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محسن سيفي-1نجمه فتحعلي زاده

2

تاریخ دریافت94/6/2:
تاریخ پذیرش94/9/1:

چکیده

سیره امام رضا(ع) ،همواره موضوع مدح و ستایش شاعران دورههاي مختلف قرار
گرفتهاس��ت .ش��اعران متعهّد معاصر عرب و ایران نيز قصایدي دروصف و مدح ،بیان
مکارم اخالقی ،تقوا و دينداری و علم ايش��ان به مسائل و زبانهای گوناگون سرودهاند.
نگارندگان اين پژوهش میکوشند تا نگاه دو شاعر عربیسرا و پارسیگوی معاصر يعنی
عبدالمنعم فرطوس��ي و محمد حسين بهجتی را نس��بت به امام رضا(ع) تحلیل کنند و با
تطبيق اشعار آنان ،به وجوه شباهت و تفاوت اين اشعار دس��ت يابند .اشعار عبدالمنعم
فرطوسي دارای اسلوب روايی و داستانی است؛ زيرا شاعر تحث تأثير روايات و احاديث
نقل شده درباره امام رضا(ع) بودهاست و زبان شعری س��رودههايش بسیار ساده و روان
است؛ همچنين او در اش��عار خود به جزئيات بيش��تری تکيه کرده؛ در حالی که اشعار
محمد حسين بهجتی اسلوب خطابي و ادبی پيچيدهتري دارد و غالبا کليات را مورد توجه
قرار دادهاست.

واژههای کلیدی:

امام رضا(ع) ،عبدالمنعم فرطوسی ،محمد حسين بهجتی ،بخشش امام رضا(ع)
 -1استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشانMotaseifi2002@yahoo.com :
 -2کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشانn_fathalizadeh@yahoo.com :
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مقدمه
ادبيات متعهد و یا آیینی به نوعی از ش��عر و نثر اطالق میشود که درباره اهل
بيت و ائمه معصومين(ع) به رشته تحرير درآمده باشد .اين نوع ادبيات غالبا به دفاع
از ارزشهای دين اسالم و جانبداری از تشيع و آرمانهای جامعه شيعی میپردازد
و از عقاید اصيل اسالمی س��خن میگويد .درواقع میتوان اين نوع از ادب متعهد را
التزام و پايبندی به ارزشهای اسالمی و ارادت به خاندان پيامبر(ص) دانست .تا جايی
که اين ارادت به عشقی وصف ناپذير تبديل می شود و آثار ادبی منحصر به فردی به
وجود میآورد.
اين عش��ق و ارادت به امام رضا(ع) نيز در آثار ش��اعران عربیسرا و پارسیگوی
بسياری ديده میشود و آنان در دورههای مختلف س��عی کردهاند تا با زبان لطيف
شعر به ابراز ارادت خالصانه بپردازند .از جمله دوره معاصر که در اين دوره شاعرانی
از هر دو زبان اشعار فراوانی را درباره امام رضا(ع) س��رودهاند و در اين اشعار عالوه بر
نشان دادن عشق و محبت خويش به ايشان ،به معرفی مکارم اخالقی ،علم و تقوای
امام(ع) پرداختهاند.اهميت اين اشعار از آن روی است که با خواندن آنها میتوان به
خصوصيات امام رضا(ع) دست يافت و از آنها الگو گرفت.
س��رودههاي ش��اعران پارس��يگوي كه درباره امام رضا(ع) وجنبههاي مختلف
شخصيت و زندگاني ايشان است در کتابهایی مانند« :علی بن موسی؛ امام رضا (ع)»
گردآوری «مرضیه محمدزاده» « ،قبله هفتم» شامل آثار شاعران درباره امام رضا

(ع)

تأليف «عباس مشفق کاشانی» و «مدایح رضوی در ش��عر فارسی» تألیف «احمد
احمدی بیرجندی»جمع آوری شدهاس��ت و در برخي كتابه��اي ديگر همچون
«األدب الملتزم بحب أهل البيت (ع)» نوش��ته «صادق سياحي» و «مجموعة اآلثار؛
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و رثاي امام آمدهاست .اما در هیچیک از كتابهاي ذكرشده به نقد و بررسی اشعار،
پرداختهنشده و برتری اين پژوهش اين است که عالوه بر بررسی مضمون ،اسلوب و
زيبايیشناسی اشعار ،به مقایسه اشعار عربی و فارسی پرداخته است.
در اين پژوهش میکوشيم تا نگاه دو شاعر عربیسرا و پارسیگوی معاصر يعنی
“عبدالمنعم فرطوسي” و “محمد حس��ين بهجتی” به امام رضا(ع) را تحليل کنیم و
با مقایسه اشعار آنان ،به وجوه شباهت و تفاوت اين اش��عار دست يابيم .بدين گونه
که نگارندگان در ابتدای هر عنوان ،به ذکر رواي��ت و يا حديثی از زبان امام رضا(ع) يا
نزديکان ايشان و راويان معتبر پرداخته و سپس اين عناوين با زبان لطيف اشعار عربی
و فارسی بيان شدهاست .پس از بيان اشعار و شرح آنها به تحليل محتوا و مضمون،
تحليل اسلوب و تحليل زيبايیشناختی آنها پرداخته شده و نقاط مشترک و وجوه
ن دو بيان شدهاست.
تفاوت آ 
عبدالمنعم فرطوسي

عبدالمنعم فرطوسی در سال  1335قمری در نجف اشرف به دنيا آمد و در آنجا
رش��د کرد .او عالمی بزرگوار و اديب و شاعری برجسته اس��ت و در نجف در محضر
استادانی مانند "سيد باقر شخصی"" ،سيد ابوالقاس��م خويی" و "شيخ محمد علی
جمالی کاظمی خراسانی" درس خواند و به مدرسی مبدّ ل شد که بسياری از بزرگان
به دست او فارغ التحصيل شدند.
او ملحمهای ب��زرگ در اصول دين و اح��وال اهل بي��ت(ع) دارد و هر کس به آن
آگاهی يابد عظمت ايش��ان و نبوغ يگانهاش را درک میکند .عالوه بر اين او اش��عار
بس��ياری س��روده که در روزنامههای عراقی و عربی به چاپ رسيدهاس��ت.از ديگر

