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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/11/21  پذیرش: 1398/3/20
حسین مهتدی1  

چکیده 

ادبیــات متعهــد یــا »األدب الملتــزم« همــواره مــورد توجــه شــاعران معاصــر عــرب بــوده اســت. یکــی از 
موضوعاتــی کــه شــاعران معاصــر عــرب در اشــعار خــود بــه آن پرداخته انــد اشــعار رضــوی اســت. شــاعران 
روحانــی معاصــر عــرِب اهــل بیــت b، خــود را بــه بیــان حقایــق و نشــر فضایــل ایــن خانــدان پــاك موظــف 
می داننــد و در ایفــای ایــن رســالت، نهایــت تــوان خــود را بــه کار بســته اند و بــا معرفــی نقــش پیشــوایی و 
طالیه دارانــه امــام رضــا g در میــان مــردم و  بیــان مظلومیــت و ســتمی کــه بــر ایشــان رفتــه بــود، بهتریــن 
اســتفاده  ها را از هنــر شــعر برده انــد. درون مایه هــای اشــعار رضــوی ایــن شــاعران بــه دو قســمت مدایــح 
و مرثیه هــا تقســیم می شــود. مدایــح رضــوی مدایحــی صادقانــه و برآمــده از عواطــف و بــه دور از تکســب 
اســت و بــه موضوعاتــی ماننــد جنبه هــای معنــوی امــام رضــا g، توســل و موضــوع زیــارت می پــردازد و 
از پرداختــن بــه توصیفــات ظاهــری امــام رضــا g در ایــن اشــعار اجتنــاب شــده و همچنیــن مرثیه هــای 
آنــان نیــز اشــعاری بــدون تکّلــف اســت. در مرثیه هــا نیــز موضوعاتــی ماننــد چگونگــی شــهادت آن حضرت 
و بیــان خیانت هــای مأمــون و غربــت امــام رضــا g توجــه شــاعران را بــه خــود جلــب کرده اســت. شــاعران 
ــا و صــور  ــرای بیــان ایــن اغــراض از عناصــر طبیعــی همچــون ســتارگان، خورشــید، دری معاصــر عــرب ب
بالغــی همچــون تشــبیه و اســتعاره و تضــاد بهــره می برنــد؛ همچنیــن از حــوادث و رویدادهــای تاریخــی 
ــت و  ــات اس ــم و روای ــرآن کری ــات ق ــاس از آی ــوی اقتب ــعار رض ــم اش ــای مه ــد. از ویژگی ه ــک می گیرن کم

این کــه مدایــح و مراثــی ایــن شــاعران برخــالف دیگــر شــاعران بــه  دور از نســیب و غــزل اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، ادبیات متعهد، شعر معاصر عرب، شعر رضوی، مدح و رثا.
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1. مقدمه

اشــعاری کــه دربــارۀ اهــل بیتb ســروده شــده اســت در ادب فارســی در زمرۀ »ادبیــات متعهد« 
و در ادب عربــی نیــز در »األدب الملتــزم« قــرار دارد. »شــعر دینــی بــه  طــور عــام و مدایــح مذهبــی 
بــه  طــور خــاص، تأثیــری شــگرف و قابــل اعتنــا در روح و جــان مخاطبــان حقیقــی شــعر گــزارده و 
ــی، به طوری کــه  ــج اعتقــادات و مفاهیــم واالی انســانی و ایمان ــرای تروی ــوده اســت ب وســیله ای ب
ــوان  ــد، نمی ت ــتعد دارن ــان مس ــی در اذه ــی و اجتماع ــی، اخالق ــی، دین ــعار تعلیم ــه اش ــری ک اث
انــکار کــرد؛ همیــن  نکتــه اســت کــه ســّر پیدایــش این گونــه اشــعار را توجیــه کــرده و توســعه آن هــا 
ــت  ــل بی ــای اه ــدح و رث ــن رو م ــت«)زرین کوب، 1363: 113(. از همی ــاخته اس ــز می س را ناگری
ــن  ــادی را در ای ــه خــود اشــعار زی ــان هنرمندان ــا زب ــوده اســت و ب همــواره مــورد توجــه شــاعران ب
بــاره ســروده اند. در ایــن میــان امــام رضــاg از آن جــا کــه بــا فشــار مأمــون مجبــور بــه هجــرت 
از ســرزمین آبــا و اجــدادی خــود در مدینــه بــه خراســان شــد و بــه »غریــب الغربــاء« شــهرت یافتــه، 
مــورد توجــه شــاعران عــرب گردیــده اســت. شــاعران معاصــر عــرب نیــز کــه بــرای زیــارت آن امــام 
رئــوف بــه مشــهد مشــرف می شــدند بــا دیــدن انبــوه زائــران آن حضــرت زبــان بــه مــدح و رثایــش 
می گشــودند و بــا بیــان مناقــب آن حضــرت، ســعی در زنــده نگــه داشــتن یــاد او داشــتند. از آن جــا 
کــه دورۀ نهضــت شــعر عــرب از حملــه فرانســه بــه مصــر در ســال 1213 قمــری شــروع می شــود 
و تاکنــون نیــز ادامــه دارد، نگارنــده نیــز در ایــن مقالــه فقــط اشــعار شــاعران ایــن دوره را بررســی 
کــرده اســت. جســتار حاضــر تــالش می کنــد، مدایــح و مرثیه هــای شــاعران معاصــر عــرب را کــه 
در ســتایش و ســوگ امــام رضــاg ســروده اند، بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلی و اســتقرایی 

بررســی کنــد. 

2. سؤاالت تحقیق

نگارنده در این مقاله برآن است تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:

1. مهم ترین درون مایه های اشعار رضوی در شعر شاعران معاصر عرب چیست؟
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2. مدایح و مرثیه های شاعران رضوی چه تفاوتی با دیگر شاعران دارد؟

3. شاعران معاصر عرب در توسالت خود چه درخواست هایی از امام رضاg داشته اند؟

3. پیشینه تحقیق

با تحقیق در منابع متعدد، به آثاری دربارۀ اشعار رضوی دست یافتیم که عبارتند از: 

1. چنــاری و همــکاران)1394( در مقالــه ای بــا عنــوان »ســیمای امــام رضــاg در آینــه شــعر 
دعبــل خزاعــی و نظیــری نیشــابوری« بــه بررســی تطبیقــی ســیمای امــام رضاg در شــعر شــاعر 
ــری  ــی نظی ــان یعن ــی زب ــاعری فارس ــی و ش ــاعر دورۀ اول عباس ــی ش ــل خزاع ــی دعب ــرب یعن ع
ــرب  ــر ع ــاعران معاص ــعر ش ــه ش ــاره ای ب ــچ اش ــد و هی ــی 1021 ق( پرداخته ان ــابوری )متوف نیش
نکرده انــد؛ 2. فــالح)1390( در مقالــه  کوتــاه خــود بــا عنــوان »ســیمای امــام رضــاg در اشــعار 
شــعرای شــیعی معاصــرش« هیــچ اشــاره ای بــه اشــعار شــاعران معاصــر عــرب نکــرده اســت؛ 3. 
ــوی  ــعر رض ــی ش ــه بینامتن ــش رابط ــوان »خوان ــا عن ــه ای ب ــکاران)1396( در مقال ــهرکی و هم ش
ــه بررســی روابــط بینامتنــی شــعر رضــوی در اشــعار شــاعران معاصــر فارســی  معاصــر و قــرآن« ب
ــۀ »بررســی تطبیقــی مدایــح  و قــرآن کریــم پرداخته انــد؛ 4. یلمه هــا و همــکاران)1394( در مقال
رضــوی در شــعر عربــی و فارســی از ابتــدا تــا پایــان قــرن دهــم« به بررســی تطبیقــی مدایــح رضوی 
در شــعر عربــی و فارســی از ابتــدا تــا پایــان قــرن دهــم پرداخته انــد و هیــچ اشــاره ای بــه شــاعران 
معاصــر عــرب نکرده انــد؛ همــان  طــور کــه مشــخص شــد از آن جــا کــه ایــن مقــاالت بــه بررســی 
ــر  ــن  خاط ــه  همی ــد؛ ب ــرب نپرداخته ان ــر ع ــاعران معاص ــعر ش ــاg در ش ــام رض ــای ام ــدح و رث م
ــعر  ــاg در ش ــام رض ــای ام ــدح و رث ــارۀ م ــتقل درب ــی مس ــه پژوهش ــد ک ــاب می کن ــرورت ایج ض
شــاعران معاصــر عــرب انجــام گیــرد؛ بنابرایــن ایــن مقالــه در نــوع خــود نخســتین اثــری اســت کــه 

ــود.  ــته می ش ــه نگاش ــن زمین در ای
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4. چارچوب نظری پژوهش

اشــعار رضــوی را بــا توجــه بــه موضــوع آن بــه دو دســته مــدح و رثــا می تــوان تقســیم کــرد. مــدح به 
معنــی ســتایش کــردن و ســتودن خصلت ها و صفات نیک کســی اســت و »شــعر مدحی ستایشــی 
اســت کــه شــاعر از ممــدوح خــود می کنــد و ضمــن آن ســجایای اخالقــی وی را برمی شــمرد و از 
ــه بزرگداشــت  او می گشــاید«)رزمجو، 1374:  ــان ب رفتــار و موفقیت هــای او تمجیــد می کنــد و زب
39( شــعر مدحــی بــه دو دســته مــدح تکســبی و مــدح صادقانــه تقســیم می شــود. شــاعر در مــدح 
تکســبی بــه  دنبــال گرفتــن صلــه و پــول از ممــدوح اســت ماننــد اشــعاری کــه در مــدح پادشــاهان 
ــه اشــعار برآمــده از احســاس و عاطفــه صادقانــه شــاعر  ســروده می شــود؛ ولــی در مــدح صادقان
ــا در شــعر  ــه اســت. »رث ــه ممــدح خــود اســت کــه مدایــح شــاعران رضــوی نیــز این گون نســبت ب
عربــی بــه بیــان شــرایط روحــی، ابــراز تحّســر و ناراحتــی بــر مــرده، گریــه بــر فضایــل و مناقــب وی 
بــرای به تصویــر کشــیدن احساســات درونــی او در برابر مــرگ، اطــالق می شــود«)انصاری، 1389: 
38(. رثــا بایــد ســاده و برآمــده از احساســات شــاعر باشــد. »در رثــا قلــب و فکــر شــاعر تحــت تأثیــر 
حادثــه قــرار گرفتــه، جوشــش احساســات لطیــف و خالــص در درون او گــره از زبانــش می گشــاید و 
شــعری برخاســته از عمــق جــان کــه بازتــاب غــم و انــدوه اوســت، بــر زبانــش جــاری می شــد. ایــن 
بــدان معناســت کــه شــاعر در مرثیــه از هرگونــه بــازی بــا کلمــات و صنعت پردازی هــای متکلفانــه 
بــه  دور اســت«)همان: 40(، زرین کــوب در این بــاره می گویــد: »زبــان در مرثیــه بایــد ســاده باشــد 
و بی تکّلــف، از آن  رو کــه تکّلــف و صنعــت بــه طبیعــی بــودن احساســی کــه مضمــون مرثیــه اســت، 
لطمــه می زنــد. اهمیــت ایــن نکتــه تــا جایــی اســت کــه ایــن بی تکلفــی اگــر بــه ســنت های قدیــم 
ــرده  ــر ک ــوس قوی ت ــرش را در نف ــه تأثی ــرط آن ک ــت، به ش ــاک نیس ــه وارد آورد، ب ــم لطم ــی ه ادب

باشــد«)زرین کوب، 1363: 144(. 

