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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/5/17  پذیرش: 1397/8/15
مجید محمدی1، ایمان قنبری اقدم2، بهناز نظری3  

چکیده 

شــعر آیینــی یکــی از گونه هــا ی شــعر تعلیمی اســت کــه پیشــینه ای کهــن در ادبّیــات دارد. جایــگاه واالی 
امــام رضــا g در میــان شــیعیان و به ویــژه حضــور ایشــان در ایــران، ســبب شــده اســت کــه شــاعراِن هــر 
گوشــه از ایــن دیــار بــا ســرایش مدیحه هــا و مرثیه هــای زیبــا، آثــاری ارزشــمند بیافریننــد و گام هــای بزرگــی 
در غنــای ادبّیــات دینــی بردارنــد. در ایــن میــان، »محمدحســین غــروی اصفهانــی« و »خوشــدل تهرانــی« 
نمونه هایــی بــارز از شــاعران خوش ذوقــی هســتند کــه غالــب اشــعار آنــان را مــدح و ســتایش اهــل بیــت 
b تشــکیل می دهــد. در ایــن پژوهــش، نخســت بنــا بــر جایــگاه و رســالت ادبّیــات تطبیقــی، بــر بنیــان 
دیدگاه هــای مکتــب آمریکایــی، کــه تأکیــد بــر مطالعــات زیباشــناختی، میان رشــته ای و بینافرهنگــی از 
ویژگی هــای برجســتۀ ایــن نظریــه اســت، پیــش رفتــه و ســپس بــه روش توصیفــیـ  تحلیلــی، بــا اســتناد به 
شــواهدی از اشــعار ایــن دو شــاعر، بــا هــدف بررســی تطبیقــی مضامیــن رضوی بــه مدایــح و مراثی ایشــان 
پرداختــه شــده اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه دو شــاعر در مباحثــی چــون بیــان 
فضایــل اخالقــی امــام g، حکمــت و علــم، منزلــت و فضیلت هــای امــام g، والیــت، وجه تســمیه امام، 
ــاران و حدیــث سلســلة الذهب،  ــارگاه مطهــر امــام، حــوادث تاریخــی زندگــی امــام g، نمــاز ب کرامــت ب
ــی از آن  ــج حاک ــتند. نتای ــی هس ــوه تفاوت ــباهت و وج ــفاعت و... دارای ش ــارت، ش ــوق زی ــو، ش ضامن آه
ــود  ــّوع آن، نم ــن متن ــا و مضامی ــی زیب ــر ادب ــبب تصاوی ــی به س ــدل تهران ــوی خوش ــعار رض ــه اش ــت ک اس
برجســته تری نســبت بــه شــعر غــروی اصفهانــی دارد و تأثیــر بیشــتری بــر مخاطب گذاشــته  اســت هرچند 

در شــعر غــروی نیــز مضامیــن بدیــع زیبایــی به چشــم می خــورد.
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1. مقدمه 

ســیمای اهل بیــت b همــواره در کانــون توّجــه شــاعران متعّهــد شــیعی قــرار داشــته و ایشــان 
پرداختــن بــه آن را زینت بخــش ســروده های خویــش گردانده انــد به طوری کــه کمتــر شــاعر 
ــان   ــکارم ایش ــت b و م ــت اهل بی ــدح و منقب ــعری در م ــه ش ــه قطع ــت ک ــوان یاف ــیعی را می ت ش
نســروده باشــد. جایــگاه واالی امــام رضــا g در میــان شــیعیان و به ویــژه حضــور ایشــان در ایــران، 
پیونــد عاطفــی ناگسســتنی را ســبب شــده اســت به طوری کــه شــاعراِن هــر گوشــه از ایــن دیــار، 
ــرت  ــر آن حض ــه محض ــش ب ــای ارادت خوی ــۀ تمام نم ــود را آیین ــای خ ــای زیب ــح و مرثیه ه مدای
گردانده انــد و آثــاری ارزشــمند را آفریــده  و گام هــای بزرگــی در غنــای ادبّیــات دینــی برداشــته اند. 
ــۀ شــعر، همــواره از ابزارهــای اساســی در تبلیــغ و اشــاعه فرهنــگ  ــژه گون ــات متعهــد به وی »ادبّی
دینــی و آیینــی در میــان ادیبــان فارســی زبان و عرب زبــان به شــمار رفتــه و شــاعران در هــر 
عصــر و دوره ای، بــرای ابــراز باورهــای دینــی و اعتقــادی خــود از قلــم بیــان، عاطفــه، احســاس و 
قــدرت خیــال خــود بهــره جســته و برتریــن مضامیــن عاطفــی را در ایــن زمینــه خلــق کرده انــد. 
بدین ترتیــب، شــیعیان از یکــی از مهم تریــن ابزارهــای احساســی و عاطفــی، یعنــی ادبیــات، آن 
ــرای نشــر دیدگاه هــای مذهبــی خــود  ــان احســاس اســت، ب ــب شــعر کــه نقطــۀ اوج بی هــم قال
بهــره برده انــد. بــدون تردیــد، شــعر فارســی نیــز ماننــد شــعر عربــی از آغــاز فعالیــت خــود در قالــب 
فارســی نــو کوشــیده  اســت تــا مضامیــن اشــعار عربــی و از جملــه موضــوع ستایشــگری را در خــود 
ــه  ــد، ب ــه اهــل بیــت b عشــق می ورزن جــای دهــد و به طــور طبیعــی شــیعیانی را کــه عمیقــًا ب
ســرایش شــعر فارســی دربــارۀ  اهــل بیــت وادارد« )جعفریــان، 1382: 78(. عشــق بــه پیامبر n و 
خانــدان اهل بیــت b از دیربــاز در میــان ایرانیــان جایگاهــی خاص داشــته  اســت. »شــاعران ادب 
فارســی ســیمای امــام رضــا g را به دلیــل حضــور حضــرت و مرقــد مطهرشــان در ایــران بیــش از 
برخــی ائمــه و معصومیــن دیگــر در آثارشــان انعــکاس داده انــد.« )بیــگ زاده و دیگــران، 1394: 
20(. شــاعران بســیاری ســعی در ارائــۀ فضایــل و مناقــب ایــن شــخصیت الهــی داشــته اند و ضمن 
بیــان ویژگی هــای ظاهــری و معنــوی ایشــان در قالــب شــعر، بــه نحــوی مظلومیــت و حّقانیــت امام 
 g را در اشــعار خــود منعکــس کرده انــد. به عبارتــی »شــعر ابــزاری می شــود بــرای دفــاع از امامــت 
و والیــت آن حضــرت... ســیمای اهــل بیــت b در ادبیــات فارســی و عربــی، بــا قدمــت تاریخــی 
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بســیار نمــود پیــدا کــرده اســت. یکــی از آن بــزرگان، امــام رضا  g اســت که توســط تعــداد کثیری 
از شــاعران مــورد حمــد و ثنــا قــرار گرفته انــد و هــر کــدام ســعی داشــته اســت بــه نحــو مؤثر و بــا ذوق 
ســلیم و شــیوای خــود، دورنمایــی از چهــرۀ تابنــاک ایشــان را بــه تصویــر بکشــد. هرچنــد شــأن و 
منزلــت افالکیــان بســی باالتــر و ارزنده تــر از آن اســت کــه خاکیــان بــه مــدح آنــان بپردازنــد، لیکــن 
بــاز هــم شــاعران فرهیختــه در سراســر ایــن کــرۀ خاکــی و بــا هــر آئیــن و مذهبــی، همــواره برآننــد 
تــا نهایــت اســتعدادهای شــاعرانۀ خــود را بــه کار گیرنــد و برتریــن اشــعار خــود را دربــارۀ امــام همــام 
ارائــه دهنــد و ایــن امــری اســت ُمَســّلم کــه عاشــقان، معشــوق را پیوســته بســتایند.« )پوالدچنــگ 
نجف آبــادی، 1392: 78(. »محمدحســین غــروی اصفهانــی)1(« و »خوشــدل تهرانــی)2(« 
نمونــه ای بــارز از شــاعران خــوش ذوق ادب فارســی و عربــی هســتند کــه غالــب اشــعار آنهــا را مــدح 
امامــان بزرگــوار و اهــل بیــت b تشــکیل می دهــد. قصایــد و اشــعار مذهبــی ایــن دو از یک ســو 
بیانگــر حــّب آنــان نســبت بــه امــام رضــا g و دیگــر اهــل بیــت b و از ســوی دیگــر نشــان دهندۀ 

آگاهــی دینــی بــاالی آنهــا به ویــژه در زمینــۀ فرهنــگ رضــوی اســت. 