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

المؤتمر العالمي الثاني لإلمام الرضا(ع)» نيز قصاید پراكنده ای به زبان عربي در مدح
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آثار وی میتوان به ديوان شعر ،شرح اس��تصحاب رسائل شیخ انصاری ،شرح کفاية
األصول ،شرح مقدمه بیع مکاسب ،شرح شواهد مختصر المعافی ،منظومهای درباره

اشکال و ضابطه علم منطق و نظم داستان «الفضيلة» از منفلوطی اشاره کرد(.ن.ک:
الفتالوي1419،ق)289 :

محمد حسين بهجتی:
بهجتی در سال  1314شمسی در شهر اردکان در خانوادهای مذهبی ديده به جهان

گشود .پس از گذراندن تحصيالت ابتدايی وارد حوزه علمیه شد و مقدمات را در شهر
خود و يزد فراگرفت و سپس به قم عزيمت کرد .از استادان وی میتوان به آيات عظام
حاج شيخ مرتضی حائری،عالمه طباطبایی ،مشکينی ،فکور وآيت اهلل بروجردی اشاره
کرد .او در شعر «شفق» تخلص میکند و از شاعران خوش ذوق و توانا به شمار میرود.
اشعار او در مجالت بسياری همچون مکتب اسالم ،مکتب تش��يع ،حوزه ،پاسداران،
معارف و پيام انقالب به چاپ رسيدهاست (.برقعی ،1373،ج)1957 -1956 :4
اشعار فرطوسی از کتاب او به نام" ملحمة أهل البيت" و اشعار بهجتی از کتاب"

قبله هفتم" که شامل آثار ش��اعران فارس��ی زبان درباره امام رضا(ع) است و مشفق
کاشانی آن را جمعآوری کرده ،انتخاب شده است.
-1حديث سلسله الذهب:

يکی از منازل بين راه امام رضا(ع) از مدينه به س��وی مرو ،ش��هر نيش��ابور است.
نيشابور ،از مهمترين شهرهايی است که امام(ع) در آن جا بيتوته کردهاست .اين شهر
مردمانی دوستدار و عاشق امام(ع) داشت به طوری که هنگام خروج ايشان با خواهش
و تمنا درخواست کردند تا برايشان حديثی نقل کند که آويزه گوش خود کنند.
از ابو القاسم قشيری نقل ش��ده که گفتهاس��ت« :اين حديث به گوش يکی از
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در قبر دفن کنند .وقتی وفات کرد ،او را در خواب ديدند و از او پرس��يدند :خداوند با
تو چه کرد؟ جواب داد :خداوند مرا مورد بخشش و مغفرت خود قرار داد؛ از آن جهت
که جمله «الإله إال اهلل» را بر زبان راندم و محمد(ص) فرس��تاده خداوند را با اخالص
تصديق نمودم و اين حديث را از جهت بزرگداش��ت و احترام به آن با طال نوشتم»
(اربلی1381،ق ،ج.)309 :2
"اسحاق بن راهویه" راوی این حدیث میگوید« :زمانی که امام رضا(ع) به نیشابور
رسید ،و خواست از آن خارج شود ،و به س��وی مأمون حرکت کند ،اصحاب حدیث
گرد او جمع شدند و به او گفتند :ای پسر رسول خدا! از میان ما میروی و حدیثی را
برایمان نمیگویی تا از آن بهره گیریم؟ امام(ع) که در کجاوه نشس��ته بود ،سرش را
سمعت أبي جعفربن محمد
ُ
فرمود«:سمعت أبي موسي بن جعفر يقولُ :
ُ
باال گرفت و
سمعت
ُ
سمعت أبي علي بن الحسين يقولُ :
ُ
سمعت أبي محمد بن علي يقولُ :
ُ
يقولُ :
سمعت اهلل
ُ
س��معت النبي(ص) يقولُ :
ُ
أبي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب(ع) يقولُ :
عزوجل يقول :ال إله إال اهلل حصني فمن دخلَ حصني أَمِنَ من عذابي .بشروطِها َو أنا
من شروطِها»(ابن بابویه1390،ق ،ج.)134 :2
«از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که میگفت از پدرم جعفربن محمد شنیدم که
میگفت از پدرم محمد بن علی شنیدم که میگفت از پدرم علی بن حسین شنیدم
که میگفت از پدرم حسین بن علی شنیدم که میگفت از پدرم امیرالمؤمنین علی
بن ابی طالب شنیدم که میگفت از پیامبر(ص) شنیدم که میفرمود :از خداوند بلند
مرتبه شنیدم که میفرمود :الاله إالاهلل قلعه من است ،هر که در قلعه من وارد شود،
از عذابم ایمن میگردد .به شرط آن و من از شروط آن هستم».

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

پادشاهان سامانی رسيد .او آن را با طال نوشت و وصيت کرد که آن را همراه با خودش
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دقت در اين حديث بيانگر آن اس��ت که اعتقاد به توحي��د خداوند متعال بدون
پذيرفتن واليت ام��ام رضا(ع) ،امری باطل و بيهوده اس��ت؛ چراکه در حديث ،امام

(ع)

خويشتن را از شرايط در امان ماندن انسان از عذاب الهی میداند .انسانی که با قبول
واليت ،میتواند خود را در حصار استوار خداوند حفظ کند.
اين حديث از آن روی به سلسله الذهب مش��هور شد که به صورت سلسله وار از
جانب خداوند متعال به امام رضا(ع) رسيده بود.گويی راويان اين حديث ،حلقههايی
از زنجير طاليی حق هستند که سينه به سينه و نسل به نسل آن را به مردم منتقل
کردهاند.
مورخان اسالمیبر اين باورند که اين حديث توسط  20هزار نفر از راويان حديث
به رشته تحرير درآمدهاست( :األمين1418 ،ق ،ج)553 :2
ِ
عشرون ألفا
الحديث
َخ َّط هذا
الحديث َو العلما ِء
من روا ِة
َ
َ
َو أتانا مسلس ً
ال ذهبي ًا

