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سیره امام رضا)ع(، همواره موضوع مدح و ستایش شاعران دوره هاي مختلف قرار 
گرفته اس��ت. ش��اعران متعّهد معاصر عرب و ایران نیز قصایدي دروصف و مدح، بیان 
مکارم اخالقی، تقوا و دینداری و علم ایش��ان به مسائل و زبان های گوناگون سروده اند. 
نگارندگان این پژوهش می کوشند تا نگاه دو شاعر عربی سرا و پارسی گوی معاصر یعنی 
عبدالمنعم فرطوس��ي و محمد حسین بهجتی را نس��بت به امام رضا)ع( تحلیل کنند و با 
تطبیق اشعار آنان، به وجوه شباهت و تفاوت این اشعار دس��ت یابند. اشعار عبدالمنعم 
فرطوسي دارای اسلوب روایی و داستانی است؛ زیرا شاعر  تحث تأثیر روایات و احادیث 
نقل شده درباره امام رضا)ع( بوده است و زبان شعری س��روده هایش بسیار ساده و روان 
است؛ همچنین او در اش��عار خود به جزئیات بیش��تری تکیه کرده؛ در حالی که اشعار 
محمد حسین بهجتی اسلوب خطابي و ادبی پیچیده تري دارد و غالبا کلیات را مورد توجه 

قرار داده است.
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مقدمه
ادبیات متعهد  و یا آیینی به نوعی از ش��عر و نثر اطالق می شود که درباره اهل 
بیت و ائمه معصومین)ع( به رشته تحریر درآمده باشد. این نوع ادبیات غالبا به دفاع 
از ارزش های دین اسالم و جانبداری از تشیع و آرمان های جامعه شیعی می پردازد 
و از عقاید اصیل اسالمی س��خن می گوید. درواقع می توان این نوع از ادب متعهد را 
التزام و پایبندی به ارزش های اسالمی و ارادت به خاندان پیامبر)ص( دانست. تا جایی 
که این ارادت به عشقی وصف ناپذیر تبدیل می شود و آثار ادبی منحصر به فردی به 

وجود می  آورد. 
این عش��ق و ارادت به امام رضا)ع( نیز در آثار ش��اعران عربی سرا و پارسی گوی 
بسیاری دیده می شود و آنان در دوره های مختلف س��عی کرده اند تا با زبان لطیف 
شعر به ابراز ارادت خالصانه بپردازند. از جمله دوره معاصر که در این دوره شاعرانی 
از هر دو زبان اشعار فراوانی را درباره امام رضا)ع( س��روده اند و در این اشعار عالوه بر 
نشان دادن عشق و محبت خویش به ایشان، به معرفی مکارم اخالقی، علم و تقوای 
امام)ع( پرداخته اند.اهمیت این اشعار از آن روی است که با خواندن آن ها می توان به 

خصوصیات امام رضا)ع( دست یافت و از آن ها الگو گرفت. 
س��روده هاي ش��اعران پارس��ي گوي که درباره امام رضا)ع( وجنبه هاي مختلف 
شخصیت و زندگاني ایشان است در کتاب هایی مانند: »علی بن موسی؛ امام رضا )ع(« 
گردآوری »مرضیه محمدزاده« ، »قبله هفتم« شامل آثار شاعران درباره امام رضا)ع( 
تألیف »عباس مشفق کاشانی« و »مدایح رضوی در ش��عر فارسی« تألیف »احمد 
احمدی بیرجندی«جمع آوری شده اس��ت و در برخي کتاب ه��اي دیگر همچون 
»األدب الملتزم بحب أهل البیت )ع(« نوش��ته »صادق سیاحي« و »مجموعة اآلثار؛ 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا المؤتمر العالمي الثاني لإلمام الرضا)ع(« نیز قصاید پراکنده ای به زبان عربي در مدح 
و رثاي امام آمده است. اما در هیچ یک از کتاب هاي ذکرشده به نقد و بررسی اشعار، 
پرداخته نشده و برتری این پژوهش این است که عالوه بر بررسی مضمون، اسلوب و 

زیبایی شناسی اشعار، به مقایسه اشعار عربی و فارسی پرداخته است.
در این پژوهش می کوشیم تا نگاه دو شاعر عربی سرا و پارسی گوی معاصر یعنی 
“عبدالمنعم فرطوسي” و “محمد حس��ین بهجتی” به امام رضا)ع( را تحلیل کنیم و 
با مقایسه اشعار آنان، به وجوه شباهت و تفاوت این اش��عار دست یابیم. بدین گونه 
که نگارندگان در ابتدای هر عنوان، به ذکر روای��ت و یا حدیثی از زبان امام رضا)ع( یا 
نزدیکان ایشان و راویان معتبر پرداخته و سپس این عناوین با زبان لطیف اشعار عربی 
و فارسی بیان شده است. پس از بیان اشعار و شرح آن ها به تحلیل محتوا و مضمون، 
تحلیل اسلوب و تحلیل زیبایی شناختی آن ها پرداخته شده و نقاط مشترک و وجوه 

تفاوت آن  دو بیان شده است. 
عبدالمنعم فرطوسي

عبدالمنعم فرطوسی در سال 1335 قمری در نجف اشرف به دنیا آمد و در آن جا 
رش��د کرد. او عالمی بزرگوار و ادیب و شاعری برجسته اس��ت و در نجف در محضر 
استادانی مانند  "سید باقر شخصی"، "سید ابوالقاس��م خویی" و "شیخ محمد علی 
جمالی کاظمی خراسانی" درس خواند و به مدرسی مبّدل شد که بسیاری از بزرگان 

