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دریافت 1396/6/23 :پذیرش1396/9/20 :

محمود آقاخانی بیژنی ،1اسماعیل صادقی ،2زهره خوانساری  ،اسحاق طغیانی
3

4

چکیده
کتابهــا و آموزههــای دینــی ،ســیمای معصومیــن (علیهمالســام) و ســخنان و روایــات ســازندة
آنــان بــرای روشــنگری و استبدادســتیزی ،از مبانــی نظــری مهــم در ادبیــات پایداری اســت کــه همواره
انســان را بــه اخــاق نیکــو بــرای رســیدن بــه رســتگاری دعــوت میکننــد .بــر ایــن اســاس ،ســیره و
فرهنــگ رضــوی مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری ،تأثیــری شــگرف در ادب فارســی داشــته و جلوههایــی
از پایــداری را در شــعر رضــوی معاصــر پدیــدآورده اســت .ســیره و فرهنــگ رضــوی بــا توجــه بــه وجود
مرقــد مطهــر امامرضــا (علیهالســام) در ایــران اســامی و بازتــاب جلوههــای پایــداریِ تأثیرپذیرفتــه
از آن در اشــعار شــاعران ایرانزمیــن ،همــواره سرمشــق زندگــی ایرانیــان بــوده اســت .بههمیــن دلیــل،
در ایــن پژوهــش برآنیــم تــا ســیره و فرهنــگ رضــوی را بهعنــوان یکــی از مبانــی ادبیــات پایــداری
تبییــن و تحلیــل کنیــم .هــدف ایــن پژوهــش ،معرفــی فرهنــگ رضــوی بهعنــوان یکــی از مبانــی
ادبیــات پایــداری و بازنمایــی آن در ســرودههای شــاعران پایــداری معاصــر بــا رویکــردی توصیفــی ـ
تحلیلــی اســت .پــس از یاریگرفتــن از منابــع گوناگــون و نیــز بــا توجــه بــه وجــود جلوههــای پایــداری
تأثیرپذیرفتــه از موضوعــات ســیره و فرهنــگ رضــوی و بازنمایــی آنهــا در اشــعار شــاعران پایــداری،
میتــوان ســیره و فرهنــگ رضــوی را از مبانــی ادبیــات پایــداری بهشــمار آورد.
کلیدواژهها :ادبیات پایداری ،مبانی پایداری ،امامرضا (علیهالسالم) ،سیره رضوی ،فرهنگ رضوی.
* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «تحلیل مبانی دینی ادبیات پایداری (قرآن کریم و فرهنگ رضوی)» به حمایت
دانشگاه شهرکرد است.
 .1دانشجوی دکترای ادبیات حماسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)Aghakhani46@yahoo.com :
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکردsadeghiesma@gmail.com :
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات پایداری دانشگاه شهرکردzkhwansary@gmail.com :
 .4استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهانetoghiani@yahoo.com :
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 .1مقدمه
امامرضــا (علیهالســام) هشــتمين پيشــواي شــيعيان ( 11ذیقعــده 148ـ  30صفــر 203

ه.ق ).پــس از شــهادت پــدر ،در  35ســالگی عهــدهدار مســئولیت امامــت و رهبــری شــیعیان

گردیــد (قمــی .)899 :1377،امــام (علیهالســام) بــه زيــور اخــاق فــردي و اجتماعــي آراســته

بــود و در معاشــرت بــا افــراد مختلــف بــا رفتــار و برخوردهــاي ســازندة خويــش ،درسهــاي

آموزنــدهاي بــه همــگان مـيداد .وي بــه همــة انســانها ـ اعــم از آزاد و بــرده ،ســفيد و ســياه ـ
ارج مينهــاد و بــا خدمتــکاران انــس داشــت و در موقــع لــزوم ،بــا تذکــرات الزم ،يــاران خويــش
را از فروافتــادن در دام فســاد و انحــراف بازمیداشــت (رفيعــي.)180 :1382،

ـم زندگــي بشــري و محصــول همدلــي ميهنــي يــا قومــي
پايــداري يكــي از واقعيتهــاي مهـ ّ

در برابــر گونـهاي از تجــاوز طبيعــت بشــري اســت (ســنگری )65 :1389 ،کــه در کتــب مقدس
بــه انجــام آن ســفارش شــده اســت .خداونــد در قــرآن متذکــر میشــود کــه نبایــد بــه بهانــۀ

دوری از جنــگ و تبعــات آن ،در برابــر ظلــم تســلیم شــد زیــرا ایــن امــر نشــاندهندۀ پذیــرش
زور اســت .بههمیــن دلیــل ،بــه جهــاد در راه حــق و دفــاع از اســام و مســلمانان فرمــان داده
ـن النَّـ ِ
ـاس
«و ِمـ َ
اســت و یکــی از جلوههــای واالی آن ،جــاندادن بــرای رضــای خداونــد اســتَ :
ـاء َم ْرضـ ِ
ُف بِال ْ ِعبــا ِد» (بقــره .)207/بعضــی از مــردم جــان
ـات اهلل ِ َو اهللُ َرؤ ٌ
َمـ ْ
ـن يَ ْشــري ن َ ْف َسـ ُه ابْتِغـ َ

خــود را بــرای خشــنودی خداونــد میفروشــند .خداونــد دوســتدار چنیــن بندگانــی اســت .بــا

توجــه بــه گســتره و گونههــای ادبیــات پایــداری و پیشــینۀ آن در ادبیــات ایــران ،میتــوان
آن را بــه گونههایــی چــون ادبیــات مقاومــت ملــی ـ میهنــی (ســنگری ،)6 :1389 ،ادبیــات

مقاومــت انســانی ـ جهانــی و ادبیــات مقاومــت دینــی ـ آیینــی (آقاخانــی بیژنــی)14 :1393،
تقســیمکرد .بــر ایــن اســاس ،ادبیــات مقاومــت دینــی و آیینــی و آثــار آن «یکــی از جلوههــای
ادبیــات پایــداری ایــران اســت کــه بــا الهــام از آیــات قــرآن کریــم ،احادیــث و روایــات ســروده

شــدهاند و در نهــاد ایــن آثــار دعــوت بــه عدالــت ،ستمســتیزی ،کرامــت و عــزت انســان،

قدردانســتن نعمــت آزادی و بســیاری از ارزشهــا مــوج میزنــد( ».اســماعیلی.)106 :1390،

شــاعران ادبیــات پایــداری تحــت تأثیــر درد مشــترک و بــا توجــه بــه رهنمودهــای ائمــه
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معصــو م (علیهمالســام) تــاش میکننــد تــا مؤلفههــای پایــداری مهــم را در آثــار خــود
منعکــس کننــد و بدیــن طریــق مــردم را ضمــن آشــنایی بــا ســبک و روش مقاومــت امامــان

(علیهمالســام) در راه مبــارزه بــا اهــداف عالــی زندگــی خود تشــویق کننــد .آنان در اشعارشــان

بــه مهمتریــن مؤلفههــای پایــداری بــا تکیــ ه بــر مبانــی اســامی ـ اعتقــادی میپردازنــد و
مــردم را نســبت بــه اســتکبار جهانــی بیــدار کــرده و بــه جهــاد در راه خــدا ،ترویــج فرهنــگ
ایثــار و روحیــه شــهادتطلبی و دوســتی و توســل بــه امامرضــا (علیهالســام) تشــویق و
تحریــک میکننــد.

آشــنایی بــا ســیره و فرهنــگ رضــوی و بازتــاب آن در ادب پایــداری ،بررســی جلوههــای

پایــداری تأثیرپذیرفتــه از ســیره و فرهنــگ رضــوی در اشــعار شــاعران ادبیــات پایــداری معاصر

(از جملــه :امینپــور ،صفــارزاده ،موســویگرمارودی ،وحیــدی و )...و معرفــی آن بهعنــوان
یکــی از مبانــی ادب پایــداری ،از اهــداف ایــن پژوهــش اســت .ایــن پژوهــش بــه شــکل بنیادی،

بــر پایــه مطالعــات کتابخانـهای و بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــا تحلیــل شــواهد درونمتنــی
انجامشــده اســت.

1ـ 1پیشینة پژوهش
بــا بررســی و جســتجوی کتابخان ـهای در مجلههــا و ســایتهای معتبــر علمــی 1مشــخص

شــد دربــارة مبانــی ادبیــات پایــداری پژوهشهایــی انجــام شــده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی
از آنهــا اشــاره میکنیــم« .بنمایههــا و مصداقهــای پایــداری در صحیفــۀ ســجادیه» از تــورج

زینیونــد و فریبــا اکبــرزاده (« ،)1394حکمــت عملــی ،بنمایــه ادبیــات پایــداری ایــران»

نوشــتۀ محمدصــادق بصیــری (« ،)1393اســتراتژی پایــداری در برابــر جنــگ نــرم بــا تکیــه

بــر نهجالبالغــه» از حســن مجیــدی و امالبنیــن قزلســفلو (« ،)1392بنمایههــای ادبیــات

مقاومــت در قــرآن» از ســید فضــلاهلل میرقــادری و حســین کیانــی (« ،)1391اســتقامت و
پایــداری در قــرآن» نوشــتۀ ســیدمحمد میرحســینی و همــکاران (« ،)1390مبانــی نظــری
1. sid.ir, magiran.com and irandoc.ir Noormags.com
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دفــاع مقــدس در قــرآن کریــم» نوشــتۀ عباســعلی رستمینســب ( )1389و «مبانــی ادبیــات

مقاومــت معاصــر ایــران و عــرب» از ناصــر محســنینیا (.)1388

در پژوهشهــای مذکــور ،قــرآن کریــم ،نهجالبالغــه ،صحیفــۀ ســجادیه و حکمــت عملــی

بهعنــوان مبانــی ادبیــات پایــداری معرفیشــدهاند .امــا هیــچ پژوهشــی تاکنــون ســیره و
فرهنــگ رضــوی را ـ بــا توجــه بــه بازتــاب آن در اشــعار شــاعران پایــداری ایرانزمیــن ـ

بهعنــوان یکــی از مبانــی ادبیــات پایــداری معرفــی نکــرده و ایــن پژوهــش درصــدد تبییــن و
تحلیــل چنیــن مســئلهای اســت.