رضوي َا عن خير ِة األوليا ِء

علي لنيسا
َ
يوم وافَی الرضا َ

ٍ
موکب من بها ِء
يسعی في
بور َ
َ

ف َ
الستار عنه انبالج ًا
َأزال
َ

الهدی بالضيا ِء
فجر َ
فَتج َلی ُ

فَأحاطوا به فقالُوا أفدنا

يابن طه َو خير َة األصفيا ِء
َ

(فرطوسي1407،ق  ،ج)74 :8
روزی که امام رضا(ع) وارد شهر نيشابور ش��د ،روزی به يادماندنی برای مردم آن
شهر بود .امام با عظمت و جالل فراوان درحالی که نور آن حضرت را احاطه کرده بود،
به ميان مردم آمدند .مردم گرداگرد وی را فراگرفتند و از ايشان خواستند که براي
ش��ان حديثی نقل کند تا از آن بهره ببرند.آن حضرت مرکب خود را نگاه داشتند و
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به تابيدن کرد که تابش آن ،چشم را خيره میکرد.
فتوالَی التکبير من ِّ
کل ٍ
جنب
ُ

الرهيب عليهم
الصمت
َو تعالَی
ُ
ُ

بضجيج َو لوع ٍة َو بکا ِء
ٍ

أوحی لشيع ِة األزکيا ِء
َ
حين َ
(همان)

پس از کنار رفتن پرده کجاوه و نمايان شدن چهره مبارک حضرت ،صدای تکبير
از هر سو به گوش میرس��يد .مردم همگی به ناله و فرياد و گريه پرداختند و مدت
زيادی طول کشيد تا سکوت خود را بازيافتند .امام(ع) لب به سخن گشود و آن حديث
گرانمايه را براي شان بيان فرمود:
ِ
َ
الغيظ أروي
قال إني عن الکا ِظ ِم

رواه عن صادقِ األمنا ِء
ما ُ

َو هو يروي عن سي ِد األوصيا ِء

ما رواه عن خات ِم األنبيا ِء

َو هو يروي عن باق ِر العل ِم نص ًا

َو هو يروي عن األمينِ المز ّکي

عن علي عن سي ِدالشهدا ِء

الروح عن إل ِه السما ِء
َو هو
ُ
(همان)

امام رضا(ع) اين حديث را از تکتک ائمه معصومي��ن(ع) نقل میکند تا در نهايت
به پيامبر(ص) و س��پس به جبرئيل و خداوند متعال منتهی میش��ود .يعنی در واقع،
راوی اصلی خداوند است و اوس��ت که چنگ زنندگان به ريسمان الإله إال اهلل را در
قلعه محکم خود از هر بال و مصيبتی حفظ میکند؛ مادامي که به واليت امام رضا
معتقد باشند:

(ع)

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

حجاب و پرده کجاوه را کنار زدند .در آن هنگام نوری درخشان از صورت امام(ع) شروع
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َ
ِ
سوی الرحـ
قال
ذوالعرش الإله َ
الداخلون فيه اعتصام ًا
أمن
َ
َ

حين تؤتي
َو أنَا من شرو ِطها َ

ـمان حصني َو منتهی کبريائي
ُ
من عذابي َو نقمتي َو بالئي

ُ
ِ
القبول فيها ِوالئي
شرط
حيث
ُ
(همان)

آنچه در اين سروده مد نظر است ،اين است که شاعر با اسلوب روايی و داستانی،
آن را نقل میکند.گويی شاعر در نيشابور حضور داشته و همه داستان را با چشم خود
ديده است که آن را با همه جزئياتش برايمان تعريف میکند.
الفاظ و تعابير اين ش��عر همگی با فصاحت و روانی آورده ش��دهاند و هيچگونه
غرابت و ابهامیدر آن ديده نمیش��ود .ترکيبها نيز در بهترين جايگاههای خود به
لا ذهبياً رضوياً» که درباره حديث است به درستی به
کار رفتهاند .ترکیب «مسلس� ً
کار برده شده و کلمه «رضوياً» از آن روی اس��ت که اين حديث از زبان مبارک امام
رضا(ع) نقل شدهاست و به همين دليل به ايشان نسبت داده شدهاست .ترکيبهای
«خير األولياء» و «خير األصفياء» نيز که در مدح امام رضا(ع) آورده شده ،قبل از روايت
حديث در جای مناسبی به کار رفتهاست.
شايان ذکر است که مخاطب با خواندن اين اشعار میتواند صحنه ورود امام(ع) به
نيش��ابور و باال زدن پرده کجاوه و چهره گريان شيعيان ايشان را در آن هنگام پيش
چشم خويش تصور کند .از تصاوير شنيداری نيز میتوان به صدای تکبير مردم و ناله
و گريههای آنان و نقل حديث از زبان امام رضا(ع) اشاره کرد.
ال ذهبياً
آنچه از آرايههای ادبی در اين نمونه شعری می بینیم ،ترکيب «مسلس ً
رضوياً» است که استعاره از حديث سلسله الذهب است .اين حديث به زنجيری تشبيه
شده که حلقههای طاليی آن ائمه معصومين(ع)هستند .پس از آن در ابيات اخير نيز
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به آن از عذاب الهی محفوظ هستند.
بديهی است مطالعات تاريخی و ادبی درباره حديث سلسلة الذهب ،گستردگی
بازتاب آن را در شعر معاصر فارسی نيز بر ما مینماياند .در اين ميان محمد حسين
بهجتی نيز همچون فرطوسی ،از طريق داس��تان ماجرای حديث سلسلة الذهب را

برای مخاطب خويش به تصوير میکشد:
در شهر نيشابور چون افتاد راهت

برخاست رستاخيز از ناز نگاهت
(مشفق کاشانی)340 :1372 ،

او جمعيت مردم نيشابور را همچون جمعيت روز رس��تاخيز میداند که با يک
نگاه امام رضا(ع) سراپا گوش شده و آماده شنيدن سخن پسر رسول خدا(ص) هستند:
بسته نگاه خود به لعل نکته گويت
مردم همه چشمی شده حيران به رويت
تا از تو بنويسند حرفی را به نامه