به دست او فارغ التحصیل شدند.
او ملحمه ای ب��زرگ در اصول دین و اح��وال اهل بی��ت)ع( دارد و هر کس به آن 
آگاهی یابد عظمت ایش��ان و نبوغ یگانه اش را درک می کند. عالوه بر این او اش��عار 
بس��یاری س��روده که در روزنامه های عراقی و عربی به چاپ رسیده اس��ت.از دیگر 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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آثار وی می توان به دیوان شعر، شرح اس��تصحاب رسائل شیخ انصاری، شرح کفایة 
األصول، شرح مقدمه بیع مکاسب، شرح شواهد مختصر المعافی، منظومه ای درباره 
اشکال و ضابطه علم منطق و نظم داستان »الفضیلة« از منفلوطی اشاره کرد.)ن.ک: 

الفتالوي،1419ق: 289(
محمد حسین بهجتی:

بهجتی در سال 1314 شمسی در شهر اردکان در خانواده ای مذهبی دیده به جهان 
گشود. پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی وارد حوزه علمیه شد و مقدمات را در شهر 
خود و یزد فراگرفت  و سپس به قم عزیمت کرد. از استادان وی می توان به آیات عظام 
حاج شیخ مرتضی حائری،عالمه طباطبایی، مشکینی، فکور وآیت اهلل بروجردی اشاره 
کرد. او در شعر »شفق« تخلص می کند و از شاعران خوش ذوق و توانا به شمار می رود. 
اشعار او در مجالت بسیاری همچون مکتب اسالم، مکتب تش��یع، حوزه، پاسداران، 

معارف و پیام انقالب به چاپ رسیده است.) برقعی،1373، ج4: 1956- 1957( 
اشعار فرطوسی از کتاب او به نام" ملحمة أهل البیت" 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 جمع آوری کرده، انتخاب شده است. 
1-حدیث سلسله الذهب:

یکی از منازل بین راه امام رضا)ع( از مدینه به س��وی مرو، ش��هر نیش��ابور است. 
نیشابور، از مهم ترین شهرهایی است که امام)ع( در آن جا بیتوته کرده است. این شهر 
مردمانی دوستدار و عاشق امام)ع( داشت به طوری که هنگام خروج ایشان با خواهش 

و تمنا درخواست کردند تا برایشان حدیثی نقل کند که آویزه گوش خود کنند.
از ابو القاسم قشیری نقل ش��ده  که گفته اس��ت: »این حدیث به گوش یکی از 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا پادشاهان سامانی رسید. او آن را با طال نوشت و وصیت کرد که آن را همراه با خودش 
در قبر دفن کنند. وقتی وفات کرد، او را در خواب دیدند و از او پرس��یدند: 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 
تصدیق نمودم و این حدیث را  از جهت بزرگداش��ت و احترام به آن با طال نوشتم« 

)اربلی،1381ق، ج2: 309(.
"اسحاق بن راهویه" راوی این حدیث می گوید: »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 می روی و حدیثی را 
برای مان نمی گویی تا از آن بهره گیریم؟ امام)ع( که در کجاوه نشس��ته بود، سرش را 
باال گرفت و فرمود:»سمعُت أبي موسي بن جعفر یقوُل: سمعُت أبي جعفربن محمد 
یقوُل: سمعُت أبي محمد بن علي یقوُل: سمعُت أبي علي بن الحسین یقوُل: سمعُت 
أبي أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب)ع(  یقوُل: س��معُت النبي)ص( یقوُل: سمعُت اهلل 
عزوجل یقول: ال إله إال اهلل حصني فمن دخَل حصني أَِمَن من عذابي. بشروِطها َو أنا 

من شروِطها«)ابن بابویه،1390ق، ج2: 134(.
»از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که می گفت از پدرم جعفربن محمد شنیدم که 
می گفت از پدرم  محمد بن علی شنیدم که می گفت از پدرم علی بن حسین شنیدم 
که می گفت از پدرم حسین بن علی شنیدم که می گفت از پدرم امیرالمؤمنین علی 
بن ابی طالب شنیدم که می گفت از پیامبر)ص( شنیدم که می فرمود: از خداوند بلند 
مرتبه شنیدم که می فرمود: الاله إالاهلل قلعه من است، هر که در قلعه من وارد شود، 

از عذابم ایمن می گردد. به شرط آن و  من از شروط آن هستم«.

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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دقت در این حدیث بیانگر آن اس��ت که اعتقاد به توحی��د خداوند متعال بدون 
پذیرفتن والیت ام��ام رضا)ع(، امری باطل و بیهوده اس��ت؛ چراکه در حدیث، امام)ع( 
خویشتن را از شرایط در امان ماندن انسان از عذاب الهی می داند. انسانی که با قبول 

والیت، می تواند خود را در حصار استوار خداوند حفظ کند. 
این حدیث از آن روی به سلسله الذهب مش��هور شد که به صورت سلسله وار از 
جانب خداوند متعال به امام رضا)ع( رسیده بود.گویی راویان این حدیث، حلقه هایی 
از زنجیر طالیی حق هستند که سینه به سینه و نسل به نسل آن را به مردم منتقل 

کرده اند.
مورخان اسالمی بر این باورند که این حدیث توسط 20 هزار نفر از راویان حدیث 

به رشته تحریر درآمده است: )األمین، 1418ق،  ج2: 553(
 من رواِة الحدیِث َو العلماِء َخطَّ هذا الحدیَث عشروَن ألفا