ــوان ایــن دو شــاعر  ــی از پژوهــش حاضــر مقایســۀ تطبیقــی مدحیــات رضــوی در دی هــدف کّل
ــه در  ــه ایــن صــورت اســت کــه ایــن مضامیــن به طــور جداگان متعّهــد اســت. شــیوه و روش کار ب
ــا  ــان آنه ــود می ــای موج ــباهت ها و تفاوت ه ــود و ش ــه می ش ــه و مقایس ــاعر مطالع ــوان دو ش دی
ــردد.  ــر می گ ــورد، ذک ــم می خ ــه چش ــا ب ــذاری در آنه ــری و تأثیرگ ــه تأثیرپذی ــی ک ــی و ابیات بررس
هــدف از ایــن مقالــه، عــالوه بــر معّرفــی محمدحســین غــروی اصفهانــی و خوشــدل تهرانــی، کــه 
در زمــرۀ شــاعران متعهــد بــه اهل بیــت b هســتند، بررســی مضامیــن مشــترک و متفــاوت رضوی 

ــوان دو شــاعر اســت. در دی

1ـ1 پرسش های تحقیق

1. وجوه اشتراک و افتراق مضامین رضوی این دو شاعر در چه زمینه هایی است؟

2. برجسته ترین مضامین رضوی در اشعار این دو شاعر کدامند؟
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1ـ2 ضرورت، اهّمّیت و هدف

یکــی از دالیــل اصلــی نــگارش ایــن مقالــه بررســی نــگاه شــاعران فارســی زبان و عرب زبــان بــه 
موضــوع رضــوی و اهمّیــت آن و نیــز معرفــی محمدحســین غــروی اصفهانــی و خوشــدل تهرانی به 
عنــوان دو شــاعر متعّهــد اســت. از آنجاکــه شــعر از برتریــن وســایل جهــت تأثیــر بــر دیگــران و نشــر 
معــارف اســت، پرداختــن بــه اشــعاری از ایــن دســت، گامــی بــزرگ جهــت ترویــج فرهنــگ رضــوی 
اســت. ادبّیــات تطبیقــی یکــی از دانش هــای تأثیرگــذار در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، سیاســی، 
فرهنگــی و... اســت. بــا توجــه بــه اهمّیــت چنیــن موضوعــی، تــالش شــده اســت تا ضمــن معرفی 
ایــن دو شــاعر عربــی و فارســی، بــه یکــی از محورهــای اصلــی شعرشــان، کــه اشــعار رضوی اســت، 
پرداختــه شــود. هــدف اساســی ایــن پژوهــش نیــز آن اســت کــه مضامین شــعری ایــن دو شــاعر در 

مــدح و منقبــت و وجــوه اشــتراک و افتــراق ایــن مضامیــن بررســی شــود.

1ـ3 روش و چارچوب نظری پژوهش

روش پژوهــش توصیفــیـ  تحلیلــی اســت کــه بــا بهره گیــری از منابــع، اســناد و ابــزار کتابخانــه ای 
و همچنیــن فضــای مجــازی، فراینــد پژوهــش پیــش رفتــه اســت. بررســی ایــن دو اثــر بــر بنیــان 
دیدگاه هــای مکتــب ادبّیــات تطبیقــی آمریکایــی اســتوار اســت. ایــن مکتــب بــر خــالف مکتــب 
فرانســه، بــر آن عقیــده اســت کــه بــرای تطبیــق دو اثــر ادبــی، نیــازی بــه تقــارن تاریخــی میــان آن 
دو نیســت؛ بدیــن مفهــوم کــه بــدون اینکــه مبادلــه ای میــان دو اثــر صــورت گرفتــه باشــد و یــا اینکه 
ارتباطــی میــان دو نویســنده بــر قــرار شــده باشــد نیــز می تــوان بــه تطبیــق دو اثــر ادبــی پرداخــت 

)کفافــی، 1382: 14(.

1ـ4 پیشینۀ تحقیق

در بــاب پیشــینۀ پژوهــش، الزم اســت اشــاره شــود تاکنــون پژوهشــی مســتقل بــا عنــوان فــوق 
صــورت نگرفتــه اســت. اّمــا برخــی نویســندگان بــه بعضــی زوایــای این موضــوع اشــاره کرده انــد: از 
جملــه آثــاری کــه در آن به صــورت تلویحــی بــه ســروده های متعهدانــه غــروی اصفهانــی پرداختــه 
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ــام  ــی لإلم ــروی اإلصبهان ــة اهلل الغ ــی مدیحــة آی شــده اســت می تــوان بــه مقالــۀ »الســلوبیة ف
الرضــا g مــن دیوانه العربــی "النــوار القدســیة"« )آفریــن زارع و همــکاران، 1395( اشــاره کرد. 
نویســندگان در ایــن مقالــه اســلوب ادبــی و زیبایی شناســی در مدحیــات امــام رضــا g همچــون 
ــّزای  ــی مج ــه بررس ــه در آن ب ــی ک ــال، پژوهش ــا این ح ــد. ب ــی کرده ان ــت، وزن و ... را بررس بالغ
ســروده های مذهبــی خوشــدل تهرانــی و به ویــژه مدایــح رضــوی ایشــان پرداختــه باشــد، یافــت 
نشــد. در ایــن پژوهــش ضمــن معرفــی ایــن دو شــاعر و اشــاره ای گــذرا بــه شــعر شــیعی، مضامیــن 

مشــترک رضــوی و ســیمای امــام رضــا g در شــعر آنــان را بررســی خواهیــم کــرد. 

 2. پردازش تحلیلی موضوع

 b 2ـ1  شعر شیعی و جایگاه آن در نظر اهل بیت

شــعر شــیعی نشــأت گرفته از باورهــا و اعتقــادات شــاعران متعّهــدی اســت کــه بــا قلــم توانــای 
خــود و بــه یــاری کلمــات، ارادت خالصانــۀ خــود بــه محضــر ایــن بزرگــواران را نشــان داده انــد. 
به عبارتــی، تاریــخ ادبیــات شــیعه پــر اســت از شــاعرانی کــه بــا تکیــه بــر عنصــر تعّهــد، بــر خــود 
ــل  ــوار و اه ــان بزرگ ــتین امام ــگ راس ــاعۀ فرهن ــود در راه اش ــام وج ــا تم ــه ب ــته اند ک الزم دانس
بیــت b گام بردارنــد. »همــواره در میــان قشــر هنرمنــد و ادیــب جامعــه، افــرادی بوده انــد کــه 
ــد  ــه  دســت بگیرن ــم ب ــا ذوق سرشــار قل ــا ب ــه مکتــب اهــل بیــت b آنهــا را واداشــته ت عشــق ب
ــاری، 1392: 168(.  ــانند.« )انص ــت برس ــه ثب ــخ ب ــه تاری ــر صحیف ــود را ب ــته های خ و دل نوش
ــین  ــه تحس ــب ب ــوار ل ــان بزرگ ــود امام ــه گاه خ ــت ک ــدی اس ــعر به ح ــوع از ش ــن ن ــت ای »اهّمّی
ــه  شــاعران و ادیبــان می گشــودند. در روایــات آمــده  اســت کــه کمیت بــن زیــد اســدی شــاعر ب
 g رســید و شــعرش در فضیلــت اهــل بیــت را قرائــت کــرد. امــام باقــر g محضــر امــام باقــر
بــه او فرمودنــد: بــه خــدا ســوگند، ای کمیــت، اگــر ثــروت و مالــی نــزد مــا بــود از آن بــه تــو مــی 
بخشــیدیم، امــا بــرای توســت آنچــه رســول خــدا بــه حّســان بن ثابت فرمودنــد: تــا زمانــی کــه از 
ــا توســت.« )کلینــی،1407ق، ج 8:  مــا اهــل بیــت در شــعرت دفــاع می کنــی، روح القــدس ب
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ــر  ــام باق ــرای ام ــرود و آن را ب ــّجاد g س ــام س ــت ام ــعری در فضیل ــی ش ــب قم 102(. »ابوطال
g نوشــت و اجــازه خواســت دربــارۀ آن حضــرت نیــز شــعر بســراید. امــام g در جــای خالــی 
ــّر  ــد.« )ح ــرت ده ــاداش خی ــد پ ــام دادی، خداون ــی انج ــت: کار نیک ــذ نوش ــان کاغ ــاالی هم ب
عاملــی، 1403ق، ج10: 468(. افــزون بــر ایــن، روایــات متعــددی دربــارۀ بــذل و بخشــش امــام 
 b نســبت بــه شــاعرانی کــه شــعر خویــش را وســیله ای در جهــت مــدح اهــل بیــت g رضــا
قــرار داده انــد، بیــان شــده اســت. آمــده اســت کــه »ابونــواس در مــدح امــام رضــا g شــعری 
ســرود و آن را در محضــر ایشــان قرائــت کــرد. امــام رضــا g بــه او فرمــود: ای حســن بن هانی، 
ابیاتــی را گفتــی کــه پیــش از ایــن هماننــد آن را نگفتــه ای، خداونــد جــزای خیــرت دهد! ســپس 
بــه همــراه خویــش فرمودنــد: چقــدر پــول داریــم؟ عــرض کــرد: ســیصد دینــار، امــام بــه او امــر 
کردنــد: آنهــا را بــه ابونــواس بــده. اســب خویــش را هــم بــه او بخشــیدند.« )طبــری، 1425ق: 
ــا هــم  134(. در روایــت دیگــر آمــده  اســت کــه »روزی دعبل بن علــی و ابراهیم بن عّبــاس، کــه ب
 g رســیدند و هــر یــك قصیــده ای خواندنــد. امــام رضــا g دوســت بودنــد، خدمــت امــام رضــا
بیســت هزار درهــم بــه ایــن دو بخشــیدند. دعبــل ده هــزار درهــم خــود را بــه قــم آورد و اهــل قــم 
هــر درهــم از آن را بــه ده درهــم خریدنــد و ســهم او صدهــزار درهــم شــد.« )قمــی،1371، ج1: 

 .)343-342

 2ـ2  مضامیــن رضــوی مشــترک در شــعر »محمدحســین غــروی اصفهانــی« و »خوشــدل 
تهرانی« 

در مدحیــات ایــن دو شــاعر مضامیــن مشــترکی چــون بیــان فضایــل اخالقــی امــام g )کرامات 
ــه  ــت، وج ــام g(، والی ــای ام ــت و فضیلت ه ــام g، منزل ــم ام ــت و عل ــی، حکم ــی و کالم بیان
تســمیۀ امــام بــه لقــب رضــا g، کرامــت بــارگاه مطهــر امــام رضــا g، خیانــت و پیمان شــکنی 
مأمــون و... بــه چشــم مــی خــورد. در ایــن بخــش ضمــن بیان شــواهد و مضامین مشــترک در شــعر 