مدایــح شــاعران ادبیــات متعهــد مدایحــی صادقانــه و رثــای آنــان نیز بــدون بــدون تکّلــف و برآمده 
از احساســات صادقانــه آنــان اســت و برخــالف شــاعران دیگــر کــه مدایــح و رثاهــای خــود را عمومــًا 
بــا نســیب و غــزل آغــاز می کننــد ایــن دســته از شــاعران از آوردن نســیب در مقدمــه اشــعار خــود 
ــرب  ــر ع ــاعران معاص ــوی ش ــعار رض ــای اش ــی درون مایه ه ــه بررس ــال ب ــد. ح ــاب می کنن اجتن

می پردازیــم.
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5. مدایح رضوی شاعران معاصر عرب 

مدایــح رضــوی شــاعران معاصــر عــرب از نــوع مدایــح صادقانــه و برآمــده از عواطــف و احساســات 
ــارت  ــوع زی ــل و موض ــاg و توس ــام رض ــوی ام ــخصیت معن ــی ش ــامل بررس ــت و ش ــاعران اس ش
اســت. شــاعران معاصــر عــرب در هــر یــک از ایــن موضوعــات ارادت قلبــی خــود را بــه آن حضــرت 

بــا زبانــی ادیبانــه بــه تصویــر می کشــند.

g5-1. شخصیت معنوی امام رضا

شــاعران معاصــر عــرب ضمــن اشــاره بــه ناتوانــی عقــل بشــری بــرای درک مقــام امام رضــاg در 
بیــان شــخصیت معنــوی آن حضــرت بــه نســب پــاک ایشــان، بخــش و کــرم، مظهــر حــق تعالــی، 

مخــزن اســرار الهــی، امامــت ایشــان و ... اشــاره می کننــد.

عبــد الصمــد بــن محمــد باقــر الخامنئی)متوفــی 1311 ق( دربــارۀ شــخصیت معنــوی امــام رضا
g چنیــن می ســراید:

1. أبا حسٍن فی ذاتَك العقُل حیراُن

فیا لیَت شعری ما لوصِفَك عنواُن    

2. َلَعمرَك إّنی فی ثناِئَك عاجٌز

وها أنا أقوی الناِس قواًل ولّساُن    

3. َغدوَت لذاِت الواجِب الحقِّ ُمظهًرا

فما سّر أن یحوی وجوَدَك أمکاُن    

4. علی المأل الُقدسی ُفّضلُتموا وها

لشیعِتُکم فضٌل علیهم وُرجحاُن   
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5. وأرواُحُکم نوٌر بسیٌط حقیقًة

ُتشخُص ِمنکم للتمائِز أبداُن   

6. وصیُتَك التقوی وشیمُتَك الُهدی

وعادُتَك الَجدَوی وفعُلَك إحساُن   

7. وفیُضَك ما الغبراُء میداُن جریِه

له عرصٌة خضراُء مجرًی ومیداُن   

)الخامنئی، 1414 ق: 44-5(

1. ای ابــا الحســن عقــل از درک کنــه ذات تــو ســرگردان اســت، ای کاش می دانســتم وصــف تــو 
چــه عنوانــی دارد؛ 2. بــه جانــت ســوگند کــه مــن از ثنــای تــو عاجــز هســتم؛ درحالــی کــه مــن از 
نظــر ســخن و زبــان از همــه مــردم تواناتــر هســتم؛ 3. تــو بــه مظهــر ذات خــدا تبدیــل شــده ای پس 
ــد  ــری یافته ای ــی برت ــأل قدس ــر م ــد؛ 4. ب ــودت را در برگرفته ان ــا وج ــه مکان ه ــت ک ــّری اس ــه س چ
و اینچنیــن شــیعه شــما بــر آنــان فضــل و برتــری دارنــد؛ 5. روح هــای شــما حقیقتــًا نــور روشــنی 
اســت کــه از نــور شــما بدن هــا از یکدیگــر تشــخیص داده می شــود؛ 6. ســفارش تــو تقــوی اســت و 
خلــق و خــوی تــو هدایــت اســت و عــادت تــو بخشــش اســت و کار تو نیکــی کــردن اســت؛ 7. زمین 

میــدان مســابقه بــرای فضــل تــو نیســت؛ بلکــه آســمان ها میــدان همــاوردی  توســت.

از نــگاه شــاعر، امــام رضــاg از چنــان مقامــی برخوردار اســت کــه عقــل از درک آن عاجز اســت. 
ــی  ــور حقیق ــت ن ــل بی ــگاه او اه ــد و از ن ــی می دان ــق تعال ــر ذات ح ــاg را مظه ــام رض ــاعر ام ش
هســتند. شــاعر تقــوی و هدایــت و بخشــش و نیکــی را از مهم تریــن خصــال معنــوی آن  حضــرت 
می دانــد و معتقــد اســت کــه آن حضــرت چنــان بخشــنده اســت کــه ایشــان را بــا آدمیــان نمی توان 
مقایســه کــرد؛ بلکــه شایســته اســت بــا افالکیــان مقایســه شــوند. یکــی از ویژگی هــای امــام رضــا
g بخشــش ایشــان اســت. حضــرت در این بــاره می فرمایــد: »دارنــدۀ نعمــت، در آزمــون بزرگــی 
ــوگند  ــدا س ــه خ ــاخته و ب ــب س ــه او داده واج ــه ب ــی ک ــود را در نعمت ــوق خ ــدا حق ــرا خ ــت؛ زی اس
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نعمت هایــی از خداونــد عــز و جــّل نــزد مــن اســت و مــن پیوســته از ایــن بابــت بیمناکــم تــا آن گاه 
کــه حقوقــی را کــه خداونــد بــر من واجب ســاخته اســت ادا کــرده باشــم«)فضل اللــه، 1377: 46( 
بیــت ســوم بــه نکتــه فلســفی بســیار زیبایــی اشــاره می کنــد، شــاعر در ایــن بیــت بیــان می کنــد: 
ــو را در  ــی و مــکان ت ــه در مکان ــو کــه تجلــی و مظهــر خــدای ال مــکان هســتی چگون در عجبــم ت

برگرفتــه اســت، گویــا نامحــدود و نامتناهــی در متناهــی حلــول کــرده و جــای گرفتــه اســت. 

الِجّشی القطیفی)متوفی 1376 ق( نیز در این باره می سراید:

1. للرضا فی العال مقاٌم عظیٌم

طائُر الفکِر حوله ال یحوُم   
2. ورَث المجَد ِمن أٍب بعد جدٍّ

َوَنماه بعد الکریِم کریُم   

وا 3. زینٌة فی سماء المعالی َتَجلَّ

مثل ما زانت السماء النجوُم   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 312(

1. رضــا در بزرگــواری مقامــی بــزرگ دارد و پرنــدۀ فکــر در اطــراف او نمی چرخــد؛ 2. مجــد را از 
پــدری بعــد از جــدی بــه ارث بــرد و نســبش بعــد از کریــم، کریــم اســت؛ 3. زینتــی در آســمان بلنــد 

درخشــید همان طــور کــه ســتارگان آســمان را زینــت دادنــد.

الِجّشــی نیــز همچــون عبــد الصمــد الخامنئــی مقــام امــام رضــاg را فراتــر از درک عقل بشــری 
ــی را  ــام بزرگ ــه ام ــد ک ــان می کن ــاره و بی ــرت اش ــی آن حض ــگاه خانوادگ ــه جای ــز ب ــد. او نی می دان
ــام را  ــرد ام ــره می ب ــبیه به ــت تش ــه از صنع ــاعر در ادام ــد. ش ــه ارث برده ان ــش ب ــداد کریم از اج
بــه ســتارگانی تشــبیه می کنــد کــه باعــث نورانــی شــدن آســمان می شــوند. همان طــور کــه نــور 
ــرای همــه مــردم اســت. شــاعر در  ــۀ رحمــت ب ــه همــه مــردم می رســد، امــام نیــز مای ســتارگان ب
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ــراید: ــه می س ادام

1. ظهرت فیك آیُة الّرحمِن

َفَسرت فی عوالم المکاِن   

2. عالـًما إثر عالم فیه قد قمَت 

إماًما تدعو إلی الیماِن   

3. َفُشِقی َمن ُشِقی بإنکاره األمَر

وفاَز السعید بالذعان   

4. أنَت باُب الله فی الخلِق َمن لم

یأته منه آب بالحرماِن   

)همان: 312(

ــن نشــانۀ خــدا در سراســر هســتی منتشــر شــد؛  ــو آشــکار و ای 1. نشــانۀ خــدای رحمــان در ت
2. عالمــی بعــد از عالمــی کــه تــو در آن بــه  عنــوان امــام برخاســتی درحالی کــه بــه  ســوی ایمــان 
دعــوت می کنــی؛ 3. پــس کســی کــه گرفتــار انــکار دســتور او شــد بدبخــت اســت و کســی کــه 
اذعــان بــه امامــت او کنــد پیــروز و خوشــبخت اســت؛ 4. تــو در خــدا در میــان خلق هســتی هرکس 

از آن وارد نشــود بــا محرومیــت برگشــت.

شــاعر امــام رضــاg را آیــت و نشــانۀ خــدای متعــال در روی زمیــن می دانــد؛ بــه  همیــن  خاطــر 
او را امامــی می دانــد کــه مــردم را بــه ایمــان بــه خــدا دعــوت می کنــد او معتقــد اســت کــه هرکــس 
ــت آن  ــه امام ــان ب ــس اذع ــت و هرک ــده اس ــان دی ــت و زی ــد بدبخ ــرت باش ــت آن حض ــر امام منک
ــرو  ــد در گ ــرش توحی ــرط پذی ــه ش ــت ک ــد اس ــود. او معتق ــتگار می ش ــد رس ــته باش ــرت داش حض
ــد کــه هرکــس  ــه توحیــد می دان ــه  همین خاطــر امــام را در ورود ب پذیــرش امامــت ائمــه اســت؛ ب
از پذیــرش امامــت امــام ســرباز زنــد ناامیــد و محــروم می شــود. بیــت آخــر اشــاره بــه ایــن حدیــث 
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ــی  ــَل ِحْصِن ــا َدَخ ــْن َقاَله ــی َفَم ــَه ِحْصِن ــَه إاّلالّل ــُة الإل ــد: »َکِلَم ــاg می فرمای ــام رض ــه ام دارد ک
َوَمــْن َدَخــَل ِحْصِنــی أِمــَن ِمــْن َعَذاِبــی لِکــْن ِبَشــْرِطها َوُشــُروِطها َوأَنــا ِمــْن ُشــُروِطها«)ابن بابویــه، 
1378 ق، ج2: 135( خــدا می گویــد گفتــن »لالــه إال الّلــه« دژ جاودانــی مــن اســت و هرکــس آن 
را بگویــد وارد دژ مــن مــی گــردد و هرکــس وارد دژ مــن شــد از عــذاب مــن ایمــن می گــردد؛ ولــی 
بــه شــرطی و شــروطی کــه مــن از شــروط آن هســتم. »اقــرار بــه توحیــد در صورتــی ایمــن بخــش و 
نجــات آفریــن اســت کــه دیگــر شــرایط بــه آن ضمیمــه گــردد و یکــی از شــرایط، آن اســت کــه بشــر 
از حکومــت معصــوم کنــار نــرود و حکومــت معصــوم را کامــاًل بپذیــرد و در حقیقــت، امــام مســئله 
والیــت و حکومــت معصــوم را تکمیــل کننــده توحیــد می دانــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت حکومــت 

ــا: 185(.  ــز از میــان برو«)ســبحانی، بی ت طاغوت هــا ســبب می شــود کــه همــان توحیــد نی

احمــد الوائلــی )متوفــی 1424 ق( نیــز بــه عظمــت اجــداد امــام رضــاg اشــاره می کنــد و در 
ــن زمینــه می ســراید: ای

1. یا بن أصالب من أعّز رجال

و ابن أرحام ِمن أعّف نساء   

2. یا بَن بیٍت به هابط جبریل

ِد األنبیاء ومحراُب سیِّ   

)الوائلی، 2007 م: 153(

1. ای پســر صلب هــای قوی تریــن مــردان و ای پســر رحم هــای عفیف تریــن زنــان؛ 2. ای پســر 
خانــه ای کــه جبرئیــل در آن فــرود آمــد و محــراب ســرور پیامبــران اســت.

شــاعر در ایــن ابیــات بــه خانــواده ای کــه امــام رضــاg در آن پــرورش یافتــه اســت و بــه عظمت و 
پاکــی اجــداد پــدری و مــادری آن حضــرت اشــاره می کنــد و اجــداد او را بهتریــن مــردان و بهتریــن 
ْشــَهُد 

َ
زنــان می دانــد. در زیــارت اربعیــن و زیــارت وارث نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت: »أ

َرِة«)طوســی، 1365، ج6: 113( در بیت  ْرَحــاِم اْلُمَطهَّ
َ
ــاِمَخِة َو اأْل ْصــالِب الشَّ

َ
ــَك ُکْنــَت ُنــورا ِفی اأْل نَّ

َ
أ
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دوم شــاعر اشــاره دارد کــه امــام رضــاg در خانــواده ای پــرورش یافتــه اســت کــه جبرئیــل در آن 
نــازل شــده و خاتــم پیامبــران در آن نمــاز گــزارده اســت. 