آماده کرده صد هزاران کلک و خامه
(همان)

مردم نيشابور در حالیکه قلم و کاغذ خويش را به دست گرفتهاند و چشمهايشان
را به دهان ايشان خيره کردهاند ،آمادهاند تا امام(ع) حديث طاليیاش را بگويد و آنان
بنويسند .در اين ميان ايشان پرده کجاوه را از صورت خويش کنار می زنند تا مردم
رخ مبارکش را به ديده بنگرند:
ناگه در اين اثنا حجاب از رخ گشودی
شوری عجب افکندی از طلعت به عالم

آری قيامت را به قامت آزمودی
خورشيد رسوا گشت و شد پشت فلک خم

(همان)341 :
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با کنار رفتن پرده از روی امام(ع) ،شادی و شعف فراوانی در ميان مردم حاکم شد
و صدای تکبير از هر سو به گوش میرس��يد .در اين ميان امام(ع) خواندن آن حديث
را آغاز میکنند:
از مبدع عالم حديثی بازخواندی

قدسی حديثی با لب اعجاز خواندی

گفتی که فرمود از کرم خالق هستی

باشد حصار امن من يکتاپرستی

هرکس که توحيد است در جان و زبانش

جاويد بخشم از عذاب خود امانش
(همان)

امام(ع) آن حديث قدس��ی را از زب��ان خداوند متعال بيان م��ی کند .حديثی که
بيانگر در امان ماندن موحدان از عذاب الهی است .اما کالم امام(ع) به اين سخن ختم
نمیشود و ايشان خود را يکی از شروط در امان ماندن موحدان از عذاب معرفی می
کنند:
گفتی کههان توحيد را شرط است بسيار
بی عشق من توحيد کس کامل نباشد

من از شروط اين رهم شرطی سزاوار
دل گر والی من ندارد دل نباشد
(همان)

س��راينده در اين مثنوی از الفاظ جذاب و زيبا بهره برده که در شعر ديگر شاعران
کمتر ديده میشود .عالوه بر الفاظ ،ترکيبهای زيبا و کمنظيری که در اين سروده به
کار برده شده نظر مخاطب را به خود جلب میکند .ترکيبهايی همچون «ناز نگاه»،
«لعل نکتهگوی» و «لب اعجاز» که دربردارنده ويژگیهای امام رضا(ع) اس��ت ،در اين
اشعار خودنمايی میکند و نشان دهنده عشق و ارادت شاعر به امام(ع) است.
از ميان آرايههای ادبی نيز میتوان به اس��تعارههای «رس��تاخيز» (استعاره از
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جناس ناقص اختالفی ميان دو کلمه «قيامت» و «قامت» اشاره کرد .عالوه بر اين در
ميان ابيات میتوان از آرايه مراعات نظير بين واژههای «حرف»« ،نامه»« ،کلک» و
«خامه» و همچنين «حجاب»« ،رخ» و «طلعت» نام برد.
با مقايسه و تطبيق قصيده فرطوسی و مثنوی بهجتی شباهتها و تفاوتهای آن
را درمیيابيم .اسلوب هر دو شعر روايی و داستانی است و شاعران آن را با هنرمندی
تمام برای مخاطب خويش تعريف میکنند .گويی هردو شاعر از نزديک شاهد ماجرا
بودهاند و آن را با چش��م خود ديدهاند .در هردو سروده ش��اعر پس از اين که حضور
امام(ع) در نيشابور را به تصوير میکشد ،مردم را در حالتی توصيف میکند که سراپا
گوش و منتظر شنيدن حديث امام هستند .اين توصيف در شعر فرطوسی با جمله «و
تعالی الصمت الرهيب عليهم» و در شعر بهجتی با بيت زير به نمايش درآمدهاست:
بسته نگاه خود به لعل نکته گويت
مردم همه چشمی شده حيران به رويت
با خواندن سروده عربی متوجه خواهيم شد که شاعر با اعتماد به اسناد تاريخی
تعداد افرادی را که حديث نقل کرده اند بيان کرده است؛ اما در سروده فارسی تکيه
بر اسناد تاريخی وجود ندارد .
سروده فارسی شامل تشبيهات و استعارات زيبايی است که در قصيده عربی يافت
نمیشود؛ چرا که قصيده عربی با زبانی بسيار ساده و روان سروده شده است و کلمات
به دور از دشواری است ،اما در قصيده فارسی میتوان کلماتی زيبا مانند «ناز نگاه»،
«لب اعجاز» و «خالق هستی» را يافت.
عالوه بر اين تفاوت بسيار آشکاری در دو س��روده به چشم میخورد .در سروده
عربی نقل روايی حديث به طرزی است که شاعر آن را از زبان امام کاظم(ع) تا پيامبر
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اکرم(ص) و جبرئيل امين بيان میکند و در نهايت آن را از خداوند متعال نقل می کند؛
اما در مثنوی بهجتی او اين حديث را مستقيم از زبان خداوند بيان کرده و نامی از ائمه
معصومين(ع) برده نشدهاست.
کرامات امام رضا

(ع)

امامت مقوله ای بسیار مهم اس��ت که فقط افراد شایسته ،برای آن برگزیده می

شوند .افرادی که دارای ویژگیهای خاصی هستند که هیچ شخص دیگری آنها را
ندارد .یکی از مهم ترین ویژگیهایی که امامان معصوم(ع) دارای آن هستند ،کرامات
ایشان است که هم در زمان حیات ،و هم پس از آن از جانب خداوند به آنها عطا می
شود تا ایشان نیز در موقعیتهای خاص ،از آنها استفاده کنند و بهره ببرند.
تاکنون کرامات فراوانی از چهارده معصوم(ع) دیده ش��ده است .از معجزه «شق
القمر» توسط پیامبر گرامی اسالم (ص) و «رد الش��مس» توسط امام علی(ع) ،تا زنده
کردن مرده و تبدیل خاک به طال توسط امام جواد(ع) .اما در میان ائمه(ع) ،امام رضا