دو شــاعر، بــه بررســی و تحلیــل موضــوع پرداخته ایــم:
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3ـ1ـ1  ارزش های اخالقی 

3ـ1ـ1ـ1  کرامات بیانی و کالمی 

امامــان b به عنــوان جانشــینان خداونــد بــر روی زمیــن، دربردارنــدۀ کرامــات و شــاخصه های 
ــتین را  ــان های راس ــی از انس ــای عین ــان نمونه ه ــر مؤمن ــان در براب ــه از ایش ــتند ک ــی هس اخالق
ــن  ــوه ای کوچــک از ای ــن بزرگــواران، در حقیقــت جل ــار و کــردار ای ــم بخشــیده اســت. گفت تجّس
ــای  ــی، در بخش ه ــروی اصفهان ــرد. غ ــرار گی ــأ ق ــد سرمنش ــه بای ــت ک ــی اس ــای اخالق ارزش ه
ــرآن و  ــارز از کالم ق ــوه ای ب ــام g را جل ــار ام نخســتین یکــی از مدیحه هــای رضــوی خــود، گفت
ــن  ــت و در آن کوچک تری ــدی ا س ــرآن کالم خداون ــت. ق ــی دانسته اس ــور اله ــاره ای از کالم ن عص
نقصانــی به چشــم نمی خــورد. در حقیقــت، شــاعر بــا بیــان ایــن مطلــب بیــان کــرده اســت کــه این 

ویژگــی در کالم نورانــی امــام g نیــز متبلــور شــده اســت:

یَنـبی فی بَیانِه الـَكریِم                  َعن ُموِجزاِت النَّبِأ الَعظیِم

ُكلُّ َكلِمه َجواِمُع الَكلِِم                 ُعقوُدهـا َوثیقٌة ال تَنَفِصـم

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 68(

ــام  ــد. 2. تم ــر می ده ــم خب ــرآن کری ــز ق ــای موج ــه اش از کالم ه ــان کریمان ــه: 1. در بی )ترجم
ســخن او جامع تریــن کالم هاســت کــه گره هــای آن محکــم و اســتوار اســت و جــدا نمــی شــود.(

شــاعر بــا به کارگیــری »النبــأ العظیــم« در بیــت نخســتین، اشــاره ای به آیــه 2 از ســورۀ نباء داشــته 
اســت و بــا جمع کــردن میــان ایــن آیــۀ شــریفه و کالم امــام، به دنبــال آن بــوده اســت کــه جنبــه ای 
معنــوی و ارزشــی واال بــه کالم ایشــان ببخشــد. غــروی اصفهانــی، در بیتــی دیگــر، کالم امــام را 

کالمــی وحدانــی دانســته اســت کــه سراســر آن نفــی غیرخــدا و اشــاره بــه یگانگــی اوســت: 

لِسـانُُه نَاِطــَقُة التَّوِحیِد                  َوَمنِطق التَّجِریِد ِوالتَّفِریِد

 )همان: 68(
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)ترجمه: زبان او سخنگوی توحید است و منطق او نفی غیر خدا و یگانه دانستن اوست.( 

امامــان b انــوار الهــی هســتند کــه هــر کــس بــه آنان متوّســل شــود و ایشــان را ســرلوحۀ خویش 
قــرار دهــد، راه نجــات را خواهــد یافــت و در مســیر ضاللــت و گمراهی گام نخواهد برداشــت:  

كلُمه ُهدی لمن بِِه اهتََدی               َوقَولُُه فَْصٌل َعَلی َمن اْعتََدی

َُّه ُظــُهوُر َذاَك الـــنُّوِر وِر                َكَأن َكَلُمُه نُوٌر َونُوُر الــــطُّ

)همان: 69(

ــارش قــول  ــت را طلــب کنــد؛ و گفت ــرای کســی کــه هدای ــت اســت ب )ترجمــه: ســخن او هدای
فصلــی بــرای کســی کــه تجــاوز و دشــمنی در پیــش گرفتــه اســت. 2. کالمــش کالم نور اســت؛ نور 

طــور؛ تــو گویــی نمایــان شــدن همــان نــور )کــوه طــور( اســت.( 

    شــاعر در بیــت دوم در تشــبیهی زیبــا نخســت کالم امــام را خــوِد نــور دانســته و ســپس ضمــن 
اشــاره بــه داســتان قرآنــی حضــرت موســی g و ظهــور نــور خداونــدی در کــوه طــور، میــان ایــن 

دو پیونــدی زیبــا ایجــاد کــرده اســت.

ــی  ــا g در برخ ــام رض ــروف ام ــای مع ــی از مناظره ه ــق نصران ــا جاثلی ــا g ب ــام رض ــره ام مناظ
موضوعــات کالمــی و اعتقــادی اســت کــه در دربــار مأمــون عباســی شــکل گرفــت. در ایــن مناظــره که 
نســطاس رومــی و رأس الجالــوت هــم حضــور داشــتند، امــام g تمام دعــاوی خــود را بر اســاس کتاب 
مقــدس مســیحیان مطــرح فرمــود و این امر موجب شــگفتی حاضران و مســیحیان حاضــر در مجلس 
شــد. خوشــدل نیــز پــس از ابیاتــی کــه طــی آن بــه برشــمردن چندیــن ویژگــی امــام پرداختــه  اســت، با 

اشــاره بــه همیــن داســتان تاریخــی، بــر توانایــی بــاالی ایشــان در گفتــار تأکید داشــته اســت:

روی و مویش ُحسن خلق و خویش نکو             مذهب و دین زوی یافــــته آبرو

صد به از جائلـــــیق عاجز از گفتـــگو             خم بر منطقش از حکیمان رئوس

 )خوشدل تهرانی، 1370:  628(
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ــت. از  ــمرده اس ــی برش ــوه ای از کالم اله ــتین و جل ــدق راس ــام را ص ــر کالم ام ــای دیگ وی در ج
ــدارد:  ــازی ن ــه شــاهد و گــواه نی ــوده و ب ــح ب ایــن رو، ســخن وی همــواره صحی

قول امام است حــجت و سخن صدق               گفــــتۀ حــق حاجت گواه ندارد 

)خوشدل تهرانی، 1370:  603(

g 3ـ1ـ1ـ2 حکمت و علم امام

روایــات متعــددی دربــارۀ علــم و آگاهــی واالی امامــان بزرگــوار b وجــود دارد کــه بــر اهمّیــت 
جایــگاه ایشــان تأکیــد دارد. در ســورۀ نســاء آیــه ای بدیــن مضمــون آمــده اســت: »َوإَِذا َجاَءُهــْم أَْمٌر 
ُســوِل َوإِلـَـی أُولـِـی الَْمــِر ِمْنُهــْم لََعلَِمــُه الَِّذیَن  ِمــَن الَْمــِن أَِو الَْخــْوِف أََذاُعــوا بـِـِه  َولـَـْو َرُدّوهُ إِلـَـی الَرّ
ــْیَطاَن إاِلّ قَلِیــل« )و هنگامی که  یَْســتَْنبُِطونَُه ِمْنُهــْم  َولـَـْوال فَْضــُل اهللِ َعَلْیُكــْم َوَرْحَمتـُـُه التَّبَْعتـُـُم الَشّ
خبــری از پیــروزی یــا شکســت بــه آنها برســد )بــدون تحقیــق( آن را شــایع می کننــد، در حالــی اگر 
آن را بــه پیامبــر و اولواالمــر از میــان مســلمین کــه آگاهــی کافــی و قــدرت تشــخیص دارنــد ، ارجاع 
دهنــد آنهــا کــه اهــل ریشــه یابی مســائل هســتند، از آن آگاه خواهنــد شــد و اگــر فضــل و رحمــت 
خــدا نبــود همــۀ شــما جــز عــدۀ کمــی از شــیطان پیــروی می کردیــد( )نســاء/ 83(. و در آیــۀ دیگــر 
ْكــِر إِْن ُكْنتُــْم ال تَْعَلُمــوَن« )از کســانی کــه اهــل علــم و  خداونــد می فرمایــد: »...فَاْســَألُوا أَْهــَل الِذّ
ــار  ــش سرش ــی، دان ــروی اصفهان ــل/ 43(. غ ــد( )نح ــزی را نمی دانی ــر چی ــید اگ ــد بپرس دانش ان
امــام را نشــأت گرفته از گنجینه هــای معرفــت دانســته اســت؛ دانشــی که سرچشــمه ای الهــی دارد 
و در آن حقایــق آشــکار و نهــان دیــن نهفتــه اســت. ایــن جاســت کــه شــاعر در گفتــار و کــردار امام و 
در آگاهــی واالی ایشــان اســرار الهــی را می بینــد؛ اســراری کــه در بیــان امــام بــه شــکل روشــنی از 

پــرده بــرون می آینــد و از طریــق ایشــان بــه پیــروان دیــن می رســد: 

َشَفة ـَ ُرموُز ِعلـــِمه ُكنوُز الَمــــعِرفَة                   َحقائُِق الـدیِن بِها ُمنكــ

بِنُور ِعلــــــِمه َوُحسُن الَمنِطِق                 یَكِشُف َعن ِسِر الُوجوِد الُمطَلِق

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 68(
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 )ترجمــه: 1. اســرار علمــش گنج هــای معرفتنــد کــه حقیقت هــای دیــن بــا آن روشــن می شــود. 
2. و بــا نــور علمــش و نیکویــی گفتــارش از اســرار وجــود مطلــق خداونــدی پرده گشــایی می کنــد.( 