 رضویَا عن خیرِة األولیاِء َو أتانا مسلساًل ذهبیًا

 بوَر یسَعی في موکٍب من بهاِء یوَم وافَی الرضا علَي لنیسا
 یابَن طه َو خیرَة األصفیاِء فَأحاطوا به فقالُوا أفدنا

 فَتجَلی فجُر الهَدى بالضیاِء فَأزاَل الستاَر عنه انبالجًا

  )فرطوسي،1407ق ، ج8: 74(
روزی که امام رضا)ع( وارد شهر نیشابور ش��د، روزی به یادماندنی برای مردم آن 
شهر بود. امام با عظمت و جالل فراوان درحالی که نور آن حضرت را احاطه کرده بود، 
به میان مردم آمدند. مردم گرداگرد وی را فراگرفتند و از ایشان خواستند که براي 
ش��ان حدیثی نقل کند تا از آن بهره ببرند.آن حضرت مرکب خود را نگاه داشتند و 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا حجاب و پرده کجاوه را کنار زدند. در آن هنگام نوری درخشان از صورت امام)ع( شروع 
به تابیدن کرد که تابش آن، چشم را خیره می کرد.

 بضجیٍج َو لوعٍة َو بکاِء فتوالَی التکبیُر من کلِّ جنٍب
 حیَن أوَحی لشیعِة األزکیاِء َو تعالَی الصمُت الرهیُب علیهم

)همان(
پس از کنار رفتن پرده کجاوه و نمایان شدن چهره مبارک حضرت، صدای تکبیر 
از هر سو به گوش می رس��ید. مردم همگی به ناله و فریاد و گریه پرداختند و مدت 
زیادی طول کشید تا سکوت خود را بازیافتند. امام)ع( لب به سخن گشود و آن حدیث 

گرانمایه را براي شان بیان فرمود:
 ما رواُه عن صادِق األمناِء قاَل إني عن الکاِظِم الغیِظ أروي

 عن علي عن سیِدالشهداِء َو هو یروي عن باقِر العلِم نصًا

 ما رواه عن خاتِم األنبیاِء َو هو یروي عن سیِد األوصیاِء

 َو هو الروُح عن إلِه السماِء َو هو یروي عن األمیِن المزّکي

)همان(
امام رضا)ع( این حدیث را از تک تک ائمه معصومی��ن)ع( نقل می کند تا در نهایت 
به پیامبر)ص( و س��پس به جبرئیل و خداوند متعال منتهی می ش��ود. یعنی در واقع، 
راوی اصلی خداوند است و اوس��ت که چنگ زنندگان به ریسمان الإله إال اهلل را در 
قلعه محکم خود از هر بال و مصیبتی حفظ می کند؛ مادامي که به والیت امام رضا)ع( 

معتقد باشند:

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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 �ماُن حصني َو منتهی کبریائي  قاَل ذوالعرِش الإله سَوى الرح�
 من عذابي َو نقمتي َو بالئي أمَن الداخلوَن فیه اعتصامًا

 حیُث شرُط القبوِل فیها ِوالئي َو أنَا من شروِطها حیَن تؤتي
)همان(

آن چه در این سروده مد نظر است، این است که شاعر با اسلوب روایی و داستانی، 
آن را نقل می کند.گویی شاعر در نیشابور حضور داشته و همه داستان را با چشم خود 

دیده است که آن را با همه جزئیاتش برایمان تعریف می کند.
الفاظ و تعابیر این ش��عر همگی با فصاحت و روانی آورده ش��ده اند و هیچ گونه 
غرابت و ابهامی در آن دیده نمی ش��ود. ترکیب ها نیز در بهترین جایگاه های خود به 
کار رفته اند. ترکیب »مسلس��اًل ذهبیاً رضویاً« که درباره حدیث است به درستی به 
کار برده شده و کلمه »رضویاً« از آن روی اس��ت که این حدیث از زبان مبارک امام 
رضا)ع( نقل شده است و به همین دلیل به ایشان نسبت داده شده است. ترکیب های 
»خیر األولیاء« و »خیر األصفیاء« نیز که در مدح امام رضا)ع( آورده شده، قبل از روایت 

حدیث در جای مناسبی به کار رفته است.
شایان ذکر است که مخاطب با خواندن این اشعار می تواند صحنه ورود امام)ع( به 
نیش��ابور و باال زدن پرده کجاوه و چهره گریان شیعیان ایشان را در آن هنگام پیش 
چشم خویش تصور کند. از تصاویر شنیداری نیز می توان به صدای تکبیر مردم و ناله 

و گریه های آنان و نقل حدیث از زبان امام رضا)ع( اشاره کرد.
آن چه از آرایه های ادبی در این نمونه شعری می بینیم، ترکیب »مسلساًل ذهبیاً 
رضویاً« است که استعاره از حدیث سلسله الذهب است. این حدیث به زنجیری تشبیه 
شده که حلقه های طالیی آن ائمه معصومین)ع(هستند. پس از آن در ابیات اخیر نیز 
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سا گفتن جمله »الإله إالاهلل« به قلعه ای رصین و استوار تشبیه شده است که متکلمین 
به آن از عذاب الهی محفوظ هستند.

