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چکيده
هجرت امام رضا (ع) از مدینه به ایران ،خراسان را قبلة دلهاای ییاروان آل یلای (ع) گردانیاد و ذها و زباان شاایران
یارسیگوی با سیره و سیمای رضوی ییوند یافت .سنایی غزنوی شایر یارسیگوی قرن ششا هجاری در یای تحاوّا ت
فرهنگی ،اجتمایی و سیاسی ییشگام شد و یس از آن ،یرد ازش سیمای رضوی یکی از موضویات مه در شعر شایران
یارسیگوی گردید .ای یژوهش با هدف تبیی جلوههای سیمای امام رضا (ع) و برابری یا برتری آن با سایمای برخای
انبیای الهی غیر اولوالعزم ( حضرت آدم ،ادریس ،داوود ،سلیمان ،یوسف و خضر یلیه السّالم) با تکیه بر آیات و قصص
قرآن کری در شعر فارسی به روش توصیفی  -تحلیلی و رویکردی تطبیقی انجام گردیده است .بنابرای  ،در یی یاسخ به
چگونگی کمّی و کیفی جلوههای سیمای انبیاییِ امام رضا (ع) در شعر فارسی با تکیه بر آیاات و قصاص قارآن کاری
مشخّص گردید که سیمای ظاهری ،سجایای فردی و اجتمایی ،سیرة تعلیمی و تبلیغی ،کرامات و دانش امام رضا (ع) و نیز
رویدادهای مشابه در حیات مادّ ی و معنوی آن حضرت ،در سیمای انبیای مذکور یکای اسات ،بلکاه در ماوارد ی ناور
وجودی آنها برگرفته از سیمای رضوی است.
واژگان کليدی :قرآن کری  ،امام رضا (ع) ،انبیای غیر اولوالعزم ،شعر رضوی ،ادبیّات تطبیقی.
 .1تاریخ دریافت1334/8/22 :
 .2رایانامة نویسندة مسئولkbaygzade@yahoo.com :
 .3رایانامهGh1.haidari@yahoo.com :
 .4رایانامهShahnazkarimi1971@g mail.co m :

تاریخ یذیرش1334/11/22 :
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 .4پيشگفتار
ادبیّات آیینی و دینی ،یس از ظهور اسالم و ورود فرهناگ دینای باه ایاران در ادر فارسای رونقای دوبااره
یا فت و شایران و نویسندگان در گساترة م تناوّع ادر فارسای ،از ادر آیینای و دینای اساتقبال کردناد کاه
نتیجاة آن توصایف و تبیای سایمای دیا  ،معاارف و اندیشاههای اساالمی ،اخاالو و ارزشهاای انساانی،
ییشوایان ،رهبران و بزرگان دینی شد .بنابرای  ،شاایران آی ینای ها باا آفریادن ترکیبهاا و مضامونهایی
تازه نویی ارتباط سه سویه میان گوینده ،موضوع و مخاطب ایجاد میکنناد .اثرگاذاری زباان شاعر بایا
گردیده تا شایران ،سیمای انبیای الهی و امامان معصاوم (ع) را کاه مناساب تاری الگوهاای کماالی بارای
انساان هساتند ،در آثارشاان معرّفای کارده و بساایاری از احادیا  ،روایتهاا ،داساتانها و حقاای زناادگی
ییامبران و ائمّة اطهار (ع) را به زیور آرایههای لفظی و معنوی بسرایند.
بنابرای  ،شعر ،میراثی مطمائ بارای حفاو و نشار ارزشهاا و معاارف دینای اسات کاه شاایران ادر
فارسی سیمای امام رضا را به دلیل حضور حضرت و نیز وجود مرقاد مطهّرشاان در ایاران ،بایش از برخای
ائمّه و معصومی دیگر در آثارشان انعکاس دادهاند .اگرچه ستایش مناقب و فضاایل خانادان ییاامبر (

)