 .2بحث اصلی
از بيــن حــوادث عميــق مذهبــي و تاريخــي ،عــاوه بــر واقعــۀ کربــا و شــهادت حضــرت

علــی (علیهالســام) ،ســفر امــام رضــا (علیهالســام) از مدينــه بــه خراســان بيشــترين نمــود
را در شــعر شــاعران پایــداری داشــته اســت .علــت ايــن توجــه بســيار اين اســت کــه در ايران،

مقــارن شــکلگيري جريــان شــعر و داســتان نويــن مذهبــي ،دو اتفــاق بســيار مهــم صــورت
گرفــت کــه الگوگيــري از ائمــ ه (علیهمالســام) و امامرضــا (علیهالســام) و عظمــت آن را

در ادبیــات امــروز فارســي پررنگتــر کــرد :يکــي پيــروزي انقــاب اســامي و برپايــي حکومت
مردمســاالري دينــي و ديگــري دوران دفــاع مقــدس اســت .بهطــور طبيعــي ،انقــاب و

انقالبيــون بهدلیــل وجــود مرقــد امامرضــا (علیهالســام) از زندگــي ،صبــر و بردبــاري آن

حضــرت الهــام گرفتــه و ايــن الهــام نيــز در شــعر رضــوي و پایــداری انعــکاس ويــژه-اي يافتــه

اســت (محدثيخراســاني .)241 :1388 ،از آنجاکــه ادبيــات در يــک جامعــه بــه توليــد آثــاري
مانــدگار ميپــردازد کــه ميتوانــد نتايــج مهــم و تأثیرگــذاری را در همــان جامعــه و جوامــع

ديگــر رقــم بزنــد ،بهتريــن راه و عملکــرد در بهنمايشگذاشــتن ســيرة اخالقــي ،فرهنگــي،
اجتماعــي و دينــي امامــان شــيعه (علیهمالســام) بهویــژه امامرضــا (علیهالســام) در
قالبهــاي هنــري شــعر و داســتان اســت کــه ميتوانــد تأثیــری عميــق در اثرپذيــري از

زندگــي ايــن امــام بزرگــوار بــر روحيــه مســلمانان و همچنيــن غيرمســلمانان داشــته باشــد و
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،24زمستان 1397

سیره و فرهنگ رضوی؛ مبنای ادب پایداری

131

آن را بــه الگويــي بــراي ســعادت بشــري تبديــل کنــد.
از دیربــاز دغدغــۀ دســتیابی بــه زندگــی معن ـادار یکــی از اساس ـیترین نگرانیهــای آدمــی

بــوده اســت و در هــر مقطعــی کــه توانســته پاســخی بــرای آن بیابــد ،زندگــی پویــا داشــته و
آنــگاهکــه از درک ایــن مهــم ناتــوان شــده ،رو بــه پوچــی و بیمعنایــی نهــاده اســت« .انســان
موجــودی هدفمنــد اســت و زندگ ـیاش در صورتــی معنــا مییابــد کــه هــدف واقع ـیاش را

بشناســد و بهدنبــال آن بــرود .اگــر کســی هــدف زندگــی خــود را تشــخیص داده باشــد ،بــرای

رســیدن بــه آن بایــد از موانعــی عبــور کنــد تــا بــه آن دســت یابــد» (اديبيســده.)32 :1381،

شــعر پایــداری معاصــر بــا اســتفاده از پشــتوانههای دینــی و مذهبــی و تکیـ ه بــر تاریــخ صــدر

اســام ،مــردم را بــه قیــام عمومــی و خیزشهــای اجتماعــی تشــویق میکنــد.

«بــا پیــروزی انقــاب اســامی ،آرمانهــای اســامی و انقالبــی ایــن طیــف از شــاعران بــه

تحقــق پیوســت و روزنههــای امیــدی بــرای گشــایش حوزههــای جدیــد ،پیــشروی شــعر

معاصــر ایــران قــرار گرفــت ،امــا وقــوع جنــگ تحمیلــی تمــام توجهــات را بهســوی خــود جلــب

کــرد و بــرای شــاعران ایــن جریــان ،در کنــار بیــان آرمانهــای انقــاب ،مســئولیت تــازهای
ایجــاد شــد و ایــن وظیفــه ،انعــکاس مظلومیــت ملــت ایــران اســت( ».طاهــری.)31 :1387،

ادبیــات پایــداری در راســتای ایــن تعهــد ،جایــگاه محکمــی بهدســت آورد و تأثیــری ژرف بــر

ذهــن و اندیشــۀ دلســوختگان و عاشــقان انقــاب گذاشــت و هــر کســی بــه ســهم خــود ،در

ادای دیــن و رســالت دینــی خــود ،نقــش ارزنــدهای را ایفــا میکــرد چنانکــه ایــن مقولههــا
رابطــة تنگاتنگــی میــان ســیره و فرهنــگ رضــوی و شــعر پایــداری معاصــر بــا رویکــردی
تــواردی ،الهامــی و اثرپذیــری بنیادیــن و آرمانــی فراهــم کــرده اســت.

بخــش وســیعی از آثــار ادبــی شــاعران ایرانزمیــن را مضامیــن اخالقــی ،توجه به ســاحتهای

متعالــی انســان ،الگوگیــری از شــخصیتهای مذهبــی ،معنویــت و وحدتگرایــی ،دعــوت بــه
بیــداری و نوعدوســتی ،تــرک ظلــم و مبــارزه بــا ظالــم ،لــزوم صبــر و امثــال آن تشــکیل

میدهــد .ایــن بخــش از شــعر شــاعران ســعی در ارتقــا و پــرورش روح انســانی دارد و هــدف

غایــی آن نیــز نیکبختــی و خوشــبختی انســان در ســایۀ گســترش صلــح و عدالتمحــوری
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اســت (آقاخانــیبیژنــی .)45 :1393،ادبیــات پایــداری بــا توجــه بــه رویکــرد اعتقــادی و

معناگرایانــهاش بازگوکننــدة دردهــا و رنجهایــی اســت کــه در برهــهای از زمــان و از ســوی
دشــمنان داخلــی و خارجــی بــر ملتــی تحمیــل میشــود (ســنگری .)38 :1389 ،در اشــعار

پایــداری بــه بیــان قهرمانیهــا و جانفشــانیهای بــزرگان دیــن و همچنیــن قهرمانــان ســرزمین
ایــران اســامی در جهــت دفــاع از ســرزمین ،ارزشهــا و آیینشــان پرداختــه میشــود.
2ـ 1سیره و فرهنگ رضوی ،مبنای ادبیات پایداری
ســیره و فرهنــگ رضــوی رویکــردی در ادبیــات پایــداری فراهــم آورده اســت کــه الزمــة
بررســی آن نگرشــی کامـ ً
ا فرهنگــی بــه ادبیــات پایــداری اســت .در ایــن رویکــرد بیشــتر بــر

جنبههــای فکــری و فرهنگــی ایرانــی ـ اســامی تأکیــد شــده و مبانــی نظــری موضوع ،دفــاع از

جهانبینــی اســامی و تفکــر شــیعی اســت .بنابرایــن ،جلوههــای آن نیــز نمــود فرهنگــی دارد
و نوعــی از ادبیــات پایــداری را شــکل بخشــیده کــه ادبیــات پایــداری دینــی و آیینــی خوانــده

میشــود و موضــوع آن بازنمایــی ســیمای مبارزاتــی امامرضــا (علیهالســام) و فرهنــگ
پایــداری رضــوی اســت.

2ـ1ـ 1جلوههای پایداری در سیره و فرهنگ رضوی و شعر پایداری معاصر
2ـ1ـ1ـ 1صحن حرم؛ الگوی وحدت ،صلح و بشردوستی

وصــف خراســان و حــرم مطهــر امامرضـا (علیهالســام) و آرزوی زیــارت بــارگاه آن حضــرت،

از موضوعاتــی اســت کــه شــاعران پایــداری بــه آن پرداختهانــد .وجــود مرقــد پــاک و مطهــر

امامرضــا (علیهالســام) در مشــهد ،نمــاد صلــح و بشردوســتی و هميشــه ســبب ايجــاد خيــر و

برکــت در زندگــي مســلمانان جهــان بهویــژه ايرانيــان بــوده و هســت تــا آنجاکــه شــور و شــوق
زيــارت حــرم آن حضــرت بــا تاروپــود زندگــي مســلمانان گــرهخــورده اســت .شــاعر پایــداری
ایــن شــور و شــوق را چنیــن بهتصویــر کشــیده اســت:
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ایــن بــارگاه داد /یکســره بیــدار اســت /تعطیــل و فصــل نــدارد /طبیــب ایــن همــه بیــدار/
گرهگشــای ایــن همــه مشــکل /...آه ای امــام هشــتم /مــا بــا شــما /همیشــه خانــه یکــی
هســتیم /خــود زائــر دلیــم /دل خانــة شماســت /ایــن مشــهد شــما /...ایــن مرقــد مقــدس /ایــن
صحــن بــا صفــا /ایــن گنبــد طــا /...مــا را حالوت بســیار /ســر ســودن اســت و دســت رســاندن/
بــه آســتان شــما (صفــارزاده519 :1391،ـ.)521
صحــن و ســراي سرشــار از معنويــت امامرضـا (علیهالســام) دلو جــان انســان را مجــذوب

ايجــاد خلوتهــاي روحانــي ميکنــد و همــواره وجــود ايــن مرقــد مقــدس ،انســانهاي
مؤمــن ،آگاه و حاجتمنــد را از اقصينقــاط ايــران و جهــان بــه خــود فرامیخوانــد (محدثــي

خراســاني .)269 :1388 ،وجــود ايــن ارتبــاط عينــي و ملمــوس و الگوبــودن شــخصيت امامرضا
(علیهالســام) بــراي مســلمانان باعــث شــده تــا در ادبيــات پایــداری مؤلفههایــی چــون

ســيماي فــردي و اجتماعــي آن حضــرت ،صحــن و ســرا ،گلدســته ،ضريــح ،کبوتــران حــرم و

گنبــد طــا از بســامد بااليــي برخــوردار باشــند و هميــن عامــل ،باعــث شــده تــا ادبيــات رضوي

شــور و حــال بيشــتري پيــدا کنــد و مــورد توجــه شــاعران پایــداری قــرار گيــرد .از آنجاکــه در

عصــر مدرنيتــه و پيشــرفت ف ّنــاوری ،عواطــف و احساســات بشــري جايــگاه چندانــي ندارنــد

و حتــي زمینــۀ آرامــش روحــي بشــر را فراهــم نســاخته اســت ،وجــود شــخصيت امامرض ـا
(علیهالســام) ـ بهویــژه حــرم مطهــر ایشــان ـ فراهمکننــدة زمينــهاي بــراي نزديکشــدن
قلبهــاي بشــري بــه يکديگــر اســت و آرامــش خاطــر و تلطيــف روح را بــراي بشــر بــه ارمغــان

مـيآورد؛ بهگونـهای کــه میــان امــام و عاشــقانش فاصلـهای نیســت و خانــه و دل و حــرم یکــی
میشــوند:

از راه دور هــم /ایــن مرقــد مقــدس /ایــن صحــن بــا صفــا /ایــن گنبــد طال /در چشــم ماســت/
ای قطــب عاشــقان /بــه آســتان شــما /در صبحــگاه /حــال و زیــارت /پــا بــر کــف اتــاق /ســر
بــر ضریــح شــما داریــم /ایــن ســر ســپردگی عاشــقانه را /تــا وادی ابــد /بــر پــا ســتادهایم
(صفــارزاده.)520 :1391،
شــاعر در ایــن ســروده بــا شــوقو ذوق فــراوان ،خــود را زائــر دل ميدانــد کــه بــر گنبــد
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امامرضــا (علیهالســام) مهمــان شــده اســت .او گنبــد را ســتارهاي درخشــان و نمــاد صلــح و

آرامــش بشــري در دنيــا ميدانــد و چنــان بــا شــور بــه توصيــف آن ميپــردازد کــه توجــه

انســانهاي آزاده را بهســوی گنبــد و گلدســته جلــب ميکنــد .مصــراع «ای قطــب عاشــقان»

بهخوبــی نمایشدهنــدۀ ســیرۀ اجتماعــي امامرضــا (علیهالســام) ماننــد صلحخواهــي و
صلحجويــي ،عدالتمحــوري ،بشردوســتی و امثــال اینهاســت و او را بــه الگويــي بــراي بشــريت
و مرقــدش را بــه مکانــي بــراي ايجــاد صلــح و صفــا و نزديککــردن قلبهــا بــه يکديگــر

تبديــل کــرده اســت.