ــی 1340 ق( در  ــی القطیفی)متوف ــی القدیح ــالدی البحران ــن الب ــیخ حس ــن ش ــی ب ــیخ عل ش
توصیــف خصــال امــام رضــاg بــه پاکــی آن حضــرت از هــر گونــه آلودگــی اشــاره می کنــد و در 

ــراید: ــاره می س ــن  ب ای

1. فإّنه ِمن کرام طاهرین لقد

َصفا ذواتهم الباری وزّکاها   

2. وأذهب الرجَس عنهم ال یلّم بهم

عیب ونقص وحاشاه وحاشاها   

3. وإّنهم فلك نوح فاز راکبها

وخاب تارکها والناَر یصالها   

)الخّفاف، 1431 ق: 95(

ــی را از  ــت؛ 2. ناپاک ــده اس ــاک گردانی ــان را پ ــد ذاتش ــت خداون ــاکان اس ــن پ 1. او از گرامی تری
آنــان بــرده اســت و هرگــز هیــچ عیــب و نقصــی بــه آنــان نمی رســد؛ 3. آنــان همچــون کشــتی نــوح 
هســتند کــه هــر کــس ســوار آن شــود رســتگار می شــود و هــر کــس آن را تــرک کنــد نــا امیــد و وارد 

ــود. ــش می ش آت

شــاعر در بیــت اول و دوم بــر پاکــی امــام رضــاg و ائمــه اطهــار تأکیــد می کنــد و آنــان را از هــر 
پلیــدی پــاک و مبــرا می دانــد و عبــارت »أذهــب الرجــس عنهــم« اشــاره بــه ایــن آیــه قــرآن دارد: 
َرُکــْم َتْطِهیًرا«)احــزاب، 33( و بیت آخر  ْهــَل اْلَبیــِت َویَطهِّ

َ
ْجــَس أ ــُه ِلیْذِهــَب َعنُکــُم الرِّ َمــا یِریــُد اللَّ »ِإنَّ

ْهــِل َبیِتــی ِفیُکــْم 
َ
َمــا َمَثــُل أ نیــز بــه ایــن حدیــث شــریف پیامبــرn اشــاره دارد کــه می فرمایــد: »ِإَنّ

ــَف َعْنَهــا َغِرَق«)ابــن بابویــه، 1378 ق، ج2:  َکَمَثــِل َســِفیَنِة ُنــوٍح، َمــْن َدَخَلَهــا َنَجــی، َو َمــْن َتَخَلّ
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27(؛ َمَثــل اهــل بیــت مــن در میــان شــما ماننــد کشــتی نــوح اســت، هــر کــس بــه ایــن کشــتی 
داخــل شــود نجــات می یابــد و هــر کــس از آن جــا بمانــد، غــرق می شــود.

g5-1-1. استفاده از عناصر طبیعی برای توصیف مناقب امام رضا

مــال حســن بــن الشــیخ آل ماجــد )متوفــی 1403 ق( بــرای بیــان مناقب امــام رضــاg از عناصر 
طبیعــی اســتفاده می کند:

1. خراسان أضحت جّنة الخلد إذ َثَوی

بها َمن سما للفرقدین بسؤدد   

2. علی الرضا طود النهی سید الَوَری

بنور هداه أضحت الخلق تهتدی   

)ابن الشیخ آل ماجد، 2002 م: 291(

ــری دارد در  ــر( برت ــان در دّب اصغ ــب درخش ــدان )دو کوک ــر فرق ــه ب ــی ک ــه کس ــی ک 1. هنگام
خراســان دفــن شــد آن جــا بــه بهشــت تبدیــل شــد؛ 2. امــام رضــاg کــوه ِخــرد و ســرور مــردم 

ــوند.  ــت می ش ــردم هدای ــش م ــور هدایت ــا ن ــت و ب اس

در ایــن ابیــات شــاعر بــرای بیــان عظمت و برتــری امــام رضــاg از دو عنصــر طبیعی)الفرقدین( 
و )طــود( بهــره می گیــرد. شــاعر امــام را برتــر از دو کوکــب درخشــان فرقــدان معرفــی می کنــد کــه با 
دفــن شــدن او در خراســان آن ســرزمین بــه بهشــت تبدیــل شــده اســت. ایشــان کــوه خــرد و ســرور 
مــردم اســت کــه بــا نــورش مــردم هدایــت می شــوند. مقصــود از »طــود النهــی« کثــرت و بزرگــی 

عقــل آن حضــرت اســت.

ــاد امــام اشــاره کنــد از عناصــر  ــه بخشــندگی زی ــرای این کــه ب ســید حیــدر حلــی)1304 ق( ب
ــراید: ــرد و می س ــک می گی ــی کم طبیع
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واَسَتَقلَّ البحوَر جوًدا فأجَری

ِمن أساریِر راحَتیِه ُبحوَرا   

)الحّلی، 2011 م: 241(

دریاهــا را از نظــر بخشــش انــدک بــه حســاب آورده اســت پــس دریاهــای ]بخشــش[ را از میــان 
خطــوط دســتانش جــاری کــرد.

ــای  ــه دریاه ــوری ک ــه  ط ــد؛ ب ــتر می دان ــا بیش ــام را از دریاه ــندگی ام ــت بخش ــن بی ــاعر در ای ش
ــردد. ــاری می گ ــتان او ج ــتان دس ــش از انگش بخش

پربسامدترین واژه های مربوط به شخصیت معنوی امام رضاg در اشعار شاعران معاصر عرب

الَجدَوی الُهدی التقوی ُفّضلُتموا  المأل
الُقدسی

 الواجِب
الحقِّ

النوِر اللهی  العقُل
حیراُن

سید األنبیاء  هابط
جبریل

إماًما برهاُن خزانُة أسراٍر أرواُحُکم نوٌر فیُضَك إحساُن

الحرماِن باب الله ُشِقی فاَز آیُة الّرحمِن زینة الکریم مقاٌم عظیٌم

عّلة الیجاد ملك الدارین مبدأ الفیض باب الّرجا  مظهر
الیمان

 سید
الکائنات

مولی البرایا حّجة الله

بحر الحلم بحر العلم رّب التقی إمام الوری هادی األنام طود النهی سید الَوَری جّنة الخلد

 النجوم
الثواقب

سراة أماجد  بحر
المواهب

خاب بحر الندی بحر العطایا تهدی بحر الحجی

 نور عین
الرسول

 حمید
السجایا

 رفیع
الحسب

 أشرف
العالمین

 سلیل
المعالی

 وصی
الرسول

خیِر العرب أزکی قریٍش

 شریف
النسب

فلك نوح نقص الرجس عیب أذهب َصفا  کرام
طاهرین

فاز ال تغیب شمس أشرقت
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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

5-2. توسل

در کتــاب »العیــن« دربــاره معنــای توســل چنیــن آمــده اســت: »وّســلُت الــی رّبــی وســیلة أی 
عملــُت عمــاًل أتقــّرب بــه إلیــه وتوّســلُت إلــی فــالن بکتــاب او قرابــة أی تقّربــُت بــه إلیــه« )العیــن، 
1409 ق: ذیــل ریشــه و س ل( بــه ســوی پــروردگارم وســیله ای جســتم یعنــی عملــی را انجــام دادم 
کــه بــا آن بــه او تقــّرب جســتم و نزدیــك شــدم. وقتــی می گویــم: بــه فالنــی بــا کتابــی یــا بــه ســبب 
خویشــاوندی توّســل پیــدا کــردم، یعنــی به آن وســیله بــه او نزدیك شــدم و تقــّرب یافتــم؛ »بنابراین، 
توّســل بــه معنــای اســتفاده از چیــزی بــرای تقــّرب بــه دیگــری اســت و توّســل بــه پــروردگار نیــز بــه 
معنــای اســتفاده از امــوری مشــروع بــرای تقــّرب بــه پــروردگار اســت کــه بــا انجــام کارهــای نیــك 
ــزد  ــه معنــای شــفیع قــرار دادن آن هــا ن ــه اولیــای الهــی ب ــه او تقــّرب می جوییــم؛ امــا توّســل ب ب
ــا ماهیــت ]طلــب [ شــفاعت یکــی اســت ... آن ها)اولیــای  خداســت، در واقــع ماهیــت توّســل ب
ــه آن هــا متوّســل شــده، شــفاعت می کنند«)مــکارم  ــرای کســی کــه ب الهــی( در پیشــگاه خــدا ب
شــیرازی، 1389: 13( ابن ِحّبــان از دانشــمندان اهــل ســنت و عالــم رجالــی معــروف می نویســد: 
»قبــر علــی بــن موســی الرضــا g در طــوس کنــار قبــر هــارون الرشــید قــرار گرفتــه و زیارتــگاه 
ــن در  ــه م ــی ک ــد: »در مدت ــپس می افزای ــرده ام«؛ س ــارت ک ــرر آن را زی ــن مک ــت و م ــی اس معروف
طــوس ســاکن بــودم، هــر گاه مشــکلی برایــم پیــش می آمــد، قبــر علــی بــن موســی الرضاg را 
زیــارت می کــردم و )بــه برکــت زیــارت آن حضــرت( رفــع مشــکلم را از خداونــد طلــب می کــردم کــه 
در اســرع وقــت خواســته ام بــه اجابــت می رســید و گرفتاریــم برطــرف می شــد؛ مــن ایــن مســئله 
ــه  ــی و أهل بیت ــة المصطف ــی محّب ــه عل ــا الّل ــد: »أماتن ــان می گوی ــرده ام« در پای ــه ک ــا تجرب را باره
ــه علیــه وعلیهــم أجمعین«)ابــن ِحّبــان، 1393 ق، ج8: 457( خداونــد مــا را بــا محبــت  صّلــی اللَّ
مصطفــی و خاندانــش کــه درود خــدا و ســالمش بــر آنــان بــاد، بمیرانــد. یکــی از درون مایه هــای 
شــعر رضــوی، توســل بــه امــام رضــاg و شــفاعت خواســتن از وی بــرای روز قیامت اســت؛ چراکه 
بــرآوردن حاجــات و نیــاز نیازمنــدان از الطــاف ائّمــه اطهــار بــوده اســت؛ بــه  همیــن  خاطر شــاعران 
معاصــر در توســل های خــود بــرای خواســته های مــادی و معنــوی، امــام رضــاg را واســطه میــان 

خــود و خــدای متعــال قــرار می دهنــد. 

گاهــی اوقــات شــاعران بــرای اغــراض مــادی بــه امــام رضــاg متوســل می شــوند؛ همان طــور 
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کــه احمــد الوائلی)متوفــی 1424 ق( در توســالت خــود شــفای بیمــاری و غــرق شــدن در نعمت را 
از امــام رضــاg طلــب می کنــد:

1. َحَمَلتنی الماُل نحوَك أرجو

أن ُتذاد الضّراء بالسّراء   

2. ُمدَّ کّفیك یا بَن فاطَم وامَسح

عنقی بالّشفاء ِمن کلِّ داء   

3. َوْلَتُکن هذه یٌد ِمن أیاٍد

َغَمَرتنی بالفضِل والالء   

)الوائلی: 2007م: 153(

ــا راحتــی ســختی دفــع شــود؛ 2. ای پســر  ــو کشــاند امیــدوارم کــه ب 1. آرزوهــا مــرا به ســمت ت
فاطمــه دســتت را دراز کــن و گردنــم را لمــس کــن و مــرا از هــر دردی شــفا ده؛ 3. و ایــن دســت بایــد 

از دســتانی باشــد کــه بــا بخشــش و نعمت هــا مــرا می پوشــاند.

