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مقاله پژوهشی

دریافت: 1395/8/8   پذیرش: 1395/11/5
خلیل بیگ زاده1، پریسا احمدی2  

چکیده 

ــرده و  ــتادگی ک ــه ایس ــری زمان ــتبدادی و فک ــای اس ــر طاغوت ه ــالم( در براب ــا )علیه الس ــام رض ام
ــی حضــرت اســت. آشــنایی  ــداری در ســیمای مبارزات ــای پای ــی از جلوه ه آزاداندیشــی و آزادی خواه
ــام رضــا )علیه الســالم( و آموزه هــای رضــوی  ــی ام ــا ســیمای مبارزات ــاع مقــّدس ب شــاعران دوران دف
مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری از رخدادهــای اثرگــذاری اســت کــه مبانــی و محتوای شــعر دفــاع مقّدس 
ــای  ــر جلوه ه ــه ب ــا تکی ــام رضــا )علیه الســالم( را ب ــه ســیمای ام ــرده  اســت؛ چنان ک ــی ک را بازآفرین
پایــداری در فرهنــگ، اندیشــه و آمــوزه هــای رضــوی در شــعر خــود بازنمایــی کرده انــد. شــعر دفــاع 
مقــّدس از الهامــات شــاعرانه ای بهره منــد اســت کــه بخشــی از آن برگرفتــه از فرهنــگ و آموزه هــای 
ــر فرهنــگ و  ــه ب ــا تکی ــداری ب ــن جلوه هــای پای ــا هــدف تبیی رضــوی اســت. جســتار پیــش روی ب
ــی انجــام شــده  اســت.  ــا رویکــردی توصیفــی ـ تحلیل ــاع مقــدس ب آموزه هــای رضــوی در شــعر دف
دســتاورد پژوهــش نشــان می دهــد کــه ســیمای مبارزاتــی امــام رضــا )علیه الســالم( در آیینــة شــعر 
دفــاع مقــّدس پژواکــی ویــژه دارد و جلوه هایــی از اســتقامت و پایــداری، شــجاعت و شــهامت، غربــت 
ــرای  ــده و الهام بخــش ب ــی ارزن ــه الگوی ــه ک ــاب یافت ــة شــعری بازت ــن گون و شــهادت حضــرت در ای

رزمنــدگان دوران دفــاع مقــّدس بــوده  اســت.
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1. مقدمه

ــگ  ــوند. جن ــی می ش ــای ادب ــش جریان ه ــبب آفرین ــواره س ــی هم ــای اجتماع رویداد ه
تحمیلــی و دوران دفــاع مقــّدس از رویدادهایــی هســتند کــه بازتاب هــای مهّمــی در ادبیــات 
فارســی داشــته و عامــل آفرینــش ادبیــات دفــاع مقــّدس گردیــده  اســت. »ادبیات دفــاع مقدس 
مجموعــه ای از شــعرها، داســتان ها، نمایش نامه هــا، ســروده ها، ترانه هــا و تصنیف هایــی 
اســت کــه ... هــدف آن ایجــاد روحیــة مبــارزه و پایــداری در مــردم اســت.« )باروتیــان، 1387: 
135(. شــعر دفــاع مقــّدس »شــعری اســت زنــده و پویــا کــه بــا الهــام از آرمان هــای انقــالب 
و ارزش هــای اســالمی، در پــی ثبــت لحظه هــای روحانــی حماســه آفرینی های رزمنــدگان راه 
ــیاری از  ــی، 1380: 69( و بس ــت.« )تراب ــکل گرفته اس ــّدس ش ــاع مق ــای دف ــق در عرصه ه ح
شــاعران معاصــر شــاعری بــا ایــن گونــة شــعری آغــاز کــرده و یــا بــا آن بــه اوج رســیده اند. 

ــه باطــل کــرده و نمــاد و  ــارزة حــّق علی ــام رضــا )علیه الســالم( عمــر خــود را صــرف مب ام
ــام رضــا )علیه الســالم( در  ــداری ام ــه ســیمای پای ــداری اســت، چنان ک ــارزه و پای ســمبل مب
شــعر دفــاع مقــدس می درخشــد و جلوه هایــی از فرهنــگ پایــداری رضــوی را در ایــن گونــة 
شــعری درخشــان می ســازد. »ادبیــات پایــداری ملّت هایــی کــه ریشــه های دینــی و اعتقــادی 
ــداری  ــت و پای ــوه های مقاوم ــن و اس ــته ها، شــخصیت های افتخارآفری ــرح گذش ــا ط ــد، ب دارن
ــراردادن ایــن شــخصیت ها را  ــاع مقــدس مضمــون ق ــن اســت. بدین ترتیــب، شــاعران دف قری
به مثابــة مدخلــی بــرای ورود بــه قلــب و فکــر مخاطــب، به منظــور تأثیرگــذاری بــر او و افزایــش 
گرایــش بــه ایــن الگوهــا می داننــد.« )امیــری خراســانی، 1391: 30(. بــر ایــن اســاس، حماســة 
ــا ســیره و  ــه ب ــر تجاوزگــری دشــمن بیگان ــران در براب ــردم ای ــاع مقــّدس م هشــت ســال دف
ــدی اســتوار یافته اســت،  ســیمای امــام رضــا )علیه الســالم( و فرهنــگ پایــداری رضــوی پیون
چنان کــه از یک ســو، پیروزی  هــای بی شــمار پاکبــازان مکتــب اهــل بیــت عصمــت و طهــارت 
ــر در  ــوی دیگ ــم زده و از س ــل رق ــه باط ــق علی ــرد ح ــای نب ــالم( را در جبهه ه )علیهم الس

آفرینــش شــعر دفــاع مقــّدس مؤثــر بــوده  اســت.