شــاعران پایــداری (از جملــه شــاعران رضــوی معاصــر) بهدلیــل نابرابریهــای اجتماعــی،

همــواره از روزگار و جامعــه گالیــه کــرده و حاکمــان وقـ ِ
ـت ســتمگر را نااهالنــی ریــاکار میدانند

کــه در پــی فریــب عــوام هســتند و خفقــان شــدیدی در جامعــه ایجــاد کردهانــد کــه ناگزیــر

ارزشهــای انســانی در شــب دیجــور و ظلمانــی جامعــه رو بــه افــول رفتــه و قشــر فرهیختــۀ

جامعــه قتلعــام شــدهاند .در چنیــن جامع ـهای ،شــاعر مأمنــی جــز تــوس و حــرم امامرض ـا
(علیهالســام) نمییابــد و از امــام میخواهــد کــه خــود یــارای ایســتادگی در ایــن شــرایط

نابســامان جامعــه را بــه وی بدهــد:

تیرگی انبوه شد پشت سحر

صبح در آفاق شب شد دربهدر

نسخهای نو در فریب آوردهاند

بوسه دارویی که پنهان کردهاند

در دل این روزگار پر فسوس

عاشقان را کو پناهی غیر توس

تا نهد دل در رهت پا در رکاب

اشک پیش افتاد و دل را زد به آب
(موسویگرمارودی.)53 :1363،

شــاعران پایــداری بنــا بــر مناســک دينــي و ســیرۀ امامرضــا (علیهالســام) بــه شــفاعت

دردهــاي العــاج و بيماريهــاي ســخت توســط امــام در اشــعار خــود ميپردازنــد .آنــان
شــفاعت را کــه نوعــي توســل و حاجتخواهــی اســت ،بهصــورت بســيار گســترده و هنــري
بازتــاب ميدهنــد .ايــن امــر ناشــي از وجــود حــرم مطهــر امــام (علیهالســام) در ايــران اســت
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کــه بــه عينيــت و صميميــت ارتبــاط شــاعران بــا نمادهــا و مفاهيــم مربــوط بــه زندگــي
و شــخصيت امــام کمــک شــاياني ميکنــد .آنــان امــام (علیهالســام) را رئــوف و طبيــب

دردهــاي زائــران خويــش ميداننــد و بيــش از هــر چيــز نشــاندهندۀ گفتگــوي خالصانــه و
صادقانــۀ شــاعر دینبــاور و معتقــد بــه آن حضــرت در تأثیرپذیــری از شــخصيت فــردي امــام
(علیهالســام) اســت:

ای کـاش بـه هـر کـوچه زنـد بال نگاهم
مـن عـالم این درد بزرگم ،دل و این درد

امــید تــماشای تــو را داشـته بـاشم
زنــهار کــه امــید شـفا داشته بـاشم
(وحیدی)191 :1386،

2ـ1ـ1ـ 2امامرض ا (علیهالسالم) مبارز آزادیخواه با پیروی از مبانی اسالم

شــکیبایی و پایــداری ریشــۀ همــۀ فضیلتهــا و محــور تمــام خوبیهاســت کــه همــۀ راههای

کمــال بــه آن ختــم میشــود و دیــن و دیانــت آن را اقتضــا و شــریعت آن را الزم میدانــد.

شــکیبایی و پایــداری معصومیــن (علیهمالســام) در حفــظ و نگهــداری دیــن ،بهتریــن نمونــۀ

شــکیبایی و پایــداری اســت کــه بــر فــراز قلــۀ تاریــخ میدرخشــد .واقعیــت ایــن اســت ،ضامــن
بقــا و دوام دیــن چیــزی جــز شــکیبایی و پایــداری در دفــاع از حــق و حقیقت نیســت و پیروزی

و بهــروزی جــز در ســایۀ آن بهدســت نمیآیــد (اصغــری .)67 :1389 ،زندگــی انبیــا ،رســوالن

و صالحــان بــا امــر تبلیــغ و دعــوت پیونــد خــورده اســت و بدیهــی اســت کــه رســالت و تبلیــغ
بــا شــکیبایی و پایــداری ارتبــاط نزدیکــی دارد .امامرضــا (علیهالســام) از نمونههــای واالی

شــکیبایی و پایــداری در برابــر حیلههــای ظالمــان اســت:

مأمــون بــه حکــم نفــس و تبــار /آمــر بــه حقزدایــی بــود /از اهــل حــق /هــم قتــل کــرد /هــم
شــکنجهگر روح بــود /در حبــس زندگانــی معصــوم /آمــاس زخمهــای پــای پــدر /آن فروبرنــدۀ
خشــم /یکســره در زنــدان مینالیدنــد (صفــارزاده.)828 :1391،
آموزههــاي دينــي شــامل تعاليــم اســام در قالــب قــرآن کریــم ،نهجالبالغــه ،احاديــث
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و انديشــههاي متفكــران اســامي اســت .قــرآن بهعنــوان منشــور مســلم جوامــع اســامي

بــه جهــاد ،اهميــت دفــاع از خــود و ســرزمين بســيار توجــه ميكنــد و مبــارزه بــا دشــمن

متجــاوز را «جهــاد اصغــر» مينامــد؛ جهــادي كــه بــر هــر فــرد مســلماني واجــب و الزم اســت.
در واقــع ،در نظــر قــرآن و اســام ،جهــاد تــاش و كوشــش هــر فــرد در راه خــدا و مبــارزه بــا

دشــمن مهاجــم و بــه عبارتــي دفــاع مقــدس اســت كــه بــراي دفــع دشــمن خارجــي و تبليــغ
ديــن ،مبــارزه بــا دشــمنان ديــن ،نجــات ســتمديدگان ،مبــارزه بــا مفســدان و ...الزم اســت
(آقاخانیبیژنــی .)35 :1393،جهــاد یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در قــرآن کریــم اســت و

بــه کســانی کــه جنــگ بــر آنــان تحمیلشــده اســت ،اجــازه جهــاد و مقاومــت داده میشــود،
ـن ی َقاتَ ُلـ َ َ
ُ
ـم ُظلِ ُمــوا َوإِ َّن اهللَ َع َلـى ن َ ْص ِر ِه ْم
زیــرا خداونــد بــر یــاری آنهــا تواناســت« :أ ِذ َن لِلَّ ِذیـ َ ُ
ـون بِأن َّ ُهـ ْ
ـر» (حــج .)39/بــر ایــن اســاس ،جهــاد در جهــت حفــظ دیــن ،ســرزمین ،نامــوس ،شــرف،
ل َ َق ِدیـ ٌ
آزادی ،آبــرو و دیگــر عناصــر مهــم و ارزشــمند زندگــی ،هــم در مقابــل دشــمن خارجــی و هــم

در مقابــل هوسهــای نفســانی اســت .خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد« :و جا ِهــد ُوا فِــی
اهلل ح َــق جِ هــاده( »...همــان)78 :؛ امــا همــواره مســلمانان را بــه نبــرد دعــوت میکنــد ،امــا

«و
نــه بهعنــوان یــک کنشــگر (جنگافــروز) بلکــه بهعنــوان مدافــع (جهادگــر و پایــداری)َ :
ـن» (و در راه خــدا بــا
ـن یُ َقاتِ ُلون َ ُکــم َو ال تَعتَـ ُ
ـدوا إِ َّن اهللَ ال یُ ِحـ ُّ
المعتَ ِدیـ َ
قَاتِ ُلــوا فِــی َسـبِیلِ اهلل ِ ال َّ ِذیـ َ
ـب ُ
کســانی کــه بــا شــما میجنگنــد ،بجنگیــد و تجــاوز نکنیــد ،کــه خــدا تجــاوزکاران را دوســت
نــدارد) (بقــره .)190/تأکیــد بــر واژة «تجاوزنکــردن» در ایــن کتــاب مقــدس ،نشــان بــر پایداری
در مقابــل تجــاوز و جنــگ اســت و بشــر را بهنوعــی پایــداری و جهــاد در راه خــدا در مقابــل

نامالیمــات درونــی و بیرونــی دعــوت میکنــد کــه اگــر بــه شــما تجــاوز شــد ،بــه دفــع آن

بپردازیــد (آقاخانیبیژنــی.)36 :1393،

شــاعران پایــداری بــه عناویــن و مناســبتهای مختلــف ارادت خــود را بــه امامرضــا

(علیهالســام) نشــان دادهانــد .جامعــه مــا بــه دلیــل شــیعی بــودن همیشــه بــه امامرضــا

(علیهالســام) و الگوگیــری از زندگــی آن حضــرت ،بــه خــود بالیــده و افتخــار کــرده اســت.

بهرهگیــری از اســوههای دینــی ازآنجهــت کــه روح پایــداری یــک ملــت در آن نهفتــه اســت،
بــرای جهــاد در مقابلــه بــا دشــمن بســیار کارگشــا اســت:
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هــیمة عشق را شــرر ،از نفس دعا بزن

موج زنان برو برو ،ببر به سـر ،قرار را

نشسته خصم خاروش ،به سـاقة نگاه تو

به حربة مقاومت ،ب َکن زریشه خار را
(کاشانی.)21 :1389،

شــاعر پایــداری امــام را دارای صفــات الهــی میدانــد زیــرا معتقــد اســت حجــت خــدا بــر

زمیــن نمونــة انســان کامــل اســت و همــواره بایــد از او در تمامــی لحظــات زندگــی الگــو گرفت.