(ع)

دارای کرامات بی شماری است که فقط ذکر برخی از آنها انسان را سخت شگفت
زده می کند وانسان را به تعجب وا می دارد .در ذیل نمونههایی ازکرامات امام(ع) در
زمان حیات ایشان که توسط کتب مختلف نقل شده ،بیان می شود.
محمد بن قاسم می گويد «:چون مأمون آن حضرت را ولیعهد خود گردانيد ،و
در آن ايام هوا به غايت گرم بود ،سبزه صحرا روی به زردی نهاد و وحوش و طيور را
کار به هالکت رسيد .مردم گفتند :يابن رسول اهلل! دعا کن تا خدای تعالی ما را باران
دهد .آن حضرت به اتفاق خالیق بعضی به جهت ب��اران و بعضی به جهت امتحان و
گروهی از مردم تماشایی به صحرا رفتند .آن حضرت بر بلندی برآمد و گفت :الهی!
به حرمت مصطفی(ص) و اهل بيت او بر بندگان خود که امروز به وسیله من باران می
طلبند به فضل و کرم خود باران بر اين لب تشنگان بباران .در حال باد پيدا گرديد و
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آن حضرت فرمود :به حال خود باشيد و تماشای قدرت حق کنيد .قطعه ای ابر رسيد
فرمود :این قطعه ابر به فالن موضع می رود ،و يکی بعد از دیگری ،تا چند ابر رسيد .آن
حضرت هر ابری را به شهری حواله می فرمود تا آخر ابری رسید ،فرمود :این ابر تعلق
به طوس دارد .برخیزید و به س��رعت تمام به خانههای خود روید .راوی گوید :واهلل
که تمام به شهر نیامده بودیم که ابر رسید و چنان ببارید که به اندک لحظه ای تمام
حوض و برکهها پرآب شد و مزارع به مدعا سيراب گشت» (استرآبادی.)532 :1374،
همانطور که مالحظه ش��د امام(ع) با دعای خویش باران و برکت را به سرزمین
طوس برگردانید و مردم را پس از قحطی ش��دیدی که برایش��ان پیش آمده بود،
شادمان کرد و اینچنین خداوند می خواست تا قدرت و معجزه برگزیده خویش را
برای دشمنان و حاسدانش به نمایش بگذارد :
ٍ
بحديث
جاءنا
قد رواه عن خير ِة اآلبا ِء
علي قد َ
َو ٌّ
َ
فأقروا
قال ل َّما قد بايَ ُعوا ُ

ٍ
َ
ٍ
شديد
جدب
بعد
أقحط
الناس َ
ُ

ِ
للناس فيه
المأمون
فاستغاث
َ
ُ

لعليِ الرضا بعه ِد الوال ِء

غيوث السما ِء
قاطعتهم به
ُ
طالب ًا منه ساع ُة استسقا ِء
(فرطوسي1407،ق)118 :

در اين روايت امام رضا(ع) به واليتعهدي رسيده و همه با او بيعت کرده اند .اما
پس از مدتي قحطي و خشکسالي به سرزمين طوس حمله ور مي شود و تمام مردم
اين سرزمين را به رنج و س��ختي دچار مي کند .در اين هنگام مأمون از طرف مردم
از امام رضا(ع) درخواس��ت مي کند تا در زماني معين بارش باران را از خداوند متعال
طلب کند.
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َ
فأوحی
جدي
قال إني
رأيت ّ
ُ
َ

يوم العطا ِء
َ
يوم اإلثنينِ ُ
أن َ

َ
صيرت فض ً
ال
أنت
قال :يا ِّ
َ
رب َ

َ
آل طه من خير ِة الشفعا ِء

الوری علينا إلی أن
َو َ
دللت َ

صيرونا وسيل ًة للرجا ِء

منبر الخطاب ِة يد ُعو
فاعت َلی َ

رب أم ِطرهم ٍ
عميم
بغيث
ٍ
ِّ

ِ
بالناس للصحرا ِء
حين وافَی
َ

نافع غي ِر ضائ ٍر بالسقا ِء
ٍ
(همان118 :و )119

پس از آن که مأمون از امام رضا(ع) طلب دعاي باران مي کند ،امام(ع) درخواست
ايشان را پاسخ می دهد و از آنجایي که از پيامبر(ص) شنيده بوده اند که روز دوشنبه
روز بخش��ش و عطاي خداوند اس��ت ،در آن روز با آگاه کردن مردم و آمدن آنان به
صحرا ،امام(ع) نيز دس��ت به دعا برداش��ته و از خداوند متعال بارش رحمت الهي را
درخواست می کند .ایشان با استغاثه به درگاه خداوند منان او را مورد خطاب قرار
مي دهد و مي فرمايد :خداوندا! تو به خاندان محمد(ص) که از بهترين ش��فيعان روز
حشر هستند فضل و برتري را عطا کردی و مردم نيز به وسيله اين فضل و برتري ما
را برگزيده اند تا وسيله اميدواري آنان باشيم .پروردگارا حال که اين چنين است بر
آنان باران فراوان ،سودآور و بي ضرر را بباران.
برق
فتوالَی في األفقِ رع ٌد َو ٌ
بعد عش ٍر
َو أتت ُهم سحاب ٌة َ