دفــاع مقــدس ملـّـت ایــران ماهیتــی مذهبــی داشــت و جنبــة اعتقــادی و دینــی آن پررنگ تــر 
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از جنبــة ملــی اســت. دفــاع حماســی از عقیــده و آرمــان  در جنــگ تحمیلــی و دفاع مقــّدس در 
رتبــة اول اســت کــه پشــتوانة اندیشــگی آن از آموزه هــای دیــن مبیــن اســالم نشــأت گرفتــه 
 اســت )همــان: 32(. بــر ایــن اســاس، شــعر دفــاع مقــدس محصــول اندیشــه های سیاســی و 
اجتماعــی زمانــة خویــش و برآمــده از اندیشــه ها و آرمان هــای دینــِی حاکــم بــر آن اســت کــه 
شــاعران بــه آن اعتقــاد دارنــد و بــرای تحقــق آن مبــارزه می کننــد زیــرا »حادثــة عظیــم جنگ 
و دفــاع مقــدس، تأثیــر ژرفــی بــر ذهــن و اندیشــة دل ســوختگان و عاشــقان انقــالب گذاشــت و 
هــر کــس بــه ســهم خــود، ســعی در ادای دیــن و رســالت دینــی خــود داشــت و یقیناً شــاعران 
متعهــد و دلســوز نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبودنــد.« )صرفــی، 1390: 326(. ســیمای مبارزاتی 
امــام رضــا )علیه الســالم( مطابــق آرمان هــای دینــی شــاعران و تحــوالت فرهنگــی ـ اجتماعــی 
ــه  ــل اعتمــاد ب ــّدس و عام ــاع مق ناشــی از انقــالب اســالمی، موضوعــی اساســی در شــعر دف
نفــس بــرای مبــارزه و نیــز مظهــر و الگــوی مبارزانــی اســت کــه در راه میهــن و عقایدشــان، 
جــان بــر کــف مبــارزه کــرده و در قیام هــای خــود تــا آخــر پایــدار مانده انــد. شــاعران متعهــد 
ــن اســوه های نکــو،  ــد از ای ــن مهــّم توجــه می دهنــد کــه بای ــه ای مخاطــب را در شعرشــان ب
سرمشــق بگیرنــد و بــه آنــان اقتــدا کننــد )امیــری خراســانی، 1391: 32(. بنابرایــن، زندگــی 
پُربــار امــام رضــا )علیه الســالم( به عنــوان دانشــمندترین و عابدتریــن مــردم زمانــه کــه صــرف 
تعلیــم و بیــان حقایــق اســالم، تصحیــح فرهنــگ دینــی مســلمانان، مبــارزه بــا مســتکبران و 
خلفــای غاصــب، حمایــت از مســتضعفان و محرومــان شده اســت، الگویــی ارزنــده برای شــاعران 
جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــّدس اســت کــه جلوه هــای پایــداری را در شعرشــان بــر اســاس 
اندیشــه های مبارزاتــی و ستم ســتیزی امــام رضــا )علیه الســالم( و فرهنــگ پایــداری رضــوی 
تبییــن کننــد. امــام رضــا )علیه الســالم( مظهــر اســتقامت و پایــداری اســت و همــواره الگویــی 
متعالــی بــرای رزمنــدگان و ایثارگــران در مبــارزه و پایــداری بــوده  اســت. ایــن جســتار ســیمای 
مبارزاتــی امــام رضــا )علیه الســالم( و فرهنــگ پایــداری حضــرت را در شــعر رضــوی جنــگ 
تحمیلــی و دفــاع مقــدس بــا هــدف دســتیابی بــه درکــی بهتــر و شــناختی بیشــتر از ایــن گونة 
ــاع  ــی و دف ــگ تحمیل ــعر رضــوی جن ــداری را در ش ــای پای ــرده و جلوه ه شــعری بررســی ک

مقــّدس تحلیــل و تبییــن کرده اســت. 
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پژوهش هــای گوناگونــی در تبییــن ســیمای امــام رضــا )علیه الســالم( انجــام شــده کــه ذکــر 
ــه را در پــی دارد. مهم تریــن مــواردی کــه ارتبــاط  تمامــی آن هــا افزایــش حجــم کّمــی مقال
بیشــتری بــا پیشــینة ایــن مقالــه دارنــد، عبارتنــد از: مقالــة »اســوه های مذهبــی در شــعر دفــاع 
مقــدس« از امیــری خراســانی )1391( کــه کارکــرد اســوه های مذهبــی و نیــز تجلـّـی شــاعرانة 
افــکار و اندیشــه های آن هــا را در شــعر دفــاع مقــدس بررســی کرده اســت. »ابعــاد معنــوی امــام 
ــت آن  ــت و معنوی ــی از عبودی ــه جلوه های ــینی )1389( ک ــتة حس ــالم(« نوش ــا )علیه الس رض
حضــرت را در آیینــة روایــات و نقل هــای تاریخــی بررســی کــرده  اســت. »امــام رضــا و تربیــت 
ــام رضــا )علیه الســالم(  ــای ام ــا و نظریه ه ــه دیدگاه ه نســل منتظــر« از قاســم نژاد )1389( ک
را دربــارة نقــش انســان ها و تــالش آنــان بــرای رســیدن بــه اســتقامت و انتظــار منجــی عالــم 
بررســی کــرده  اســت. »عدالــت امــام از دیــدگاه امــام رضــا )علیه الســالم( بــا تأکیــد بــر عدالــت 
اجتماعــی« از صادقــی )1389( کــه بــه بررســی و تحلیــل عدالــت و جنبه هــای آن از دیــدگاه 
امــام و ســیرة وی پرداختــه  اســت. »ســیرة معصومیــن، امــام رضــا )علیه الســالم(« از حســینی 
عالیــی )1382( کــه ســیرة حضــرت را بررســی کــرده  اســت. »درون مایه هــای اساســی شــعر 
مذهبــی ایــران در دهه هــای 40 و 50« از بیگدلــو )1392( کــه اشــعار ایــن دهــه را از منظــر 
رونــد تکاملــی و تأثیــر جنــگ در آن بررســی کــرده  اســت. اّمــا پژوهشــی بــا رویکــرد تبییــن 
فرهنــگ پایــداری و جلوه هــای مبارزاتــی ســیمای امــام رضــا )علیه الســالم( در شــعر رضــوی 

دفــاع مقــّدس دیــده  نشــد.