بههمیــن دلیــل ،در پایــداری و جهــاد در راه خــدا اینگونــه بــه وصــف امامرضــا (علیهالســام)
میپــردازد و بــا ترســیم ارزش شــهادت ویــادآوری ارزش فــداکاری و ایثــار ،بــا اســتناد بــه آیــه
کان ل ِ ْلم ْشـر َ َ
ـروا َمسـ ِ
ـاج َد اهللِ( »...توبــه )17/عــاوه بــر دعــوت و امیــدواری مــردم
«مــا َ ُ
ِکين أ ْن يَ ْع ُمـ ُ

بــه ادامــة پایــداری ،بــه یکــی دیگــر از عناصــر فرهنــگ رضــوی ،یعنــی آزاداندیشــی اشــاره

میکنــد:

و بازســازان دوبــاره میســازند /وقتــی بنــای قامــت آزادی /در اتصــال ظلــم و گلوله /شــبانهروز
ویرانــه میشــود /و پرســش همیشــه و هــر روز /از جــان هوشــیار جهــان برمیخیــزد /مشــرک
تــو را به بازســازی مســجد چـهکار /مأمــون تو را بــه بازســازی مرقد چـهکار؟ (صفــارزاده:1391،
.)279
مبــارزه بــرای آزادی بــا تکیهبــر آیــات قــرآن کریــم و الگوگیــری از زندگــی امامرضــا

(علیهالســام) از بنیانهــای شــکلگیری انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس اســت و روحیــۀ

آزادی و آزادگیطلبــی ،یکــی از مفاهیــم ارزشــمندی اســت کــه هــر انســان آزادهای بــرای آن
احتــرام واالیــی قائــل اســت و تــا اوج فــداکاری از حریــم آن پاســداری میکنــد« .انســان در

زندگــی جویــای آزادی اســت و تــن بــه دربندبــودن نمیدهــد؛ چراکــه آزادی و وارســتگی
و نپذیرفتــن ذلّــت ،یکــی از اهــداف واالی انســانی اســت کــه زندگــی را تحــت شــعاع خــود

قــرار میدهــد و آن را معنادارتــر میکنــد( ».ســنگری .)77 :1389،از آنجاکــه امامرضــا
مقیــد بودنــد ،شــاعران پایــداری نیــز از ظلمهــای
(علیهالســام) بــه آزادی و آزاداندیشــی ّ

مأمــون در حــقّ ایشــان و رویکــرد آزاداندیشــی رضــوی الگــو گرفتهانــد .ایــن الگوپذیــری باعــث
شــده تــا مقصــود فرهنــگ پایــداری رضــوی را در واژگان شــعری بریزنــد و پیــام آزاداندیشــی
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رضــوی را بازآفرینــی کننــد زیــرا از موضوعــات مهــم در ســیره و فرهنــگ رضوی اســت و اصول

آزاداندیشــی امامرضــا (علیهالســام) الگویــی مناســب در زمینــة ادبیــات پایــداری دینــی و

آیینــی اســت (اســماعیلی .)106 :1390،امامرضــا (علیهالســام) روح آزاداندیشــی اســامی،

گشــادهرویی و ســعة صــدر را در زندگــی خویــش بــه همــگان آموزانــد و نشــان داد کــه اســام
و آموزههــای آن برخــاف تبلیــغ بدخواهــان و دروغپــردازان بــا زور ســرنیزه و شمشــیر بــر مردم

تحمیــل نشــده؛ بلکــه یــک پیشــوای بــزرگ اســامی بــه مخالفــان اجــازه میدهــد کــه هرگونه

ایــراد و اشــکالی دارنــد ،بیواهمــه طــرح کننــد ،اگرچــه محوریــت آن نفــی اســام و توحیــد
و الوهیــت باشــد (مکارمشــیرازی .)67 :1388 ،در واقــع همیــن آزادگــی و آزاداندیشــی امــام

(علیهالســام) الگویــی متعالــی بــرای انســانهایی اســت کــه خواهــان آزادی هســتند و بــرای
رســیدن بــه آن از هیچچیــزی واهمــه ندارنــد:

شــما کــه طالــب آزادی هســتید /همــواره گامهای اجانــب /اعصابتــان را /لگدکوب کردهاســت/
زنــدان و روزه /جنــگ و گریــز /پیمــان اعتــراض /بــر ضــد اتحــاد تعــرض /ایــن رشــتۀ طلــوع و
غــروب /برنامۀ شــبانه روز شماســت (صفــارزاده.)417 :1391،
امامرضــا(علیهالســام) برتریــن انســان عصــر خــود در دانــش و دانایــی اســت و مجالســی را

کــه مأمــون بــا حضــور دانشــمندان ادیــان گوناگــون بــرای آزمــودن دانــش امــام (علیهالســام)
تشــکیل مـیداد ،بخشــی از علــم و دانایــی حضــرت را بــر دیگــران آشــکار کــرد و نشــان داد که

امامرضــا (علیهالســام) ســرآمد زمانــۀ خویــش در علــوم مختلــف اســت:

تاریــخ چــون بــه تــو میرســد /طــواف میکنــد /عرفــان در ایســتگاه حرمــت /پیــاده
میشــود /و کلمــه /چــون بــه تــو میرســد /بــه دربانــی درگاهــت /بــه پاســداری میایســتد
(موســویگرمارودی.)261 :1393،
«کلمــه» ،همــان دانایــی و حکمــت امامرضــا (علیهالســام) اســت کــه شــاعر بــرای بیــان

تمــام دانــش و دانایــی و حکمــت رضــوی در بیانــی هنــری از کلمــه بهــره بــرده اســت .امامرضــا

(علیهالســام) شــخصیت برجســتۀ علمــی عصــر خویــش در خالفــت مأمــون بــوده کــه همواره

بــا جهــل و نادانــی مبــارزه و بــا شــگردهای گوناگونــی جامعــة روزگارش را از ظلــم ،حیلــه
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و ترفنــد مأمــون و همکیشــانش آگاه میکــرده اســت .از نظــر امــام (علیهالســام) تمامــی
ســتمهای کــه در جهــان وجــود دارد از جهــل و نادانــی آغــاز شــده اســت:

ایــن هیــکل ســیاه ســتم /مجموعـهای اســت /از همــه اندامهــای نامــردی /اندامهــای ســرزده
از /ریشـههای جهــل (صفــارزاده.)452 :1391،
صفــارزاده پیوســته ظلــم و ســتم تجاوزگــران را ناشــی از جهــل انســانها دانســته اســت .وی

بــرای غنابخشــیدن بــه اشــعارش ،بــه علــم و فضیلــت امامرضــا (علیهالســام) اشــاره کــرده

کــه بــا تســلط بــر علــم بیپایانــش بــر ظالمــان غالــب شــده اســت و ایــن علــم میتوانــد قیــام
فرهنگــی باشــد کــه ســرلوحۀ مبــارزه در دفــاع مقــدس بــوده اســت:

ظلــم از جــوار جهــل میآیــد /در روح و قلــب مــن /کــه دشــمنیام بــا ظلــم /دیرینــه اســت و
دشمنســاز /همیشــگی کینــه /از آن مأمــون اســت /امیــر شــیطانها /ســیاهکارتر از همتایانــش/
ابنملجــم و شــمر (همــان.)827 :
ترســیدن و شجاعتنداشــتن از علتهــای عمــدة ســلطۀ قدرتمنــدان بــر مــردم اســت.

«شــجاعت و نترســیدن از غیــر خــدا چیــزی اســت کــه در زندگــی معصومیــن (علیهمالســام)

نقطــۀ اوج مبــارزۀ آنــان را بــا حاکمــان جــور زمــان خــود بهخوبــی آشــکار میســازد .در پنــاه

ایــن مبــارزه اســت کــه راه باطــل حاکمــان جــور برمــا و چهــرۀ واقعــی آنــان بــه مــردم معرفی

میشــود» (اصغــری .)49 :1389،تاریــخ درد و رنجهــای فراوانــی را بــه خــود دیــده اســت ،ولــی

هیچیــک از ایــن محنتهــا همچــون ظلــم ،بــر امامــان و بهویــژه امامرضــا (علیهالســام)
نبــوده اســت .شــاعر بیهیــچ هراســی ایــن رفتــار ناشایســت را بــه تصویــر میکشــد:

ای تاریــخ ظلمهــای ســیاه /ای اشــقیای تاریخــی /پــای از گلــوی خســتۀ انســان برداریــد /ایــن
پــای بوینــاک /ســنگینی غــل و زنجیــر /بــر دســت و پــای امــام /جــانودل و نفــس مــا را /بــه
بنــد کشــیده اســت /بابالحوائــج اســت امــام (صفــارزاده.)623 :1391،
پیشــوایان معصــوم (علیهمالســام) باوجــود تهدیدهــای گوناگــون ،در هــر فرصتــی بیواهمــه

پــرده از چهــرۀ حاکمــان جــور برمیداشــتند و چهــرۀ واقعــی آنــان را برای مــردم نمایــان میکردند.
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جهــاد دیگــر در راه خــدا ،جهــاد اکبــر یــا همــان مبــارزه بــا هویوهوسهاســت .بههمیــن

دلیــل ،بــرای دفــاع در مقابــل هویوهــوس ،بایــد بــه احــکام دیــن عمــل کــرد .نمــاز فریضـهای

اســت کــه انســان را از گنــاه دور مـیدارد و مهمتریــن ابــزار در جهــاد اکبــر اســت .نمازخوانــدن

و بــا خدابــودن از ويژگيهــاي برجســته ائمــه اســت و از منظــر امامرضــا (علیهالســام) هيــچ
عملــي برتــر و باارزشتــر از نمــاز نيســت؛ لــذا آن را در اول وقــت اقامــه ميفرمــود .و شــاعر
پایــداری آن را بــه شــکل بــارزي بــه نمايــش ميگــذارد:
تو نور خواندی و دلها یگانه شد شاید

صــدای ســبز خداوند در گلویت بود

مــیان بــاغ ســحر زمـزم تالوت تـو

زاللی از اثــر بـهترین وضــویت بـود
(وحیدی)166 :1386،

شــاعر خــود را زائــر حــرم امامرضــا (علیهالســام) ميدانــد و دوســت دارد بــا قلبــي مهربــان

و آکنــده از شــور و ذوق ،همــراه امــام نمــاز بخوانــد زیــرا نمــاز را مســیر رســیدن بــه نــور و خــدا

میدانــد:

ایـن وضـوی تازه ،این توسل این نماز

خــط ســیر روشــن عبور میشود
(محبت)4 :1385 ،

شــاعر پایــداری در شــعر زیــر مســلمانان را بــه اتحــاد دعــوت ميکنــد کــه جملگــي از ســیره

ائمــه (علیهمالســام) و بهویــژه امامرضــا (علیهالســام) پيــروي کننــد تــا در هــر دو دنیــا،