و گرایش به مدح امامان معصوم (ع) از قرن چهارم شروع شاد ،امّاا شاایران یارسایگوی ،مادای رضاوی
را از قرن شش سرودهاند که در حکومت صفویّه و رسمیّت یاافت ماذهب تشایّع باه او رساید (احمادی
بیرجندی و نقاویزاده .)12 :1377 ،ایا شاایران ،گااهی سایمای حضارت یلای با موسای الرّضاا (ع) و
انبیای الهی غیر اولوالعزم را با رویکرد تطبیقی تأثیر و تأثّر و با تکیاه بار آیاات و قصاص قارآن کاری در
شعرشان سرودهاند و بازتار یا تشابه شخصیّتی ،سیره و سلوک مادّی و معنوی آنان را تبیی کردهاند.
شایران در ای رویکرد تطبیقی ،دو هادف بازرر را یای گرفتهاناد؛ یکای تبیای فضاایل و ساجایای
شخصیّتی امام رضا (ع) و دیگر آشنایی مخاطب با مقام معنوی و جایگااه ایشاان در قیااس باا انبیاای الهای
غیر اولوالعزم که جلوهای از انگیزه و رغبت شایران ادر فارسی به معرّفی چند ساویة الگوهاای معناوی و
تربیتی است تا انگیزة توجّه مخاطب را با آفرینش مضامی ادبی و بالغی به معارف رضوی تقویت کنند.
رسالت ادبیّات تطبیقای ،غنابخشای باه ادبیّاات و زباان ملّای اسات ،چاون زباان و ادبیّاات ملّای ،بخاش
جدایینایذیر یژوهشهای تطبیقای و یکای از ارکاان آن اسات (ر.ک :نظاری مانظ  )222 :1383 ،و ایا
یژوهش با رویکرد ادبیّات تطبیقی مبتنی بر رابطة تأثیر و تأثّر انجام شاده کاه یباارت از تحقیا در روابا
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و مناسابات فرهنگای  -ادبای میاان ملال و اقاوام مختلاف جهاان اسات( .ر.ک :زرّی کااور:2 ،1333 ،
 )122که مه تری مبانی آن شامل دو اصل است؛ نخست زبان متفاوت دو سااحت فرهنگای  -ادبای ،دوّم
رواب تاریخی بی دو سااحت فرهنگای  -ادبای (ر.ک :کفاافی ،)22- 17 :1383 ،چنانکاه شاعر فارسای و
قرآن کری دو ساحت زبانی متفاوتند ،امّا تعامل و رابطهای تاریخی با ه دارند.
 .4- 4بيان مسأله
توصیف و ترویج سیمای امام رضا (ع) باا سارودة سانایی در قارن ششا آغااز گردیاد و چوناان جریاانی
شعری تا یصر حاضر در ادر فارسی ادامه یافت .شایران با تکیه بر آیات و قصص قارآن کاری  ،سایمای
امام رضا (ع) و انبیای غیر اولوالعزم (حضارت آدم ،ادریاس ،یوساف ،سالیمان و خضار) را باا رویکاردی
تطبیقای در شاعر رضاوی فارسای سارودهاند و مشاابهت سایرة یملای و مباانی نظاری اماام رضااا (ع) را در
برابری یا برتری با انبیای غیر اولوالعزم مقایسه کردهاند .ای یاژوهش شاعر رضاوی ناود شاایر ( )32شاایر
گسترة ادر فارسی را از قرن شش تا دوران معاصر با هدف تبیی تطبیقی سایمای اماام رضاا (ع) و انبیاای
غیر اولوالعزم و نیز برابری یا برتاری سایره و صافات رضاوی باه روش توصایفی  -تحلیلای و باا تکیاه بار
شگردهای مکاتب ادبیّات تطبیقی ،در شعر فارسی و قرآن کری بررسی ،تحلیل و تبیی کرده است.
 .0- 4پيشينة پژوهش
مه تری کتارهایی که تاکنون در تبیی سیمای رضوی در شاعر فارسای نوشاته شاده ،قبلاة هفات شاامل
آثار شایران دربارة امام رضا (ع) از یبّاس مشاف کاشاانی و محماود شااهرخی ( )1377باا موضاوع اشاعار
رضوی با مضامی یرفانی مذهبی است .مدای رضوی در شعر فارسی از احماد احمادی بیرجنادی و یلای