ــادی و  ــردی اعتق ــا رویک ــم ب ــدادی مه ــّدس روی ــاع مق ــی و دف ــگ تحمیل ــن، جن بنابرای
ــای  ــر ج ــش ب ــگرفی از خوی ــادی ش ــی ـ اعتق ــار فرهنگ ــه آث ــت ک ــی اس ــه ای فرهنگ بُن مای
گذاشــته و یکــی از ایــن آثــار فرهنگــی ـ اعتقــادی شــعر دفــاع مقــّدس اســت کــه ســیمای 
معصومیــن )علیهم الســالم( بازتــاب ویــژه ای در آن دارد. بنابرایــن، تبییــن ســویه های ســیمای 
مبارزاتــی امــام رضــا )علیه الســالم( و فرهنــگ پایــداری رضــوی در شــعر دفــاع مقــّدس مهــّم 
و ضــروری اســت تــا شــناخت و معرفــی ایــن گونــة شــعری و نیــز کارکــرد ســیمای امــام رضــا 

ــردد. ــر مّیســر گ ــداری رضــوی در آن بیشــتر و بهت )علیه الســالم( و فرهنــگ پای
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2. بحث اصلی

بازتــاب ســیمای شــخصیت        های دینــی از مشــخصه های ممتــاز شــعر دفــاع مقــدس اســت 
ــم زاده، 1393: 342(.  ــت )قاس ــاعران اس ــی ش ــرش و جهان بین ــت نگ ــه ماهی ــر ب ــه ناظ ک
ــع  ــی ایشــان در رف ــام رضــا )علیه الســالم( و ســلوک دین ــی ام شــخصیت سیاســی و مبارزات
ــی، 1388: 150( و  ــت )بابل ــرد اس ــش منحصربه ف ــر خوی ــالمی عص ــه اس ــکالت جامع مش
اثرگــذاری آموزه هــای دشمن شناســی، پایــداری و مبارزاتــی حضــرت بــر شــعر دفــاع مقــّدس 

آشــکار اســت.

2-1.  غربت و شکیبایی امام رضا )علیه السالم( اسوة پایداری

 صبــر و حلــم در قــرآن کریــم مقدمــة پایــداری اســت، چنان کــه وقتــی کســی از ایــن صفــات 
ــل شــود )میرحســینی، 1390: 591(.  ــداری نای ــه اســتقامت و پای ــد ب ــاری باشــد، نمی توان ع
ــای  ــد از جلوه ه ــا در راه خداون ــل آن ه ــواری ها و تحم ــر دش ــتقامت در براب ــکیبایی و اس ش
ســیمای پیامبــران و ائمــة اطهــار )علیهم الســالم(  اســت. امــام رضــا )علیه الســالم( بــا اســتقامت 
ــی را  ــود و تنهــا راه رهای ــور ب ــر حــوادث و مصایبــی کــه پیــش می آمــد، صب خویــش در براب
روی آوردن بــه درگاه خداونــد متعــال می دانســت. ایســتادگی و مقاومــت امــام )علیه الســالم( در 
موقعیت هــای دشــوار در برابــر ســتم های مأمــون عباســی علیــه علویــان، ســتودنی اســت. ایــن 

رویکــرد الگویــی ارزنــده در شــعر دفــاع مقــدس اســت: 

»بــا صبــر فاخــر/ بــا رأی اســتوار/ از دوردســت/ وقــوع حــوادث را می دیــد/ آن ذات آســمانی/ 
ــرای  ــک/ ب ــزول مالی ــرای ن ــد/ ب ــرش خــدا داشــت/ و اذن خــاص می طلبی ــه ع پیوســته رو ب

نعمــت امــداد.« )صفــارزاده، 1391: 833(. 

ــود. رزمنــدگان و ایثارگــران از خواســته های  ــا نفــس ب ــه ای از جهــاد ب جنــگ تحمیلــی گون
ــر و  ــو از صب ــا عزمــی راســخ و توشــه ای ممل ــد و ب ــادی دوری می کردن ــات م نفســانی و تعلق
پایــداری رهســپار جبهه هــای نبــرد می شــدند. در ایــن میــان شــخصیت امــام رضــا 
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)علیه الســالم( الگویــی واال و ارزشــمند بــرای آنــان بــوده  اســت. رزمندگانــی کــه چــون امــام 
غریــب خویــش، تــرک تعلــق کــرده، رحــل اقامــت در دیــار غربــت افکنــده، دوری از خانــواده و 

ــد:  ــارزه پذیرفته ان ــرای مب ــفر را ب ــای راه س ــا و رنج ه درده

»گاه ســفر آمــد بــرادر، گام بــردار!/ چشــم از هــوس، از خــورد، از آرام بــردار/ رهتوشــه بایــد 
پــای مــن هموارپــو بــاش/ هفتــاد وادی پیــش رو گــر هســت، گــو بــاش/ رهتوشــه بایــد عــزم را 
در کار بنــدم/ دل بــر خــدا آن گــه بــه رفتــن ار ببنــدم/ رهتوشــه بایــد صبــر را در جــان نشــانم/ 

وادی بــه وادی بــاره تــا منــزل کشــانم.« )ممتحنــی، 1389: 79(. 

ــالش کــرد  ــرای حقانیــت اســالم و تشــیع ت ــن نفــس ب ــا آخری ــام رضــا )علیه الســالم( ت ام
ــد و اســتقامتی  ــه آزرده نگردی ــون و دیگــر مســتبدان زمان ــچ گاه از آزار و اذیت هــای مأم و هی
بی نظیــر را بــر همــگان ارزانــی داشــت کــه ایــن امــر سرمشــقی بــرای رزمنــدگان و ایثارگــران 
ــی و کمــال ارزشــی  ــروزی نهای ــرای پی ــدن داشــتند، ب ــا جــان در ب ــوده  اســت؛ چنان کــه ت ب
ــة مراعــات نظیــر، جســم زخمــی رزمنــدگان را  ــا اســتفاده از آرای ــد. شــاعر ب تــالش می کردن
در اســتواری و وارســتگی همچــون درفــش قیــام ائمــه اطهــار )علیهم الســالم( و به ویــژه امــام 
رضــا )علیه الســالم( دانســته و بــه امــری مهــم اشــاره داشــته کــه رزمنــدگان باوجــود تحمــل 

ــود: ســختی ها، فاتحــان میادیــن نبــرد خواهنــد ب

ــچ  ــح و نســتوه/ بی هی ــتاده اند فات ــان/ اس ــوان و کمرهاش ــد/ بشکســته زان ــر چن ــان/ ه  »این
ــور، 1392: 35( ــام اســت.« )امین پ ــش قی ــر دوششــان درف ــان/ ب ــان و م خ