کارکــرد مجــازی علــم و همراهــی معنــای نــور در ایــن ابیــات نشــان از آن اســت که این علــم، الهی 
اســت و همان طــور کــه نــور راه را روشــن می کنــد، توســل بــه امــام و بهره گرفتــن از علــم ایشــان، 
راه بندگــی و ســعادت را بــر مؤمنــان روشــن می گردانــد. خوشــدل نیــز در بیتــی بــا مضمونــی تقریبًا 
مشــابه، علــم و آگاهــی امــام را گســترده و دانشــی الهــی برشــمرده اســت کــه تمــام دانســته های 
بشــری را شــامل می شــود و هیــچ دانشــی نیســت مگــر آنکــه بــه تعبیــر شــاعر کلیــد دروازۀ آن نــزد 

امــام g باشــد: 

بر همه ابواب علم اوست مفتح                      بر همه ارکان شرع اوست مهندس

)خوشدل تهرانی، 1370:  652(

 g 3ـ1ـ1ـ3  منزلت و فضیلت های امام

جایــگاه امامــت بــا ویژگی هایــی کــه شــیعه بــه آنهــا معتقــد اســت، جایگاهــی بــس رفیــع و بلنــد 
اســت. از همیــن رو، معتقدیــم امامــت هــر یــک از امامــان شــیعه b بــر پایــۀ گزینــش و تأییــد از 
ســوی خداونــد و تصریــح پیامبــر اســالم n و نیــز بــر اســاس شایســتگی های معنــوی و علمــی 
ــال آن  ــواره به دنب ــاعران هم ــواران، ش ــن بزرگ ــگاه واالی ای ــه جای ــر ب ــت. نظ ــه اس ــورت گرفت ص

ــر منزلــت و جایــگاه ایشــان اشــاره داشــته باشــد. ــا برتریــن واژگان و عبــارات ب ــد ت بوده ان

    غــروی اصفهانــی، در ابیاتــی بــا ایــن مضمــون، کوشــیده اســت بــا به کارگیــری فضایــی معنــوی 
 n بــه پیامبر g از طریــق برگزیــدن واژگانــی چــون »آیــات، محکمــات، زبــر« و نیز انتســاب امــام

و نیــز علــی g، بــه منزلــت ایشــان اشــاره کند:  

م                  َولَــــــوُح َذاتِِه َصِحیَفُة الِحَكم ـَ فِیُع فی أَْعَلی الَقلــ َمَقاُمُه الرَّ

َسالَه فَاتَِحُة الــِكتَاِب فِی الجــَللَه                 إِْذ ُهو ِسرُّ َخاتَِم الــــــــرِّ
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َّه ســر ابیه المــرتــضی بل نقطة البا هی فی عین الرضا                فإن

آیات كــبریائـــه والعــظمة                 بینة فی الزبر المعــــــظمة

َوُمحَكَماُت الكلَماِت الــباهرة                 لِـــذاتِِه الُعلیَا ُشُؤوٌن ظاِهره

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 66(

ــته  ــی نگاش ــر( اله ــم )تقدی ــه قل ــت ک ــه ای اس ــن مرتب ــش در باالتری ــگاه واالی ــه: 1. جای )ترجم
اســت و صفحــۀ ذات آن حضــرت محــّل نــگارش حکمت هاســت. 2. در عظمــت، فاتحه الکتــاب 
)ســوره حمــد( قــرآن اســت زیــرا او همــان ســّر خاتمیــت رســالت پیامبــر n اســت. 3.  نقطــۀ بــاء 
)بســم الله( در چشــم )امــام( رضــا اســت. پــس او ســّر پــدر خویــش علــّی مرتضــی اســت. 4. آیــات 
بزرگــی و عظمتــش در زبورهــای بــزرگ روشــن اســت. آیــات و کلمــات محکــم قــرآن بــرای ذات بزرگ 

او امــوری آشــکار اســت(. 

وی در ایــن ابیــات امــام را در چنــان مرتبــه ای از عــزت و جــالل برشــمرده اســت کــه قلــم از وصــف 
آن عاجــز اســت؛ چنان کــه آیــات کریمــۀ قــرآن از عظمــت او حکایــت می کنــد و خاتمیــت پیامبــری 
محّمــد n وجــود مبــارک امــام علــی g ســّری از وجــود مبــارک ایشــان اســت. از ســوی دیگــر، 
آیــات محکــم قــرآن کریــم نیــز بخشــی از ســّر وجــودی آن حضــرت اســت. در ایــن ابیــات مصــراع 
اول »نقـــــــــــــطة البــاء« اشــاره بــه کالم حضــرت امیــر مؤمنــان g دارد کــه فرمــود: »ان كل مــا 
فــی العالــم فــی القــرآن و كل مــا فــی القــرآن بأجمعــه فــی فاتحــة الكتــاب، و كل ما فــی الفاتحة 
فــی البســملة، و كل مــا فــی البســملة فــی البــاء، و أَنـَـا نُقَطــُة تَحــَت الْبــاِء«. تمــام آنچــه در عالــم 
اســت در قــرآن اســت و تمــام آنچــه در قــرآن اســت در ســورۀ حمــد و آنچــه در ســورۀ حمــد اســت 
ــت، در  ــم الله الرحمن الرحیم اس ــه در بس ــت، و آنچ ــده اس ــع ش ــم الله الرحمن الرحیم جم در بس
بــاء آن اســت و مــن نقطــۀ تحت البــاء هســتم. تمایــز بیــن »الــف« و»بــا« بــه نقطــه اســت و در نظــر 
اهــل معرفــت »الــف« اشــاره بــه »مقــام احدّیــت« ذات غیــب هوّیــت اســت؛ و »بــا« کــه حــرف دوم 
ــت  ــت« اســت و آن را مقــام غیــب ثانــی گوینــد و آن مقــام جمعّی ــه »مقــام واحدّی اســت، اشــاره ب
اســمای الهّیــه اســت و ظهــور شــؤوِن احدّیــت ذات از ایــن مقــام اســت و ایــن همــان مقــام نورانّیــت 
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و حقیقــت محّمدّیــۀ علوّیــه اســت کــه آن را والیــت مطلقــۀ الهّیــه و»نقطــه« گفته انــد.« )بروجــردی، 
1416ق، ج3: 118(.

خوشــدل در توصیــف شــأن و منزلــت امــام g ایــن نکتــه را بــس می دانــد کــه میــدان حــق جــز 
ایشــان دالوری نداشــته اســت و همان طــور کــه وی بــا ضمانــت خویــش جــان آهــوی مســکین را 
نجــات بخشــید، بــه همان گونــه مّلــت و دیــن پیامبــر n را حفــظ کــرده و راه امامــان پیــش از خــود 

را ادامــه داده اســت: 

پهنـۀ دین را جز او نیایی پهـلو1                    عرصــۀ حق را جز او نیابی فــارس

خسرو ضامن امین ملت خاتم                      حجت ثامن معین مذهب سادس2 

 )خوشدل تهرانی، 1370:  652(

افــزون بــر ایــن، شــاعر در ابیاتــی دیگــر از مدیحــۀ بســیار زیبــای خــود در وصــف امــام رضــا g با 
فراخوانــی شــخصیت های دینــی همچــون حضــرت ســلیمان g و حضــرت موســی g بــر ایــن 
نکتــه تأکیــد دارد کــه امــام در چنــان مرتبــه ای قــرار دارد کــه جهــان در برابــر عظمــت وی همچــون 
نگیــن خاتــم ســلیمان g بــوده اســت. از ســوی دیگــر، موســی g نیــز ستایشــگر آن حضــرت 

بــوده اســت: 

امام هشتمین سلطان دین نور مبین شاهی           که در زیر نگین باشد جهان همچون سلیمانش

وصــی موسی کاظــم که خــــاک درگه او را          همی روبد به مژگان از شرف موسی بن عمرانش

)همان(

3-2. والیت

ــه معنــای سرپرســتی و تصــدی امــور، از اصلی تریــن و اساســی ترین مباحــث اندیشــۀ  والیــت ب

1. پهلوان
2. امام ششم
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سیاســی اســالمی اســت کــه بیشــتر در اندیشــۀ شــیعه مــورد توجــه اســت. طباطبایــی بر آن اســت 
کــه والیــت بــر دو نــوع اســت: والیــت بــر اشــیا یــا شــیء و یــا والیــت بــر اشــخاص یــا شــخص. والیــت 
بــر اشــیا ماننــد والیــت و سرپرســتی شــخص بــر امــوال کســی کــه مــرده اســت و والیــت بــر شــخص 
یــا اشــخاص ماننــد سرپرســتی ولــی بــر همــه جوانــب مالــی کــودک، فرزنــد یــا مجنــون و یــا والیــت 
خداونــد و فرســتادگان او ماننــد برخــی از پیامبــران و ائمــه معصومیــن b در امــور دنیــا و آخــرت 

مؤمنــان می باشــد« )طباطبائــی، 1374، ج6: 15(.

غــروی اصفهانــی،  در نخســتین مدیحــه اش در مــدح امــام هشــتم g بــا تکیــه بــر ایــن اصــل 
اعتقــادی آورده اســت: 

َضا                بِالیُْمِن َوالِعزِّ َعَلی َعْرِش الَقَضا قَِد اْستََوی ُسْلَطاُن إْقلِیِم الرِّ

َعرُش الِخــلفِة اإلِلهــیَِّة فی                ِعـباِده فَـیا لَه ِمــن َشـــَرِف

ِریَِّة ـَ ـدیَّة                 فی ِســـرِّ ذاتِه َعـلی الـب مَّ ـَ لَه الــــِوالیَُة الُمـحـ

كویِن َواإلِبــــداِع                  اَكِرم بِهَذا الَملِـــِك الُمــطاِع ِوالیَُة التَـّ

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 66(

 )ترجمــه: 1. پادشــاه دیــار رضــا، بــا برکــت و عــزت بــر کرســی قضــاوت جایگیــر شــد. 2. کرســی 
ــر  ــدی ب ــت محّم ــرافتی دارد. 3. والی ــب ش ــرت عج ــش، آن حض ــان بندگان ــی در می ــت اله خالف
مــردم، در ســّر ذات حــق از آن اوســت. 4. والیــت تکوینــی و ابداعــی )نیــز بــه او اختصــاص دارد( 

چــه گرامــی اســت چنیــن پادشــاهی کــه مــورد اطاعــت مــردم اســت(.  