بدیهی است مطالعات تاریخی و ادبی درباره حدیث سلسلة الذهب، گستردگی 
بازتاب آن را در شعر معاصر فارسی نیز بر ما می نمایاند. در این میان محمد حسین 
بهجتی نیز همچون فرطوسی، از طریق داس��تان ماجرای حدیث سلسلة الذهب را 

برای مخاطب خویش به تصویر می کشد:
 برخاست رستاخیز از ناز نگاهت در شهر نیشابور چون افتاد راهت

)مشفق کاشانی، 1372: 340(
او جمعیت مردم نیشابور را همچون جمعیت روز رس��تاخیز می داند که با یک 
نگاه امام رضا)ع( سراپا گوش شده و آماده شنیدن سخن پسر رسول خدا)ص( هستند:

 بسته نگاه خود به لعل نکته گویت مردم همه چشمی شده حیران به رویت

 آماده کرده صد هزاران کلك و خامه تا از تو بنویسند حرفی را به نامه

)همان(
مردم نیشابور در حالی که قلم و کاغذ خویش را به دست گرفته اند و چشم هایشان 
را به دهان ایشان خیره کرده اند، آماده اند تا امام)ع( حدیث طالیی اش را بگوید و آنان 
بنویسند. در این میان ایشان پرده کجاوه را از صورت خویش کنار می زنند تا مردم 

رخ مبارکش را به دیده بنگرند:
 آرى قیامت را به قامت آزمودى ناگه در این اثنا حجاب از رخ گشودى

 خورشید رسوا گشت و شد پشت فلك خم شورى عجب افکندى از طلعت به عالم

  )همان: 341(
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با کنار رفتن پرده از روی امام)ع(، شادی و شعف فراوانی در میان مردم حاکم شد 
و صدای تکبیر از هر سو به گوش می رس��ید. در این میان امام)ع( خواندن آن حدیث 

را آغاز می کنند:
 قدسی حدیثی با لب اعجاز خواندى از مبدع عالم حدیثی بازخواندى

 باشد حصار امن من یکتاپرستی گفتی که فرمود از کرم خالق هستی

 جاوید بخشم از عذاب خود امانش هرکس که توحید است در جان و زبانش

 )همان(
امام)ع( آن حدیث قدس��ی را از زب��ان خداوند متعال بیان م��ی کند. حدیثی که 
بیانگر در امان ماندن موحدان از عذاب الهی است. اما کالم امام)ع( به این سخن ختم 
نمی شود و ایشان خود را یکی از شروط در امان ماندن موحدان از عذاب معرفی می 

کنند:
 من از شروط این رهم شرطی سزاوار گفتی که هان توحید را شرط است بسیار

 دل گر والى من ندارد دل نباشد بی عشق من توحید کس کامل نباشد

)همان(
س��راینده در این مثنوی از الفاظ جذاب و زیبا بهره برده که در شعر دیگر شاعران 
کمتر دیده می شود. عالوه بر الفاظ، ترکیب های زیبا و کم نظیری که در این سروده به 
کار برده شده نظر مخاطب را به خود جلب می کند. ترکیب هایی همچون »ناز نگاه«، 
»لعل نکته گوی« و »لب اعجاز« که دربردارنده ویژگی های امام رضا)ع( اس��ت، در این 

اشعار خودنمایی می کند و نشان دهنده عشق و ارادت شاعر به امام)ع( است.
از میان آرایه های ادبی نیز می توان به اس��تعاره های »رس��تاخیز« )استعاره از 
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سا مردم(، و »لعل نکته گوی« )استعاره از لب امام( و تشبیه مردم به چشم و همچنین 
جناس ناقص اختالفی میان دو کلمه »قیامت« و »قامت« اشاره کرد. عالوه بر این در 
میان ابیات می توان از آرایه مراعات نظیر بین واژه های »حرف«، »نامه«، »کلک« و 

»خامه« و همچنین »حجاب«، »رخ« و »طلعت« نام برد.
با مقایسه و تطبیق قصیده فرطوسی و مثنوی بهجتی شباهت ها و تفاوت های آن 
را درمی یابیم. اسلوب هر دو شعر روایی و داستانی است و شاعران آن را با هنرمندی 
تمام برای مخاطب خویش تعریف می کنند. گویی هردو شاعر از نزدیک شاهد ماجرا 
بوده اند و آن را با چش��م خود دیده اند. در هردو سروده ش��اعر پس از این که حضور 
امام)ع( در نیشابور را به تصویر می کشد، مردم را در حالتی توصیف می کند که سراپا 
گوش و منتظر شنیدن حدیث امام هستند. این توصیف در شعر فرطوسی با جمله »و 

تعالی الصمت الرهیب علیهم« و در شعر بهجتی با بیت زیر به نمایش درآمده است:
 بسته نگاه خود به لعل نکته گویت مردم همه چشمی شده حیران به رویت

با خواندن سروده عربی متوجه خواهیم شد که شاعر با اعتماد به اسناد تاریخی 
تعداد افرادی را که حدیث نقل کرده اند بیان کرده است؛ اما در سروده فارسی تکیه 

بر اسناد تاریخی وجود ندارد .
سروده فارسی شامل تشبیهات و استعارات زیبایی است که در قصیده عربی یافت 
نمی شود؛ چرا که قصیده عربی با زبانی بسیار ساده و روان سروده شده است و کلمات 
به دور از دشواری است، اما در قصیده فارسی می توان کلماتی زیبا مانند »ناز نگاه«، 

»لب اعجاز« و »خالق هستی« را یافت.
عالوه بر این تفاوت بسیار آشکاری در دو س��روده به چشم می خورد. در سروده 
عربی نقل روایی حدیث به طرزی است که شاعر آن را از زبان امام کاظم)ع( تا پیامبر 
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اکرم)ص( و جبرئیل امین بیان می کند و در نهایت آن را از خداوند متعال نقل می کند؛ 
اما در مثنوی بهجتی او این حدیث را مستقیم از زبان خداوند بیان کرده و نامی از ائمه 