 ائمــه اطهــار )علیهم الســالم( و به ویــژه امــام رضــا )علیه الســالم( مبــارزه، توانایــی و ایســتادگی 
در برابــر جهالــت و ظلــم را ســرآغاز پیــروزی دانســته اند، چــون اســتقامت امــری پایان ناپذیــر 
و نهــاد انســان های آزاده بــرای همیشــه بــدان مزیـّـن اســت. ایســتادگی و پایــداری رزمنــدگان 
ــر اصــول اعتقــادی خویــش پای می فشــرند،  ــگاه شــاعر متعهــد کــه ب ــة ن و ایثارگــران از زاوی
نشــان می دهــد کــه ایــن امــر تــا همیشــه بــا سرشــت مســلمانی آنــان عجیــن اســت و پایانــی 

بــرای آن نیســت:
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»جنــگ بــرای تــو/ هرگــز بــه پایــان نمی رســد/ تــو نمی توانــی لبــاس خاکــی ات را در بیــاوری/ 
و تفنــگ ســنگینت را زمیــن بگــذاری/ نمی توانــی از روی آن تانــک پاییــن بیایــی/ نمی توانــی 

لبخنــد آزادی خرمشــهر را تمام کنــی.« )شکارســری، 1392: 39(.

2-2.  شفاعت خواهی و توّسل؛ اساس پایداری

امــام رضــا )علیه الســالم( در روایتــی از پــدرش و وی از جــدش امــام علــی )علیه الســالم( و او 
ــه( نقــل می کنــد کــه حضــرت فرمــود: »در روز قیامــت  نیــز از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
حســاب پیــروان مــا بــه مــا واگــذار می شــود، حســاب شــیعیان مــا بــه مــا واگــذار می شــود.« 
ــفاعت خواهی از حضــرت  ــا )علیه الســالم( و ش ــام رض ــه ام ــل ب ــر، 1385: 40(. توس )علوی مه
ــا و  ــدگان در حــاالت دع ــقانة رزمن ــای سرخوشــی و مســتی عاش ــن لحظه ه ــی از ناب تری یک
توّســل بــرای پیــروزی بــر دشــمن بعثــی بــوده  اســت. چــون جان هــای گمشــده پناهگاهــی را 
می جســتند تــا در سایه ســار آن بــه آرامــش برســند. بنابرایــن، توســل و شــفاعت خواهی پــس 
از ســتایش و تــوکل خداونــد متعــال، از مضامیــن عمــدة شــعر دفــاع مقّدس اســت که شــاعران 

ــه زیبایــی ســروده اند:  آن را ب

»دل ها همه رم خوردة آهوی شماست              جان های جهان گم شدة کوی شماست

محتاج به گریه نیست بخشایش تان          این اشک هم از خجالت روی شماست.«

              )شفیعی، 1387: 104(

ــات  ــی کائن ــدة تمام ــرات و روزی دهن ــی خی ــع و منشــأ تمام ــام رضــا )علیه الســالم( منب ام
اســت. بــارگاه طالیــی ایشــان مــأوای امیــد و مکان گشــایش مشــکالت اســت. بنابرایــن، ویژگی 
ــد:  ــام رضــا )علیه الســالم( کــرم و بخشــش نامتناهــی اســت، چنان کــه می فرمای برجســتة ام
»دارنــدة نعمــت، در آزمــون بزرگــی اســت، زیــرا خداونــد حقــوق خــود را در نعمتــی کــه بــه او 
داده، واجــب ســاخته  اســت. به خــدا ســوگند! نعمت هایــی از خداونــد عّزوجــّل نــزد مــن اســت 
و مــن پیوســته از ایــن بابــت بیمناکــم تــا آن گاه کــه حقوقــی را کــه خداونــد بــر مــن واجــب 
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ســاخته  اســت، ادا کــرده  باشــم.« )فضــل اهلل، 1377: 65(. 

شــاعر احساســات و عشــق واالی خویــش را بــه ضامــن آهــو بــه تصویــر کشــیده و بــه آفتــاب 
بــی زوال ســیمای امــام رضــا )علیه الســالم( متوســل شــده  اســت تــا رزمنــدگان دلســوخته ای را 
کــه آمــاج تیرهــای زهرآگیــن دشــمن بعثــی شــده اند، بــه امــام متوســالن فراخوانــد و حضــرت 

خواسته هایشــان را مســتجاب گردانــد:

»درود بــر تــو اي هشــتمین ســپیده/ - اگــر از سایه ســاران درود مي پذیــري-/ بــاران نیــز بــه 
ازاي تــو پــاک نیســت/ و بــر مــا درود- اگــر فاصلــة خویشــتن تــا تــو را، تنهــا بتوانیــم دیــد -/ 
اي آفتــاب! مــا آن ســوي ذره مانده ایــم/ مــن آن پرنــدة مهاجــرم کــه هــزار ســال پریده اســت/ 
اّمــا هنــوز ســواد گنبــدت پیــدا نیســت/ آوخ کــه بــال کبوتــران حرمــت/ از تیرهــاي زهرآگیــن 

خســته اســت/ شکسته اســت.« )گرمــارودی، 1393: 257(. 

ــاران،  ــفای بیم ــا و ش ــان درده ــان ها، درم ــن انس ــالم( مأم ــا )علیه الس ــام رض ــگاه ام پیش
ــد  ــالم( همانن ــام )علیه الس ــود ام ــت. وج ــات اس ــاد ثب ــب و ایج ــش قل ــث آرام ــودش باع وج
فــردوس بریــن اســت کــه جایــگاه واالیــی بــرای بنــدگان خــاص خداونــد اســت؛ رزمندگانــی 
کــه از تعلقــات دنیــا وارســتگی طلبیدنــد و در ایــن راه بــه دامــان امــام رضــا )علیه الســالم( پنــاه 

ــد:  ــه خطــر انداختن ــرای وطن شــان ب ــش را ب ــد و جــان خوی بردن

ــفاء و  ــوس از دارالش ــود مأی ــی ش ــرد/ ک ــش ب ــه درگاه ــان ب ــی درم ــود پ ــه درد خ ــر ک »ه
ــت،  ــاد و ز رأف ــراس از دام صی ــد/ بی ه ــی رام وی ان ــرت جملگ ــت حی ــوان دش ــش/ آه مرهم
همدمــش/ شــاخة طوبــای عصمــت، ســاقة ســبز شــرف/ رشــک فــردوس بریــن، درگاه عــّز و 

مکرمــش.« )براتی پــور، 1389: 31(.