شــاعر در ایــن عبــارات کــه عمدتــًا بــا لحنــی مســرورانه ســروده شــده اســت، مســّرت خــود را از بــه 
خالفــت رســیدن امــام هشــتم g بــا اســتفاده از واژگانــی چــون »الیمــن، العــّز« و نیــز اســتعمال 
عبــارات تمدیحــی همچــون »فیــا لــه مــن شــرف« و »أكــِرم بهــذا الملــك المطــاع« نشــان داده 
اســت. افــزون بــر ایــن، غــروی در بیــت ســوم از ایــن مدحیــه بــا اســتفاده از اســلوب حصــر، ایــن 
والیــت را در امــام حصــر و به کّلــی از دیگــران نفــی گردانــده اســت. وی در ادامــه، ایــن والیــت را از 
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نــوع والیــت تکوینــی برشــمرده اســت کــه طــی آن بنــده ای از بنــدگان خــدا ـ خــواه پیامبــر باشــد 
خــواه امــام و یــا شــخص دیگــریـ  بــر اثــر عبودیــت و بندگــی، تکامــل روحی پیــدا و بر جهــان خارج 
از خــود تســلط پیــدا می کنــد.« )ســبحانی و محمدرضایــی، 1389: 6(. از ایــن رو، امــام بــه اعتقاد 

شــاعر از چنــان منزلــت و مرتبتــی برخــوردار اســت. 

ــر وجــوب پذیــرش والیــت ایشــان  ــه والیــت الهــی امــام رضــا g، ب ــا اعتقــاد ب خوشــدل نیــز ب
تأکیــد ورزیــده و راه رهایــی مــردم از طوفــان حــوادث و مصیبت هــای زندگــی را توســل بــه والیــت 

ایشــان و اّتــکا بــه آن حضــرت پنداشــته اســت: 

به مزد بندگی درگــــهش خـــدا بنـــــهاد               به فرق کیــهان رخشـــنده تاج کیوان را

حدیث سلسله بر خوان که تا چو من دانی             والی و مهرش فرض است هر مسلمان را 

بنه به کشــتی مهرش قـدم وگرنه مجــوی              ره رهــایی این بــــحر پر ز طـــوفــــان را 

اال ای ولّی خدا، ای وصّی خـــتم رســـل              یکی ز لــــطف نگر خوشدل سخـندان را 

)خوشدل تهرانی، 1370:  557(

ــادآور  ــوان ی به عبارتــی، تعبیــر شــاعر از کشــتی مهــر در ابیــات فــوق و ابیــات پــس از آن را می ت
حدیــث مبــارک ســفینه بــا ایــن مضمــون دانســت. تعبیــر شــاعر از اهــل بیــت b به کشــتی نجات 
ــد:  ــه می فرماین ــت ک ــر n دانس ــارک پیامب ــث مب ــی از حدی ــاس معنای ــوان اقتب ــریت را می ت بش
ــا  ــَف َعْنَه ــْن تََخَلّ ــا نََجــی، َو َم ــْن َدَخَلَه ُــوٍح، َم ــِفینَِة ن ــِل َس ــی فِیُكــْم َكَمثَ ــِل بَیتِ ــُل أَْه ــا َمثَ »إِنََّم
َغــِرَق« )َمَثــل اهــل بیــت مــن در میــان شــما ماننــد کشــتی حضــرت نــوح اســت؛ هــر کس بــه این 
کشــتی داخــل شــود نجــات می یابــد، و هــر کــس ســوار نشــود و از آن دوری و تخلــف ورزد غــرق و 

ــی، 1412ق: ج2: 306(: ــردد( )دیلم ــود می گ ناب

اال محب رضا، در والی او می کـــوش            که هر چه فیض و سعادت از این وال خیزد 

بیا به کشتی مهر رضا و خوشدل باش           در این محـــیط کــز آن محنت و بال خیزد 

)خوشدل تهرانی، 1370: 615(
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وی در بیتــی دیگــر محبــت و والی ایشــان را واســطۀ فیوضــات الهــی و نیــز بخشــش گناهــان در 
روز محشــر برشــمرده اســت: 

هر که والیت او حرز بازوی جان کرد           روز جزا بیمی از گناه ندارد 

 )همان:  603(

g 3ـ3  وجه تسمیۀ امام به لقب رضا

در وجــه نام گــذاری حضــرت بــه »رضــا« احادیثــی وارد شــده اســت، از جملــه: »احمدبن ابی نصر 
بزنطــی بــه امــام جــواد g عــرض کــرد: گروهــی از مخالفان شــما گمــان می کننــد که مأمــون پدر 
بزرگــوار شــما را »رضــا« لقــب داده، آن هــم بدیــن جهــت کــه امــام g را بــرای پذیــرش والیتعهدی 
راضــی کــرده اســت. امــام جــواد g فرمــود: »بــه خــدا ســوگند! اینــان دروغ می گوینــد، بلکــه 
خــدا پــدرم را »رضــا« نامیــده، چــون کــه پســندیدۀ خــدا در آســمان بــود و رســول خــدا و أئمــه هدی 
در زمیــن از او خوشــنود بودنــد.« بزنطــی بــه امــام گفــت: آیــا همــۀ پــدران گذشــتۀ تــو پســندیدۀ 
خــدا و رســول و ائمــه نبودنــد؟ فرمــود: چــرا. بزنطــی پرســید: پــس چــرا تنهــا آن حضــرت »رضــا« 
نامیــده شــد؟ فرمــود: »زیــرا همان گونــه کــه دوســتان و موافقــان وی از حضــرت راضــی بودنــد، 
دشــمنان و مخالفــان نیــز از او راضــی بودنــد.« چنیــن ویژگــی بــرای هیــچ کــدام از پــدران حضــرت 
ــت.«  ــده اس ــده ش ــا« نامی ــرت »رض ــان، حض ــان آن ــه می ــت ک ــبب اس ــت، و بدین س ــود نداش وج

)ابن بابویــه، بی تــا، ج1: 277(.

غــروی اصفهانــی، در ابیــات زیــر ضمــن اشــاره بــه لقــب »رضــا« بــرای امــام هشــتم g، بیــان 
مــی دارد کــه ایشــان بــه قضــای الهــی و بر اثــر علــّو درجه ای کــه داشــته اند بــه مرحله ای رســیده اند 

کــه مــورد رضــای خداونــد قــرار گرفته انــد؛ از ایــن رو بدیــن نــام ملّقــب گشــته اند: 

ضا ضاِء بِالَقــضا               َحتَّی تََساَمی وتَُسمَّی بِالرِّ لََقد تَفانَی فی الرِّ

بَل فی ِرضا البَاری ِرضاهُ فاِن                 بَل ذاتُه بِذلِـَك الــــُعنواِن

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 70(
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 )ترجمــه: 1. در رضــا بــه قضــای الهــی نهایــت ســعی خویــش را نمــود تــا آنجاکــه ســرآمد همــه 
گشــت و رضــا نامیــده شــد. 2. بلکــه رضایــت او در رضــای خداونــد باری تعالــی فانــی اســت بلکــه 

ذات او در ایــن عنــوان اســت(. 

خوشــدل نیــز در ابیــات زیــر ضمــن اشــاره بــه چندیــن لقــب دیگــر »صابــر، فاضــل، وفــی« از امام 
g بــه لقــب رضــا یــاد می کنــد: 

وصف الـقاب او بشــنو از من جـــّلی           )صابر( از صابری )فاضل( از فاضلی

چون )رضی( و )وفی( زو رضا منجلی          آنکه بر دسـت او نه فلک داده بـوس

داند این نـــکته را عـارف با وقــــوف            هســت مخصوص او یا امـام الرئوف

)خوشدل تهرانی، 1370:  629(

وی در بیتــی دیگــر دلیــل مسّمی شــدن امــام بــه ایــن لقــب را رضایــت بــه قضــای حتمــی خداوند 
ــد:  می دان

شه ملک رضا کوشد رضا زآن را و لقب وی را            که می بودی رضا خود بر قضای حتم یزدانش

)همان:  657(

g 3-4  کرامت بارگاه مطهر امام رضا

از دیگــر مســائلی کــه در مدحیــات دو شــاعر بــه آن پرداختــه شــده، موضــوع زیــارت حــرم مطهــر 
آن بزرگــوار اســت. »اگــر حتــی یــک روایــت در فضیلــت زیــارت معصومــان b صــادر نشــده بــود، 
ادب در برابــر آنــان، مؤمنــان را وا می داشــت تــا بــه زیــارت حرم هــای مطّهرشــان مشــّرف شــوند و 
افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود، از دریــای معنویــت بی بدیــل و ناپیداکرانۀ آنهــا، جرعه ها 
نوشــند و روح خــود را بــا نزدیک ســاختن بــه آن ارواح بلنــد و بی نظیــر شــاداب ســازند.« )حســینی، 
1386: 20(. از خــود حضــرت رضــا g نقــل اســت کــه فرموده انــد: »هــر کــه مــرا در غربتــم و 
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دوری مــزارم زیــارت کنــد، روز قیامــت در ســه جــا بــه فریــادش می رســم تــا از هــول و وحشــت آن 
مکان هــا نجاتــش دهــم: هنگامــی کــه نامه هــا بــه چــپ و راســت تقســیم می شــود، هنگام صــراط، 
و هنــگام ســنجش اعمــال.« )ابن قولویــه، 1377، ج4: 304(. در غالــب مدایح دو شــاعر، کرامت و 
عظمــت بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا g به چشــم می خــورد کــه بــا بیانــی مخلصانــه و گاه بــا لحنی 
افتخارآمیــز همــراه اســت. ابیــات زیــر از غــروی اصفهانــی، به خوبــی نشــان می دهــد کــه شــاعر تــا 
چــه انــدازه بــرای امــام و حــرم مطهرشــان احتــرام قایــل بــوده و چگونــه بــا افتخــار از اینکــه همــۀ 

اقــوام بــه گــرد ایــن حــرم می گردنــد، صحبــت می کنــد: 

دا بِبابِه                   فَالــــِعزُّ ُكلُّ الـــِعزِّ فِی اَعتابِه تََری الُملــوَك ُســـجَّ

َّه الِمحــَوُر َو الَفـــــلُك تَـــطوُف َحوَل قَبِرهِ االَملُك                   َكَأن

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 70(

 )ترجمــه: 1. پادشــاهان را ســجده کنان درگاه او می بینــی و تمــام عــزت در آســتان اوســت. 2. 
فرشــتگان و آســمان ها بــه گــرد قبــر او می گردنــد گویــی کــه محــور کائنــات اســت(.