نقویزاده ( )1377که اشعار رضوی را از قرن شش تا یصر حاضار گاردآوری کارده اسات .تااریخ هازار
سالة شعر فارسی دربارة امام رضا (ع) در سه جلاد باه سریرساتی اساماییل آذر ( )1383باا موضاوع نگااهی
به شخصیّت امام رضا (ع) و گردآوری اشعار رضوی به زبان فارسی و یربی از قرن ششا تاا یصار حاضار
و نیز مقاات متعدّدی که سیمای امام رضا (ع) را در شعر فارسی تبیی کردهاناد ،امّاا یژوهشای باا موضاوع
بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای غیر اولوالعزم در قرآن کری و شعر فارسی دیده نشد.
 .9- 4اهمّيّت و ضرورت پژوهش
ای یژوهش ،سیمای امام رضا (ع) را با برخی انبیای غیر اولوالعزم سانجیده و جایگااه و منزلات حضارت
را که تا کنون از ای زاویه دیده نشده ،در اندیشة شایران ادر فارسی تبیای کارده اسات؛ و نیاز کاارکرد
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آیات و قصص قرآنی در تبیای سایمای انبیاای الهای و الهاام شاایران ادر فارسای از آن بارای توصایف
سیمای رضوی ،موضویی تازه و مه است که تحقی در آن از اولویّت خاصّی برخوردار است.
 .0پردازش تحليلی موضوع
سنایی غزنوی در قرن شش جریان تازهای در شعر فارسی ایجااد کارد و آبشاخوری تاازه از م عرفات ناار
در ادر فارسای یروراناد ،چنانکاه شاایران در مادای خاود مباانی و محتاوایی از آبشاخورهای جوشااان و
بیکران آیات قرآن کری  ،قصص قرآنی ،زندگانی معصومی (ع) و روایات دینای اخاذ و اقتبااس کردناد.
برخی مدای رضوی ،سیمای امام رضا (ع) را در آیینة شخصیّت برخی انبیاای غیار اولاوالعزم و یاا وااتار
از آنها تبیی کرده و ای جلوههای جمالی و کمالی را با تکیه بر آیات و قصص قرآنای باا نگااهی ذوقای
و بالغی در شعر فارسی به زیبایی سرودهاند.
 .4- 0سيمای امام رضا (ع) و حضرت آدم (ع)
نام مبارک حضرت آدم (ع) کاه نخساتی ییاامبر اسات ،هفاده باار باه ناام آدم (ع) و هشات باار باه یناوان
بنیآدم (ع) و یکبار به ینوان ذریّة آدم (ع) در مجموع بیسات و یانج باار در ناه ساوره و در بیسات و یانج
آیة قرآن کری آمده است (ر.ک :قرشی .)38 :1 ،1382 ،شیخ صادوو مایگویاد :ادیا ناام چهاارمی
ایة درونی زم ی اسات کاه آدم (ع) از آن خلا شاده اسات (شایخ صادوو 13 :1333 ،و  )14و خداوناد
آدم (ع) را بدون یدر و مادر بیافرید تا دلیل باشد بر قدرت الهی (همان.)2 :
 .4- 4- 0چگونگی آفرینش امام رضا (ع) و حضرت آدم (ع)
ََْامْ نُا ْْ».
صال ْ ِّان َ
نْصل َ
خدای متعال در قارآن کاری میفرمایادَ « :وإِذْْقَال َْْ َربُّا َْْلِل َمالَئِ َك ِاِِْإِ ّْْ َخاللِ ْْبَ َش ااً ْ ِّا َ
(حجً( )82ْ/ترجمه :و (یاد آر) آنگاه که یروردگارت به فرشتگان یال اظهار فرمود که م بشری از ماادّة گال

و ای کهنة متغیّر ،خلا خاواه کارد ).شاایر از ایا آیاه اساتفاده کارده و در تبیای آر و گال وجاودی
حضرت آدم (ع) اظهارنظر میکند:
طینت آدم که یزدانش سرشات از خااک و آر