ــن  ــَن ِم ــَل ِحصنــی آِم ــن َدَخ ــَه إال اهللَ َحصنــی َفَم َ ــود: »ال إل ــام رضــا )علیه الســالم( فرم ام
َعذابــی« )ال الــه اال اهلل حصــار مــن اســت هــر کــس داخــل آن حصــار شــود، از عــذاب مــن در 

ــه، 1378 ق، ج 2: 463(.   ــود( )ابن بابوی ــد ب ــان خواه ام

ــازد و  ــم می س ــث محک ــن حدی ــردم را در ای ــادی م ــه های اعتق ــالم( ریش ــام )علیه الس ام
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اعتقــاد آنــان را در مســائل اساســی قــوت می بخشــد تــا لطــف و کــرم الیتناهــی خویــش را بــه 
تمامــی بنــدگان خداونــد نشــان داده  باشــد. توســل بــه امــام رضــا )علیه الســالم( هماننــد حصار 
محکمــی اســت کــه تکیــه بــر آن متوســالن را در دنیــا و آخــرت حمایــت می کنــد و شــاعر این 
عظمــت و بزرگــی را در شــعر دفــاع مقــدس می ســراید تــا امیــد بــه پیــروزی را بــا تکیــه بــر 

فرهنــگ توّســل و شــفاعت خواهی در دل مخاطــب )رزمنــدگان( زنــده نگــه  دارد:

ای که امواج طوفان تو را می شناسند »از نشابور بر موجی از ال گذشتی   

چون تمام غریبان تو را می شناسد.« اینک ای خوب، فصل غریبی سرآمد     

                  )امین پور، 1392: 73(

2-3.  شجاعت امام رضا )علیه السالم(؛ الگوی فرهنگ پایداری

ــگاه  ــت و پیش ــی اس ــداری و جان آگاه ــجاعت، بی ــادی از ش ــالم( نم ــا )علیه الس ــام رض ام
ــا دشــمنان در جســتجوی  ــی اســت کــه در مبــارزه ب حضــرت پنــاه حقیقت طلبــان و مبارزان
ــا  ــت ت ــهامت پذیرف ــی و ش ــا آگاه ــور را ب ــّمی انگ ــای س ــه دانه ه ــی ک ــد. امام ــت نابن حقیق
بیــداری را بــه جامعــة مســلمانی و انســانی ارزانــی دارد. امــام رضــا )علیه الســالم( کــه حجــت 
خــدا و امــام معصــوم اســت و از ســوی پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه جامعــة اســالمی 
معرفــی شــده، بــه امــداد الهــی و بــا بهره منــدی از همــه فرصت هــا توانســته  اســت انســان های 
ایثارگــر، ظلم ســتیز و جان برکفــی را بــا گفتــار و کــردار خــود بپرورانــد کــه خــود الگوهایــی 
ارزنــده و ســرمایه هایی ارزشــمند بــرای جامعــه باشــند )ســلمانی رحیمــی، 1391: 36(. بــارگاه 
و حضــور امــام )علیه الســالم( بــارگاه عدالــت و دادخواهــی بــوده و به خاطــر شــجاعت فراوانــی 
ــت  ــه عدال ــت، چنان ک ــه بوده اس ــون توج ــواره در کان ــته، هم ــق داش ــی حقای ــه در بازگوی ک
واقعــی را بایــد در محضــر ایشــان جســت و شــجاعتی اســتوار را کــه شــهادتی مانــدگار بــرای 

ــد:  ــاعر می گوی ــه ش ــت، چنان ک ــد آموخ ــت، از وی بای ــی داش ــی در پ آگاهی بخش

»ایــن خانــه خــواب نــدارد/ ایــن بــارگاه داد/ یکســره بیــدار اســت/ تعطیــل و فصــل نــدارد/ 
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ســردار واقعــه/ آن دانه هــای ســمی را/ در عیــن بیــداری خورده اســت/ کــه خــواب غفلــت را/ تــا 
منــزل ابــد/ از چشــم شــیعیان بزدایــد.« )صفــارزاده، 1391: 519(.

رزمنــدگان و ایثارگــران در طــول هشــت ســال نبــرد نابرابــر درســی مانــدگار از شــجاعت و 
رشــادت را بــدون هــراس از قــدرت دشــمن در تاریــخ ثبــت کردنــد، چنان کــه بــا عزمــی راســخ 
ــی کــه مبــارزه  ــه جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل شــتافتند. خوش اقباالن ــی واال ب و ایمان
کردنــد و شــجاعانه بــه دیــار بــاال پرگشــودند؛ کســانی کــه اگــر بــار دیگر مجــال زندگــی بیابند، 

دوبــاره تصویــر حقیقــی زندگــی را شــجاعانه خواهنــد ســرود: 

»اگــر یکــی ز شــهیدان اللــه/ کشــتة تیــر/ ز خــاک برخیــزد/ بــه ابــر خواهــد گفــت/ بــه بــاد 
خواهــد گفــت/ کــه ایــن فضــا چــه پلیــد اســت و آســمان کوتــاه ...« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 

 .)201

شــهیدان بــا الگوگیــری از محضــر امــام رضــا )علیه الســالم( کــه شــجاعتش، شــهادتی آگاهانه 
و آگاهی بخــش در پــی داشــت، ایــن رویـّـه را ادامــه داده انــد و شــجاعانه بــا شــهادت خویــش از 

مظلومّیــت جامعــة بشــری دفــاع کرده انــد.

2-4.  شهادت پیام آور پایداری در فرهنگ رضوی

اســالم  پیامبــر  چنان کــه  اســت،  دینــی  آموزه هــای  در  مقــام  باالتریــن  شــهادت 
)صلی اهلل علیه وآلــه( می فرمایــد: »فــوَق ُکلِّ ذی بـِـرِّ بــرُّ حّتــی یَُقتــَل فــی َســبیل اهلل« )همانــا 
ــا  ــة نیکی ه ــه از هم ــدا ک ــهادت در راه خ ــام ش ــز مق ــری اســت، ج ــی، نیکوت ــر نیک ــوق ه ف
برتــر اســت( )مجلســی، 1372، ج74: 61(. شــهادت از عمده تریــن مفاهیــم ارزشــی اســت کــه 
ــد و روح او را از اعمــاق آغازیــن نقطــة هســتی  ــد می زن ــه باورهــای دینــی پیون مخاطــب را ب
برمی خیزانــد و پــس از تعالی بخشــی بــدان، تــا لحظــة دوبــارة پیونــد و وصــل در نقطــة انتهــا 
ســوق می بخشــد )علی پــور، 1390: 400(. بنابرایــن، مقــام و منزلــت شــهیدان عظمتــی واال و 
جایگاهــی ویــژه در شــعر دفــاع مقــّدس دارد و نامشــان همــواره از منزلتــی عرفانــی و آن ســری 
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ــد اســت:  ــة شــعری بهره من ــن گون در ای

»آه ای امــام هشــتم/ مــا بــا شــما/ همیشــه خانــه یکــی هســتیم/ خــود زائــر دلیــم/ دل خانــة 
شماســت/ ایــن مشــهد شــما/ ایــن ســرفکنده/ ســرزمین شــهادت/ بیهــوده فکــر رقابــت دارد بــا 

مــا.« )صفــارزاده، 1391: 520(.