اکتسی بالغما ِم وج َه الفضا ِء
َو َ
بين سائ ِر األنحا ِء
وزعت َ

َ
قال هذی لکم من اهلل ِ خصت

ِ
منازل األحيا ِء
فالح ُقوا في

حين غابُوا
َ
الثری َ
فاستفاضت ع َلی َ

غدق ًا في هوا ِطلِ األنوا ِء
(همان)119 :
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آورد و ابرهاي س��ياه چهره آبي آسمان را مي پوش��انند .ابرهاي فراوان يکي پس از
ديگري در رفت و آمدند ،اما هيچ کدام به طوس تعلق ندارند و در بين ساير سرزمينها
پراکنده مي شوند .س��رانجام ابري مي آيد که امام(ع) آن را مختص طوس مي داند.
ايشان از مردم مي خواهد که به خانههايشان بازگردند تا از بارش باران در امان باشند
و باران آن قدر ادامه مي يابد تا جويها پرآب ،درختان سيراب و مردم از اين رحمت
الهي شادمان مي شوند.
اسلوب شاعر در اين قصيده ،اسلوب روايي و داستاني است .او در اين چند بيت،
روايت دعاي باران توس��ط امام رضا(ع) را با زباني گرم و گوي��ا نقل مي کند .اين نقل
روايي توس��ط الفاظي س��اده و روان و هماهنگ با معاني ابيات صورت گرفته است.
زبان ابيات در ابتدا نوعي يأس و ناراحتي را به مخاط��ب القا مي کند .کلماتي مانند
«أقحط» و «جدب شديد» گوياي اين ناراحتي هستند .اما پس از آن اين نااميدي و
يأس با الفاظي همچون «وقت الدعاء»« ،يا رب» و «أمطرهم» به حالتي اميدوارانه
تبديل مي شود.
از ميان آرايهه��اي ادبي اين ابيات مي توان به آرايه بديع��ي مراعات نظير ميان
کلمات «غيث عميم»« ،رعد و برق»« ،الغمام» و «سحابة» اشاره کرد .همچنين مي
توان از تصاوير هنري ،چند تصوير ديداري خش��کي زمين و خشکس��الي سرزمين
طوس ،رفتن مردم به همراه امام رضا(ع) به صحرا ،دعا کردن امام(ع) براي باريدن باران
و بارش شديد رحمت الهي را نام برد .عالوه بر اين تصوير شنيداري صداي رعد و برق
شديد قبل از بارش باران نيز توجه مخاطب را به خود جلب مي کند.
ش��اعر پارس��ی گوی نیز با خطاب قرار دادن امام رضا(ع) اینگونه به معرفی این
کرامت ایشان می پردازد:
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سالی که در خشکی زمین طوس می سوخت

باران نمی بارید و گردون کینه می توخت

خوش بـا خدای خویشتـن نجوا نمودی

با یک دعا درهای رحمـت برگشودی

آری بــه فرمان تــو باشد بــاد و باران

افالک و مهر و ماه و پایيـز و بـهاران

حق اختـیار عالمت بسپرده در دست

ای دست حق ،عالم ز جام توست سرمست

(مشفق کاشانی)339 :1372 ،
شاعر در این ابیات به تمجید از امام(ع) پرداخته و از او به عنوان فردی که طبیعت
در اختیار اوست ،نام برده است .امام رضا(ع) شخصی است که تمامی عناصر طبیعت از
باد و باران گرفته تا آسمان و خورشید و ماه و چهار فصل از او فرمان می برند و خداوند
اختیار جهان را در دست او قرار داده است.
معانی این ابیات بس��یار واضح و گویاس��ت و از فرمانروایی ام��ام رضا(ع) در عالم
طبیعت سخن میرانند .با این توصیف عاطفه فخر و مدح در سراسر این ابیات موج
می زند .عاطفه اي که سبب به وجود آمدنش ،مهر و محبت واقعي نسبت به خاندان
امامت(ع) و باور به معجزات و کرامات ایشان است.
اسلوب شاعر ابتدا با تعریف کردن داستان آغاز مي شود .او براي مخاطب خويش
از روزهاي گرم و خش��ک سرزمين طوس سخن گفته و س��پس امام رضا(ع) را مورد
خطاب قرار مي دهد و از راز و ني��از و دعاهاي امام رضا(ع) ب��راي باريدن باران بر آن
سرزمين سخن مي گويد .شاعر در اين داستان به قدري با امام(ع) احساس نزديکي و
صميميت مي کند که او را با کلمه «تو» مورد خطاب قرار ميدهد:آری به فرمان تو
باشد باد و باران؛ عالم زجام توست سرمست.
سراينده در انتخاب واژگان و الفاظ سروده از کلمات آسان و با معاني عميق کمک
گرفته است .هرچند عمق معاني در اين واژگان ديده مي شود ،اما الفاظ ساده و قابل
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از آرايههاي بالغي در اين ابيات مي توان به اضافه تشبيهي «درهاي رحمت» و
استعاره مکنيه «دست حق» اشاره کرد .همچنين از تصاوير هنري اين سروده مي
توان تصوير خشکي و گرماي شديد سرزمين طوس و نباريدن باران و دعا و نيايش
امام رضا(ع) با خداوند را نام برد.
در سروده فرطوسي ،مراحل قحطي و خشکسالي سرزمين طوس ،رفتن مأمون
به نزد امام(ع) و درخواست دعاي باران از ايش��ان ،رفتن امام رضا(ع) به همراه گروهي
از مردم به صحرا براي باريدن باران و بارش شديد باران پس از دعاي امام(ع) همگي
يکي پس از ديگري بيان شده و شاعر درصدد توضيح هر يک از آنها با زباني ساده
و گويا برآمده است .اما در سروده بهجتي ،شاعر تنها از خشکي شهر طوس و باريدن
باران توسط دعاي امام(ع) سخن گفته است و در نهايت به این نکته اشاره ميکند که
طبيعت خداوند به فرمان امام رضا(ع) است و بدون دستور امام(ع) از باد و باران و آسمان
کاري برنمي آيد .زيرا خداوند اختيار آنها را به دست ايشان سپرده است.
همچنين از وجوه ديگر تفاوت بين دو سروده ،مي توان به وجود آرايههاي بالغي
در شعر فارسي و نبود آن در ش��عر عربي اشاره کرد .هرچند س��روده فارسي بسيار
مختصرتر از قصيده عربي است ،اما وجود چند تش��بيه و استعاره در آن بر جذّ ابيّت
متن افزوده و توجه مخاطب را به خود جلب کرده است.
سخاوت و بخشندگی امام رضا

(ع)