شــاعر در ایــن ابیــات بیــان می کنــد که او بــرای بــرآورده شــدن آرزوهایش بــه امام رضاg متوســل 
می شــود و از آن حضــرت می خواهــد تــا هــم بیماری هــای او را شــفا دهــد و هــم او را غــرق در نعمــت 
کنــد. از پیامبــر روایــت شــده اســت: »َســُتدَفُن َبضعــٌة مّنــی بــأرِض خراســاَن مــا زارهــا مکــروٌب إاّل 
ــَس اللــُه ُکربَته«)حــر عاملــی، 1409 ق، ج14: 557؛ ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 258( به زودی  َنفَّ
پــاره تــن مــن در ســرزمین خراســان دفــن خواهــد شــد هیــچ گرفتــاری آن را زیــارت نخواهــد کــرد؛ 
مگــر این کــه خــدا گرفتــاری او را برطــرف می کنــد. شــاعر بــرای این کــه بتوانــد رضایــت آن حضــرت 
را بیشــتر بــه خــود جلــب کنــد ایشــان را بــا نــام جــده اش حضــرت زهــراh خطــاب قــرار می دهد)یا 
بــن فاطمــة(. شــاعر از آن جــا بــه جایــگاه و مقــام واالی امــام رضــاg آگاه اســت؛ به همیــن خاطــر 
در توســل خــود بــه آن حضــرت نیــز شــفای نــه تنهــا یــک بیمــاری بلکــه شــفای همــه بیماری هــای 
خــود را می خواهــد)کلِّ داء( و همچنیــن فعــل »َغَمَرتنــی« داللــت بــر ایــن دارد کــه شــاعر از امــام 
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رضــاg می خواهــد تــا او را غــرق در بخشــش و نعمت هــا کنــد.

شــاعران در توســل های خــود بــه خــاک امــام رضــاg نیــز متوســل می شــوند. شــیخ ســلمان 
 gبــن احمــد البحرانی)متوفــی 1307 ق( در اشــعار خــود توصیــه بــه بوســیدن خــاک امــام رضــا

بــرای تبــرک می کنــد:

الثم األرَض بالّشفاه وال َتخـ

ا وُبؤسا ـَش ِبَلثِم األعتاِب ُضرًّ   

)البالدی البحرانی، 1424 ق: 429(

ایــن زمیــن )خــاک امــام رضــاg( را بــا لب هــا ببــوس و بــا بوســیدن آســتانه ها از ضــرر و بدبختی 
نترس.

 gشــیخ احمــد بــن خلــف آل عصفور)متولــد 1345 ق( نیــز دربــارۀ بوســیدن خــاک امــام رضــا
می ســراید:

لثمُت ثراَك عندما باَن بیرٌق

یرفِرُف ِمن ُبعٍد علی القّبِة النورا   

)آل عصفور، 2007 م: 25(

هنگامی کــه پرچمــی آشــکار شــد کــه از دور بــر گنبــد نورانــی بــه اهتــزاز درمی آمــد، خاکــت را 
بوســیدم.

البحرانــی و آل عصفــور در اشــعار خــود بوســیدن خــاک بــارگاه امــام رضــاg را مایــه شــفای خود 
می داننــد و البحرانــی بیــان می کنــد کــه در ایــن زمینــه نبایــد از ســرزنش منکــران ایــن بوســیدن 

ترسید)الَتخَش(.

گاه شــاعران در توســالت خــود بــه امــام رضــاg خواســته های معنــوی دارنــد. آل عصفــور در 
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اشــعار خــود بــرای رهایــی از آتــش جهنــم بــه امــام رضــاg متوســل می شــود:

ضا ُمثقاًل بالذنوِب 1. َقَصدُت الرَّ

أرید الفراَر ِمَن الهاویِة   

)همان: 30(

1. با بار سنگین گناه قصد امام رضاg کردم و رهایی از آتش جهنم را از او می خواهم.

ــش  ــد برای ــت می کن ــت و از او درخواس ــده اس ــل ش ــاg متوس ــام رض ــه ام ــا ب ــاعر در این ج ش
طلــب مغفــرت کنــد تــا از آتــش جهنــم نجــات یابــد امــام صــادقg نیــز در همیــن زمینــه بــه نقــل 
وَجــَب اللــُه 

َ
از پیامبــرn می فرمایــد: »َســُتدَفُن َبضعــٌة مّنــی بــأرِض خراســاَن الیزورهــا مؤمــٌن إاّل أ

اِر«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 255؛ حرعاملــی،  َم َجَســَدُه َعَلــی النَّ ــَة و َحــرَّ - َعــزَّ َوَجــلَّ - لــه الجنَّ
ــاره تــن مــن در ســرزمین خراســان دفــن خواهــد شــد، هیــچ  ــه زودی پ 1409ق، ج14: 555( ب
مومنــی او را زیــارت نمــی کنــد، مگــر آن کــه خــدای عزوجــل بهشــت را بــر او واجب و جســدش را بر 
آتــش حــرام می گردانــد. امــام جــوادg نیــز می فرمایــد: »ِإنَّ َبیــَن َجَبَلــی ُطــوَس َقبضــٌة ُقِبَضــت 
ار«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 256( میــان  ــِة َمــن َدَخَلهــا کان آمنــًا یــوَم القیامــِة ِمــن النَّ ِمــن الجنَّ
دو کــوه طــوس مشــتی از خــاک بهشــت نهــاده شــده اســت، هــر کــه داخــل آن شــود، روز قیامت از 
آتــش در امــان خواهــد بــود؛ همچنیــن امــام رضــاg می فرمایــد: »فَمــن َشــدَّ رحلــه الــی زیارتــی 
اســتجیب دعائــه وغفرلــه ذنبه«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 254؛ حــر عاملــی، 1409ق، ج14: 
562(. در حدیثــی از امــام رضــاg روایــت شــده اســت: »أال فَمــن زارنــی فــی ُغربتــی کنــُت أنــا و 
آبابــی شــفعائه یــوَم القیامــِة و َمــن کّنــا شــفعاَئه نجی و لــو کان علیــه مثــل وزر الثقلین«)ابــن بابویه، 
1378ق، ج2: 263؛ ابــن بابویــه، 1362: 611( هــر کــس مــرا بــا غربــت و دوری ســرایم زیــارت 
کنــد، مــن و پدرانــم روز قیامــت شــفیعان او خواهیــم بــود و کســی کــه مــا شــفیع او باشــیم، اگــر چه 

بــه انــدازه جــن و انــس گنــاه داشــته باشــد، گناهــان او بخشــیده خواهــد شــد.

اشــاره بــه امــام زمــانf در اشــعار رضــوی، بیــان کننــده بخشــی از زوایــای اعتقــادی شــاعران 
 gبــه امــام رضــا fاســت. آل عصفــور در ابیاتــی در توســالت خــود از تأخیــر ظهــور امــام زمــان
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ــد: ــکوه می کن ش

1. ولقد قصدُتك سیدی ِمن بلدٍة

تشکو إلیك فعالها وتقوُل   

2. هل صولة ِمن أمرکم أو قولة

ِمن عزمکم نحیی بها ونصوُل   

3. أیَن المرّجی منکم فی یومکم؟

فالخطُب صعٌب والعناُء یطوُل   

)آل عصفور، 2007م: 40(

ــد و  ــکوه می کن ــو ش ــه ت ــش ب ــه کارهای ــده ام ک ــو آم ــوی ت ــه س ــوری ب ــن از کش ــرور م 1. ای س
می گویــد؛ 2. آیــا قدرتــی از کار شــما اســت یــا گفتــاری از ارادۀ شــما اســت تــا بــا آن زندگــی کنیــم و 
حملــه کنیــم؟؛ 3. آن مــورد انتظار)امــام زمــان( شــما کجاســت؟ کار ســخت اســت و رنج و ســختی 

طوالنــی شــده اســت.

ــه گســترش ســختی و مشــکالت در زندگــی مــردم کشــورش  ــا اشــاره ب ــن ابیــات ب شــاعر در ای
ــا اســتفاده از ادات اســتفهام)هل، أیــن( از امــام رضــاg درخواســت می کنــد تــا بــرای ظهــور  ب
فرزنــدش امــام زمــانf دعــا کنــد؛ چــرا کــه ســختی ها طوالنــی شــده اســت و مــردم در رنــج و 
ســختی هســتند. در اشــعار رضــوی، امــام زمــانf بیــش از آن کــه منتقــم باشــد، یــک منجــی 
اســت. آشــفتگی اوضــاع و ناامنــی حاصــل از فشــار و ســتم در جامعــه، بی عدالتــی، دین ســتیزی 
 fو ... همــواره عقیــده بــه ظهــور منجــی را در میــان مــردم تشــدید می کنــد. مــردم امــام عصــر
را پناهــگاه خــود در ســختی ها یافتــه، از ســتم  های زمانــه خســته شــده و ملتمســانه از امــام رضــا
g می خواهنــد بــرای ظهــور امــام زمــان دعــا کنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بیــت آخــر بــه 

ــه آن اشــاره می کنــد. ــی ب زیبای
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 پربسامدترین واژه های مربوط به توسل در اشعار شاعران معاصر عرب

یَد الماِل الفضُل ُجدُتم َوجِهُکم الضّراء السّراء الّشفاء الّداء

کّفیك الالء َغَمَرتنی بابك ال ُتخلنی نظرة اللطف  جوارکم
المرضی الثم

ثراِك ذخرا للعافیِة الهاویِة الّرضا  ُمثقاًل
بالذنوِب القّبِة النورا المرّجی

الخطُب العناُء شافعی فاقتی ال یخیب امنن علی قذی بصری اذاب

أوهی أجرنی َهْب تخّلصنی  نائبات
الزماِن دفِع الُکرب  عظیم

النصب الصفاَء

g5-3. پاداش زیارت امام رضا

یکــی از درون مایه هــای اشــعار ســروده شــده دربــارۀ اهــل البیــت موضــوع زیــارت اســت. »اگــر 
حّتــی یــک روایــت در فضیلــت زیــارت معصومــان صــادر نشــده بــود، ادب در برابــر آنــان، مؤمنــان 
ــرض ارادت و  ــر ع ــزون ب ــوند و اف ــّرف ش ــان مش ــای مطهرش ــارت حرم ه ــه زی ــا ب ــت ت را وامی داش
شــیفتگی خــود از دریــای معنویــت بی بدیــل و ناپیــدا کرانــۀ آن هــا، جرعه هــا نوشــند و روح خــود را 

بــا نزدیــک ســاختن بــه آن ارواح بلنــد و بی نظیــر شــاداب سازند«)حســینی، 1386: 20(.

شــیخ احمــد خلــف آل عصفــور زیــارت امــام رضــاg را ذخیــره ای بــرای آخــرت خــود می دانــد 
و در این بــاره می ســراید:

 َحَثثُت رکابی قاصدًا لرحاِب َمن

أریُد به ذخرا وأرجوه لألخری   

)آل عصفور، 2007 م: 25(

مرکبــم را بــه قصــد زیــارت حــرم کســی  کــه او را ذخیــره ای بــرای خــودم در آخــرت می خواهــم، 
بــه شــتاب واداشــتم.
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عبــد الصمــد بــن محمــد باقــر الخامنئــی بهشــت را پــاداش زیــارت امــام رضــاg می دانــد و در 
ــاره می ســراید: ایــن ب

1. أبا حسٍن وابَن الّزکی محّمٍد

وَمن هو للّزوار فی الحشِر َدیاُن   

2. رجوُت بتسلیمی رضاءَك أّنه

رضاك بتسلیمی ِمَن اللِه رضواُن   

)الخامنئی، 1414 ق: 44(

1. ای ابــا حســن و ای پســر محّمــد، چــه کســی پــاداش دهنــدۀ زائــران در قیامــت اســت؛ 2. بــا 
تســلیم شــدنم رضایــت تــو را امیــد دارم، رضایــت تــو بــه تســلیم شــدن مــن، از طــرف خــدا بهشــت 

را بــه دنبــال دارد.

الِجّشی القطیفی غفران و رضوان الهی را پاداش زائرین امام رضاg می داند:

1. وأراد األعداُء إطفاَء نوٍر

منك قد عمَّ ساحة المکاِن   

2. فأبی اللُه غیَر إتماِم نوٍر

قد تجّلی به بکلِّ مکاِن   

3. فهنیًئا للزائریَن ُمقاًما

هو طور الغفراِن والرضواِن   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 314(

1. دشــمنان خواســتند نــوری از تــو را خامــوش کننــد کــه تمــام عالــم وجــود را فراگرفتــه اســت؛ 
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2. خــدا جــز اتمــام نــور تــو را نپذیرفــت نــوری کــه در هرجایــی تجلــی یافتــه اســت؛ 3. پس گــوارای 
زائریــن مقامــی باشــد کــه گاه آمــرزش اســت و گاه بهشــت اســت.