ســربلند و پيــروز باشــند .وی امامرضــا (علیهالســام) را آرمــان بشــری ،سرچشــمۀ نــور حــق،

نــگاه خــدا و نمونــۀ کامــل معرفــی میکنــد:
فیاض و دلها بهسوی تو جاری
تویی نور ّ

بـه چشم امید پـیر و جوان میدرخشی

نــگاه خــداوند جــانپــرور کائناتی

کـه بیم ّنت از قلههای زمان میدرخشی
(وحیدی.)169 :1386،
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2ـ1ـ1ـ 3الگوگیری از اسوههای دینی (شخصیت امامرضا (علیهالسالم) )

انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس بــرای ملــت مــا ذات ـاً ماهیتــی مذهبــی داشــته و جنبــة

اعتقــادی و دینــی آن بهمراتــب پررنگتــر بــوده اســت زیــرا در آن دفــاع از عقیــده و آرمانهــا
در درجــه اول اهمیــت قــرار گرفــت ،بهگون ـهای کــه «مدافــع جنــگ هشتســاله ،بــا ایمــان

و اعتقــاد بــه خــدا و نیــروی عظیــم و قاهــر او ایســتادگی میکنــد .اگرچــه چاشــنی ایــن

عشــق الهــی موضوعــات عــام دیگــری چــون میهــن و مــردم میتوانــد باشــد ،امــا وجــه غالــب
آن همیــن اعتقــاد باطنــی اســت( ».کاکایــی )105 :1380،و پشــتوانۀ آن نیــز دیــن اســام
همــراه بــا فرهنــگ غنــی آن بــوده اســت .شــاعران پایــداری انقــاب اســامی ،دفــاع مقــدس

و رضــوی ،پیامبــران و ائم ـ ه معصومیــن (علیهمالســام) را مطابــق آرمــان دینــی و تحــوالت
اجتماعــی ،رکــن اساســی شــعر خویــش قــرار میدهنــد و ســبب افزایــش گرایــش بــه ایــن

الگوهــا میشــوند .از آنجاکــه ایــن شــخصیتها مظهــر و الگــوی مبارزانــی هســتند کــه در راه
میهــن و عقایدشــان جانبرکــف مبــارزه کــرده و در قیــام خــود تــا آخــر پایــدار ماندهانــد ،بــه

انســان اطمینــان و اعتمــاد الزم را بــرای مبــارزه میدهنــد (امیریخراســانی و آخشــن:1391،

 .)32شــاعران پایــداری در راســتای تعهــد خــود در سراســر اشعارشــان ،نگاه مخاطــب خویش را

بــه ایــن مهــم جهــت میدهنــد کــه بایــد از ایــن اســوههای نیکــو در زندگیشــان سرمشــق

بگیر ند .

زندگــی پربــار امامرضــا (علیهالســام) صــرف تعلیــم و بیــان حقایــق اســام ،تصحیــح

فرهنــگ دینــی مســلمانان ،مبــارزه بــا مســتکبران و خلفــای غاصــب ،حمایــت از محرومــان و

تشــیع گردیــد .امــام بــه مــدت بیستســال ،بــه وظایــف الهــی
رهبــری نیروهــای انقــاب
ّ

و اجتماعــی خــود عمــل کــرد و در ابــاغ کلمــۀ حــق و زندهنگهداشــتن آن ســخت کوشــید
و ســرانجام پــس از ســالها مبــارزه بــه دســت خلیفــه عباســی مســموم شــد و بــه شــهادت

رســید (قمــی .)964 :1377،حضــور امامرضــا(علیهالســام) بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای
اصلــی شــعر آیینــی ،شــیعی و مذهبــی دارای پیشــینهای طوالنــی اســت و شــاعران در ادوار

مختلــف ،ارادت خویــش را بــه آن حضــرت نشــان دادهانــد؛ امــا ایــن حضــور پــس از انقــاب

اســامی و دفــاع مقــدس ،پررنگتــر و چشــمگیرتر شــده اســت؛ بهگونـهای کــه شــاعر انقــاب
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در وصفــش میگویــد:
چشمههای خروشان تو را میشناسند

موجهای پریشان تو را میشناسند

از نشابور بر موجی از ال گذشتی

ای که امواج طوفان تو را میشناسند

اینک ای خوب ،فصل غریبی سر آمد

چون تمام غریبان تو را میشناسند
(امینپور)58 :1391،

«وحیــدی» در اشــعارش بــه ایــن بُعــد از زندگــی آن حضــرت توجــه بســیار نشــان داده

اســت و امامرضــا(علیهالســام) را از تبــار پیامبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) و الگویــی بــرای

مســلمانان میدانــد:

تو آیینة آفـتابی ،تو از نسل نور

به دریا ،به ساحل،کران تاکران میدرخشی

من آن آستانبوس پیرم ،تو نور والیت

که با جرعهای از محبت بر آن میدرخشی
(وحیدی)170 :1386،

شــاعر پایــداری ضمــن بیــان هــدف شــهیدان ،چگونــه رفتنشــان در راه هــدف را نیــز بــه

نمایــش میگــذارد کــه بــرای عــزت ،حفــظ و ســربلندی دیــن و وطــن راهــی جبهههــای

نبــرد شــدهاند و ســکون و ســکوت در مقابــل دشــمن هرگــز در مــرام چنیــن آزادمردانــی کــه
از امامرضــا (علیهالســام) الگــو گرفتهانــد ،نیســت:

بــزرگ بـاد نامشان ،بــزرگ بـاد نـامشان

و تـا هـمیشه ســبز بـــاد بــاغ احترامشان

بــرای عــزت وطـن ز بند تن رهـا شدند

کـه بـیخیالی و سـکون نـبود در مرامـشان
(نجاتی.)89 :1389،

شــاعر انقــاب و رضــوی ،دلهــای عاشــقان آن حضــرت را آهویــی میدانــد کــه بــه حریــم آن

حضــرت پناهنــده شــدهاند و محتــاج لطــف و عنایــت حضــرت بــه آنهاســت .بخشایشــی کــه
احتیــاج بــه گریــه وزاری هــم نــدارد:
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دل همه رم خوردهست ،آهوی شماست

جانهای جهان گمشدة کـوی شماست

محتـاج به گـریه نیـست بخشـایش تان

این اشـک هم از خجـالت روی شماست
(شفیعی)105 :1387 ،

یکــی از جلوههــای مهــم ادبیــات پایــداری «شناســاندن چهــرة بیدادگــران و تجاوزگران اســت

و آنچــه گونــة ادبیــات پایــداری را پدیــد آورده اســت ،ظلــم و ســتمی اســت که صاحبــان قدرت

بــر زیردســتان اعمــال کــرده و اینگونــه ادبــی را در اعتــراض بــه ظلــم و ســتم پدیــد آورده
اســت» (امیری-خراســانی و آخشــن .)16 :1393،بــر ایــن اســاس ،امامرضــا (علیهالســام) در

برابــر ظلــم و ســتم ناشــی از اســتبداد مأمــون بــر مــردم ،همیشــه هوشــیار عمــل میکــرد و بــا
آن بــه مبــارزة فرهنگــی میپرداخــت .شــاعر پایــداری فضــای اســتبدادی حکومــت مأمــون و
تــاش و مبــارزة امامرضــا (علیهالســام) در مقابــل آن را بــه تصویــر کشــیده اســت:

روزگار مردمیهــا ســوخته /چهــرۀ نامردمیهــا افروختــه /کینههــا در ســینه انباشــته /پرچــم
رنــگ و ریــا افراشــته /گــر دلــی مجــروح گــردد از جفــا /نیســت گلخنــدی کــه تــا یابــد شــفا/
خیــل صیــادان کــه در هــر پشــتهاند /آهــوان دشــتها را کشــتهاند /دشــت ســبز ا ّمــا ز
خــار و کاکتــوس /و ز تبــر شــد هیمــه عــود و آبنــوس /آب دریــا تــن بــه مــوج کــف ســپرد/
مــوج دریــا اوج را از یــاد بــرد /جــان بــه لــب شــد از ریــاکاری شــرف /خوببــودن مــرد و
بــودن شــد هــدف /آب هــم آیینــه را گــم کردهاســت /ســنگ در دلهــا تراکــم کردهاســت
(موســویگرمارودی.)262-261:1393،
اســوههای مذهبــی در طــول تاریــخ بــه دلیــل آنکــه عمــر خــود را صــرف مبــارزه حــق

علیــه باطــل کردهانــد ،همــواره منبــع الهامــی بــرای رزمنــدگان بودهانــد؛ بههمیــن دلیــل،
همیشــه در شــعر شــاعران پایــداری مایــه و مضمــون جلوههــای پایــداری و مبــارزه بهشــمار

میرونــد .شــاعر پایــداری ،مبــارزه بــا ظلــم را رویکــردی میدانــد کــه همــواره در فرهنــگ

رضــوی مشــهود اســت زیــرا ایــن ویژگــی را الگویــی متعالــی بــرای کســانی میدانــد کــه داعیــة

مبــارزه بــا ظلــم را دارنــد:
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پــای از گلــوی خســته انســان برداریــد /ســنگینی غــل و زنجیــر /بــر دســت و پــای امــام/
جــانودل و نفــس مــا را /بــه بنــد کشــیده اســت (صفــارزاده.)623 :1391،
2ـ1ـ1ـ 4ستایش شهادت امامرضا (علیهالسالم)

ادبیــات پایــداری و رضــوی بــا تأثیرپذیــری از قــرآن و حادثــه عاشــورا ،عــاوه بــر راه و شــیوه

ایثارگــری شــهیدان ،مــرگ و شــهادت آنــان را نیــز میســتایند زیــرا در اســام كشتهشــدن
آگاهانــه در راه خــدا ـ كــه در راســتاي گســترش اهــداف الهــي و اســامي اســت ـ بارهــا مــورد

تأكيــد قــرار گرفتــه اســت .بــه همیــن دلیــل ،قــرآن کریــم بــه ســتایش شــهیدان میپــردازد و
ـن قُتِ ُلــوا فِــی سـبِیلِ َ َ
ـون»
ـآء ِعنـ َ
ـد َرب ِّ ِهــم یُر َزقُـ َ
حســبَ َّن ال َّ ِذیـ َ
میفرمایــدَ :
مواتَــا بَــل اَحیَـ ٌ
َ
الل ِ أ َ
«وال تَ َ
(کســانی را کــه در راه خــدا شــهید شــدهاند ،مــرده مپنداریــد ،بلکــه زنــده و جاوداننــد و

نــزد خــدای خــود روزی میخورنــد) (آلعمــران .)169 /پــس فرهنــگ ايثــار و شــهادت در

ديــن اســام دربردارنــده «مجموع ـهاي از آگاهيهــا ،باورهــا ،اعتقــادات و اعمالــي اســت كــه