شــاعر در ایــن ابیــات تمــام عــزت و فخــر را منحصــر در بارگاهــی می کنــد کــه گویــی محــور عالــم 
اســت و افــالک و ســتارگان بــه ِگــرد آن می چرخنــد. افــزون بــر این، خوشــدل نیــز در ابیاتی مشــابه 
بــر فضــل و برتــری حــرم و دســتگاه زیارتــی ایشــان تأکیــد ورزیــده و آن را مایــۀ فخــر ایران زمیــن 

توصیــف کــرده اســت:  

هر که بـــه کوی رضــا پناه ندارد             در دو جـــــهان آبرو و جـــاه ندارد

جـــلوۀ دربار و آســتان رضـــا را              تا به ابـد هیـــــچ پادشــــاه ندارد

ای شه شاهان و شهریار خراسان           هیچ شهی چون تو دستگاه ندارد

پرچـم سبز تو هست بر سر ایران             کـــشــور ما به از این پـــناه ندارد

)خوشدل تهرانی، 1370:  603(
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3ـ5  خیانت و پیمان شکنی مأمون

ــام  ــی ام ــات زندگ ــیاری از موضوع ــه بس ــان ب ــای آن ــاعر، در مرثیه ه ــای دو ش ــار مدیحه ه در کن
g پرداختــه شــده اســت. از جملــۀ ایــن مــوارد، حادثــۀ خیانــت مأمــون بــه امــام رضــا g اســت 
کــه بخــش قابــل توجهــی را در مرثیه هــای غــروی بــه خــود اختصــاص داده اســت. وی در ابیاتــی 
ضمــن بیــزاری از عمــل مأمــون، از وی بــه عنــوان خیانتــکاری یــاد می کنــد کــه ســّنت پیامبــر را زیر 

پــا گذاشــته و خیانتــی  بــزرگ را مرتکــب شــده اســت کــه جــز نتایجــی شــوم نداشــت: 

َویٌل بَِل الَویلُت لِلمـَأموِن              َویٌل لِذاك الـــغاِدر الَخــُؤِن 

لَم یَحِفِظ النَّبیَّ فِی َسبـیلِه               َو تاهَ فِی الـــَغیِّ َوفی َسبـیلِه

خاَن اَمـیَن اهللِ فِی اَمانَـتِه               فَهل تَری اَعـَظَم ِمن ِخــیانتِه

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 70(

 )ترجمــه: 1. وای بــر مأمــون! وای بــر آن فریبــکار خائــن! 2. راه پیامبر را حفظ نکــرد و در گمراهی 
ــر مــی  ــا از خیانــت او بزرگ ت ــد را در امانتــش خیانــت کــرد. آی و راه آن فــرو رفــت. 3. امیــن خداون

بینی؟(

ــه تصویــر کشــیده  ــا حالتــی اندوهگیــن ب خوشــدل، شــهادت امــام پــس از خیانــت مأمــون را ب
اســت: 

دریـغ و درد از آن دم که ز امر مأمـون برد           به ســوی خوشــــۀ انگوِر زهـــردار انـگشـــت

ز تاِب زهر عـــقیق لــبش زبرجـــد شد1         کسی که داشت در این زمردین حصار انگشت2  

)خوشدل تهرانی، 1370:  587(

1. زبرجد سبز رنگ است. اشاره به اینکه از اثر زهر لبانش سبز شد.
2. به معنی آسمان زنگاری است که زمردوار رنگش سبز است.
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 4. مضامین رضوی غیرمشترک در شعر »محمدحسین غروی اصفهانی« و »خوشدل 
تهرانی« 

ــون  ــترک چ ــی غیرمش ــاعر، مضامین ــن دو ش ــعر ای ــوی در ش ــترک رض ــن مش ــر مضامی ــزون ب اف
ــلة الذهب،  ــث سلس ــاران، و حدی ــاز ب ــام g، نم ــی ام ــی زندگ ــوادث تاریخ ــی ح ــه برخ ــاره ب »اش
ضامــن آهــو،  شــوق زیــارت،  شــفاعت،  غربــت امــام و حــزن و انــدوه شــاعر« جلــوه ای متفــاوت بــه 

شــعر  ایــن دو شــاعر بخشــیده اســت کــه بــه ذکــر آنهــا پرداختــه می شــود:

g 4ـ1  والدت امام

در کنــار مضامیــن خالصانــه ای کــه در غالــب مدایــح این دو شــاعر به چشــم می خــورد، مولودیه ها 
یــا به عبارتــی اشــعاری کــه پیرامــون تولــد امــام g ســروده شــده، بخــش قابــل توجهــی را به خــود 
اختصــاص داده اســت. خوشــدل در ابیاتــی بــا همیــن مضمــون، ضمن اشــاره بــه تاریــخ والدت آن 

حضــرت، بــا بیانــی مســرورانه از ایــن رخــداد تاریخــی مبــارک یــاد کرده اســت:  

به صبــــــــح یازدهــــم مــــاه ذی قــــــعده              ز نجـمه زاد و برآورد ســوی یار انگشت

ز نجمه گشت در این مه مهی عیان که ز شوق            سپهر کرد ز رنگ و شفق نگار انگشت

)خوشدل تهرانی، 1370:  588(

 g 4ـ2  اشاره به برخی حوادث تاریخی زندگانی امام

4ـ2ـ1  جان بخشیدن به شیر 

ــود در مجلــس امــام رضــا  در »عیــون اخبارالرضــا« آمــده  اســت: »حاجــب مأمــون کــه مأمــور ب
g را تحقیــر کنــد، بــه آن حضــرت گفــت: مــردم بــرای تــو معجزاتــی اثبــات می کننــد کــه بــرای 
احــدی از مــردم غیــر از تــو اثبــات نکرده انــد؛ گویــی معجــزه ای ماننــد معجــزۀ حضــرت ابراهیــم 
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ــن  ــه ای ــن ب ــر ک ــس ام ــی، پ ــت می گوی ــر راس ــرد، آورده ای! اگ ــده ک ــده را زن ــان کشته ش ــه مرغ ک
دو شــیر و آنهــا را زنــده کــن و بــر مــن مســلط گــردان! و مقصــود حاجــب دو صــورت شــیری بــود 
کــه روبــه روی هــم، بــر مســند مأمــون نقــش کــرده بودنــد. حضــرت بــه غضــب درآمــده و بــه آن دو 
صــورت صــدا زدنــد: بگیریــد ایــن فاجــر را! و ایــن مــرد فاجــر را طعمــه خــود قــرار دهیــد و از او عین 
و اثــری باقــی نگذاریــد! آن دو شــیر برجســتند و آن مــرد را پــاره کردنــد و طعمــۀ خــود قــرار دادنــد 
و اســتخوان های او را خــرد کردنــد و جویدنــد و او را خوردنــد و خــون او را لیســیدند. و مــردم تماشــا 
می کردنــد و همــه در تحّیــر و حیــرت فــرو رفتــه بودنــد و پــس از آن، خدمــت حضــرت ایســتادند و 
عــرض کردنــد: ای ولــّی خــدا در روی زمیــن! آیــا امــر می کنــی کــه بــا مأمــون نیــز ایــن عمــل را 
انجــام دهیــم؟ مأمــون از اســتماع ایــن ســخن غــش کــرد و حضــرت فرمودنــد: بایســتید! و آنهــا بــه 
حــال خــود برگشــتند.« )ابــن بابویــه،1404ق، ج2: 83(. ایــن موضــوع بــا تعبیرهایــی متفــاوت، 
به دفعــات در شــعر خوشــدل بــه کار گرفتــه شــده و شــاعر بــه بیانــات گوناگــون، ایــن واقعــه را بــه 

تصویــر کشــیده اســت: 

شـــیر پرده کـــند خصـم او را ادب              پادشـاه عــــجم شــهریار عـــرب

 )خوشدل تهرانی، 1370: 629(

به شیر پرده اگر جان دهد عجب نبود                  به دفع آن که به ضّد امام ما خیزد