ــا  ــته ت ــی داش ــه او ارزان ــد ب ــه خداون ــت ک ــان اس ــری انس ــته های فط ــری از خواس الگوپذی
ــده ای درخشــان  ــاس، آین ــن اس ــر ای ــرده و ب ــپری ک ــی س ــا آگاه ــی را ب ــد و تعال مســیر رش
بــرای خــود ارزیابــی کنــد. امــام رضــا )علیه الســالم( الگویــی اســت کــه ایثارگــران و رزمنــدگان 
ــی و فرهنــگ شــهادت طلبی  ــا الهــام از ســیمای مبارزات ــاع مقــدس ب در طــول ســال های دف
ــام رضــا  ــی چــون ام ــدگان الگوی ــن، رزمن ــد. بنابرای ــری آفریدن حضــرت حماســه های کم نظی
)علیه الســالم( دارنــد کــه خرســندانه شــربت شــهادت را بــرای بیــداری اذهــان خواب آلــوده و 
ــه اســتقبال کردنــد و در  غفلــت زده بی هیــچ واهمــه نوشــیدند، از شــهادت در راه خــدا آگاهان

ــد:  ــر خــود می بالیدن ــن رویکــرد ب ای

»تا می سرخ شهادت، نوش کرد        مست، چون رندان دردآشام رفت

گشت، فرغ از مکان و المکان             زآن می اش، تا جرعه ای در کام رفت.«

                   )شاهرخی، 1367: 36(

2-5.  کارکرد غربت امام رضا )علیه السالم( بر غربت گزینی رزمندگان

غریبــی امــام رضــا )علیه الســالم( و فرهنــگ غربت پذیــری از موضوعــات قابــل توّجــه در شــعر 
دفــاع مقــدس اســت. غربــت امــام رضــا )علیه الســالم( الگویــی بــرای تبییــن دردهــا و رنج هــای 
رزمنــدگان و ایثارگــران در شــعر دفــاع مقــّدس بــوده اســت؛ رزمندگانــی کــه از خانــه و کاشــانة 
خویــش بریــده و بــرای انجــام فریضــة الهــی دفــاع بــه جبهه هــای حق علیــه باطل می شــتافتند 
و غریبانــه راهــی دیــار باقــی شــدند؛ غربتــی که غربــت از وطــن نیســت، غربت از خاک نیســت، 
به راســتی کــه دســت و پایشــان بریــده، اّمــا بی گنــاه از کاشــانة خویــش دور شــدند و غربــت 
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کاشــانة خویــش را آگاهانــه بــا خــدای خویــش معاملــه کردنــد، چنان کــه مقتدایشــان غربــت از 
ــرای رضــای  ــه( را ب ــواده و مرقــد نورانــی رســول اکــرم )صلی اهلل علیه وآل کاشــانة خویــش، خان

خــدای متعــال برگزید: 

»ایــن مغــز/ ایــن دســت/ ایــن پــا/ ایــن ســینه را/ از پایــگاه خویــش جــدا کردنــد/ از اصــل 
ــه  ــر چ ــم ه ــد/ و جس ــرد/ می مان ــم نمی می ــراق جس ــا روح از ف ــد/ ام ــدا کردن ــش ج خوی
ــارزاده ،1391:  ــت.« )صف ــاک اس ــود خ ــورد خ ــه می خ ــر چ ــت/ و ه ــاک اس ــورد از خ می خ

.)303

غربــت امــام رضــا )علیه الســالم( و شــهیدان راه دادگــری و ستم ســتیزی در واقــع از جنــس 
غربــت دنیایــی نیســت، بلکــه غربتــی معطــوف بــه آشــنایی با ملکــوت الهی اســت کــه گزینش 
آن از نــگاه نابینایــان بــه عالــم اعلــی غریــب می نمایــد. بنابرایــن، ســیمای معنــوی امــام رضــا 
ــدگان( اســت  ــی )شــهیدان و رزمن ــأوای غریبان ــداری رضــوی )علیه الســالم( م ــگ پای و فرهن
کــه دنیــای غربــت را بــا تمامــی تلخی هایــش تجربــه کــرده، بــا نابکارانــش مبــارزه و مقابلــه 
ــة  ــا در خلوت خان ــیده اند و ی ــش رس ــه آرام ــت ب ــنای دوس ــار آش ــا در دی ــپس ی ــرده و س ک
حیاتــی ملکوتــی بازهــم غریبانــه بــه زندگانــی ایــن جهانــی ادامــه می دهنــد  تــا غربــت امــام 

ــد: )علیه الســالم( را بیشــتر درک کنن

 »طبیــب ایــن همــه بیمــار/ گره گشــای ایــن همــه مشــکل/ هرگــز غریــب نیســت/ غریــب مــا 
هســتیم/ کــه در دیــار خودیــم/ و در محاصــرة محرمان بیگانــه.« )همــان: 520(.