گویی از ای خاک طیّب بود و ایا آر طهاور

(صباحی بیدگلی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده،

)1 () 88 :1377

آر و خاکِ بارگاه امام رضا (ع) چناان مقادّس و ارزشامند اسات کاه در نگااه شاایر ،آر و گال وجاود
حضرت آدم (ع) از ای آر طهور و خاک طیّب است.
جیحون یزدی در قصیدهای با مطلع:
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خورشااید گریاازان بااودت در خاا گیساااو

زی حلقه بدان حلقه و زیا ساوی بادان ساو
(جیحون یزدی ،به نقل از :همان)132 :

بارگاه امام هشت را از نُه فلک برتر میداند و آن را ه دوش قدس و کعبه میخواند:
کاخش همه با ساحت قادس آماده ها دوش

کاااویش هماااه باااا یااارش الهااای زده یهلاااو
(همان)

از دیدگاه ای شایر هدف آفرینش ،وجود ییامبر (

) و فرزندان او از جمله امام رضاا (ع) باوده و باااتر

اینکه خلقت حضارت آدم را در گارو آفارینش وجاود مباارک حضارت ختمیمرتبات و فرزنادش اماام
هشت مییندارد تا واسطة فی ض خلقت حضرت آدم باشند:
نسرشاات گاال آدم اگاار دساات تااو تااا حااال

در ملاااک یااادم باااود نشساااته باااه دو زاناااو
(همان)

شایر ،ایتقاد دارد که دست مبارک امام رضا (ع) واسطة فیض سرشات گال وجاود حضارت آدم (ع)
است که الهامی از حادی

اَْصاحلحْلا ( ».بانْ يْمجها ر ْْ 2638جْْ)82ْ:4
قدسای «مخناًُْین ا َِْم بْبنا نْ
يْ ربع َ

(ترجمه :م گل آدم را به دست خویش در چهل صب گاه سرشت  ).میباشد.
هم چنی صحبت اری مقصود آفرینش و خل مردم را وجود مبارک حضرت ثاام الحجا ج (ع) دانساته
و در منقبت مقام و منزلت ایشان میگوید :اگار غیار از ایا باود ،حاوّا و آدم صااحب فرزناد نمیشادند و
نسل بشر به وجود نمیآمد:
بودی اگار ناه مقصاود باودی ز خلا موجاود

از بوالبشاار کجاااا باااود حااوّا هناااوز حامااال

(صحبت اری ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)122 :1377 ،

صفت بخشش و کرم امام رضا (ع) که زبانزد خا ّ و یام است ،در شعر رضاوی فارسای بازتاار بیشاتری
دارد .وصال شیرازی ای صفت امام (ع) را کاه ذاتای اسات باا سرشات حضارت آدم از طباایع چهارگاناه
میسنجد و میگوید :اگر آدم (ع) از چهار ارکان آفریده شده ،امام رضا (ع) از حلا  ،جاود ،کارم و یلا
است:
اگاار آمااد یدیااد از چااار ارکااان گااوهر آدم

ز یل و حل و جود و رحمت آمد چارارکانش

(وصال شیرازی ،به نقل از :همان)22 :
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 .0- 4- 0نور رضوی ،عدم سجدة ابليس و گناه حضرت آدم (ع)

ْون حالاْ
حضرت آدم ،نوح ،آل ابراهی و آل یماران برگزیادگان خداوناد متعاال هساتند« :إِْ ن ْ نَّللَْ صاََى ْم َ َب َْ
ْوم َ ِ
َمَ» (م ْعماً ( )66ْ/ترجمه :خداوند ،آدم و نوح و آل ابراهی و آل یماران
ْعمً َ ْعَلَا ْ لعالل َْ
هنم َْ
َْوم َ ْإِبً َ
را بر جهانیان برترى داد ).ای آیه ،مقاام نباوّت حضارت آدم (ع) را بیاان میکناد .روزی کاه حضارت آدم

(ع) برگزیده شد تا مقام خلیفة اللهی یروردگار را در زمی بپاذیرد ،شایطان باه دلیال غارور و خودخاواهی
از فرمااان یروردگااار ساارییچی و بااه حضاارت آدم (ع) سااجده نکاارد .شااایران رضااوی ای ا حادثااه را در
شعرشان با تعابیری ذکر کردهاند که از جمله یلّا ت یادم ساجدة ابلایس را ندیادن ناور رضاوی در ییشاانی
حضرت آدم دانستهاند:
نااااور دل افااااروز تااااو را در جبهااااة آدم ندیااااد