موجــب تقــرب انســان بــه عاليتريــن درجــه كمــال؛ يعنــي انتخــاب آگاهانــه مــرگ در راه خــدا
ميگــردد( ».رســتمی.)25 :1382،

ـم ادبیــات پایــداری ،فرهنــگ رضــوی و اصــوالً
تقدیــس شــهید و شــهادت از مؤلفههــای مهـ ّ

شــعر مذهبــی اســت .پیشــوایان دینــی شــیعیان هیـچگاه بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا نرفتنــد،

بلکــه بــا دسیســه و نیرنــگ دشــمنان طعــم شــیرین شــهادت را چشــیدند .شــاعر پایــداری در
مدنظــر داشــته اســت و بــا
انعــکاس فرهنــگ رضــوی ،همــواره ایــن موضــوع را در اشــعار خــود ّ
تبییــن جایــگاه شــهید و مفهــوم شــهادت ،ایــن بــاور را کــه ارزش وجــودی آدمــی فراتــر و باالتر

از جهــان مــادی اســت و بهعنــوان یــک الــزام عملکــردی و یــک محــرک فکــری در برابــر ســتم

تقویــت مینمایــد ،میســتاید و امامرضــا (علیهالســام) را پــس از شــهادت در چنــان منزلــت

و جایگاهــی میدانــد کــه تمــام کائنــات در برابــر او بــه احتــرام قیــام کردهانــد:

تــو ایســتاده زیســتی /هرچنــد /بــا میــوه درختــی گــوژ و نشســته /مســمومت کردنــد /امــا
شــهادت /تــو را ایســتاده درود گفــت /و اینــک جایــی کــه تــو خوابیدی /همــة کائنات بــه احترام
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،24زمستان 1397

سیره و فرهنگ رضوی؛ مبنای ادب پایداری

145

ایســتاده اســت /مــن بــا اشــک مینویســم /شــعر مــن عشــق اســت (موســویگرمارودی:1363،

.)86

«صفــارزاده» در شــعر رضــوی خویــش ضمــن توصیــف شــهادت امامرضــا (علیهالســام) در

ســرزمین مشــهد ،آن را مؤلفـهای مهــم در ادبیــات پایــداری و فرهنــگ رضــوی میدانــد و بــه

ـدر مینگــرد:
آن بهعنــوان اتفاقــی مقــدس و مقـ ّ

ایــن مشــهد شــما /ایــن ســرفکنده /ســرزمین شــهادت /بیهــوده فکــر رقابــت دارد بــا مــا
(صفــارزاده.)632 :1391،
شــاعر شــهادت حجتهــای خــدا را پیــروزی دیــن و شــیعه برمیشــمارد زیــرا امامــان

(علیهمالســام) بــه دنیــا دل نمیبندنــد و بــه جــرم الهــی زندگیکــردن شــهید میشــوند.

همچنیــن شــاعر پایــداری تصویرهایــی کــه از فرهنــگ رضــوی و شــهادت امامرضــا
(علیهالســام) نشــان میدهــد ،صحنههایــی زیبــا از عشــق ،شــور ،اخــاق و ایثــار اســت:

در ایــن حصارهاســت /کــه حجتهــا همــاره /آمــادة شــهادت هســتند /و نــور چشــم امــام
رضــا(ع) /و نــور راه شــیعه /در تابنــاک جوانــی /بــه جــرم فکــر الهــی /از زهــر مکــر شــریران/
مســتور شــد /و بــا پــرواز /حصــار دنیــا را /بــه جاهــان ستمپیشــه وانهــاد( ...همــان.)632 :
شــاعران پایــداری بــرای تشــویق مــردم بــه مبــارزه علیــه اســتبداد ،بــا مضامیــن فرهنــگ

رضــوی و زندگــی امامرضــا (علیهالســام) ـ بهدلیــل وجــود مرقــد آن حضــرت در ایــران

اســامی ـ پیونــد نزدیکــی برقــرار میکننــد و همیــن امــر ســبب میشــود تــا بــا محکومکــردن
اســتبداد داخلــی و حامیــان آن و ســتایش مجاهــدان و ستمســتیزان راه آزادی ،مــردان و زنــان

مبــارز را بــه حرکــت خویــش امیدوارتــر ســازند .آنــان هــدف امامرضــا (علیهالســام) را دفــاع
از آزادی ،فرهنــگ و هویّــت مذهبــی ،انگیــزۀ اجتماعــی و اصــاح فرهنگــی اوضــاع و شــرایط

جامعــه میداننــد تــا بتواننــد بدینطریــق بــه اثبــات والیــت آن حضــرت بپردازنــد .بنابرایــن

«آنچــه زندگــی را بــرای انســان معنـادار میکنــد و ســبب میشــود تــا انســان بــرای دســتیابی

بــه آن قبــول رنــج و زحمــت کنــد ،داشــتن هــدف و معنــا در زندگــی اســت .پــس وجــود معنــا
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و هــدف در زندگــی برابــر بــا رنجکشــیدن اســت و بــه شــرطی کــه معنــا و مقصــودی در آن
رنــج باشــد و بــا درک از ارزش هــدف و معنــا ،آرامشــی درونــی بــه فــرد دســت میدهــد کــه

رنــج خــود را بپذیــرد و آن را بـهدوش بکشــد .ایــن عوامــل باعــث میشــوند تــا انســان آزادی
معین انتخــاب کند و راه خــود را برگزینــد( ».فرانــکل45 :1393،ـ.)46
خــود را در برابــر وضعــی ّ

شــهادت امامرضــا(علیهالســام) در پــی احیــای فرهنــگ اســام نــاب محمــدی ،درسهــای

بزرگــی از عدالــت و حقیقــت و آزادگــی را بــه انســانها آموختــه اســت« .صفــارزاده» ســوگواری

بــرای امامرضــا (علیهالســام) را عامــل وحدتآفریــن بــرای شــیعیان میدانــد و چنیــن بــه
توصیــف آن میپــردازد:

امــام مســتور /امــام مســموم /مســموم زهــر و زخــم زبــان /شــهادت امــام غریــب /امــام رضــا
(علیهالســام)  /دو روز بــه ســه شــهادت /بــا چشــم اشــکبار بایــد برخاســت /چشــم غریبههــا/
همــراه دســتهها (صفــارزاده)485 :1391،
همچنیــن دیگــر شــاعران پایــداری شــیعه بهنوبــه خــود در اشعارشــان ســعی کردهانــد تــا

هــدف و آزادگــی امامرضــا (علیهالســام) را در شــهادتش کــه ادامــة راه پدرانــش اســت ،بــه

ـد توصیــف اســت و بــه بنمایــه و
نمایــش بگذارنــد هرچنــد ایــن موضــوع در اشعارشــان در حـ ّ
اصــل ماجــرا (تعریــف هــدف) نپرداختهانــد:

خــدا میدانســت /چــه درخــت ســبزی مینشــاند /و تــو میبینــی /دســتان التمــاس را /در
کرانههــای ابــری احســاس /و مــا میخوانیــم /از پیشــانی بلنــدت /آی ـهای کــه ســجده واجــب
داشــت /...و آســمان /بــه پــاس نجابتــت /آفتابــی اســت (کبــاری.)159 :1382،
شــاعر پایــداری انقــاب و رضــوی نهتنهــا خــود را بلکــه تمــام عالــم هســتی را همــراه خــود

در حادثــۀ شــهادت آن حضــرت ســوگوار میبینــد .وی بــرای ابــراز اندوهــی کــه از شــهادت

امامرضــا (علیهالســام) بــر دلوجانــش ســایه افکنــده ،بــا الفاظــی کــه بیانگــر نزدیکبــودن
افــراد از نظــر رابطــۀ دوســتی اســت ،شــروع بــه درد دل میکنــد و میگویــد کــه از فــرط

غــم و انــدوه عنــان دل را از کــف داده و از جهتــی دیگــر شــاعر علــت ســاده و بیپیرایهبــودن
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شــعرش را احســاس دلتنگــی و حســرت خویــش بــه ایــن اماکــن میدانــد:
دلم که دست خودم نیست این دل غمگین

همان دلی که جا مانده در گوهرشاد است
(برقعی)46 :1392،

بــا مقایســه امامرضــا (علیهالســام) و هــارون ،خیــر و شــر بهنوعــی در مقابــل یکدیگــر قــرار

میگیرنــد .بههمیــن دلیــل ،امامرضــا (علیهالســام) نمــاد حــق و مرقــد شریفشــان پــس از
شــهادت ،مأوایــی بــرای تسـلّی قلبهاســت و مأمــون کــه از شــریرترین انسانهاســت ،قبــرش
مایــۀ پنــد و عبــرت اســت .شــاعر از یکســو حضــور امــام را درک کــرده و از طرفــی بــا توجــه

بــه اینکــه امامرضــا (علیهالســام) از برگزیــدگان خــاص خداونــد بــر روی زمیــن بــوده اســت،

بنــا بــر اعتقــاد شــیعیان ،زیــارت ایشــان گامــی بــرای تقــرب بــه خداونــد اســت .بــه همیــن
ســبب شــاعر پایــداری زیــارت مرقــد امــام (علیهالســام) را «حــج فقیــران» دانســته و در

اشــعارش اینگونــه بیــان کــرده اســت:
یـازده بـار بـه جـای تو به مشهد رفتم

بپذیرش! بخدا حج فقیران کم نیست
(همان)39 :

ضمــن ســتایش شــهید و شــهادت ،غریبــی در فرهنــگ ایرانــی ـ اســامی ،صفــت امامرضــا

(علیهالســام) اســت .امــام رضــا(علیهالســام) بهســبب هجــرت از مدینــه بــه مــرو و اقامــت

و شــهادت در ایــران و دفــن شــبانه و غریبانــه ،همــواره بــا عنــوان «غریــب» یــاد میشــود.

کمتــر شــعری دربــاره امامرضــا (علیهالســام) میتــوان یافــت کــه در آن بــه غربــت ایشــان
اشــارهای نشــده باشــد.

از آنجاکــه شــاعران پایــداری و رضــوی متعهــد هســتند ،مبــارزه بــا اســتعمار را محــور

اندیشــههای شــعری خــود قــرار میدهنــد« .صفــارزاده» در شــعر زیــر ضمــن ســتایش
امامرضــا (علیهالســام) بــه حضــور ســلطهگران در کشــور معتــرض اســت و از همیــن روی

خــود را غریــب میدانــد .وی همچنیــن در دنیــای کنونــی امامرضــا (علیهالســام) را غریــب

نمیدانــد بلکــه مــا را غریــب میدانــد کــه بــا امــام انــس نگرفتهایــم و قــدرش را ندانســتهایم،
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هرچنــد لطــف امــام را ضامــن غریبههــا و زائرانــش میدانــد:

هرگــز غریــب نیســت /غریــب مــا هســتیم /کــه در دیــار خودیــم /و در محاصــرة محرمانــه
بیگانــه /...لطــف شــما /رســیدگی بــه غربــت ماســت (صفــارزاده.)521 :1391،
عــاوه بــر غریبــی امــا م (علیهالســام) عامــۀ مــردم و همچنیــن شــاعران امــام را ضامــن

غریبــان میدانــد:

پـناهندة تـوست آهوی گـریان ،اماما!