معصومین)ع( برده نشده است.
کرامات امام رضا)ع(

امامت مقوله ای بسیار مهم اس��ت که فقط افراد شایسته، برای آن برگزیده می 
شوند. افرادی که دارای ویژگی های خاصی هستند که هیچ شخص دیگری آن ها را 
ندارد. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که امامان معصوم)ع( دارای آن هستند، کرامات 
ایشان است که هم در زمان حیات، و هم پس از آن از جانب خداوند به آن ها عطا می 

شود تا ایشان نیز در موقعیت های خاص، از آن ها 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 آن ها انسان را سخت شگفت 
زده می کند وانسان را به تعجب وا می دارد. در ذیل نمونه هایی ازکرامات امام)ع( در 

زمان حیات ایشان که توسط کتب مختلف نقل شده، بیان می شود.
محمد بن قاسم می گوید:» چون مأمون آن حضرت را ولی عهد خود گردانید، و 
در آن ایام هوا به غایت گرم بود، سبزه صحرا روی به زردی نهاد و وحوش و طیور را 
کار به هالکت رسید. مردم گفتند: یابن 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 بیت او بر بندگان خود که امروز به وسیله من باران می 
طلبند به فضل و کرم خود باران بر این لب تشنگان بباران. در حال باد پیدا گردید و 
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سا ابر پدید آمد و برق و رعد جس��تن گرفت. خالیق به هم برآمدند و آغاز رفتن کردند. 
آن حضرت فرمود: به حال خود باشید و تماشای قدرت حق کنید. قطعه ای ابر رسید 
فرمود: این قطعه ابر به فالن موضع می رود، و یکی بعد از دیگری، تا چند ابر رسید. 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 خانه های 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 برکه ها پرآب شد و مزارع به مدعا سیراب گشت« )استرآبادی،1374: 532(.

همان طور 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 برای ش��ان پیش آمده بود، 
شادمان کرد و این چنین خداوند می خواست تا قدرت و معجزه برگزیده خویش را 

برای دشمنان و حاسدانش به نمایش بگذارد :
 قد رواه عن خیرِة اآلباِء َو عليٌّ قد جاَءنا بحدیٍث

ا قد بایَُعوا فأقُروا قاَل لمَّ
 

 لعلِي الرضا بعهِد الوالِء

 قاطعتهم به غیوُث السماِء أقحَط الناُس بعَد جدٍب شدیٍد

 طالبًا منه ساعُة استسقاِء فاستغاَث المأموُن للناِس فیه

)فرطوسي،1407ق: 118(
  در این روایت امام رضا)ع( به والیت عهدي رسیده و همه با او بیعت کرده اند. اما 
پس از مدتي قحطي و خشکسالي به سرزمین طوس حمله ور مي شود و تمام مردم 
این سرزمین را به رنج و س��ختي دچار مي کند. در این هنگام مأمون از طرف مردم 
از امام رضا)ع( درخواس��ت مي کند تا در زماني معین بارش باران را از خداوند متعال 

طلب کند.
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 أَن یوَم اإلثنیِن یوُم العطاِء قاَل إني رأیُت جّدي فأوَحی
 حیَن وافَی بالناِس للصحراِء فاعتَلی منبَر الخطابِة یدُعو

 آَل طه من خیرِة الشفعاِء قاَل: یا ربِّ أنَت صیرَت فضاًل

 صیرونا وسیلًة للرجاِء َو دللَت الوَرى علینا إلی أن

 نافٍع غیِر ضائٍر بالسقاِء ربِّ أمِطرهم بغیٍث عمیٍم

)همان: 118و 119(
پس از آن که مأمون از امام رضا)ع( طلب دعاي باران مي کند، امام)ع( درخواست 
ایشان را پاسخ می دهد و از آن جایي که از پیامبر)ص( شنیده 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( نیز 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 فرماید: خداوندا! تو به خاندان محمد)ص( که از بهترین ش��فیعان روز 
حشر هستند فضل و برتري را عطا کردی و مردم نیز به وسیله این فضل و برتري ما 
را برگزیده اند تا وسیله امیدواري آنان باشیم. پروردگارا حال که این چنین است بر 

آنان باران فراوان، سودآور و بي ضرر را بباران.
 َواکتَسی بالغماِم وجَه الفضاِء فتوالَی في األفِق رعٌد َو برٌق

 وزعت بیَن سائِر األنحاِء َو أتتُهم سحابٌة بعَد عشٍر

 فالحُقوا في منازِل األحیاِء قاَل هذى لکم من اللِ خصت

فاستفاَضت عَلی الثَرى حیَن غابُوا
 

 غدقًا في هواِطِل األنواِء

     )همان:  119(
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سا پس از دعا و راز و نیاز امام)ع( رعد و برق شدیدي آسمان طوس را به لرزه در مي 
آورد و ابرهاي س��یاه چهره آبي آسمان را مي پوش��انند. ابرهاي فراوان یکي پس از 
دیگري در رفت و آمدند، اما هیچ کدام به طوس تعلق ندارند و در بین سایر سرزمین ها 
پراکنده مي شوند. س��رانجام ابري مي آید که امام)ع( آن را مختص طوس مي داند. 
ایشان از مردم مي خواهد که به خانه هایشان بازگردند تا از بارش باران در امان باشند 
و باران آن قدر ادامه مي یابد تا جوي ها پرآب، درختان سیراب و مردم از این رحمت 