ــاداش  ــیار پ ــش دیان)بس ــرای زائران ــت ب ــاg را در روز قیام ــام رض ــی ام ــد الخامنئ ــد الصم عب
ــر دســتورات امــام را رضــوان  ــاداش تســلیم شــدن در براب دهنــده( معرفــی می کنــد و در ادامــه پ
الهــی )بهشــت( می دانــد. در حدیــث از امــام جــوادg روایــت شــده اســت: »َضمنــُت ِلَمــن زاَر 
ــة علــی اللــه تعالی«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 256؛ کلینــی،  ــه الجنَّ ــا بحقِّ أبــی بطــوس عارًف
1365،ج4: 553( مــن ضامــن بهشــت بــرای کســی هســتم کــه قبــر پــدرم را در طــوس زیــارت 
کنــد و حــق او را بشناســد. الِجّشــی القطیفــی از غفــران و بهشــت به عنــوان پــاداش زائــران امــام 
ــد:  ــارت قبــر امــام رضــاg می فرمای ــاداش زی ــارۀ پ ــاد می کنــد. امــام جــوادg درب رضــاg ی
ــَر« )کلینــی، 1365، ج4:  َم ِمــن َذنِبــِه َو َمــا تأخَّ »َمــن زاَر َقبــَر أبــی بطــوَس َغَفــَر اللــُه َلــه َمــا َتَقــدَّ
585؛ حــر عاملــی، 1409 ق، ج14: 550؛ شــعیری، 1363: 32( هرکــس قبــر پــدرم را در طــوس 
زیــارت کنــد، خــدا گناهــان گذشــته و آینــده اش را مــی آمــرزد. امــام رضــاg دربــارۀ ثــواب زیــارت 
ــِة فــی  ــوَم القیام ــه ی ــزاری أتیُت ــِد َداری َو َشــطِّ َم ــی ُبع ــی عل ــن زارن ــد: »َم ــر خــودش می فرمای قب
خّلَصــه ِمــن أهوالهــا إذا تطایــرت الُکُتــب یمیًنــا َو شــمااًل َو عنــَد الّصــراِط َو 

ُ
ثالثــة مواطــَن حّتــی أ

ــا دوری ســرا  عنــَد المیزاِن«)مفیــد، 1413ق: 195؛ طوســی، 1365، ج6: 85( هــر کــس مــرا ب
ــتاخیز  ــای رس ــم و از هول ه ــگاه او را در می یاب ــه جای ــت در س ــد، روز قیام ــارت کن ــره ام زی و مقب
ــگام  ــه هن ــود و ب ــان ها داده ش ــه انس ــت ب ــپ و راس ــال از چ ــای اعم ــه نامه ه ــم: آن گاه ک می رهان

گــذر از صــراط و در برابــر میــزان.

الِجّشی القطیفی دربارۀ شرافت قبر و گنبد امام رضاg می سراید:

1. فله الحمد حیُث َمّن علینا

بحلوٍل فی ساحِة الرضواِن   

2. ساحٌة ُشّرفت بجسِم ابن موسی

فحوت فیه محکم الفرقاِن   
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3. روضٌة أیُّ روضٍة قد تدّلت

ثمراُت المنی بها للجانی   

4. هی القّبُة النورا اّلتی حوت الهدی 

وکنُز علوم الله ُمذ حوِت الّرضا   

5. قّبٌة للرضا حوت کّل فضل

إّنما الفضل فی الّرضا محصوُر   

ت منها الکواکُب نورا 6. واستمدَّ

مذ حوت َمن له بهاٌء ونوُر   

7. قّبة لألفالك لم ُتبق فخًرا

فعلیها رحی الوجود تدوُر   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 315-313(

1. ســپاس مخصــوص اوســت کــه بــا فــرود آمــدن در ســاحت رضــوان بــر مــا مّنــت گذاشــت؛ 2. 
جایــی کــه بــا پیکر پســر موســی شــرافت یافــت و قــرآن محکــم را در آن گــردآورد؛ 3. عجب بهشــتی 
کــه میوه هــای آرزو در آن بــرای چیننــده نزدیــک شــده اســت؛ 4. آن گنبــد نورانــی ای اســت کــه از 
زمانــی کــه رضــا را در بــر گرفتــه اســت هدایــت و گنــج دانش هــای خــدا را دربرگرفتــه اســت؛ 5. 
گنبــد رضــا همــه فضایــل را در خــود جــای داده اســت بخشــش فقــط در امــام رضــاg محصــور 
اســت؛ 6. از وقتــی کــه ایــن گنبــد کســی را کــه ارزش و نــور دارد را در برگرفــت ســتارگان از آن طلب 
نــور کردنــد؛ 7. گنبــدی کــه هیــچ فخــری را بــرای افــالک باقــی نگذاشــت و آســیاب هســتی بــر آن 

می چرخــد.

ــرزمین  ــاg در آن س ــام رض ــدن ام ــن ش ــر دف ــوس را به خاط ــرافت ط ــات ش ــن ابی ــاعر در ای ش
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می دانــد؛ زیــرا آن حضــرت فرقــان محکــم و فرزنــد پیامبــر و ســید األکــوان مایــه هدایــت و گنجینــه 
علــوم اســت و به عبــارت دیگــر همــه فضایــل را دربــردارد. شــاعر در بیــت چهــارم از صنعــت تشــبیه 
بهــره بــرده اســت و  بــارگاه امــام رضــاg را بــه باغــی تشــبیه می کنــد کــه تمــام میوه هــا را در خــود 
دارد و چیننــده هــر میــوه ای را آرزو کنــد در دســترس او اســت. در ایــن بیــت نیــز اســتعاره مکنیــه 
نیــز بــه کار رفتــه اســت)ثمرات المنــی( آرزو همچــون باغــی اســت کــه دارای میــوه اســت. در بیــت 
چهــارم »النــورا« در اصــل »النــوراء« بــوده اســت کــه بــرای ضــرورت شــعری همــزه آن حــذف شــده 
اســت. ایــن بــارگاه چنــان نورانــی اســت کــه ســتارگان نیــز از آن طلــب نــور می کننــد و هیــچ فخری 
بــرای دیگــر افــالک باقــی نگذاشــته اســت و آســیاب وجــود بــر مــدار آن می چرخــد. در عبــارت 

»رحــی الوجــود« تشــبیه بلیــغ اســت یعنــی هســتی همچــون آســیابی اســت کــه می چرخــد.

گاه شــاعران دربــارۀ ازدحــام زائــران حــرم امــام رضــاg و مقایســه آن بــا حجــاج خانــه خــدا شــعر 
ســروده اند. ســید حســین بــن ســید محمــد تقــی طباطبائــی مشــهور بــه بحرالعلوم)متولــد 1347 
ق( دربــارۀ ازدحــام زائــران قبــر امــام رضــاg و مقایســه آن بــا ازدحــام حجــاج خانــه خــدا چنیــن 

می ســراید:

1. فُجلُت کأّنی ببیِت اللِه

وکعبته الَجَدُث األعظُم   

2. تجول الوری حوله مثلما

یجول بأشواطه الـُمحرُم   

3. وتضرع أنفُسهم بالدعاِء

إلی مصدِر الخیِر تسترحُم   

4. سیول تدافُع ِمن مثلما

فهذی تمّس وذی تهجُم   
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5. وفی مّکة حجٌر واحٌد

یسابق باللثِم إذ یزحُم   

6. ولکن هنا فی ضریِح الما

ِم أحجاره ُکّلها ُتلَثُم   

)طباطبائی، 1977 م: 137(

1. طــواف کــردم گویــی کــه مــن در خانــۀ خــدا هســتم و کعبــه اش همچــون قبــر بــزرگ اســت؛ 
ــواف  ــدا ط ــه خ ــراف خان ــرم اط ــه مح ــور ک ــد همان ط ــواف می کنن ــر او ط ــراف قب ــردم اط 2. م
ــاد مــردم  می کننــد؛ 3. و بــه ســوی منبــع خیــر دعــا و طلــب رحمــت می کننــد؛ 4. جمعیــت زی
همچــون ســیل هایی اســت کــه یکدیگــر را فشــار می دهنــد عــده ای ضریــح را لمــس می کننــد و 
عــده ای حملــه می کننــد و فشــار و هجــوم می آورنــد؛ 5. در مکــه یــک ســنگ اســت کــه در هنــگام 
شــلوغی بــرای بوســیدن آن از یکدیگــر پیشــی می گیرنــد؛ 6. ولــی این جــا در ضریــح امــام رضــا

ــود. ــیده می ش ــنگ هایش بوس ــه س g هم

شــاعر ضمــن مقایســۀ تعــداد زائــران خانــه خــدا بــا زائــران حــرم امــام رضــاg، تعــداد زیــاد 
زائــران امــام را بــه ســیل خروشــانی تشــبیه می کنــد کــه جای جــای حــرم را فراگرفتــه اســت. او 
در ادامــه بیــان می کنــد اگــر در مکــه فقــط یــک حجــر األســود اســت کــه حاجیــان بــرای تبــرک 
ــرم  ــنگ های ح ــام س ــران تم ــاg زائ ــام رض ــرم ام ــند در ح ــد و می بوس ــتالم می کنن آن را اس
آن حضــرت را می بوســند و متبــرک می شــوند. در حدیثــی از امــام موســی کاظــمg روایــت 
ــر  ــًة َمبرورًة.«)ح ــبعیَن َحجَّ ــِه کس ــَد الل ــُه ِعن ــی کاَن َل ــدی َعِل ــَر َوَل ــن َزاَر َقب ــت: »َم ــده اس ش
عاملــی، 1409 ق، ج14: 550(؛ هرکــس قبــر فرزنــدم علــی را زیــارت کنــد نــزد خــدا ثــواب 

هفتــاد حــج دارد.
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پربسامدترین واژه های مربوط به پاداش زیارت در اشعار شاعران معاصر عرب

القّبة النوراشّرفترضوانرضاكالزّوارنازحینالوّفادجوائز

 سادةعلوم الله
کوان الجنانصفو عیشهنیًئاالغفرانغریًبابهاٌء و نوُراأل

َتبسیولتموجأفواجهمضریحبیت اللهأجًرا کبیًرالطُف اللِه نیل الرُّ

6. مرثیه ها

ــه  ــر در توج ــل مؤث ــاعر دارد. از عوام ــای ش ــف و تجربه ه ــا عواط ــگ ب ــی تنگاتن ــه ارتباط مرثی
شــاعران بــه رثــا می تــوان بــه جوشــش رثــا از عمــق قلــب آدمــی و صداقــت و دوری از ریــا و نداشــتن 
انگیزه هــای مــادی اشــاره کــرد. آن چــه باعــث تمایــز مرثیــه از دیگــر فنــون شــعری شــده، عاطفــه و 
احساســی اســت کــه در سراســر آن مــوج می زنــد. »رثــا در شــعر عربی بــه بیان شــرایط روحــی، ابراز 
تحّســر و ناراحتــی بــر مــرده، گریــه بــر فضایــل و مناقــب وی بــرای به تصویــر کشــیدن احساســات 
درونــی او در برابــر مــرگ، اطــالق می شــود«)انصاری، 1389: 38(. آن چــه در مرثیه هــای رضــوی 
شــاعران دیــده می شــود عبارتنــد از: ذکــر هجــرت اجبــاری امــام رضــاg و بیــان خیانت هــای 

مأمــون، شــیوۀ شــهادت و غربــت آن حضــرت.