روز خطار اصطفی زان سجده شیطان خوش نکرد

(نظیری نیشابوری ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)32 :1377 ،

روش اردستانی میگوید :اگر شیطان ناور وجاودی حضارت رضاوی را در ییشاانی حضارت آدم میدیاد
از سجدة او ابا نمیکرد:
شاایطان چنان چااه نااور تااو در یشاات بوالبشاار

دیااادی کجااااا ز سااااجدة او داشااااتی ابااااا
(روش اردستانی به نقل از :همان)122 :

یصیان حضرت آدم «عَصیْ َء َب َْربنهْفاَغََْی »ْ(یه )282ْ/به آباروی و منزلات اماام رضاا (ع) بخشایده شاد و
نیز خدای تعالی به احترام ای امام همام ،گناه اواد حضرت آدم (ع) را بخشید:
جرمی که آدم کرده بود از آر رویت شساته شاد

بر روی اواد بشر ح  ،خال یصایان خاوش نکارد

(نظیری نیشابوری ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)38 :1377 ،

بنابرای  ،شایران رضویسرای ،توسّل و تمسّ ک به درگاه امام رضا (ع) را مایة رستگاری میدانند:
شفایت از تو خواه زی ح از یصیان که رهجوی

بااه جنّاات گرچااه آدم را ز جنّاات باارد یصاایانش

(همای شیرازی ،به نقل از همان)122 :
 .9- 4- 0علم امام رضا (ع) و حضرت آدم (ع) به اسرار هستی

خدای تعالی «یل اسماء» یعنى اسرار هساتى را باه آدم آماوزش داد و آدم باا قابلیّاتهاایى کاه داشات باه
خوبى فرا گرفت و سپس به فرشتگان یرضه کرد و فرمود :اگر راست میگویید« ،اساما» را بیاان کنیاد « َوْ

َ(ْ».بَاً( )62ْ//ترجماه :و
ْصال ِ قِ َْ
الءْه ا ُءْإِ ْك ا م َ
عَلن َم ْم َ َبْ ألَْسَلءْكلن َهالْمنْعَ ًَََاهمْعَلَا ْ ل َمالَئِ َكاِِْفاَ َال َ ْئَنحِ ا ِ ْبِءَْسَ َ
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خدا همة اسماء را به آدم یاد داد ،آنگاه حقای آن اسماء را در نظر فرشتگان ی دید آورد و فرمود :اسماء ایناان را

بیان کنید اگر شما در دیوی خود صادقید ).یالمه طباطبایی (ره) میگوید« :یلمای کاه باه حضارت آدم داده
شد یل به اسماء یا مسمیّات موجوداتی زنده و یاقل بوده که در یس یاردة غیاب قارار داشاتند و ناوع یلا
و آگاهی نسبت به آن ،غیار از ایا یلا و آگااهی اسات کاه ماا باه موجاودات داریا  ... .یلا باه اساماء
بهگوناه ای بااوده کااه از حقااای وجااودی و از ذوات آنهااا یاارده برمیداشااته و آشااکار میساااخته اساات»
(طباطباایی )182- 182 :1 ،1374 ،کاه شاایر از آیاه و تفسایر آن بهاره گرفتاه و یلا خادادادی و یل ا
اسمائی را منسور باه «یاال آل محمّاد» اماام رضاا (ع) میداناد کاه باه حضارت آدم (ع) ارزانای داشاته و
چون تاجی بر فرو او نهاده است:
نهااااادی تااااو باااار فاااارو او تااااا یلاااا

کااااه آدم یلاااا زد باااار یاااارش ایظاااا

(همای شیرازی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)122 :1377 ،

بنابرای  ،شایر معتقد است که منزلت و جایگاه معنوی و الهی اماام رضاا (ع) وااتار و اگرچاه اماام رضاا
(ع) در ظاهر از فرزنادان حضارت آدم اسات ،امّاا در بااط و در مقاام یلا و معنویات ،حضارت آدم (ع)
فرزندی از فرزندان امام (ع) است:
بااااه صااااورت تااااو فرزنااااد آدم ولاااایک