تـو بر بـیپناهان ز عرش امان میدرخشی

به دنیای جان و دل من تو نور امیدی

جان جان ،میدرخشی
که بر پیکر مـردهام ِ
(وحیدی169 :1386،ـ)170

پیکــر برخــی از شــهدای دفــاع مقــدس در خــاک عــراق جــا مانــده اســت و هماننــد امامرضــا

(علیهالســام) غربــت و تنهایــی را درک کردهانــد .شــاعر بــرای مرهمگذاشــتن بــر درد خویــش،
از امــام شــفاعت میخواهــد .بــه همیــن دلیــل ،بــا نگاهــی عاطفــی و هنــری بــه فضــای معنوی

هویــزه کــه ســیمای امامرضــا (علیهالســام) و حــرم رضــوی را بــا بیــان واژگان و عبارتهایــی

همچــون غریــب ،مشــهد رضــا ،ســخاوت بــاران و شــاه خراســان تداعــی میکنــد؛ عاطفــة
شــعری را در ســرودة خــود گســترش و بــار معنایــی آن را افزایــش میدهــد .همچنیــن در

ســرودة وی بیشــترین کارکــرد ترغیبــی در انتقــال پیــام بهســوی مخاطــب اســت کــه در انتقال
مفاهیم بیشــترین اهمیــت را دارد:

میآیــم ای هویــزه ،قــراری ده /ایــن عاشــق غریــب و پریشــان را /از مشــهد رضــای تــو میآیم/
م ـیآورم بــه خلــوت تــو جــان را /آه ای هویــزه ،گل کــن و زیبــا بــاش /بیــدار کــن ســخاوت
بــاران را /امشــب ز قطعههــای بهشــت آورد /پیکــی ســام شــاه خراســان را (محدثــی:1388،
.)194
یکــی از رویکردهــای مهــم و جلوههــای نقشآفرینــی دوران دفــاع مقــدس ،الگوگیــری

از قیــام ائمــه معصــوم (علیهالســام) و تأکیــد بــر معنویــات و گرایــش بــه ســمت ارزشهــای
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مقــدس و معنــوی بهخصــوص ایثــار و شــهادت اســت .شــاعر پایــداری ،راه و شــهادت امامرضــا

(علیهالســام) را ادامهدهنــدة نهضــت کربــای حســینی میدانــد کــه بایــد از آن همــواره

الگــو گرفــت:

ای خــسرو زمـان ای پـادشاه طوس

چهرت ز زهر کین شد رنگ سندروس

هـمدم ابـاذر مـیگـفت صد افسوس

امـا بـه کربال چـون شـد صدای کوس
(فرخییزدی.)230 :1376،

2ـ1ـ1ـ 5دفاع از محرومان ،عدالتمحوري و دادگری

ايــن مــورد يکــي از پرشــورترين مناســک دينــي و آيينــي شــيعيان امامرض ـا (علیهالســام)

اســت .دوســتی مــردم ایــران نســبت بــه امامرضــا (علیهالســام) امــری عمومــی اســت و
ســابقهای طوالنــی دارد .از همــان زمــان هجــرت حضــرت از مدینــه به طــوس (خراســان قدیم)،

در مســیر ورود بــه ایــران میبینیــم کــه در هــر شــهر و روســتایی کــه امــام (علیهالســام) وارد

میشــد ،مــورد اســتقبال قــرار میگرفــت .شــکوه ایــن اســتقبال در شــهر نیشــابور زبانــزد عــام

ی کاش بــر ســر راه امــام قــرار میگرفــت:
و خــاص اســت .شــاعر آرزو میکنــد ا 
پــرسـش تـشنگی را تو آبی ،جوابی

ریــگهای بـیابان تـو را مـیشـناسند

کـاش مـن هم عبور تو را دیده بودم

کـوچههای خـراسان ،تو را میشناسند
(امینپور.)58 :1391،

مــورد دیگــر برپایــی نمــاز عیــد فطــر بــود کــه مــورد اســتقبال مــردم شــهر طــوس قــرار

گرفــت؛ امــا دســتگاه حکومــت از آن احســاس خطــر کــرد و برنامــۀ نمــاز را تعطیــل نمــود.
بنــا بــه ایــن دالیــل ،امــام بــرای مــردم ایــران الگــوی انســان واقعــی ،سرپرســت و مــوالی

آنــان بــود و مــردم از جهــات مختلفــی حضــرت را دوســت داشــتند و برایــش احتــرام خاصــی
قایــل بودنــد (قائمــی .)255 :1378 ،امــروزه نیــز مســلمانان و غیرمســلمانان پــس از گذشــت

ســالها ،بهدلیــل اخــاق و منــش انســانی امامرضــا (علیهالســام) همــواره بــه ایشــان
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متوســل میشــوند؛ چــه روزهایــی کــه شــادند ماننــد هنــگام تحویــل ســال نــو و چــه روزهایــی
کــه بــرای کمکخواســتن و رفــع بالهــا بــه مشــهد ســفر و حــرم امــام را زیــارت میکننــد:

خــود را بــه پــای پنجــره افکندهانــد /چشــمان منتظــر /یــاران غمــزده /در صحــن بــاور
بیانتهــای خویــش /بــه گریــه آمدهانــد /طبیــب ایــن همــه بیمــار /گرهگشــای ایــن همــه
مشــکل (صفــارزاده.)521 :1391،
از خدمــات امامرضــا (علیهالســام) چــه در عرصــۀ حیــات و در قالــب روایــت یــا حدیــث

بعــد از شــهادت ،دفــاع از محرومــان و ســفارش ویــژه در ایــن زمینــه اســت .چــه بســیار افــرادی

کــه در مواقــع گرفتــاری بــه امــام متوســل میشــوند و او آنــان را بــا مهربانــی میپذیــرد (ر.ک:
َ
ـد اهلل ِ أَتقا ُكــم»
كر َم ُكــم ِعنـ َ
رفیعــی .)28 :1382،امامرضــا (علیهالســام) بــا توجــه بــه آیــه «إِ َّن أ َ
(حجــرات )13 /در دل مــردم مهــر میپرورانــد و بــرای آنــان پــدری مهربــان و یــاری وفــادار

بــود .شــاعر پایــداری ،درروازۀ حــرم را امــروزه بــه روي همــه بــاز میبینــد و نــژاد و قوميــت
و امثــال آن را مهــم نميدانــد؛ بلکــه انســانيت ،شــرافت ،درســتي و پاکــي و فروتنــی ـ کــه از

جملــه ویژگيهــاي اخالقــي امامرضــا(علیهالســام) هســتند ـ را مهــم ميدانــد و آنهــا را

بــه نمايــش ميگــذارد:

یــاد پــاک او که در دلت مرور میشود

ذهــن تو چراغ روشن شعور میشود

خستگی روح
هـر چه اضطراب و هر چه
ِ

بـا همان نگاه اول از تـو دور میشود

دل کــه مـیتپد و میتپد و میتپد

زیـر ســایة حـرم صــبور میشود
(محبت.)4 :1385 ،

شــاعران پایــداری ،عدالــت امامرضــا (علیهالســام) را ســبب نجــات و رهایــی افــراد طبقــه

پاییــن جامعــه از غــم و اندوهــی میداننــد کــه بهواســطه ظلــم حاکمــان آنــان را فراگرفتــه
اســت .درحالیکــه پادشــاهان عــادل نیســتند و بیشــتر از اینکــه بــا رعیــت بــا عدالــت رفتــار

کننــد ،بــه آنــان ســتم میکننــد:
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اخــتر بــرج عـطا گـوهر درج سـخا

وارث مــوسیرضـا آنکه علی شد بنام

از تو به عالم شده بازوی ایـمان قوی

یـافته از عدل تــو دیـن پــیمبر قوام
(احمدی و نقویزاده.)100 :1377 ،

شــاعر در ایــن ابیــات از عدالــت امامرضــا (علیهالســام) ســخن بهمیــان مــیآورد و آن را

امــری مهــم و کارســاز میدانــد .یکــی اینکــه ســامانیابی جهــان را مدیــون عدالــت امامرضــا

(علیهالســام) میدانــد و دیگــر عدالــت ایشــان را عامــل قــوام و پایــداری دیــن پیامبــر

(صلیاهللعلیهوآلــه) یعنــی دیــن مبیــن اســام ،توصیــف میکنــد.

در جبهههــای نبــرد حــق علیــه باطــل ،رزمنــدگان از امامرضــا (علیهالســام) بهعنــوان

پشــتوانۀ مذهبــی و الگــوی خــود در دفــاع از محرومــان و ارزشهــای زندگــی بهــره میبردنــد.

شــاعر پایــداری در ســرودة زیــر ،از تلمیــح بــه ضامــن آهــو بهــره بــرده و پشــتوانۀ معنــوی

را بــرای رزمنــدگان بازنمایــی میکنــد کــه بــه پیــروزی در نبــرد میاندیشــند .شــاعر
ـس امیــدواری را در رزمنــدگان بازســرایی کــرده و معتقــد اســت کــه رزمنــدگان ایرانــی از
حـ ّ

ســرمایههای معنــوی و ارزنــدۀ گوناگونــی بهــره دارنــد کــه یکــی از آنهــا ،پنــاه مظلومــان؛ یعنی

امامرضــا (علیهالســام) اســت:

در ایــن قطــار ،صــدای نالــة موالنــا ،شــیر خــدا و رســتم دســتان /عیــن القضــات و ضامــن آهو/
تمامی ایــران( ...قــزوه.)197 :1384،
امامرضا (علیهالسالم) اسوه و الگوی دادگری است و در پیشگاه ایشان همه انسانها یکسانند:

ناهیــد و کیــوان و پرویــن /صــف در صــف /در کنــار مــن و آن مــرد روســتا /در مهمانخانــۀ
تــو /کاســه در دســت /بهنوبــت آش /ایســتادهایم (موســویگرمارودی.)259 :1393،
امــا جامعــة زمــان امــام (علیهالســام) باوجــود عدالــت نامتناهــی ایشــان ،آکنــده از اختنــاق