6-1. هجرت اجباری امام رضاg و خیانت های مأمون

ــد از:  ــاg عبارتن ــام رض ــدی ام ــاری و والیت عه ــرت اجب ــون از هج ــای مأم ــن انگیزه ه مهم تری
فرونشــاندن قیام هــای علویــان، متهــم کــردن امــام بــه ریاســت طلبی، مشــروعیت بخشــیدن بــه 
ــخصیت و  ــردن ش ــگ ک ــویی کم رن ــود و از س ــت خ ــم خالف ــام، تحکی ــق ام ــود از طری ــت خ خالف
محبوبیــت امــام رضــاg، جلــب نظــر ایرانیــان، کنتــرل دقیــق امــام و جلــب کــردن عمــوم مــردم 
به ســوی نظــام حکومتی)حــر، 1383: 106-107(. حــال باتوجــه بــه انگیزه هایــی کــه بیــان شــد 
ــوان گفــت کــه الــف: پذیــرش والیــت عهــدی مأمــون از ســوی امــام رضــاg در شــرایطی  می ت
تــوأم بــا تهدیــد صــورت گرفــت؛ بنابرایــن امــام بــه ناچــار بــه والیت عهــدی مأمــون تــن در داد؛ ب: 
وجــود امــام در مقــام یــک شــخصیتی علمی و معنــوی بــرای مأمــون خطرآفرین بــود؛ از ایــن رو باید 
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 gحرکــت امــام در جامعــه کنتــرل می گشــت؛ ج: جریــان مطــرح کــردن والیت عهــدی امــام رضــا
یکــی از مهم تریــن شــگردهای مأمــون بــود تــا بدیــن ترتیــب از مشــکالتش رهایــی یابــد؛ د: مأمــون 
به ظاهــر امــام را تکریــم می کــرد؛ امــا بــر آن بــود تــا پــس از مدتــی بــا تحقیــر کــردن آن حضــرت، او 
را بی لیاقــت جلــوه دهــد. باتوجــه بــه آنچــه ذکــر شــد، مأمــون پــس از مدتــی دســتور داد امــام رضــا
g را از مدینــه بــه مــرو منتقــل کنند)همــان: 108(. شــاعران در مرثیه هــای خــود بــه موضــوع 
هجــرت اجبــاری امــام رضــاg و اهــداف پلیــد مأمــون از ایــن هجــرت و همچنیــن خیانت هــای 

ــراید: ــاره می س ــی در این ب ــی القطیف ــد. الِجّش ــاره کرده ان ــون اش مأم

1. یا راحاًل یطوی القفاَر ُمکَرًها

نأی عن األهِل فأخلی األرُبعا   

2. وعاَد فی طوٍس غریًبا نازًحا

عن حرم الله وجّده معا   

3. قد حاوَل المأموُن فی ازعاجه

إطفاء نوٍر منه قد تشعشعا   

4. فلم یَزل یرُقُب فیه فرصًة

عا حّتی حشاه بالسموم قطَّ   

5. وأدرك الخائن بالغدر الـمنی

فی سّمه والمسلمین أفجعا   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 319(

1. ای مســافری کــه بــا اکــراه و ناخوشــی بیابان هــا را می پیمایــد از خانــواده دور شــد و خانه هــا 
را تــرک کــرد؛ 2. غریبانــه بــه تــوس درآمــد و از خانــه خــدا و حــرم جــدش کــوچ کــرد؛ 3. مأمــون در 
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اذیــت کــردن او تــالش کــرد تــا نــور درخشــان او را خامــوش کنــد؛ 4. پــس همــواره منتظــر فرصتی 
بــود تــا درونــش را بــا ســم تکــه تکــه کنــد؛ 5. آن خائــن بــا نیرنــگ و از طریــق ســم دادن بــه او بــه 

آرزویــش رســید و مســلمانان را داغــدار کــرد.

عبد الحسین الحویزی )متوفی1377 ق( نیز دربارۀ خیانت مأمون چنین می سراید:

1. نصب المام ولّی عهد بعده

ونفی خالفته ألهل الدین   

2. ما تلك إاّل خدعة ِمن رأیه

وخیانة منه لخیر أمین   

3. وِمن المدینة یوم اشخص شخصه

أبدی بطوس منه عهد خؤون   

4. وغدا یفکر کیف یورده الردی

واألمر ممتنع عن التبیین   

5. بالسیف أم بالسم یقتل غیلة

روح الوجود وعّلة التکوین   

)الحویزی، 1385 ق، ج2: 144(

ــه  عنــوان ولــی عهــد بعــد از خــودش منصــوب کــرد و خالفتــش را بــرای دینــداران  1. امــام را ب
نفــی کــرد؛ 2. ایــن کار فقــط نیرنــگ او بــود و خیانتــی در حــق بهتریــن امیــن بــود؛ 3. و روزی کــه 
از مدینــه او را روانــه طــوس کــرد خیانتــش را آشــکار کــرد؛ 4. فکــر می کــرد کــه چگونــه او را بکشــد 
درحالی کــه آشــکار کــردن ایــن اقــدام غیــر ممکــن بــود؛ 5. بــا شمشــیر یــا بــا ســم و از طریــق تــرور 

روح وجــود و ســبب پیدایــش را می کشــد.
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ایــن شــاعران در رثــای خــود بــا اســتفاده از کلماتــی همچــون )مکرًهــا، قســًرا( بــه صراحــت بــه 
ــل  ــاg از روی می ــام رض ــه ام ــی این ک ــد؛ یعن ــاره کرده ان ــاg اش ــام رض ــاری ام ــرت اجب هج
ــه  ــود ب ــای خ ــن رث ــاعران در ضم ــن ش ــرد. ای ــرت نک ــوس هج ــمت ط ــه س ــه ب ــار از مدین و اختی
هجــو مأمــون نیــز می پردازنــد و او را فــردی خائــن و ناپــاک می شــمارند و از خیانــت او پــرده 
برمی دارند)الخائــن، الدعــی، الغــدر، الخدعــة، الخیانــة( همچنیــن از تــالش مرموزانــه او بــرای بــه 
شــهادت رســاندن امــام پــرده برمی دارند)یرقــب فرصــة، إطفــاء نــور(. حویــزی بــا اشــاره بــه این کــه 
ــوان  ــام را به عن ــد: ام ــد و می گوی ــه مکــر مأمــون اشــاره می کن ــود ب ــام ظاهــری ب ــی عهــدی ام ول
ولی عهــد بعــد از خــودش منصــوب کــرد؛ ولــی خالفتــش را بــرای دینــداران نفــی کــرد. درخصوص 
تحــت فشــار قــرار گرفتــن آن حضــرت بــرای پذیــرش والیت عهــدی آمــده اســت: »چــون امــام رضــا
ــو می دانــی کــه  ــا ت ــار خدای ــه آســمان برداشــت و گفــت: ب g ولی عهــد شــد، شــنیدم دســت ب
مــن در فشــارم و چــاره ای نــدارم از مــن مؤاخــذه مکــن چنان کــه از بنــده ات و پیغمبــرت یوســف 
بــرای والیــت مصــر مؤاخــذه نکــردی کــه گرفتــار آن شــد«)ابن بابویــه، 1362: 659(. امــام رضــا
g در پاســخ بــه ســؤال ابــن عرفــه کــه »چــه چیــز شــما را مجبــور بــه پذیــرش والیت عهــدی مأمون 
کــرد، پاســخ داد: همــان چیــزی کــه جــّدم امیــر المؤمنیــن را واداشــت کــه در شــورای شــش نفــری 

ــر، 1383: 117(.  ــرکت کند«)ح ش

ــی وقتــی اســتقبال  ــدن نمــاز عیــد دعــوت کــرد؛ ول ــرای خوان مأمــون روزی از امــام رضــاg ب
ــه  همین خاطــر  ــد؛ ب ــه نفــوذ امــام حســادت ورزی ــد بســیار ناراحــت شــد و ب گســتردۀ مــردم را دی
مانــع نمــاز خوانــدن امــام شــد، شــیخ احمــد بــن الشــیخ صالــح بــن طمعــان القدیحــی القطیفــی 

ــد: ــه تاریخــی اشــاره می کن ــن حادث ــه ای )متوفــی 1315 ق( ب

1. وال تهنؤا بعید إذ به خرجت

نفس الّرضا ِمن أذی المأمون ذی الکذب   

2. یصّده عن صالة العید فیه علی

ما سّنه الله بعد الحث والطلب   
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3. لکی یخجله بین األنام یأبی الله

إاّل ما ارتقاه عالی الرتب   

)من علماء البحرین والقطیف، 1412 ق: 296(

1. بــه عیــدی خوشــحال نشــوید هنگامی کــه رضــا در آن از اذیــت مأمــون دروغگــو خارج شــد؛ 2. 
بعــد از تشــویق و درخواســتی کــه از او داشــت مانــع او می شــود تــا نمــاز عیــد را بخوانــد آن نمــازی 
کــه خداونــد آن را واجــب کــرده اســت؛ 3. تــا آبــروی او را در میــان مــردم ببــرد ولی خداوند خواســته 

اســت کــه رتبــه او را بــاال ببرد.

مأمــون پــس از این کــه امــام رضــاg را مجبــور بــه پذیرفتــن والیت عهــدی خــود کــرد، درصــدد 
برآمــد تــا بــا ترفنــدی، مــردم حضــور امــام در دســتگاه خالفــت و دخالــت ایشــان در امــور جــاری 
را ببیننــد؛ از ایــن  رو از حضــرت خواســت کــه نمــاز عیــد را اقامــه کنــد؛ امــا امــام بــه شــروط خــود 
مبنــی بــر دخالــت نکــردن در شــئون حکومــت اشــاره کــرد و از پذیــرش آن خــودداری کــرد؛ ولــی با 
اصــرار پیوســتۀ مأمــون، امــام گفتنــد مــن آن گونــه کــه رســول خــداn و امیــر المؤمنیــنg برای 
نمــاز عیــد بیــرون می رفتنــد، بیــرون خواهــم رفــت. مأمــون نیــز ایــن شــرط را پذیرفــت در صبــح 
ــان و کــودکان  ــد و زن ــاالی بام هــا نشســته بودن ــر ســر راه هــا و ب ــدار امــام ب ــرای دی آن روز، مــردم ب
نیــز همگــی بیــرون آمــده و چشــم بــه راه آن حضــرت بودنــد. امــام پــای برهنــه درحالی کــه زیــر 
جامــه خــود را تــا نصــف ســاق پــا بــاال زده بــود تکبیرگویــان بیــرون آمــد و مــردم نیــز بــا او تکبیــر 
گفتنــد و چنــان صداهــا را بــه گریــه بلنــد کردنــد کــه شــهر مــرو بــه لــرزه درآمــد. مأمــون متوجــه 
اســتقبال گســترده مــردم از آن حضــرت شــد؛ بــه  همیــن  خاطــر بــا ممانعــت کــردن از برگــزاری 
نمــاز عیــد توســط امام ســعی کــرد بــه جایــگاه امــام ضربــه بزند)مفیــد، 1351، ج2: 256-257(؛ 
ولــی خــدای متعــال درجــه او را بــاال بــرد. شــاعر ضمــن اشــاره بــه ایــن واقعیــت، بــه صفــت دروغگو 

بــودن مأمــون )ذی الکــذب( نیــز اشــاره کــرده اســت.