باااه معنااای اساااات فرزناااد فرزناااادت آدم
(همای شیرازی ،به نقل از :همان)122 :

 .0- 0سيمای امام رضا (ع) و حضرت ادریس (ع)
ادریس که دو بار نام وی در قرآن کری ذکر شده (انبیاء 82 /و مری  )23 /از ییاامبران الهای اسات کاه بناا
بر ب رخی روایات به آسمان یرو کرد .طب نقل بسیارى از مفسّران« ،ادریس» جادّ یادر ناوح اسات .ناام او
در تورات «اخنوخ» و در یربی «ادریس» مىباشد که بعضاى آن را از ماادّة «درس» مىدانناد؛ زیارا او اوّلای
کسى بود که با قل خ نوشت ،او یالوه بر مقام نبوّت ،به یلا نجاوم و حساار و هیاأت احاطاه داشات و
نخستی کسى بود که طارز دوخات لبااس را باه انساانهاا آموخات (جمعای از نویساندگان:13 ،1382 ،
 .)123مقام یلمی امام رضا (ع) در اندیشة شایران رضویسارای چناان اسات کاه املاال حضارت ادریاس
ییامبر (ع) و لقمان حکی  ،درگاهنشای بارگااه یلا حضارت هساتند و حضارت ،مادرّس و معلّا انبیاایی
چون ادریس ییامبر است:
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باااه درگااااه یلمااات یااای کساااب حکمااات

هااازاران ساااتاده چاااو ادریاااس و لقماااان

(شهار تربتی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)187 :1377 ،

ایااا ماادرس ادریااس و خواجااة جاارجیس

کاه هساات یاایش یلااوم تااو یل هااا ماادروس
(سروش اصفهانی ،به نقل از :همان)122 :

وسعت اندیشه ،دانایی و اشراف امام رضا (ع) بر یلاوم ظااهری و بااطنی در اندیشاة شاایران رضویسارای
چنان است که امام (ع) جامع رساوم هماة انبیااء و یلاوم تماام اولیاای الهای اسات و انبیاای بازرر الهای
همگی خوشه چی خوان جود و کرم امام رضا (ع) هستند:
رساااااوم هماااااه انبیاااااا از تاااااو ظااااااهر

یلاااااوم هماااااه اولیاااااا در تاااااو مااااادغ
(همای شیرازی ،به نقل از :همان)122 :

هود و ادریس و شعیب و آدم و نوح و خلیال

اولیااااااااء متّقیااااا و انبیااااااء مااااارسلی

ت به ت از خوان اکرام و یطایش ریزهخاوار

سر به سر از خرم یزّ و جاللش خوشاهچی
(امیر الشّ عرا نادری ،به نقل از :همان)171 :

 .9- 0سيمای امام رضا (ع) و حضرت داوود (ع)
حضرت داوود (ع) در سرزمینی بی مص ر و شاام دیاده باه جهاان گشاود ،او از نوادگاان حضارت یعقاور
است که به نُه واسطه باه یکای از فرزنادان حضارت یعقاور مایرساد (مجلسای 14 :14 ،1423 ،و .)12

داود از شخصیّتهاى برجستة قرآنى و مورد تمجید و ستایش آیات متعادّد اسات .از جملاهَ « :و ذكاًْ َعحا َ نلْ
و َ ْذَ ْ ألَي ِ ْإِ ناهْئ َّو ْ»ْ(ص( )21ْ/ترجمه :و داود ،بندة ما را که داراى امکانات متعادّد باود باه یااد آر .آرى او
بسیار بازگشتکننده به ساوى خادا باود ).یکاى از نعماتهااى خاداداد داود ،صاوت زیباا و جاذّار و آواز

نیکویى بود که به وسیلة آن ییامهاى آسمانى زباور ،مزامیار و حکماتهاا را بار مخاطباان ماىخواناد .امیار
مؤمنان (ع) داود را بدی مناسبت قاری اهل بهشت شمرده است؛ و اگر خواستى باه یناوان ساوّمی اساوه،
به داود تأسّى ک که صاحب مزامیر بود و خوانندة بهشتیان است (مجلسی،1384 ،