الهي شادمان مي شوند.
اسلوب شاعر در این قصیده، اسلوب روایي و داستاني است. او در این چند بیت، 
روایت دعاي باران توس��ط امام رضا)ع( را با زباني گرم و گوی��ا نقل مي کند. این نقل 
روایي توس��ط الفاظي س��اده و روان و هماهنگ با معاني ابیات صورت گرفته است. 
زبان ابیات در ابتدا نوعي یأس و ناراحتي را به مخاط��ب القا مي کند. کلماتي مانند 
»أقحط« و »جدب شدید« گویاي این ناراحتي هستند. اما پس از آن این ناامیدي و 
یأس با الفاظي همچون »وقت الدعاء«، »یا رب« و »أمطرهم« به حالتي امیدوارانه 

تبدیل مي شود.
از میان آرایه ه��اي ادبي این ابیات مي توان به آرایه بدیع��ي مراعات نظیر میان 
کلمات »غیث عمیم«، »رعد و برق«، »الغمام« و »سحابة« اشاره کرد. همچنین مي 
توان از تصاویر هنري، چند تصویر دیداري خش��کي زمین و خشکس��الي سرزمین 
طوس، رفتن مردم به همراه امام رضا)ع( به صحرا، دعا کردن امام)ع( براي باریدن باران 
و بارش شدید رحمت الهي را نام برد. عالوه بر این تصویر شنیداري صداي رعد و برق 

شدید  قبل از بارش باران نیز توجه مخاطب را به خود جلب مي کند.
ش��اعر پارس��ی گوی نیز با خطاب قرار دادن امام رضا)ع( این گونه به معرفی این 

کرامت ایشان می پردازد:

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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 باران نمی بارید و گردون کینه می توخت سالی که در خشکی زمین طوس می سوخت

 با یك دعا درهاى رحم�ت برگشودى خوش ب�ا خداى خویشت�ن نجوا نمودى

 افالك و مهر و ماه و پایی�ز  و  ب�هاران آرى ب��ه فرمان ت��و باشد ب��اد و  باران

 اى دست حق، عالم ز جام توست سرمست حق اخت�یار عالمت بسپرده  در  دست

)مشفق کاشانی، 1372: 339(
 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 می رانند. 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 خویش 
از روزهاي گرم و خش��ک سرزمین طوس سخن گفته و س��پس امام رضا)ع( را مورد 
خطاب قرار مي دهد و از راز و نی��از و دعاهاي امام رضا)ع( ب��راي باریدن باران بر آن 
سرزمین سخن مي گوید. شاعر در این داستان به قدري با امام)ع( احساس نزدیکي و 
صمیمیت مي کند که او را با کلمه »تو« مورد خطاب قرار مي دهد:آری به فرمان تو 

باشد باد و باران؛  عالم زجام توست سرمست.
سراینده در انتخاب واژگان و الفاظ سروده از کلمات آسان و با معاني عمیق کمک 
گرفته است. هرچند عمق معاني در این واژگان دیده مي شود، اما الفاظ ساده و قابل 
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از آرایه هاي بالغي در این ابیات مي توان به اضافه تشبیهي »درهاي رحمت« و 
استعاره مکنیه »دست حق« اشاره کرد. همچنین از تصاویر هنري این سروده مي 
توان تصویر خشکي و گرماي شدید سرزمین طوس و نباریدن باران و دعا و نیایش 

امام رضا)ع( با خداوند را نام برد.
در سروده فرطوسي، مراحل قحطي و خشکسالي سرزمین طوس، رفتن مأمون 
به نزد امام)ع( و درخواست دعاي باران از ایش��ان، رفتن امام رضا)ع( به همراه گروهي 
از مردم به صحرا براي باریدن باران و بارش شدید باران پس از دعاي امام)ع( همگي 
یکي پس از دیگري بیان شده و شاعر درصدد توضیح هر یک از آن ها با زباني ساده 
و گویا برآمده است. اما در سروده بهجتي، شاعر تنها از خشکي شهر طوس و باریدن 
باران توسط دعاي امام)ع( سخن گفته است و در نهایت به این نکته اشاره مي کند که 
طبیعت خداوند به فرمان امام رضا)ع( است و بدون دستور امام)ع( از باد و باران و آسمان 

کاري برنمي آید. زیرا خداوند اختیار آن ها را به دست ایشان سپرده است.
همچنین از وجوه دیگر تفاوت بین دو سروده، مي توان به وجود آرایه هاي بالغي 
در شعر فارسي و نبود آن در ش��عر عربي اشاره کرد. هرچند س��روده فارسي بسیار 
مختصرتر از قصیده عربي است، اما وجود چند تش��بیه و استعاره در آن بر جّذابّیت 

متن افزوده و توجه مخاطب را به خود جلب کرده است.
سخاوت و بخشندگی امام رضا)ع(

یکي از مهم ترین و بارزترین ویژگي هاي ائمه معصومین)ع(، بخشندگي و سخاوت 
آن هاست. در زندگاني بیش��تر ائمه )ع( درباره بخشش آنان نسبت به فقرا مي خوانیم 
که آنان در نیمه هاي شب کیسه هاي غذا را پش��ت خانه های فقرا پخش مي کردند. 
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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 کامل تری��ن الگوهاي بخش��ندگي  از این ویژگي 
مستثني نیست. بلکه ایش��ان در دادن صدقه به فقیران، در راه ماندگان و بدهکاران 

شهره آفاق هستند.
در داس��تاني از کتاب »آثار احمدي« مي خوانیم: »غفاری گفته مرا به ابی رافع 
بیست وهشت دینار بایستی دادن و قادر به ادای آن نبودم و تقاضای زشت می کرد و 
سخنان درشت می گفت. 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. فی الحال مرا دید درون خانه رفت وغالمی بیرون آمد و مبلغی زر بر دس��تم 
گذاشت وگفت: موالی من می گوید: بیست وهشت دینار به قرض ابو رافع بده و باقی 