2-6.  فرهنگ انتظار، اندیشۀ رضوی و رویکرد پایداری

ــد  ــی از ایســتایی و امی ــرای رهای ــار را گشایشــی ب ــگ انتظ ــا )علیه الســالم( فرهن ــام رض ام
رویــش فردایــی بهتــر دانســته  اســت، چنان کــه فضیلــت انتظــار را در روایتــی پرمغــز و زیبــا 
ــد،  ــه خــود بمان ــدارد کــه در خان ــک از شــما خــوش ن ــا هیچ ی ــد: »آی ــان می فرمای چنیــن بی
ــه راه امــر مــا باشــد؟ پــس اگــر در چنیــن حالــی از  ــواده اش را بپــردازد و چشــم ب نفقــة خان
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دنیــا بــرود، ماننــد کســی اســت کــه همــراه رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( در نبــرد بــدر بــه 
شــهادت رســیده  اســت و اگــر هــم مــرگ بــه ســراغ او نیایــد، ماننــد کســی اســت کــه همــراه 
ــار در  ــگ انتظ ــن، فرهن ــی، 1362، ج 2: 266(. بنابرای ــة او باشــد.« )کلین ــا و در خیم ــم م قائ
اندیشــة امــام رضــا )علیه الســالم( در هــر حالتــی راهگشــای انســان بــه ســعادت اســت کــه اگــر 
انســان در حالــت انتظــار بمیــرد، فضیلــت مرگــش بــا شــهادت شــهیدان جنــگ بــدر در رکاب 
پیامبــر اســالم برابــر اســت و در حالــت حیــات و زندگانــی چنــان اســت کــه در محضــر امــام 
عصــر )عــج( اســت و از فرهنــگ معنــوی و اندیشــة قائــم آل محمــد )عــج( بهــره می گیــرد، 
چــون »انتظــار، آرزوی رســیدن آینــده ای اســت کــه در آن، ســتم، تبعیــض، تعــّدی و اجحــاف 
نیســت، بــدکاری و بدخواهــی بــه هــر نــوع محکــوم اســت، ظلــم و نابرابــری از جامعــه رخــت 
ــانی، 1391: 2(.  ــری خراس ــرد.« )امی ــش می گی ــت را پی ــق فضیل ــدد و بشــریت، طری برمی بن
شــاعر امیــدواری رزمنــدگان جبهه هــای حــق علیــه باطــل را بــه پیــروزی و فتحــی آمیختــه بــا 
آرزوی آمــدن قائــم آل محمــد و مــژدة رســیدن فضــای عطرآگیــن حضــورش بــا بیانی شــاعرانه 

و زبانــی هنــری درهــم آمیختــه و چنیــن می ســراید: 

»چشــمم بــه راه روز ســپیدی نشســته  اســت/ روزی کــه پــر بــود همــه از لحظه هــای فتــح/ 
آن روز دور نیســت/ آن گاه، آن زمــان/ بــا دســت شــوق/ طبــال ســینه کوفتن آغــاز می کنــد/ تــا 

پرچــم مــراد تــو گیــرد ره فــراز.« )صفــارزاده، 1391: 64(.

امیــد بــه ظهــور موعــود همــواره باعــث پویایــی انســان و تشــویق مــردم بــه مبــارزة بــا ظلــم 
اســت. طوفــان آخرینــی کــه جامعــة در چنــگال ظلــم را رهایــی خواهد بخشــید، جامعــه ای که 

منتظــر طوفانــی اســت تــا بــه حرکــت درآیــد و آب زالل عدالــت در آن جــاری گــردد:

»ای مقتــدای آب هــای آشــوب/ در روزگار جســارت مــرداب/ و گســتاخی قارچ هــای مســموم/ 
طوفــان آخرینــی/ کــه بــر گســترة خــاک خواهــد گذشــت.« )هراتــی، 1380: 31(. 

فرهنــگ انتظــار فرهنگــی معنــوی اســت کــه مدینــة فاضلــه و آرمانــی موضــوع آن اســت، 
ــا رهنمــون می ســازد و  ــان تمامــی ظلمت ه ــه پای ــی را ب ــد کــه آدم ــا امی انتظــاری همــراه ب

ــد:  ــرای او ترســیم می کن ــد ب ــی بلن ــا اهداف ــده ای روشــن ب آین
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ــت  ــل روز آمدن ــدن!/ ای مث ــی!/ ای روز آم ــل چشــم های خــدا آب ــی/ ای مث ــای روز آفتاب »پ
روشــن!/ ایــن روزهــا کــه می گــذرد هــر روز/ در انتظــار آمدنــت هســتم!/ امــا بــا مــن بگــو کــه 

ــور، 1392: 240(.  ــت هســتم.« )امین پ ــا مــن نیــز/ در روزگار آمدن آی

2-7.  طاغوت ستیزی در آموزه های نظری و عملی رضوی

ــود و ســنت های جاهلّیــت را زنــده  حاکمّیــت اســتبدادی مأمــون ارزش هــای اســالمی را ناب
کــرد، چنان کــه فضایــی از اســتبداد بــر جامعــه مســتولی گردیــد. امــام رضــا )علیه الســالم( بــا 
ایــن فضــای اختناقــی مبــارزة فرهنگــی می کــرد، چــون »یکــی از جلوه هــای مهــّم پایــداری 
شناســاندن چهــرة بیدادگــران و تجاوزگــران اســت و آنچــه گونــة ادب پایــداری را پدیــدآورده، 
ظلــم و ســتمی اســت کــه صاحبــان قــدرت بــر زیردســتان اعمــال کــرده و این گونــة ادبــی را در 
اعتــراض بــه ظلــم و ســتم پدیــد آورده  اســت.« )امیــری خراســانی، 1393: 16(. بــر ایــن اســاس 
امــام رضــا )علیه الســالم( در برابــر ســیالبی از رنج هــای ناشــی از اســتبداد مأمــون بــر مــردم 
ــر دوش می کشــید. موســوی گرمــارودی ایــن  ــدوه ناشــی از ایــن مشــکالت را ب ــار ان ــود و ب ب

فضــای اســتبدادی را چنیــن سروده اســت:

ــا  ــگ و ری ــم رن ــته/ پرچ ــینه انباش ــا در س ــه/ کینه ه ــوخته و افروخت ــا س »روزگار مردمی ه
افراشــته/ دشــت ســبز اّمــا 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/ 
خوب بــودن مــرد و بــودن شــد هــدف/ آب هــم آیینــه را گــم کــرده  اســت/ ســنگ در دل هــا 
تراکــم کــرده  اســت/ تیرگــی انبــوه شــد پشــت ســحر/ صبــح در آفــاق شــب شــد دربــه در ...« 