.)322 :2

کتار زبور حضرت داوود که بعضی تصوّر کردهاناد سارودة خاود اوسا ت ،بایاد گفات :مطااب کاالم
قرآن زبور کتار آسمانی استَْ « :وء ْتَن الْ ْو ََْْْزبا ْار »ْ(نُالء( )232ْ/ترجمه :و زباور را باه داوود دادیا  ).و نیاز
صِ
ِ ِ
« َولََ ْ َكَحاَ ِ
لِل َْ»ْ( نحنالء( )201ْ/ترجمه :ما ییش از ایا قارآن
يْ ل ن
لِْفْ ل نزب رِْ ِ نْبَاع ِ ْ ل ِّذكًِْئَ ن ْ ألَر َ
ضْيًَِثا َهلْعحَل َ
در زبور نوشتی که زمی را بندگان شایستة ما باه ارم میبرناد ).بناابرای  ،حضارت داوود باه خوشالحاانی

مشهور است.
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حس ب یلى ب فضال میگوید :از امام یلى ب موسى الرّضا (ع) شنیدم کاه فرماود« :در خراساان بقعاهاى
است که در آینده محلّ رفت و آمد فرشتگان میگردد و همواره تا زمانى کاه قیامات فرارساد و در صاور
دمیده شود گروهى از مالئکه از آسامان باه ساوى آن بقعاه فارود مایآیناد و گروهاى از آناان از آنجاا باه
آسمان میروند» (شیخ صدوو )33 :1373 ،بنابرای شایر میگوید:
مقریان تسبی خوان هار صاب بار گلدساتهها

یااا ملااک در ذکاار یااا داوود مشااغول زبااور

(صباحی بیدگلی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)88 :1377 ،

شایر در ای بیت معتقد است ،فرشتگانی که هر صب به بارگاه مبارک امام رضاا (ع) فارود مایآیناد،
تسبی خوانان و قاریانی هستند که صوتی زیبا دارند ،گویی که زبور داوود را میخوانند.
 .1- 0سيمای امام رضا (ع) و حضرت سليمان (ع)
سلیمان یکی از انبیای بنی اسرائیل است که خداوند مت عال ،دیاایش را مساتجار و چوناان یادرش ،داوود،
نبوّ ت و یادشااهی را باه وی یطاا کارد و گساترة حااکمیّتی و اقتادارش بسایار گساترده باود ،حاکمیّات و
قدرتی که خداوند بعد از او به هیچ احدی نبخشایده اسات .ناام حضارت سالیمان (ع) در ساورههای بقاره،

ِ
ِ
امْ ل َعحا ْإِ ناهْئ نَو ْ( ».ص( ْ)60ْ/ترجماه:
نساء ،انعام ،انبیاء ، ،نمل و سبأ آمده استَْ « .وَو َهح الْلا و َْلالَنمل َ ْنع َ
و به داوود (ع) فرزندش سلیمان را یطا کردی  ،او بسیار نیکو بندهای بود زیرا به درگاه خدا بسیار اناباه و رجاوع

میکرد ).برای سلیمان باد را مسّ خر ساختی که صب گاهان مسیر یک ماه را میییمود و یصارگاهان مسایر
یاک ماااه را و چشاامة مااس (مااذار) را بارای او روان ساااختی و گروهاای از ج ا ّ یاایش روی او بااه اذن
یروردگار کار میکردند و هر کدام از آنها از فرماان ماا سارییچی می کارد او را از یاذار آتاش ساوزان
میچشاندی  .آنها هرچه سلیمان می خواست برایش درست میکردند؛ معبدها ،تملالهاا ،ظاروف بازرر
غذا همانند حوضهاا و دیگ هاای ثابات کاه از بزرگای قابال حمال و نقال نباود( .جمعای از نویساندگان،
،1382

.)33 :18

 .4- 1- 0گسترة حاکميّتی امام رضا (ع) و حضرت سليمان (ع)