و ناعدالتــی بــوده اســت .شــاعر در بیتهــای زیــر از ایــن اوضــاع انتقــاد کــرده و از امامرضــا
(علیهالســام) یــاری میخواهــد و گوهــر گمشــدۀ عدالــت را در بــارگاه آن حضــرت کــه
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مظهــر دادگــری و دادخواهــی اســت ،جســتجو میکنــد .شــاعر بــر آن اســت کــه عامــان

پلیــدی ریاکارانــه بــه دامــان امــام (علیهالســام) متوســل شــدهاند و اکنــون هنگامــی اســت

کــه دادخواهــی امــام بایــد ایــن سلســلۀ سمپاشــان را از ریشــه بخشــکاند .اشــعار زیــر تجســم
و تصویــری از ظالمــان و طایفــۀ مأمونیــان در زمــان حــال اســت:

تــو بــاغ پنجــرۀ پــوالدی /و عطــر عافیــت از توســت /تویــی کــه طعمــۀ سمپاشــان بــودی در
غربــت /هــوای سـمزده /در ســرزمین پراکندهســت /و بیمــاران /کنــار پنجرهانــد /و سمپاشــان/
چــه ســربلند /چــه گســتاخ /قــدم بــه ســوی تــو برمیدارنــد /و کــوی پــاک تــو را /پنــاه
س ـمزدگان را /هزاربــاره بــه ننــگ مکــر و دروغ و قــرق میآالینــد /هــوا پــر از درد اســت /هــوا
پــر از بیمــاری /و پشــت پنجــرۀ پــوالد /شــفای بیمــاری /دخیــل بیمــاران /بــه دفــع سلســلۀ
سمپاشــان بســته اســت (صفــارزاده281 :1391،ـ.)282
2ـ1ـ1ـ 6اخالق نیکو

يکــي از ابعــاد مهــم زندگــي امامرضــا (علیهالســام) بُعــد اخــاق و رفتارهــاي ايشــان اســت.

ویژگیهــای اخالقــي و فضايــل وجــودي آن حضــرت بهگونــهای بــود کــه حتــي دشــمنان

خويــش را نيــز شــيفته و مجــذوب خــود کــرده بــود .آن حضــرت بــا مــردم در نهایــت ادب،
تواضــع و مهربانــي رفتــار ميکــرد و هيــچگاه خــود را از مــردم جــدا نميکــرد .در روايــات

آمــده اســت :مــردي از اهالــي بلــخ ميگويــد« :در ســفر خراســان بــا امامرضــا (علیهالســام)

همــراه بــودم .روزي ســفره گســترده بودنــد و همــۀ خدمتگــزاران و ســیاهان را بــر آن ســفره

نشــاند تــا همــراه ايشــان غــذا بخورنــد .مــن بــه امــام عــرض کــردم :فدايــت شــوم! بهتــر اســت

اينــان بــر ســفرهاي جداگانــه بنشــينند .امــام فرمــود« :پــروردگار همــه يکي اســت ،پــدر و مادر
همــه يکــي اســت و پــاداش هــم بــه اعمــال اســت( ».کلینــی.)201 :1362،

کمــک کــردن همیشــه از صفــات نیکــوی امامرضــا و دیگــر ائمــ ه (علیهمالســام) بــوده

اســت .در ایــن زمینــه نیــز ســفارشهای فراوانــی کردهانــد .لطــف و محبــت امــام نهتنهــا

شــامل اصحــاب و نیازمنــدان اســت بلکــه دشــمنانش نیــز از آن بهــره میبردنــد .شــاعر نیــز
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ایــن بُعــد اخالقــی امــام را ـ کــه الگویــی کامــل اســت ـ اینگونــه بــه تصویــر میکشــد:

کمــک میکــرد بــه مــردم /بــه هــر کــی بــود نیازمنــد /میگفــت کــه بــا ایــن کارا /آدم
میشــه ســربلند /حتــی بــه دشــمنان هــم /او مهربانــی میکــرد( ...خیبــری.)7 :1387،
 .3نتیجهگیری
پرداختــن بــه کارکردهــای جبهــۀ حــق و تقابــل و نبــرد بــا جبهــه باطــل ،مؤلفههایــی

تعریــف میشــوند کــه در تمامــی دوران از ارزش و اهمیــت خاصــی بــرای پیــروان جبهــۀ حــق
برخــوردار اســت .چنیــن مؤلفههایــی را «مؤلفههــای پایــداری» میتــوان نامیــد و تقریب ـاً در
تمامــی کتابهــا و زندگــی اســوههای دینــی یافــت میشــود .توجــه هــر چــه بیشــتر بــه

مؤلفههــای پایــداری ،ریشــه در صبــر ،اســتقامت و مبــارزه بــا کفــر دارد و باعــث ترویــج صلــح

و عدالتمحــوری میشــود .ایــن عوامــل در مجمــوع مقاومــت جامعــه را بــاال میبرنــد و
ســبب تحــرک و پویایــی جامعــه میشــوند .بنابرایــن ،کتابهــا ،آموزههــا و اســوههای دینــی
ازجملــه مبانــی ادبیــات پایــداری ایرانزمیــن بهشــمار میرونــد.

پــس از یاریگرفتــن از منابــع گوناگــون و تحلیــل اشــعار شــاعران پایــداری معاصــر،

میتــوان گفــت کــه بــا وجــود مرقــد مطهــر امامرضــا (علیهالســام) در ایــران اســامی ـ
کــه از دیربــاز تاکنــون تأثیــر شــگرفی در ادب فارســی داشــته اســت ـ و همچنیــن جلوههــای

پایــداری ماننــد شــفاعت محرومان ،جهــاد در راه خــدا و پیروی از تعالیم اســامی ،آزاداندیشــی،

اخــاق نیکــو ،ســتایش شــهادت امامرضــا (علیهالســام) مبتنــی بــر آگاهیبخشــی ،دفــاع از

محرومــان ،عدالتمحــوري و دادگــری ،الگوگیــری از اســوههای دینــی و شــخصیت امامرضــا

(علیهالســام) و بازتــاب آنهــا در اشــعار شــاعران پایــداری معاصــر (و از جملــه شــاعران انقــاب
اســامی ،دفــاع مقــدس و رضــوی) ،ســیره و فرهنــگ رضــوی مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری،

میتــوان ســیره و فرهنــگ رضــوی را یکــی از مبانــی ادبیــات پایــداری بهشــمار آورد.
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ـ ادیبیسده ،مهدی .)1381( .جامعهشناسی جنگ و نیروهای نظامی .چاپ سوم .تهران :سمت و دانشگاه اصفهان.
ـ اسماعیلی ،رضا .)1390( .از پایداری تا پرواز .چاپ دوم .تهران :روایت فتح.
ـ اصغری ،محمود« .)1389( .تأثیر ویژگیهای معصومین (ع) بر ماندگاری دین» .پژوهشهای اجتماعی اسالمی .ش
.86صص.72-37  :
ـ امیری اسفندقه ،مرتضی .)1383( .چینکالغ .چاپ اول .تهران :لوحزرین.
ـ امیریخراسانی ،احمد؛ آخشن ،قدرت« .)1391( .اسوههای مذهبی در شعر دفاع مقدس» .ادبیات پایداری .س.4
ش.7صص29 :ـ.58
ـ امينپور ،قيصر .)1391( .مجموعه کامل اشعار .چاپ هشتم .تهران :مرواريد.
ـ آقاخانیبیژنی ،محمود« .)1393( .تحلیل مفاهیم و ساختار طرح در انواع متون روایی ادبیات پایداری» .پایاننامه
کارشناسیارشد .دانشگاه شهرکرد.
ـ برقعی ،سیدمحمدرضا .)1392( .قبله مایل به تو .چاپ دهم .تهران :فصلپنجم.
ـ خیبری ،اکرم .)1387( .سیره عملی امامرضا (ع) .مشهد :پیوند با امام.
شهای دینی .تهران :دفتر تحقیق و
ـ رستمی ،پرستو .)1382( .تأثیر وجود فرهنگ شهادتطلبی در حفظ دین و ارز 
پژوهش بنیاد شهید انقالب.
ـ رفیعی ،علی .)1382( .تاریخ تحلیلی پیشوایان .چاپ اول .تهران :یاقوت.
ـ سنگري ،محمدرضا .)1389( .شناخت ادبيات دفاع مقدس .تهران :صرير.
ـ شفیعی ،سیدضیاءالدین .)1387( .خیالهای شهری .تهران :تکا.
ـ صفارزاده ،طاهره .)1391( .مجموعه اشعار .چاپ اول .تهران :پارسکتاب.
ـ طاهری ،قدرتاهلل« .)1387( .نگاهی به جریانهای شعری فعال در عصر انقالب اسالمی» .کتاب ماه ادبیات.
ش.136صص.41 -28 :
ـ فرانکل ،ویکتورامیل .)1393( .انسان در جستجوی معنی .مترجم :اکبر معارفی .چاپ یازدهم .تهران :دانشگاه تهران.
ـ فرخییزدی ،محمد .)1376( .دیوان اشعار .به اهتمام حسین ملکی .تهران :جاویدان.
ـ قائمی ،علی .)1378( .در مکتب آلمحم د (ص) .چاپ اول .تهران :امیری.
ـ قزوه ،علیرضا .)1384( .قطار اندیمشک .ج .1چاپ اول .تهران :لوحزرین.
ـ قمی ،شیخ عباس .)1377( .منتهی االمال (زندگی چهارده معصوم) .تهران :بهزاد.
ـ کاشانی ،سپیده .)1389( .مجموعه آثار .تهران :انجمن قلم ایران.
ـ کاکایی ،عبدالجبار .)1380( .بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان .تهران :پالیزان.
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ـ کباری ،محمد .)1382( .از حنجرههای شرقی .مشهد :آستان قدس رضوی.
کافي .چاپ دوم .تهران :اسالميه.
ـ کلينى ،محمدبن يعقوب .)1362( .
ـ محبت ،محمدجواد .)1385( .اشک لطف میکند .مشهد :آستان قدس رضوی.
ـ محدثی ،جواد .)1380( .برگ و بار (گزیده اشعار) .چاپ اول .قم :بوستان کتاب.
ـ محدثیخراسانی ،زهرا .)1388( .شعر آیینی .تهران :مجتمع فرهنگی عاشورا.
ـ مکارم شیرازی ،ناصر .)1388( .مناظرههای تاریخی امام رضا(ع) با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر .چاپ دوم.
تهران :آستان قدس رضوی.
ـ موسویگرمارودی ،علی .)1363( .خط خون .تهران :زوار.
ـ ـــــــــــــــــــ  .)1393( .گوشواره عرش .چاپ چهارم .تهران :سورهمهر.
ـ نجاتی ،پروانه .)1389( .داغ و دغدغه .چاپ اول .شیراز :نویدشیراز.
ـ وحيدي ،سيميندخت .)1381( .هشت فصل سرخ و سبز .تهران :برگزيتون.
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