ــارودی، 1393: 262-261(. )موســوی گرم

اســتفاده از اســوه های مذهبــی و تجلّــی شــاعرانة افــکار و اندیشــه های آن هــا در شــعر دفــاع 
مقــدس به خوبــی آشــکار اســت؛ شــخصیت هایی کــه عمــر خــود را صــرف مبــارزة حــّق علیــه 
ــری  ــند )امی ــا می درخش ــی م ــخ دین ــات تاری ــیدی در صفح ــان خورش ــرده و چون ــل ک باط
خراســانی، 1391: 30(. امــام رضــا )علیه الســالم( بــه دلیــل حضــور در ایــران همــواره منبــع 
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ــه و  ــداری وی مای ــیمای پای ــه س ــخصیتی ک ــت؛ ش ــدگان بوده اس ــارزة رزمن ــرای مب ــام ب اله
مضمــون جلوه هــای پایــداری و مبــارزه در شــعر دفــاع مقــّدس  اســت. رویکــردی کــه همــواره 
در فرهنــگ رضــوی مشــهود اســت تــا الگویــی بــرای کســانی باشــد کــه داعیــة مبــارزه بــا ظلم 

دارنــد:

»ای تاریــخ ظلم هــای ســیاه/ ای اشــقیای تاریخــی/ پــای از گلــوی خســتة انســان برداریــد/ 
ایــن پــای بوینــاک/ ســنگینی غــل و زنجیــر/ بــر دســت و پــای امــام/ جــان و دل و نفــس مــا را/ 

بــه بنــد کشیده اســت.« )صفــارزاده، 1391: 623(.

2-8.  آزاداندیشی؛ الگوی پایداری در فرهنگ رضوی

آزاداندیشــی همــواره امــری اساســی بــرای همــة ملت هــا بــوده و از گســترده ترین موضوعــات 
ــود  ــی از نب ــا را ناش ــا و ویرانی ه ــا، بدبختی ه ــاعران ناکامی ه ــت. ش ــر اس ــات معاص در ادبی
آزاداندیشــی  دانســته اند؛ موضوعــی کــه شــاعران بــرای عملی شــدن آن کوشــیده، از نبــود آن 
لــب بــه اعتراض هــای تنــد گشــوده و بهــای گزافــی نیــز بــرای بودنــش پرداخته انــد )غنی پــور 
ملکشــاه، 1391: 155(. همچنیــن، آزادی خواهــی و آزاداندیشــی از مؤلفه هــای اصلــی در شــعر 
ــواره  ــه هم ــتوده اند، چنان ک ــان س ــک آرم ــوان ی ــاعران آن را به عن ــت و ش ــدس اس ــاع مق دف
فریــاد آزادی خواهــی و رهایــی از بنــد هــر گونــه اســتعمار و اســتبداد را ســر داده و هــر گونــه 

ــا نهــاد آدمــی دانســته اند:  اســتثمار و بهره کشــی را متناقــض ب

»شــما کــه طالب آزادی هســتید/ همــواره گام های اجانــب/ اعصابتــان را/ لگدکوب کرده اســت/ 
زنــدان و روزه/ جنــگ و گریــز/ پیمــان اعتــراض/ بــر ضــد اتحــاد تعــرض/ ایــن رشــتة طلــوع و 

غــروب/ برنامة شــبانه روز شماســت.« )صفــارزاده، 1391: 417(. 

ــه  یکــی از ویژگی هــای مهــّم در فرهنــگ رضــوی آزاداندیشــی اســت. امــام )علیه الســالم( ب
ــون در  ــای مأم ــز از ظلم ه ــّدس نی ــاع مق ــاعران دف ــد. ش ــت داده ان آزادی و آزاداندیشــی اهمّی
حــّق امــام رضــا )علیه الســالم( و رویکــرد آزاداندیشــی حضــرت الگــو گرفتــه و ایــن الگوپذیــری 
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باعــث شــده تــا جلوه هــای فرهنــگ پایــداری رضــوی را در شعرشــان آورده و پیــام آزاداندیشــی 
زضــوی را بازآفرینــی کننــد: 

»وقتــی بنــای قامــت آزادی/ بنــای قامــت انســان/ در اتصــال ظلــم و گلولــه/ شــبانه روز/ ویرانه 
می شــود/ در کــوی و مســجد و کالس و خیابــان/ از جعبه هــای جــار/ تهنیــت و مــژده می رســد/ 
کاینــک قبیلــة ویرانگــر/ در کار باســازی بقعه ســت/ در کار باســازی مرقــد.« )صفــارزاده، 1391: 

.)280

3. نتیجه گیری

الگوپذیــری از خواســته های فطــری و خــدادادی در نهــاد انســان اســت، چنان کــه پیامبــران 
و ائمــة معصومیــن )علیهم الســالم( الگوهــای مبارزانــی هســتند کــه بــرای میهــن و عقایدشــان 
جــان بــر کــف نهــاده و تمــام عمــر خــود را صــرف مبــارزه علیــه باطــل کرده انــد. زندگــی پُربــار 
امــام رضــا )علیه الســالم( کــه دانشــمندترین و عابدتریــن مــردم زمانــة خویــش بــود، صــرف 
تعلیــم و بیــان حقایــق اســالم، تصحیــح فرهنــگ دینــی مســلمانان، مبــارزه بــا مســتکبران و 
خلفــای غاصــب، حمایــت از مســتضعفان و محرومــان شده اســت. بنابرایــن، ســیمای مبارزاتــی 
امــام رضــا )علیه الســالم( همــواره الگــوی واالی حق طلبــی و انسان دوســتی بــوده، ویژگی هــای 
ــران  ــدگان و ایثارگ ــار رزمن ــه و رفت ــرلوحة اندیش ــرت س ــی حض ــوی و مبارزات ــیمای معن س
جبهه هــای نبــرد حــّق علیــه باطــل بــوده  اســت. شــاعران دفــاع مقــّدس از ســیمای مبارزاتــی 
امــام رضــا )علیه الســالم( و فرهنــگ پایــداری رضــوی بهــره گرفتــه و جلوه هایــی از پایــداری 
ــداری، شــجاعت محوری، شــهادت طلبی  ــد اســوه گی در پای ــر اندیشــة رضــوی مانن ــی ب مبتن
و غربت پذیــری امــام رضــا )علیه الســالم( را چنــان الگویــی بــرای پایــداری، فرهنــگ انتظــار و 
رویــش امیــد در اندیشــة رضــوی، مبــارزة حضــرت بــا طاغوت هــای زمانه و آزاداندیشــی ایشــان 
به عنــوان الگویــی ارزشــمند در پایــداری، بــرای تقویـّـت روحیــة رزمنــدگان و نیــز رونــق بیشــتر 

شــعر دقــاع مقــّدس در آن بازتــاب داده انــد. 
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