از آن توست.« )استر آبادی،1374: 531(
همان گونه که مي بینی��م امام رضا)ع( عالوه بر قرض ش��خص بده��کار، مبلغي 
اضافه نیز براي خود شخص عطا کردند و این نهایت جود و سخاوت مندي ایشان را 

مي رساند. 
شاعر عربی سرای نیز برای آن که از بخش��ش امام سخن بگوید، در شعر خویش 
امام را فردی می داند که در ش��ب های تاریک به نیازمندان و فقیران نیکی و پنهانی 

بخشش خود را عرضه می کند:
ً  بالعطایا  في اللیلِة الظلماِء یُکثرالبرَّ و التَّصدَق سرا

)فرطوسي،1407ق: 76(
او س��پس با این قصد که اهمیت این ویژگی امام را پررنگ تر گرداند از قول امام 
رضا)ع( حدیثی از پیامبر)ص( را نقل می کند که به صدقه دادن در خفا و پنهانی اشاره 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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گذاشته است:

 العبِد سراً عن خاتَِم األنبیاِء َو هو یروي ما جاء في صدقاِت

 أجَر سبعیَن حجة في الجزاِء َحَسناُت العباِد تعدُل سراً 

)همان(
شاعر در ادامه اجر و پاداش معنوی این عمل خیر را عالوه بر این، بخشش گناهان 
فرد نیکوکار و از بین رفتن آن ها می داند و بر این امر تأکید می کند این اجر و پاداش 

مختص کسانی است که در پنهان صدقه خود را به نیازمندان اهدا می کنند:
َو ُمذیُع الذنوِب یجَفی و یعَفی

حیَن تُؤتَی بالسِر َو اإلختفاِء 

)همان(
معانی س��روده کامال واضح و به دور از هرگونه ابهام اس��ت و الفاظ و واژگان آن 
نیز بر اساس آن ها آورده ش��ده اند. الفاظی همچون »البر«، »التصدق«، »العطایا«، 
»صدقات« و »حسنات« همگی برای معنای س��خاوت و بخشش و نیکوکاری امام 
رضا)ع( به کار برده شده و آرایه مراعات نظیر را در این چند بیت برای مخاطب نشان 

می دهد.
اسلوب فرطوسی نیز همانند دیگر اش��عار او درباره امام رضا)ع( اسلوبی داستانی 
اس��ت به صورت فردی غایب س��خن گفته اس��ت. عالوه بر آن در بین کالم خویش 
حدیثی را از زبان پیامبر)ص( نقل می کند تا اعتماد مخاطب به این ابیات هرچه بیشتر 

جلب شود.
از جمله تصاویر دیداری موجود در این ابیات می توان به تصویر صدقه دادن امام 
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رضا)ع( در شب های تاریک به نیازمندان و فقیران اشاره کرد.
اگر چه شاعر عربی س��رای در این ابیات واقعیت و حقیقت را با زبانی ساده بیان 
کرده است، اما ش��اعر پارس��ی گوی معاصر این ویژگی را به گونه ای دیگر و بسیار 
متفاوت از ش��عر عربی به تصویر کشیده اس��ت. او امام را این گونه مورد خطاب قرار 

می دهد:
 کند دراز به سوى تو دست حاجت خویش تو در کرم به مقامی رسیده اى که کرم

)مشفق کاشانی، 1372: 327(
شاعر از ویژگی کرم و سخاوت شخصی ساخته که دس��ت خود را به سوی امام  
دراز می کند. در واقع می توان گفت مقصود شاعر از این بیت این است که منبع اصلی 
سخاوت و کرم امام رضا)ع( است و سخاوت دیگر سخاوتمندان در مقابل ایشان بسیار 

جزئی و ناچیز قلمداد می شود.
او همچنین از دریا که در اشعار فارسی به عنوان نماد سخاوت و کرم است نام می 

برد و می گوید:
 به پیش دست کریمت ز فرط خجلت خویش زند به صورت خود بحر سیلی امواج

)همان(
دریا از فرط خجالت و از این که سخاوتش در مقابل جود و بخشش امام)ع( بسیار 
اندک است، به صورت خود س��یلی می زند و بسیار شرمسار است. اما شخص فقیر و 
نیازمند با ش��نیدن این اوصاف امام)ع( فقط رو به سوی او می آورد و دست خویش را 

تنها به سوی ایشان دراز می کند:
مگر به درگه تو دست استعانت خویش بدین صفت به کجا بینواى بگشاید

)همان(

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی



249

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 
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دست های نیازمند فقط به سوی امام رضا)ع( دراز می شود و تنها ایشان منبع جود و 

سخاوت و کرم و بخشندگی هستند.
شاعر از لفظی بهره برده که مظهر بخش��ندگی تلقی می شود. 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 کم اهمیت دانسته است.
شاعر پارسی گوی امام)ع( را به وسیله اسلوب خطاب مورد خطاب قرار می دهد و 
این خطاب آن قدر صمیمی است که شاعر امام)ع( را با کلمه »تو« صدا می کند. این 

نوع خطاب موجب صمیمیت و نزدیکی هرچه بیشتر شاعر با امام)ع( شده  است .
 از آرایه های ادبی بس��یار زیبا و هنرمندانه ای که در این ابیات به کار برده شده 
می توان آرایه تشخیص کرم که دست خود را به سوی امام دراز می کند و همچنین 