شــیخ جعفــر هاللــی )متوفــی 1384 ق( نیــز در رثــای خــود بــه ذم و ســرزنش مأمــون می پــردازد 
و می ســراید:
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1. أ أبا الجواد وقد بلیت بمحنة

ما کان غیرك عندها یتصبر   

2. واجهتها وألنت تعلم أّنها

غدر لطاغیِة الزمان یدبر   

3. أبدی لك المأمون منه سیاسة

إذ راح یظهر عکس ما هو یظهر   

4. حیث ارتضاك ولی عهد خالفة

زعًما بأّنك شخصها واألجدر   

5. وبأّنه متشیع فی فعله

هذا وأصبح للوالء یصور   

6. فسیاسة المأمون فی منهاجها

لم تختلف وهی السبیل المفکر   

7. وسیاسة ملعونة وافی بها

فعساه یهدأ وضعها المتوّتر   

8. أ تری الذی ألخیه وابن أبیه قد

أودی سیحتضن الّرضا ویؤّمر   

9. حّتی إذا ما حّققت أغراضه 

أمسی لقتل أبی جواد یدّبر   
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10. فاغتاله بالسّم واتضح الذی

ما قد أراد وباَن منه المضمر   

)الخّفاف، 1431 ق: 73-4(

ــا  ــد؛ 2. ب ــر کن ــرآن صب ــد ب ــو نمی توان ــر از ت ــه غی ــده ای ک ــی ش ــار رنج ــواد گرفت ــا ج 1. ای اب
ــه  ــه رو شــده ای کــه مطمئنــًا تــو می دانــی کــه آن رنــج نیرنگــی از ســوی طاغــوت زمان رنجــی روب
اســت کــه اداره می شــود؛ 3. مأمــون سیاســت بــدی را بــرای تــو آشــکار کــرد زیــرا عکــس آنچــه را 
آشــکار می کنــد بــرای تــو آشــکار کــرد؛ 4. هنگامی کــه تــو را بــه پذیــرش خالفــت عهــدی راضــی 
کــرد بــه ایــن گمــان کــه تــو شایســته آن هســتی؛ 5. او در ایــن اقدامــش خــود را بــه ظاهــر شــیعه 
تــو قــرار داد و اظهــار دوســتی کــرد؛ 6. سیاســت مأمــون در روش تفاوتــی نداشــت و ایــن همــان 
سیاســت پیشــینیان اســت؛ 7. سیاســت ملعونانــه ای کــه آن را انجــام داد بــه ایــن امید کــه وضعیت 
پریشــان خــود را آرام کنــد؛ 8. آیــا تــو معتقــد هســتی کســی که بــرادر و پســر پــدرش را کشــت رضــا 
را درآغــوش گیــرد و او را بــه حکومــت برســاند؟!؛ 9. هنگامی کــه اهدافــش محقــق شــد بــه فکــر 
کشــتن ابــا جــواد افتــاد؛ 10. او را بــا ســم تــرور کــرد و اینچنین خواســته او آشــکار شــد و آنچــه را در 

درون پنهــان کــرده بــود روشــن شــد.

 gشــاعر در ایــن ابیــات بــا اشــاره بــه تــالش دشــمنان بــرای خامــوش کــردن نــور امــام رضــا
و دور کــردن ایشــان از حــرم پیامبــرn در مدینــه بــه رنــج و مصیبــت امــامg اشــاره می کنــد و 
در ادامــه بــه شــخصیت پلیــد مأمــون می پــردازد و او را شــخص ســرکش زمانه)طاغیــة الزمــان( و 
دارای سیاســتی دوگانــه، ریــاکار و تظاهــر بــه شــیعه بــودن می دانــد؛ همچنیــن شــاعر بــا برمــال 
ــه شــهادت رســاندن امــام وضعیــت  ــا ب ــه مأمــون کــه تــالش می کنــد ب کــردن سیاســت ملعونان
ــن ســؤال را مطــرح  ــودن مأمــون اشــاره می کنــد و ای ــن ب ــه خائ ــزل خــود را نجــات دهــد ب متزل
ــه امــام رضــاg رحــم می کنــد؟  ــرادر خــودش رحــم نکــرد ب ــه ب ــا کســی کــه ب می کنــد کــه آی
ــا مســموم کــردن ایشــان اهــداف پلیــدش را  ــه حکومــت می رســاند؟ به همیــن خاطــر ب و او را ب

آشــکار کــرد.
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پربسامدترین واژه های مربوط به هجرت اجباری امام رضاg و خیانت مأمون در اشعار شاعران 
معاصر عرب

إطفاء نوٍرازعاجهنأیغریًبا نازًحاُمکَرًهاالقفاَریطویراحاًل

خیانةخدعةیرُقُببالغدرالخائنَجهَراالدعیقسرا

 أذیذی الکذبمحنةلحاه اللهآثم الیدملحدغیلةخؤون
المأمون

 طاغیِةاغتالهبلیتعنوةالعداةیخجلهیصّده
الزمان

 سیاسة
ملعونة

6-2. غربت و دوری از وطن

یکــی دیگــر موضوعاتــی کــه شــاعران معاصــر عــرب در اشــعار رضــوی خــود بــه آن پرداخته انــد 
موضــوع غربــت و دوری امــام رضــاg از ســرزمین اجــدادی آن حضــرت اســت:

ُقِتلَت بسمٍّ فی دیاٍر ُمضیعٍة

غریبًا ولم یندبك ُولٌد وإخواُن   

)الخامنئی، 1412 ق: 47(

 با سم در سرزمینی دور و غریب کشته شدی و هیچ فرزند و برادری برایت سوگواری نکرد.

واژه هــای »مضیعــة و غریبــًا« بــر غربــت امام داللــت دارد؛ بــه  همین  خاطــر از فرزندان و خویشــان 
آن حضــرت در هنــگام شــهادتش کســی حضور نداشــتند تا در مصیبــت او ســوگواری کنند.

1. یا غریَبا بأرِض طوٍس ترامت

بك أیدی النوی عن األوطان   

2. أتیُتك ِمن ُبعٍد وطرُف بصیرتی
لکم ناظٌر ال یستمال إلی الغضِّ   
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3. أتیُتك ِمن ُبعٍد ألشهد مشهًدا

به تهبط األمالك باألمر لألرِض   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 314-313(

ــو  ــوی ت ــه س ــرد؛ 2. از راه دور ب ــن دور ک ــو را از وط ــی ت ــتان جدای ــه دس ــوس ک ــب ت 1 . ای غری
ــه ســوی  ــو اســت و چشــم فــرو نمی بنــدم؛ 3. از راه دور ب آمــده ام و چشــمانم همــواره نظاره گــر ت
تــو آمــده ام تــا شــاهد مشــهدی باشــم کــه فرشــتگان بــه  خاطــر او دســتور فــرود آمــدن بــه زمیــن را 

دارنــد.

شاعر در ادامه می سراید:

َق الدهُر شمَلهم بعد جمٍع 1. َفرَّ

فی ُربی یثرب بکلِّ مکان   

2. أیَن طوٌس ِمن یثرب إذ ترامت

بابن موسی النوی عن األوطان   

3. وعاَد فی طوٍس غریًبا نازًحا

عن حرم الله وجّده معا   

)همان: 315-19(

1. روزگار جمــع آنــان را بعــد از جمــع بــودن آنــان در مدینــه پراکنــده کــرد؛ 2. تــوس کجــا و مدینــه 
کجــا هنگامی کــه پســر موســی را از ســرزمین های ]پــدری[ دور کــرد؛ 3. غریبانــه بــه تــوس درآمــد 

و از خانــه خــدا و حــرم جــدش کــوچ کــرد.

الخامنئــی در شــعر خــود بــا اســتفاده از واژه هایــی همچــون »غریــب، بعــد، ترامــت، النــوی، أین، 
نــازح« بــه غریــب بــودن امــام رضــاg و دوری او از وطــن جــدش و این کــه هیــچ فرزنــد و بــرادری 
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بــر او نگریســت، اشــاره می کنــد؛ القطیفــی نیــز ضمــن اشــاره بــه غربــت امــام رضــاg و دوری او 
از مدینــه بــه رفــت و آمــد فرشــتگان بــه حــرم آن حضــرت بــا وجــود غربــت آن می پــردازد. در ایــن 
زمینــه از امــام رضــاg روایــت شــده اســت: »إنَّ بخراســاَن َلُبقعــًة یأتی علیهــا زماٌن َتصیــُر مختلَف 
المالئکــُة فالیــزال فــوٌج ینــزُل ِمــَن الســماِء و َفــوٌج یصَعُد«)حــر عاملــی، 1409 ق، ج14: 567( در 
خراســان مکانــی اســت کــه زمانــی می آیــد کــه محــل رفــت و آمــد فرشــتگان می شــود و همــواره 

گروهــی از آســمان فــرود می آینــد و گروهــی بــاال می رونــد.

پربسامدترین واژه های مربوط به غربت و دوری از وطن در اشعار شاعران معاصر عرب

َقُبعٍدالنویترامتغریًبادیاٍر ُمضیعٍة طوٌسیثربَفرَّ

مشهًداشملهمنائی بعیٌدحرم اللهنازًحاأیَن

g6-3. شیوۀ شهادت امام رضا

شــاعران رضــوی در بیــان شــیوۀ شــهادت امــام رضــاg بــه جزئیــات شــهادت آن حضرت اشــاره 
می کننــد. آنچــه شــاعران در زمینــه شــیوۀ شــهادت امــام رضــاg ســروده اند موضوعاتــی از قبیل 
شــیوۀ شــهادت آن حضــرت به وســیله انگــور یــا انــار مســموم، درد جانــگاه آن حضــرت در لحظــۀ 
شــهادت اســت. در ترســیم صحنــۀ شــهادت آن حضــرت، شــاعران اغلب تعابیــر و تصاویــری صریح 
بــه  کار برده انــد؛ تعابیــری کــه بــا حــزن و انــدوه درآمیخته شــده اســت. مفهــوم شــهادت در قاموس 
لغــت شــاعران رضــوی بــا هالــه ای از تقــّدس همــراه اســت و ایــن امــر ریشــه در سرچشــمه قرآنــی 
ایــن اشــعار دارد؛ زیــرا از نــگاه اســالم و قــرآن مــرگ در راه خــدا یــک ارزش تلقــی شــده و شــهدا 

دارای مقامــات عالــی معنوی هســتند.

َعت ِت األکباُد منك وُبضِّ 1. َتَفتَّ

وفی وجهَك الوّضاِح للّسمِّ ألواُن   
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2. تخطُّ برجلیَك التراَب وتلتوی

کأّنَك سلیٌم والحشا منَك حراُن   

)الخامنئی، 1414 ق: 47(

1. جگرهــا به خاطــر تــو تکــه تکــه شــد و رنــگ چهــرۀ درخشــان تــو بــر اثــر ایــن ســم دگرگــون 
شــد؛ 2. از درد بــا پاهایــت در خــاک خطوطــی رســم می کنــی و بــه خــود می پیچــی گویــی کــه تــو 

مارگزیــده ای هســتی و درونــت از شــدت تشــنگی می ســوزد.

ــان لحظــه شــهادت امــام رضــاg از صنعــت تشــبیه اســتفاده  ــرای بی ــات ب ــن ابی شــاعر در ای
ــان  ــون انس ــم همچ ــمومیت س ــدت مس ــام از ش ــه ام ــد ک ــر می کش ــن به تصوی ــد و چنی می کن
ــر روی زمیــن می کشــید و درونــش و جگــرش از شــدت ســوزناکی  مارگزیــده ای پاهــای خــود را ب
ایــن ســم می ســوزد و تکــه تکــه می شــود. آنچــه در شــعر شــاعر رضــوی نمــود دارد تعبیــر حســی و 
ذوقــی از شــهادت امــام رضــاg اســت، شــاعر بــه بیــان جزئیــات شــهادت آن حضــرت می پــردازد 

تــا بــه رنــج و انــدوه ایشــان و ظلــم مأمــون اشــاره کنــد.

ــار  ــا انگــور و ان ــارۀ مســموم کــردن امــام رضــاg ب عبــد الحســین شــکر)متوفی 1285 ق( درب
ــراید: ــن می س چنی

1. یوٌم به اضحی الّرضا متجّرًعا

ا بکأِس عداوٍة وضغوِن ُسمًّ   

2. جعلوه فی ِعَنٍب ورماٍن لکی

یخفی علی عاّلِم ُکلِّ َمصوِن   

)البالدی البحرانی، 1424 ق: 339(

1. روزی کــه رضــا جــام زهــر دشــمنی و کینه هــا را جرعــه جرعــه نوشــید؛ 2. ســم را در انگــور و انار 
قــرار دادنــد تــا بــر دانای هــر پنهانــی، مخفــی ماند.
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دربــارۀ چگونگــی شــهادت امــام رضــاg بیشــتر مورخــان معتقدنــد کــه مأمــون بــه ایشــان زهــر 
 gخورانیــده اســت. صاحــب کتــاب مقاتــل الطالبییــن در ایــن بــاره می نویســد: »حضــرت رضــا
انگــور را دوســت می داشــت؛ بــرای مســموم ســاختن ایشــان انگــوری را گرفتنــد و در بیــخ دانه های 
ــود. آن گاه آن را بیــرون   ــه همــان حــال ب ــد و چنــد روز آن ســوزن ها ب ــود زدن آن ســوزن های زهرآل
ــد و آن حضــرت از همــان انگورهــا خــورد و ســبب قتــل  ــزد ایشــان بردن ــه ن ــد و انگورهــا را ب آوردن
شــهادت وی گردیــد و گفته انــد ایــن نــوع زهــر خورانــدن ماهرانه تریــن نــوع آن اســت«)اصفهانی، 

بی تــا: 528(.