یکي از مهمترین و بارزترین ویژگيهاي ائمه معصومین(ع) ،بخشندگي و سخاوت
آنهاست .در زندگاني بیش��تر ائمه (ع) درباره بخشش آنان نسبت به فقرا ميخوانیم
که آنان در نیمههاي شب کیسههاي غذا را پش��ت خانههای فقرا پخش ميکردند.
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همچنین برخي از آنان مانند امام حسن مجتبي(ع) به کریم اهل بیت مشهور هستند.
امام رضا(ع) نیز به عن��وان یکي از کاملتری��ن الگوهاي بخش��ندگي از این ویژگي
مستثني نیست .بلکه ایش��ان در دادن صدقه به فقیران ،در راهماندگان و بدهکاران
شهره آفاق هستند.
در داس��تاني از کتاب «آثار احمدي» ميخوانیم« :غفاری گفته مرا به ابیرافع
بیست وهشت دینار بایستی دادن و قادر به ادای آن نبودم و تقاضای زشت میکرد و
سخنان درشت میگفت .درمانده شدم و چاره ندیدم اال آن که به خدمت امام رضا

(ع)

روم و حال خود با وی بگویم.به خدمت آن حضرت رسیدم خواستم که احوال خود
بگویم .فیالحال مرا دید درون خانه رفت وغالمی بیرون آمد و مبلغی زر بر دس��تم
گذاشت وگفت :موالی من میگوید :بیست وهشت دینار به قرض ابو رافع بده و باقی
از آن توست( ».استر آبادی)531 :1374،
همانگونه که ميبینی��م امام رضا(ع) عالوه بر قرض ش��خص بده��کار ،مبلغي
اضافه نیز براي خود شخص عطا کردند و این نهایت جود و سخاوتمندي ایشان را
ميرساند.
شاعر عربیسرای نيز برای آنکه از بخش��ش امام سخن بگويد ،در شعر خويش
امام را فردی میداند که در ش��بهای تاريک به نيازمندان و فقيران نيکی و پنهانی
بخشش خود را عرضه میکند:
صدق سرا ً
کثرالبر و التَّ َ
يُ
َّ

بالعطايا في الليل ِة الظلما ِء
(فرطوسي1407،ق)76 :

او س��پس با اين قصد که اهميت اين ويژگی امام را پررنگتر گرداند از قول امام
رضا(ع) حديثی از پيامبر(ص) را نقل میکند که به صدقه دادن در خفا و پنهانی اشاره
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گذاشته است:
ِ
صدقات
َو هو يروي ما جاء في
ُ
تعدل سرا ً
نات العبا ِد
َح َس ُ

العب ِد سرا ً عن خاتَ ِم األنبيا ِء
سبعين حجة في الجزا ِء
أجر
َ
َ
(همان)

شاعر در ادامه اجر و پاداش معنوی اين عمل خير را عالوه بر اين ،بخشش گناهان
فرد نيکوکار و از بين رفتن آنها میداند و بر اين امر تأکيد میکند اين اجر و پاداش
مختص کسانی است که در پنهان صدقه خود را به نيازمندان اهدا میکنند:
ِ
الذنوب يج َفی و يع َفی
ذيع
حين تُؤتَی بالس ِر َو اإلختفا ِء
َو ُم ُ
َ
(همان)
معانی س��روده کامال واضح و به دور از هرگونه ابهام اس��ت و الفاظ و واژگان آن
نيز بر اساس آنها آورده ش��دهاند .الفاظی همچون «البر»« ،التصدق»« ،العطايا»،
«صدقات» و «حسنات» همگی برای معنای س��خاوت و بخشش و نيکوکاری امام
رضا(ع) به کار برده شده و آرايه مراعات نظير را در اين چند بيت برای مخاطب نشان
میدهد.
اسلوب فرطوسی نيز همانند ديگر اش��عار او درباره امام رضا(ع) اسلوبی داستانی
اس��ت به صورت فردی غایب س��خن گفتهاس��ت .عالوه بر آن در بين کالم خويش
حديثی را از زبان پيامبر(ص) نقل میکند تا اعتماد مخاطب به اين ابيات هرچه بيشتر
جلب شود.
از جمله تصاوير ديداری موجود در اين ابيات میتوان به تصوير صدقه دادن امام
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رضا(ع) در شبهای تاريک به نيازمندان و فقيران اشاره کرد.
اگر چه شاعر عربی س��رای در اين ابيات واقعيت و حقيقت را با زبانی ساده بيان
کرده است ،اما ش��اعر پارس��ی گوی معاصر اين ويژگی را به گونهای ديگر و بسيار
متفاوت از ش��عر عربی به تصوير کشيدهاس��ت .او امام را اينگونه مورد خطاب قرار
میدهد:
تو در کرم به مقامی رسيدهای که کرم

کند دراز به سوی تو دست حاجت خويش
(مشفق کاشانی)327 :1372 ،

شاعر از ويژگی کرم و سخاوت شخصی ساخته که دس��ت خود را به سوی امام
دراز میکند .در واقع میتوان گفت مقصود شاعر از اين بيت اين است که منبع اصلی
سخاوت و کرم امام رضا(ع) است و سخاوت ديگر سخاوتمندان در مقابل ايشان بسيار
جزئی و ناچيز قلمداد می شود.
او همچنین از دريا که در اشعار فارسی به عنوان نماد سخاوت و کرم است نام می
برد و میگويد:
زند به صورت خود بحر سیلی امواج

به پيش دست کريمت ز فرط خجلت خويش
(همان)

دریا از فرط خجالت و از اينکه سخاوتش در مقابل جود و بخشش امام(ع) بسيار
اندک است ،به صورت خود س��يلی میزند و بسيار شرمسار است .اما شخص فقير و
نيازمند با ش��نيدن اين اوصاف امام(ع) فقط رو به سوی او میآورد و دست خويش را
تنها به سوی ايشان دراز میکند:
بدين صفت به کجا بينوای بگشايد