بلی که زادۀ شیر خـدا به صـورت شیر                 بداد جان که پی قتل آن دغا خیزد 

)همان: 614(

4ـ2ـ2  حدیث مبارک سلسله الذهب 

ــه  ــاد ب ــد را اعتق ــی توحی ــرط قبول ــام g ش ــه ام ــت ک ــله الذهب اس ــهور سلس ــث مش »حدی
امامتــش دانســتند: "قــال اهلل كلمــة ال إِلـَـَه إاِلّ اهللُ ِحْصنِــی فََمــْن َدَخــَل ِحْصنِــی أَِمــَن َعَذابـِـی ـ 
بعــد از فاصلــه زمانــی كوتاهـ  فرمودنــد: بُِشــُروِطَها َو أَنـَـا ِمْن ُشــُروِطَها" )خداونــد فرمــود: عبارت 
ــه نیســت« دژ اســتوار مــن اســت. هــر کــس درون آن گــردد، از کیفــرم  » هیــچ معبــودی جــز الل
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ــه شــرایطش کــه مــن یکــی از شــرایط هســتم(.  ــود. امــام در ادامــه فرمــود: ب در امــان خواهــد ب
)قمــی،1371: 347؛ ابن بابویــه، 1404ق، ج2: 299-296(. در بیــت زیــر اشــارۀ شــاعر بــه بــه 

عبــارت »أنــا مــن شــروطها« تداعیگــر ایــن حادثــۀ مبــارک اســت: 

حدیث سلسله برخوان و اندر آن بنگر                چه نکته ها ز »أنا من شروطــها« خــیزد

)خوشدل تهرانی، 1370:  615(

4ـ2ـ3  نماز باران 

نقــل اســت کــه وقتــی مأمــون امــام رضــا g را ولیعهــد خــود قــرار داد، تــا مدتــی از بــارش بــاران 
خبــری نبــود. به دنبــال ایــن موضــوع، عــده ای از نزدیــکان مأمــون، امــام g را ســبب بخیل شــدن 
آســمان و عــدم بــارش بــاران می دانســتند. بنابرایــن، مأمــون از امــام درخواســت می کنــد کــه بــرای 
بــارش بــاران دســت به دعا شــود. بــا دعــای امــام بــاران شــدید شــروع بــه باریــدن می کنــد و مــردم 
ــدل در  ــه،1404ق، ج2: 167-172(. خوش ــوند )ابن بابوی ــع می ش ــام جم ــرد ام ــکر، گ ــرای تش ب
بیــت زیــر بــا تعبیــری شــاعرانه و بــا حســن تعلیلــی بســیار زیبــا، دلیــل جان بخشــیدن بــه شــوره زار 
بی جــان را نــگاه لطف آمیــز ایشــان بــه مــردم می دانــد و در ضمــن ایــن امــر اشــاره ای تلمیحــی بــه 

حادثــۀ باریــدن بــاران و زنده شــدن زمیــن مــرده در زمــان امــام هشــتم g داشــته اســت: 

آن کو به شوره زار گر از لطف بنگرد               ریحان و الله گردد در شوره زار سبز

)همان: 649(

4-2-4. ضامن آهو بودن 

داســتان ضامــن آهــو بــودن امــام رضــا g در اشــعار شــاعران ایرانــی جلــوه خاصــی پیــدا کــرده 
اســت. »داســتانی کــه در جغرافیــای خطّ ســیر هجــرت امــام رضــا g از مدینــه بــه مــرو اتفــاق 
افتــاده و در افــواه مــردم اســت. وقتــی آن حضــرت بــه دشــت پهنــاور ســمنان می رســد، آهویــی 
اســیر در بنــد صیــاد می بینــد. آهــو از امــام رضــا g می خواهــد کــه نــزد صیــاد ضامــن شــود تــا 
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بــه النــه و اقامتــگاه خــود بــرود و بچــۀ خــود را شــیر دهــد. امــام ضمانــت می کنــد و آهــو مــی رود و 
پــس از ســاعتی برمی گــردد. صیــاد بــا دیــدن ماجــرا، آهــو را آزاد می کنــد.« )میرآقایــی، 1391: 

 .)11

خطــاب امــام g بــه لقــب ضامــن آهــو در بســیاری از مدحّیــات خوشــدل، بــه همیــن واقعــه 
ــاره دارد:   اش

به ظّل ضامن آهو برم پناه و چه غم          زند به شیر اگر خصِم نابه کار انگشت

امام ثامن ضــامن علّی بن مـوسی           کزوسـت در هــــمه آفاق آشـــــــکار

 )خوشدل تهرانی، 1370:  588(

4ـ3  شوق زیارت 

امــام رضــا g از بزرگ تریــن مؤمنــان، صالحــان، صدیقــان و یکــی از معصومــان b اســت. ادب 
در برابــر ایــن امــام بزرگــوار، مؤمنــان را وامی داشــت بــه زیــارت حــرم مطهرشــان مشــرف شــوند و 
افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود، از دریــای معنویــت بی بدیــل ایشــان اســتفاده کننــد. 
زیــارت عملــی عبــادی اســت کــه از دیربــاز نــزد شــیعیان اهمّیــت بســیاری داشــته اســت و مؤمنان 
به وســیلۀ ایــن عمــل، ارادت خــود را بــه محضــر ایــن بزرگــواران کــه بــه اعتقــاد آنــان جانشــینان بــر 
حــّق پیامبــر n هســتند، نشــان می دهنــد. حضــور مبــارک امــام هشــتم g در ســرزمین ایــران 
ایــن پیونــد عاطفــی را مســتحکم تر کــرده اســت به طوری کــه شــاعران بســیاری دســت بــه ســرودن 
مدایــح و مرثیه هایــی دربــارۀ آن بزرگــوار زده انــد. »مؤمنــان همــواره از ژرفــای جــان بــه اهــل بیــت 
b عشــق می ورزنــد و در پــی دســتیابی بــه درک محضــر آنــان هســتند. طبیعــی اســت کــه محّبت 
ــان، در  ــاک و نورانی ش ــای پ ــارت مرقده ــی دارد و زی ــی در زندگ ــار گوناگون ــا و آث ــان جلوه ه ــه آن ب
زمــرۀ مهم تریــن آن جلوه هاســت. از دیربــاز زیــارت امــام رضــا g نــزد مــردم ایــران و شــیفتگان 
 n آن حضــرت اهمیــت زیــادی داشــته اســت زیــرا او را جانشــین خداونــد و فرزنــدان رســول اکــرم

می داننــد.« )محمــدی و همــکاران، 1394: 71(.
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خوشــدل بــا بیــان خویــش، خداونــد را بــه حــّق صاحــب مهربانــی ســوگند می دهــد کــه وصــال 
ــا بدین وســیله هــّم و غــم از زندگــی وی رخــت  و شــوق زیــارت امــام رضــا g را نصیبــش کنــد ت

بربنــدد:

بارالها تو را حّق آن ذوالعطوف               آن شـــِه بی زوال آن مـــِه بی خـــسوف

با وصـالش ببر از دل ما لهوف               چون به محشر کند نزد جدش جلوس

)خوشدل تهرانی، 1370: 30(

شــاعر بــا اســتفاده از اســلوب منــادا در بیــت نخســت و بیــان خطابــی، خــود را در محضــر خداوند 
دانســته و او را در دل و جــان نزدیــک خــود متصــور شــده اســت. از ایــن رو، اســتعمال ایــن اســلوب 
توســط وی و نیــز تعبیــر از امــام g ذوالعطــوف یعنــی کســی کــه صاحــب کرامت و مهربانی اســت 
و نیــز اســتعاره از ایشــان بــه ماهــی کــه هرگــز ناپدیــد نمی شــود، فضایــی عاطفــی بــه شــعر خــود 

ــیده است.  بخش

 g 4ـ5  غربت امام رضا

ــرده  ــرای امــام بــه کار ب ــه روایاتــی، امــام جعفــر صــادق g در روایتــی لفــظ »غریــب« را ب بنــا ب
اســت. در »عیــون اخبــار« از حســین بن زید مــروی نقــل شــده اســت کــه گفــت: از امــام جعفــر 
صــادق g شــنیدم کــه می فرمــود: مــردی از اوالد فرزنــدم موســی g بیــرون آیــد کــه اســم او 
ــا زهــر کشــته شــود و در آنجــا  ــه زمیــن طــوس می رســد و ب ــر المؤمنیــن g اســت و ب اســم امی
غریــب دفــن شــود.« )ابن بابویــه، 1404ق، ج2: 508(. غــروی نیــز بــا تکیــه بــر ایــن موضــوع، در 
ابیاتــی از مرثیــۀ خــود، ضمــن اشــاره به شــهادت امــام g، غربت ایشــان را بــا بیانــی اندوهگینانه 

بــه تصویــر کشــیده اســت: 

ـــِسبًا                َوهَو َغریٌب بَل َغریُب الُغَربا ـَ قَضی َشهیدا صابِراً ُمحت

تقــــــطعت امعاءه بالــــسم               فــــداه نفسی و ابی و امی

)الغروی االصفهانی، 1427ق: 71(
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ــن  ــه غریب تری ــب بلک ــد. او غری ــی گذران ــه و زندان ــهادت و صبوران ــا ش ــه: 1. روزگار را ب  )ترجم
غریبــان اســت. 2. ســم درون شــکم ایشــان را تکــه تکــه کــرد. مــن و پــدر و مــادرم فــدای او شــویم .(

4ـ6  حزن و اندوه شاعر

حــزن و انــدوه ناشــی از شــهادت مظلومانــه امــام هشــتم g رنــگ غالــب همــۀ مرثیه هــای 
رضــوی غــروی را تشــکیل می دهــد. شــاعر انتخــاب واژگان و تعبیرهایــی را کــه شــاعر 
برگزیــده اســت، به خوبــی وی را در خلــق فضــای انــدوه در ایــن مراثــی یــاری کــرده اســت؛ 
ــز  ــران را نی ــتگان و پیامب ــه فرش ــتی از جمل ــی هس ــه تمام ــاعر، بلک ــا ش ــه نه تنه ــی ک اندوه

شــامل می شــود: 