الِجّشــی القطیفــی بــه مســموم کــردن امــام رضاg و تظاهر دشــمنان در تشــییع ایشــان اشــاره 
ــد: می کن

1. قضی الرضا نائیا بالّسم فی عنٍب

ُسُل ظلًما فضّجت له األمالك والرُّ   

2. اللُه أکبر سلطاُن العوالم فی

طوٍس جنازته أعداؤه حملوا   

3. إن َشیعته ففی إدراك منیتها

بقتله قد عالها الُبشر والَجذُل   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 320(

ــه  ــا ســم در انگــور درگذشــت. فرشــتگان و پیامبــران بــرای او نال 1. رضــا غریــب و دور از وطــن ب
کردنــد؛ 2. خــدا بــزرگ اســت ســلطان جهانیــان در طــوس اســت و دشــمنانش جنــازۀ او را حمــل 
کردنــد؛ 3. هرچنــد او را تشــییع کردنــد؛ ولــی در دســتیابی بــه آرزویشــان در کشــتن او شــاد بودند.

ــان  ــد، گاه بی ــاره کرده ان ــاg اش ــام رض ــردن ام ــموم ک ــه مس ــاعران ب ــددی ش ــات متع در ابی
ــاند و گاه  ــهادت رس ــه ش ــرد و ب ــموم ک ــار مس ــیله ان ــه  و س ــرت را ب ــون آن حض ــه مأم ــد ک می کنن
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ــیوه  ــن ش ــون از ای ــاند. مأم ــهادت رس ــه ش ــرد و ب ــموم ک ــور او را مس ــیله انگ ــه به وس ــد ک می گوین
 gاســتفاده کــرد تــا آن حضــرت را فریــب دهــد. القطیفــی ضمــن اشــاره بــه غربــت امــام رضــا
و گریــۀ فرشــتگان و پیامبــران بــر آن حضــرت بیــان می کنــد کــه هرچنــد جنــازۀ او را دشــمنانش 
 gــام ــهادت ام ــی ش ــود یعن ــه آرزوی خ ــرا ب ــد؛ زی ــحال بودن ــی در دل خوش ــد؛ ول ــییع کردن تش
رســیده بودنــد. صاحــب مقاتــل الطالبییــن نیــز در ایــن بــاره می نویســد: مأمون بعــد از به شــهادت 
رســاندن امــام در اقدامــی ظاهرســازانه و ریاکارانــه بی تابــی زیــادی از خــود نشــان داد در تشــییع 
جنــازۀ آن حضــرت شــرکت کرد)اصفهانــی، بی تــا: 529(. آنچــه در این جــا مطــرح می شــود ایــن 
اســت کــه همان طــور کــه البــالدی البحرانــی، امــام رضــاg را دانــای هــر نهانــی می داند)عــاّلِم 
ُکلِّ َمصــوِن( چگونــه ایــن ســم بــر حضــرت مخفــی مانــد و متوجــه آن نشــد؟! القطیفــی بــا نگاهی 
ــود؛ ولــی از  ــه ب ــه امــام رضــا g مخفیان ــه آن پاســخ می دهــد و می گویــد ســم دادن ب شــاعرانه ب

آن جــا کــه امــام، نــور الهــی را دیــده بــود بــه ســم توجهــی نداشــت:

ا 1. فأذاقوه منقع السّم سرًّ

إذ دنت منه رحلٌة للجنان   

2. أ َو لم َتدِر بالذی لك أخفی

ِمن ذعاِف السموم أخبث جانی   

3. أخشیت العدّو إذ ال معین

وأحاشیك أن َتُذلَّ لشانی   

ی مجُد الله تعالی 4. أم َتَجلَّ

لك فی طور ساحة الرضوان   

5. ومحا مجده الحقائق لـّما

أن تجّلی بنوره الشعشعان   
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6. وجری نافذ المشیئة شوًقا

للقاء الحبیب عن إذعان   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 317(

1. ســم کشــنده را مخفیانــه بــه او چشــاندند، هنگامی کــه رفتــن بــه بهشــت بــه او نزدیــک شــد 
ســم را پنهانــی بــه او چشــاندند؛ 2. آیــا متوجــه نشــدی کــه خبیث تریــن جنایتــکار ســم کشــنده 
ــاوری نیســت از دشــمن ترســیدی؟ مــن  ــچ ی ــا هنگامی کــه هی ــو مخفــی کــرد؟؛  3. آی ــرای ت را ب
ــا بزرگــی  ــد تســلیم شــوی؛ 4. ی ــو را دشــمن می دان ــر کســی کــه ت ــو در براب ــم کــه ت بعیــد می دان
خــدا بــرای تــو در ســاحت رضــوان نمایــان شــد؛ 5. بزرگــی او حقایــق را از بیــن بــرد هنگامی کــه 
بــا نــور درخشــانش نمایــان شــد؛ 6. آن کســی کــه هــر چــه اراده کنــد انجــام می دهــد بــا شــوق و 

خاضعانــه بــه دیــدار دوســت)خدا( شــتافت.

ــت مأمــون در مســموم  ــا امــام از خیان ــن ابیــات شــاعر چنــد ســؤال را مطــرح می کنــد: آی در ای
کــردن او آگاه نبــود؟ آیــا امــام چــون یــاوری نداشــت تســلیم مکــر مأمــون شــد؟  خــود شــاعر در 
ادامــه پاســخ می دهــد کــه امــام از آن جــا کــه نــور عظمــت حــق را دیــده بــود ایــن نــور الهــی دیگــر 
حقایــق را ازبیــن بــرد و امــام متوجــه آن ســم نشــد و مشــتاقانه بــه ســوی دیــدار بــا خــدای متعــال 

شــتافت.

6-3-1. استفاده از عناصر طبیعی در رثاء

ســخن گفتــن از انــدوه عناصــر طبیعــی در مصیبت شــهادت امــام رضــاg، پدیــده ای فراگیر در 
میــان شــاعران رضوی اســت.

1. فیا فقیًدا فقده أبکی شًجا

عین الهدی والکائنات أجمعا   
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2. ال غرَو إن َدَجِت األکواُن إذ ُحِجَبت

شمُس الشموس وهل یلفی له َبدُل   

3. فلَتِغب أنجُم الهدایة لـّما

َکَسَفت شمَسه صروُف الزمان   

)الِجّشی القطیفی، 2003 م: 320-318(

1. ای ازدســت رفتــه ای کــه چشــم هدایت و کائنات همگی برایت گریســتند؛ 2. شــگفت نیســت 
کــه هنگامی کــه خورشــیِد خورشــیدها پنهــان شــد جهــان در تاریکــی فــرو رفــت و ســیاه پوش شــد 
و آیــا جایگزینــی بــرای آن یافــت می شــود؟؛ 3. ســتارگان هدایــت بایــد غــروب کننــد هنگامی کــه 

ســختی ها و حــوادث روزگار خورشــید وجــود او را بــه کســوف بــرد.

شــاعر در ایــن ابیــات بــرای این کــه عظمــت مصیبــت شــهادت امــام رضــاg را بــه تصویر بکشــد 
از عناصــر طبیعــی همچــون عیــن الهــدی، کائنــات، أکــوان، أنجــم الهدایــة، صــروف الزمــان بهــره 
می گیــرد و بــه زیبایــی بیــان می کنــد کــه در شــهات آن حضــرت، کائنــات گریســتند و هســتی در 

تاریکــی فــرو رفــت و در ایــن مصیبــت بایــد ســتارگان هدایــت پنهــان شــوند.

فأضحت له األکوان سوًدا کأّنما

تجلبب فی قطع ِمن اللیل أسود   

)ابن الشیخ آل ماجد، 2002 م: 291(

جهانیان سیاه پوش شدند گویی که تکه ای از شب سیاه را پوشیده اند.

شــاعر در این جــا »األکــوان« را بــه انســانی تشــبیه کــرده اســت کــه در مــرگ عزیــزش لباس ســیاه 
بــه تــن کــرده اســت و »رنــگ ســیاه نمایانگــر مرزهــای مطلقــی اســت کــه در پشــت آن هــا زندگــی 
متوقــف می شــود.«)لوچر، 1369: 97(. در حقیقــت هســتی و جهــان در مصیبــت شــهادت امــام 
ــیاهی  ــاس س ــی لب ــه گوی ــت ک ــرا گرف ــان را ف ــدوه جه ــم ان ــان غ ــد آنچن ــیاه پوش ش ــاg س رض
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همچــون شــب تاریــک را بــر تــن کــرده اســت و گویــی ایــن جهــان برایــش تمــام شــده اســت.

پربسامدترین واژه های مربوط به شهادت امام رضاg در اشعار شاعران معاصر عرب

ِت کباُدَتَفتَّ َعتاأل َعسلیٌمالحرانتلتویالّسمُِّبضِّ قطَّ

جنازتهضّجتظلًمارماٍنِعَنٍبضغوِنکأِس عداوٍةأحشا

یجانیأخبث کواُنَدَجِتالکائناتأبکیَتَجلَّ فلَتِغباأل

 أنجُمسوًدا
ُسُل األمالكأذاقوهتجلببالهدایة الرُّ

7. نتیجه گیری

بــا بررســی اشــعار رضــوی شــاعران معاصــر عــرب می تــوان نتیجــه گرفــت کــه مهم تریــن 
درون مایه هــای شــاعران ایــن دوره بــه دو دســته مدایــح و مرثیه هــا تقســیم می شــود؛ مدایــح ایــن 
شــاعران از نــوع مدایــح صادقانــه و برخــالف دیگــر شــاعران به دور از نســیب و غزل اســت. شــاعران 
ــل  ــاg، توس ــام رض ــوی ام ــخصیت معن ــی ش ــون بررس ــی همچ ــه موضوعات ــود ب ــح خ در مدای
ــد. شــاعران در توســالت خــود از امــام رضــاg شــفای  ــارت امــام رضــاg می پردازن ــواب زی و ث
بیمــاران، آمــرزش گناهــان، رهایــی از آتــش جهنــم، تعجیــل در ظهــور امام زمــانf را درخواســت 
ــرت را  ــر آن حض ــارت قب ــن دوره زی ــاعران ای ــاg ش ــام رض ــر ام ــارت قب ــۀ زی ــد. در زمین می کنن
ذخیــره ای بــرای آخــرت و ســبب ورود بــه بهشــت و غفــران و رضــوان الهــی می داننــد؛ همچنیــن 
در ایــن قســمت بــه مقایســه زائــران قبــر امــام رضــاg و حجــاج خانــه خــدا می پردازنــد. از نــگاه 
شــاعران، امــام رضــاg از چنــان مقامــی برخــوردار اســت کــه عقــل از درک آن عاجــز اســت. امــام 
رضــاg را مظهــر ذات حــق تعالــی می داننــد و از نــگاه آنــان، آن حضــرت گنجینــه اســرار، حجــت 
و برهــان الهــی، بــاب اللــه و ســرور کائنــات اســت؛ همچنیــن تقــوی و هدایــت و بخشــش و نیکــی 
و اجــداد پــاک از مهم تریــن خصــال معنــوی آن  حضــرت اســت. در مدایــح شــاعران از پرداختــن 
ــد. شــاعران رضــوی در مرثیه هــای خــود  ــه توصیفــات ظاهــری امــام رضــاg اجتنــاب کرده ان ب
دربــارۀ شــهادت امــام رضــاg بــه شــیوۀ شــهادت و مســموم کــردن آن حضــرت، درد جانــکاه آن 
حضــرت در هنــگام شــهادت، غربــت او شــعر ســروده اند؛ همچنیــن بــه موضــوع هجــرت اجبــاری 
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امــام رضــاg و سیاســت خبیثانــه مأمــون و تــالش او بــرای خامــوش کــردن نــور هدایــت امــام و 
بیــان برخــی حــوادث تاریخــی می پردازنــد؛ از ویژگی هــای مهــم اشــعار رضــوی اقتبــاس از آیــات 
قــرآن کریــم و روایــات اســت. شــاعران معاصــر عــرب بــرای بیــان اغــراض خــود از عناصــر طبیعــی 
همچــون دریاهــا، ســتاره ها، خورشــید، فرقــدان، کــوه خــرد، مــار بــه زیبایــی کمــک می گیرنــد.
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