مگر به درگه تو دست استعانت خويش
(همان)
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دستهای نيازمند فقط به سوی امام رضا(ع) دراز میشود و تنها ايشان منبع جود و
سخاوت و کرم و بخشندگی هستند.
شاعر از لفظی بهره برده که مظهر بخش��ندگی تلقی میشود .او از کلمه «بحر»
برای بزرگ نش��ان دادن س��خاوت امام بهره گرفته و آن را در مقابل بخش��ش امام
خجالت زده و سخاوتش را کماهميت دانستهاست.
شاعر پارسی گوی امام(ع) را به وسيله اسلوب خطاب مورد خطاب قرار میدهد و
اين خطاب آن قدر صميمی است که شاعر امام(ع) را با کلمه «تو» صدا میکند .اين
نوع خطاب موجب صميميت و نزديکی هرچه بيشتر شاعر با امام(ع) شدهاست .
از آرايههای ادبی بس��يار زيبا و هنرمندانهای که در اين ابيات به کار برده شده
میتوان آرایه تشخيص کرم که دست خود را به سوی امام دراز میکند و همچنين
تشخيص دريا که همانند انسانی به صورت خود سيلی میزند ،اشاره کرد.
تصويرسازی ابيات نيز بس��يار قوی اس��ت؛ تا جايی که مخاطب با خواندن و يا
ش��نيدن اين ابيات به س��رعت صحنه دريا و امواج آن و همچنين حاجت خواستن
شخص فقير از امام(ع) را در ذهن خويش تداعی میکند.
با خواندن هر دو نوع ابيات به تفاوتهای فراوانی در آنها پی میبريم .در واقع
میتوان گفت تنها شباهت موجود در اين ابيات فقط توصيف بخشندگی و سخاوت
امام است و هيچگونه شباهت ديگری به چشم نمیخورد.
در ابيات عربی چگونگی بخشش و عطای امام رضا(ع) توصيف شده و شاعر آن را
پنهانی و در شب تاريک میداند؛ اما سروده فارسی به اين موضوع اشاره خاصی ندارد
و فقط امام(ع) را ش��خصی بسيار سخاوتمند و بخش��نده معرفی کردهاست .بنابراين
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میتوان گفت س��روده عربی به جزئيات ،توجه بيش��تری دارد؛ اما در ابيات فارسی
بخشندگی امام(ع) به طور کلی توصيف شده است.
در شعر عربی شاعر امام(ع) را شخصی غایب تصور کرده و درباره او برای مخاطب
خويش سخن میگويد .اما سروده فارسی امام(ع) را مورد خطاب قرار داده و ايشان را
در مقابل خود توصيف میکند .سروده فارس��ی دارای چند تشخيص زيبا است و از
زبان شعری ادبی و هنرمندانهای برخوردار است؛ اما ابيات عربی با الفاظ ساده و تنها
با يک مراعاتنظير سروده شدهاست.

نتيجه گيری:
 با مطالعه سرودههای "عبدالمنعم فرطوس��ی"به این نکته دست مییابیم کهايشان اشعار خود را منطبق بر روایات و احادیث نقل شده از امام رضا(ع) سرودهاست؛
اما پژوهشها حاکی از آن است که در سرودههای "محمد حسين بهجتی" کمتر اثری
از احادیث و روایات به چشم میخورد.
 مدح فضایل اخالقی امام رضا(ع) در شعر عربی به صورت جزئی است و حتی بهکوچکترین رفتارهای امام(ع) نیز اشاره شدهاس��ت؛ اما شاعران پارسیگوی تنها به
صورت کلی سعی داشته تا مروری کوتاه بر فضایل آن حضرت داشته باشند .پس به
نظر مي رسد شاعران عربیسرا در بيان سيره رضوي جزئی نگر و شاعران پارسیگوی
کلی نگر هستند.
 زبان شعری سرودههای عربی بسیار ساده و روان و با استفاده از کلمات سهلو آسان و آرايههای بالغی اندک بیان شدهاست؛ در حالی که با مطالعه سرودههای
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میشويم که درک مفهوم را برای مخاطب اندکی دشوار می کند.
 بيشتر اشعار عربی سروده شده درباره امام رضا(ع) دارای اسلوب روايی و داستانیاست؛ چرا که شاعران عربی سرای به دليل الگو گرفتن از روايات و احاديث نقل شده
درباره امام رضا(ع) ،از اس��لوب روايات تأثير پذيرفته و اش��عار خويش را با اين شيوه
سرودهاند؛ اما اشعار فارسی اغلب به وسيله اسلوب خطاب سروده شدهاند .شايد دليل
سرودن اغلب اشعار فارسی با اسلوب خطاب اين باش��د که شاعران فارسی زبان به
دليل نزديکی به امام رضا(ع) و قرار داشتن بارگاه ايشان در ايران ،احساس نزديکی و
راحتی بيشتری با ايشان داشته و از اين اسلوب استفاده کردهاند.
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•منابع و مآخذ

•ابن بابویه ،اب��ي جعفرمحمدبن علي (1390ق) ،عي�ون أخبارالرضا (ع)،
قدم له العالمة الجليل السيد محمد مهدي السيد حسن الخراساني ،النجف

:منشورات المطبعة الحيدرية.

•اربلي ،ابوالحسن علي بن عيسی بن أبي الفتح(1381ق) ،کشف الغمة في

معرفةاألئمة ج ،2علق عليه الفاضل المحقق الحاج السيدهاش��م الرسولي،
تبریز :مکتبة بنيهاشم.

•اس��ترآبادی ،احمد بن تاج الدين(  ،)1374آثاراحمدی؛ تاريخ زندگانی
پيامبر اسالم وائمه اطهار ،به کوشش ميرهاشم محدث،تهران :نشرقبله.

•األمين ،محسن(1418ق) ،أعيان الشيعة ج ،2حققه وأخرجه وعلق عليه
السيد حسن األمين ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات ،الطبعة الخامسة.

•برقعی ،سيد محمد باقر( ، )1373سخنوران نامی معاصر ايران ج ،4قم
 :نشر خرم.

•الفتالوي،کاظم عبود(1419ق)  ،المنتخ�ب من أعالم الفکر و األدب،
بیروت :مؤسسة المواهب للطباعة و النشر.

•فرطوسي ،عبدالمنعم(1407ق)  ،ملحمة أهل البيت ،الجزءالثامن ،بیروت
:مؤسسة أهل البيت.

•مش��فق کاش��انی ،عباس و ش��اهرخی ،محمود ( ،)1372قبل�ه هفتم،
قم:انتشارات اسوه.