تشخیص دریا که همانند انسانی به صورت خود سیلی می زند، اشاره کرد.
تصویرسازی ابیات نیز بس��یار قوی اس��ت؛ تا جایی که مخاطب با خواندن و یا 
ش��نیدن این ابیات به س��رعت صحنه دریا و امواج آن و همچنین حاجت خواستن 

شخص فقیر از امام)ع( را در ذهن خویش تداعی می کند.
 با خواندن هر دو نوع ابیات به تفاوت های فراوانی در آن ها پی می بریم. در واقع 
می توان گفت تنها شباهت موجود در این ابیات فقط توصیف بخشندگی و سخاوت 

امام است و هیچ گونه شباهت دیگری به چشم نمی خورد.
در ابیات عربی چگونگی بخشش و عطای امام رضا)ع( توصیف شده و شاعر آن را 
پنهانی و در شب تاریک می داند؛ اما سروده فارسی به این موضوع اشاره خاصی ندارد 
و فقط امام)ع( را ش��خصی بسیار سخاوتمند و بخش��نده معرفی کرده است. بنابراین 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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می توان گفت س��روده عربی به جزئیات، توجه بیش��تری دارد؛ اما در ابیات فارسی 
بخشندگی امام)ع( به طور کلی توصیف شده است.  

در شعر عربی شاعر امام)ع( را شخصی غایب تصور کرده و درباره او برای مخاطب 
خویش سخن می گوید. اما سروده فارسی امام)ع( را مورد خطاب قرار داده و ایشان را 
در مقابل خود توصیف می کند. سروده فارس��ی دارای چند تشخیص زیبا است و از 
زبان شعری ادبی و هنرمندانه ای برخوردار است؛ اما ابیات عربی با الفاظ ساده و تنها 

با یک مراعات نظیر سروده شده است.

نتیجه گیری:
- با مطالعه سروده های "عبدالمنعم فرطوس��ی"به این نکته دست می یابیم که 
ایشان اشعار خود را منطبق بر روایات و احادیث نقل شده از امام رضا)ع( سروده است؛ 
اما پژوهش ها حاکی از آن است که در سروده های "محمد حسین بهجتی" کمتر اثری 

از احادیث و روایات به چشم می خورد.
- مدح فضایل اخالقی امام رضا)ع( در شعر عربی به صورت جزئی است و حتی به 
کوچک ترین رفتارهای امام)ع( نیز اشاره شده اس��ت؛ اما شاعران پارسی گوی تنها به 
صورت کلی سعی داشته تا مروری کوتاه بر فضایل آن حضرت داشته باشند. پس به 
نظر مي رسد شاعران عربی سرا در بیان سیره رضوي جزئی نگر و شاعران پارسی گوی 

کلی نگر هستند.
- زبان شعری سروده های عربی بسیار ساده و روان و با استفاده از کلمات سهل 
و آسان و آرایه های بالغی اندک بیان شده است؛ در حالی که با مطالعه سروده های 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا فارسی با زبان شعری پیچیده تر و واژه های دشوار و آرایه های بالغی بیشتر روبه رو 
می شویم که درک مفهوم را برای مخاطب اندکی دشوار می کند.

- بیشتر اشعار عربی سروده شده درباره امام رضا)ع( دارای اسلوب روایی و داستانی 
است؛ چرا که شاعران عربی سرای به دلیل الگو گرفتن از روایات و احادیث نقل شده 
درباره امام رضا)ع(، از اس��لوب روایات تأثیر پذیرفته و اش��عار خویش را با این شیوه 
سروده اند؛ اما اشعار فارسی اغلب به وسیله اسلوب خطاب سروده شده اند. شاید دلیل 
سرودن اغلب اشعار فارسی با اسلوب خطاب این باش��د که شاعران فارسی زبان به 
دلیل نزدیکی به امام رضا)ع( و قرار داشتن بارگاه ایشان در ایران، احساس نزدیکی و 

راحتی بیشتری با ایشان داشته و از این اسلوب استفاده کرده اند.

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی



252

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

• منابع و مآخذ	
• ابن بابویه، اب��ي جعفرمحمدبن علي )1390ق(، عیلون أخبارالرضا )ع(، 	

قدم له العالمة الجلیل السید محمد مهدي السید حسن الخراساني، النجف 
:منشورات المطبعة الحیدریة. 

• اربلي، ابوالحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح)1381ق(، کشف الغمة في 	
معرفةاألئمة ج2، علق علیه الفاضل المحقق الحاج السیدهاش��م الرسولي، 

تبریز: مکتبة بني هاشم.
• اس��ترآبادی، احمد بن تاج الدین) 1374(، آثاراحمدی؛ تاریخ زندگانی 	

پیامبر اسالم وائمه اطهار، به کوشش میرهاشم محدث،تهران: نشرقبله.
• األمین، محسن)1418ق(، أعیان الشیعة ج2، حققه وأخرجه وعلق علیه 	

السید حسن األمین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبعة الخامسة.
• برقعی، سید محمد باقر)1373( ، سخنوران نامی معاصر ایران ج4، قم 	

: نشر خرم.
• الفتالوي،کاظم عبود)1419ق( ، المنتخلب من أعام الفکر و األدب، 	

بیروت: مؤسسة المواهب للطباعة و النشر.
• فرطوسي، عبدالمنعم)1407ق( ، ملحمة أهل البیت، الجزءالثامن، بیروت 	

:مؤسسة أهل البیت.
• مش��فق کاش��انی، عباس و ش��اهرخی، محمود )1372(،  قبلله هفتم، 	

قم:انتشارات اسوه.