ـا َجــنَت بِِه یَُد الَمأُموِن نَاَح الَِمیُن َوهو ُذوُشــُجوِن               ِممَّ

ـسَواِن ـــیًا بِخیَرةِ النِـّ نَاَحت عَلیه الُحوُر فِی الِجنَاِن               تََأسِّ

وُح َعَلـیِه َســیُِّد الـَوَری یَنُوُح                 ُحزنًا فََكیَف ال یَنُوُح الرُّ

نَاَحت َعَلیِه النبِیَاُء َوالّرُسل                 بَل الُعُقوُل َوالنُُّفوُس َوالُمثُل

)همان(

ترجمــه: 1. پیامبــر امیــن در حالــی کــه غمگیــن اســت، بــه ســبب آنچــه بــه دســت مأمــون 
رخ داد، نوحــه ســر داد. 2. حوریــان در بهشــت بــرای تســّلی برتریــن بانــوان )حضــرت زهــرا 
ــه روح  ــد چگون ــر می ده ــه س ــر او نوح ــان ب ــِن آدمی ــد. 3. برتری ــر دادن ــه س ــر او نوح g( ب
ــه  ــر او نال ــا ب ــا و پیکره ــا و جان ه ــتادگان عقل ه ــران و فرس ــد؟ 4. پیامب ــرایی نکن ــه س نوح

ســر دادنــد.  
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پی نوشت ها

1. محمدحسین غروی اصفهانی 

)1۲9۶-13۶1 ق( معــروف بــه کمپانــی، از عرفــا و علمــای شــیعۀ دوران معاصــر اســت. وی در 
ــن  ــن درکاظمی ــت و پاکدام ــرم، دانش دوس ــریف، محت ــواده ای ش ــال 1296 در خان ــرم س دوم مح
دیــده به جهــان گشــود و نــزد آنــان پــرورش یافــت. پــدرش محمدحســن از تجــار ثروتمنــد و معروف 
کاظمیــن، مــردی پرهیــزگار و متــدّی و بــا اینکــه بــازرگان بود، علــم و عالمان را دوســت داشــت. وی 
اصالتــًا نخجوانــی بــود و پــس از امضــای قــرارداد ترکمانچــای، نخســت بــه تبریــز و بعــد بــه اصفهان 
مهاجــرت کــرد و ســپس بــه کاظمیــن رفــت. محمدحســین در دهــه دوم زندگــی بــه حــوزه نجــف 
رفــت و مشــغول تعلیــم نــزد اســتادان حــوزۀ آن روز شــد. تحصیــالت مقدماتــی را در محضــر شــیخ 
ــی، 1370: 39؛  ــرد )مطلب ــل ک ــالگی آن  را کام ــا بیست س ــروع و ت ــرکانی ش ــن تویس محمدحس
خیابانــی تبریــزی، 1366: 190(. آیت اللــه غــروی عــالوه بــر تربیــت شــاگردان ممتــاز، آثــار مهمی 
در زمینــۀ فقــه، اصــول، کالم و تفســیر بــه جامعــۀ اســالمی عرضه کرد. ایــن آثــار از ذوق و اســتعداد 
خــدادادی و سرشــار ایــن عالــم بــزرگ حکایــت می کننــد. مهم تریــن امتیــازی کــه در آثــار او وجــود 
دارد، اســتدالل و ابتــکاری اســت کــه از ژرف نگــری و دقت نظــر او ناشــی می شــود. محمدحســین 
غــروی اصفهانــی در پنجــم ذیحجــه ســال 13۶1 ه. ق )۲3 آذر 13۲1( در نجــف درگذشــت و در 
حــرم امیرالمؤمنیــن در اتاقــی کــه جنــب گلدســته قــرار دارد، بــه خــاک ســپرده شــد. )آقابــزرگ 

طهرانــی، 1404ق، ج2: 561(.

2. خوشدل تهرانی 

علــی اکبــر صلح خــواه در نهــم تیــر ســال 1293 در تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. وی فرزنــد 
ــر  ــت. علی اکب ــف داش ــی لطی ــع و ذوق ــی طب ــان اوان جوان ــود و از هم ــواه ب ــم صلح  خ ــاج رحی ح
تحصیــالت متوســطۀ خــود را در مدرســه ثــروت بــه پایــان بــرد و علــوم قدیمه از صــرف و نحــو، فقه و 
اصــول و معانــی بیــان و بدیــع را در مدرســۀ  مــروی بــه انجام رســاند. آنگاه یــک دوره کتــاب »مطول« 
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تفتازانــی و »مغنــی« ابن هشــام را در محضــر آقــا شــیخ علــی رشــتی بــه انجــام آورد و روزگاری را در 
اصفهــان و شــیراز بــه تحصیــل حکمــت و منطــق پرداخــت. خوشــدل ســپس بــه ســیر و ســیاحت 
روی آورد و به مــدت سی ســال، ایــران، عــراق، مصــر، ترکیــه، حجــاز، افغانســتان، پاکســتان و 
هندوســتان را بــه پــای شــوق طــی نمــود و چهــار بــار بــه زیــارت خانــه خــدا رفــت. وی از آن پــس در 
تهــران مانــدگار شــد و بــه شــعر و شــاعری پرداخــت. وی پــس از عمری مجاهــدت ادبی و هنــری در 
دوم مهــر 1365 در 72 ســالگی درگذشــت و در آســتانه شــیخ صــدوق در شــهر ری به خاک ســپرده 
ــه و  ــده، قطع ــزل، قصی ــب غ ــرد، در قال ــص می ک ــدل تخل ــه خوش ــواه ک ــر صلح خ ــد. علی اکب ش
مثنــوی شــعر می ســرود و در غــزل بــه شــیوه  طائــب معتقــد بــود. آثــار اوســت: دیــوان خوشــدل، 

دیــوان غزلیــات، دیــوان منتخبــات، عمده االســرار، و گلشــن خوشــدل )آصفــی،1397(.

نتیجه 

ســیمای تابنــاک امــام رضــا g در ســروده های مذهبــی شــاعران شــیعه جلــوه ای بــارز داشــته 
ــتایش  ــه س ــه ب ــت ک ــوان یاف ــی می ت ــی و عرب ــات فارس ــدی را در ادبی ــاعر متعه ــر ش ــت. کمت اس
اهــل بیــت b نپرداختــه و ســخنی از ایــن بزرگــوار بــه میــان نیــاورده باشــد. خوشــدل تهرانــی و 
ــود را در  ــت خ ــتر هّم ــه بیش ــتند ک ــاعرانی هس ــه ای از ش ــی نمون ــروی اصفهان ــین غ محّمدحس
ــوی  ــعار رض ــه اش ــروده اند ک ــی را س ــای فراوان ــح و مرثیه ه ــرار داده و مدای ــی ق ــعر دین ــت ش خدم
بخــش قابــل توجهــی را در دیــوان دو شــاعر بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا جســتجوی دقیــق 

ــه: ــم ک ــی دریافتی ــروده های مذهب ــن س در ای

خوشــدل بــا احتســاب تمــام مدایــح و مرثیه هــا و قصیده هایــی کــه در منقبــت امــام g آورده 
اســت، در مجمــوع در دوازده  قصیــده بــه ایــن مهــم پرداخته اســت؛ حــال آنکه غــروی اصفهانی در 
یــازده قصیــده بــه مضامینــی چــون مــدح و منقبــت و مرثیــه بــه بیــان فضایــل و مــکارم ثامن االئمــه 
توجــه داشــته اســت. می تــوان گفــت دســتاوردی کــه هــر پژوهــش تطبیقــی بــا خــود بــه ارمغــان 
مــی آورد ایــن اســت کــه طرفیــن مــورد بررســی، بعضــًا اندیشــه های یکســانی دارنــد. به عبارتــی، 
دغدغه هــای ذهنــی هــر موّلــد ادبــی در موضوعــی خــاص تقریبــًا مشــابه هــم اســت چنان کــه در 
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ایــن مختصــر مشــاهده شــد. خوشــدل تهرانــی و غــروی در مباحثــی چــون بیــان فضایــل اخالقــی 
 ،)g منزلــت و فضیلت های امــام ،g کرامــات بیانــی و کالمــی ، حکمــت و علــم امام( g امــام
والیــت، وجــه تســمیه امــام بــه لقــب رضــا g، کرامــت بــارگاه مطهــر امــام، خیانت و پیمان شــکنی 

مأمــون و... دارای اشــتراکاتی نزدیــک بوده انــد.

بــا تمــام ایــن شــباهت ها، تفاوت هایــی نیــز بــا هــم دارنــد و آن اینکــه خوشــدل بــه برخی حــوادث 
تاریخــی زندگــی امــام g، نمــاز بــاران و حدیــث سلســلة الذهب، لقــب ضامن آهــو، اشــاره کــرده 
و در ایــن میــان از شــوق زیــارت ســخن بــه میــان آورده اســت. غربــت امــام و حــزن و انــدوه شــاعر، 
جلــوه ای متفــاوت از شــعر غــروی اســت کــه نمــود بارزتــری در شــعر وی دارد. خوشــدل تهرانــی بــا 
توجــه بــه کثــرت مدایــح و مراثــی و نیــز پرداختــن بــه مضامیــن بدیعــی رضــوی متنــوع، در ابــراز 
عواطــف و احساســات خــود موفق تــر بــوده اســت. به طــور کّلــی، پرداختــن بــه موضوعاتــی از ایــن 
ــرای  ــه ای ب دســت نه تنهــا گامــی در جهــت غنــای ادبیــات دینــی شــمرده می شــود، بلکــه زمین

معرفــی شــاعران متعهــد و پژوهــش پیرامــون آثــار آنــان را به وجــود مــی آورد. 
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