل  مـذهب  بـه  و شـد  صرمستب و جستجو تحقيق مطالعه، سال چند از پس و ميالدی 1979 سال در

)ع(بيت
از  و گروهی های رسانه در فعاليت و دانشگاهی های در محيط تدريس به اکنون هم و است گرويده 
 شـعر  سرودن و نويسندگی به وی شديد است. عالقۀ مشغول مرزی ايران برون تلويزيون و راديو جمله،

ف عبدالمجيـد از جملـه شـاعران    معـرو  خود را با هزينۀ شخصی به چـاپ برسـاند.   های کتا  شد سبب
است. وی شعر خود  )ع(کنندۀ زندگی فضائل ائمه از اشعار وی تجلی  معاصر شيعی است که بخش اعظمی

اسـت. بـه همـين سـبب،      کـار گرفتـه   بخش شـيعه بـه   را به عنوان سالحی در خدمت تبليغ مکتب الهام
ويژه در مقـام مـدح، زبـانی     ن شاعر، بههای متعهد شيعی، محور بسياری از اشعار وی است. زبا مايه درون

روان و صريح است و از ابهام و پيچيدگی به دور است و توانسته در عين شيوايی لفظ و متانـت اسـلو ،   
، احاديث، تـاريخ اسـالم و   قرآندر هر دو سبکِ شعر کالسيک و شعر نو موفق باشد. شعر وی مستند به 

اسـت و بـه    همدم بـوده  اعر با فرهنگ و معارف اسالمی آميز است که نشانگر آن است که ش نيز احتجاج
 است. ، غنايی خاص بخشيدهقرآنمايۀ هنرش را با آيات  ای بارز دست گونه
مقدار )احمدبن محمد معمار( کـه از آغـاز    اين ذرۀ بی»نويسد:  . مشفق تهرانی در ابتدای ديوان خود می6

وزان بـود و قلـبم در محبتشـان سـوزان و کسـب      فر )ع(ام آتش محبت ائمۀ اطهار زندگی در کانون سينه
آرزويم بود و تعاليم احاديث نبوی جستجويم. اما تمکّن مادّيم اجـازۀ تحصـيل علـم     )ص(معارف محمدی

نداد، تا اينکه در سنين بزرگی نيکو دانستم که ذوق سليم و فکر مستقيم خود را به مطالعۀ آثـار شـعرای   
توجه سازم و چندی به اين منوال گذشت، تـا در خـود ذوق گفتـار    شعار م گفتار و عرفای پسنديده شيرين
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گفتم، هرچند عرو  و قافيـه نياموختـه بـودم و در حافظـه از      ديدم و گاه و ناگاه ابياتی رسا و نارسا می
ای نيندوخته، اما خرسند بودم که بدين قدرتم توانايی است و نهايت اشـتياقم   کتب و دواوين شعرا ذخيره

تا اينکه روزی با خود انديشيدم حال که قدرت بر آبادی خانـۀ دنيـا نـدارم، تعميـر خانـۀ       مقصود نهايی.
را از آسـتان    آخرت از دست فرونگذارم. طريـق واليـت چهـارده گـوهر پـاک را بپـويم و فـوز عظيمـی        

پاسبان اين خاندان بجويم. اينک که بر گفتار ناقصـم دسترسـی اسـت، بيتـی چنـد در مديحشـان        ملک
در مقابل هر بيتی، بيتی در جهان ديگر بيارايم، تا در اين نشـأتِ فـانی در نـزد احـرار و اخيـار       بسرايم و

السّالم ـ واقع شوم. اين انديشـه چنـان     مفتخر بوده باشم و در عقبی شمول شفاعت رسول و آل ـ عليهم
آن را در برابـر   دارند و من سراپای وجودم را تسخير کرد که گويی پادشاهی دو کَون را به من عرضه می

شمارم، تا آنکه مدتی در طلب اين گنج رنج بردم و دُرَری چنـد در مدايحشـان    اين توفيق به چيزی نمی
 (.3ـ6: 1337)مشفق تهرانی، « موسوم است، بگفتم المعصومين مناقب بسُفتم و اين کتا  را که به
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