ویژگاای برجسااتة حضاارت ساالیمان (ع) کااه در ادبیّااات یژواکاای گسااترده دارد ،آمااوزة صاااحبنگین ای،
یادشاهی و قهر دیوان است (شمیسا )212 :1333 ،که در مدای رضاوی شاایران فارسای جلوههاای ملاک
و بارگاه سلیمانی در قیاس با بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) ناچیز و کا رونا اسات .شاایر ایتقااد دارد کاه
اگر حضرت سلیمان (ع) بر بال یرندگان یرواز میکرد ،ایناک فارش درگااه اماام رضاا (ع) باال فرشاتگان
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است ،بنابرای  ،سلیمان از ای درگاه دریوزة میکند ،چون مهار نباوّت حضارت ختمیمرتبات (ع) چارا
روشنیبخش محفل رضوی است و اگر هدهاد از سابأ باه سالیمان خبار میدهاد ،مشارف بارگااه رضاوی
جبرئیل امی است:
فارش اینااک باار زمای درگهاات بااال ملااک

گاار ساالیمان سااایه برداشاات از بااال طیااور

(صباحی بیدگلی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)83 :1377 ،
روی در وجه اهلل آور و آنچه می خواهی طلب ک

کااز یااای د ریاااوزه آیاااد ،گااار سلیمانسااات اینجاااا

(فروزانفر ،به نقل از :همان)222 :
نگااای مهااار سااالیمان چاااه قیاااد راه شاااود

تااو را کااه مهاار نبااوّت چاارا انجمنسااات
(بابافغانی ،به نقل از :همان)24 :

آیااد باار آسااتان تااو روحالقاادس چنانااک

هدهااااد بااااه بارگاااااه ساااالیمانی از ساااابا
(روش اردستانی ،به نقل از :همان)122 :

اگر انس و ج ّ به فرمان خداوند در سیطرة قدرت حضرت سلیمان (ع) بود ،امّا شاایر رضویسارای ،اماام
رضا (ع) را مسّ خر بر قضا و قدر میداند که از طرف خداوند صاحب ای نعمات بازرر اسات و شاایر بار
ای اساس ،حضرت سلیمان (ع) را تسلی بارگاه رضوی میداند:
شااه ملااک رض ا ا کااارد قضااا در چنباار طایاات

به دیوانش سلیمان ،چون سلیمان را که دیوانش

(وصال شیرازی ،به نقل از :همان)128 :
قصیدهای از بابافغانی کاه در شاگردی یماودی و افقای باه انگشاتری حضارت سالیمان (ع) و یادشااهی او
تلمی دارد ،نشان خات و مهر دولت رضوی را در شاکلی مضامر ،وااتار از نگای یادشااهی و حاکمیّات
سلیمانی می داند و مقام معنوی امام رضا (ع) را در توصیفی زیبا چنی میستاید:
خطّی که یاک رقماش آباروی نُاه چمنسات

نشاااان خاااات سااالطان دیااا ابوالحسنسااات

یلاای موسااای جعفااار کاااه مهااار دولااات او

سااااتارة شااااارف و آفتااااار انجمنسااااات

بااه نقااش خااات او گاار هاازار جااوهر جااان

شااود نلااار یکایااک بااه جااای خویشتنساات

ز شااااارح میمنااااات خاااااات هماااااایونش

همااای ناطقاااه را مهااار یجاااز بااار دهنسااات

بااه مهاار اوسااات کااه یرواناااة حیااات اباااد

ز شاااهر روح مقااارّر باااه کشاااور بدنسااات

بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی :شعر فارسی و قر آن کری ) 23/

حااادی گاااوهر سااایرار لعااال خاااات او

چااو شااهد در دهاا طااوطی شکرشکنساات

در آن صااحیفه کااه طغاارای او کننااد رقاا

چااه جااای الااة نعمااان و باارر نسترنساات

ساااااواد خاااااات فیاااااروزة ساااااعادت او

سااپهر یرباادهجو را مزیاال مکاار و فنساات

یقیاااا خااااات توقیااااع حکاااا آل یلاااای

باه چشا اهال نظار چاون ساهیل در یمنسات
(بابافغانی ،به نقل از :همان)23 :

 .0- 1- 0شفاعت خواهی حضرت سليمان (ع) از امام رضا (ع)

انگشتری و مهر حضرت سلیمان (ع) که اس ایظ الهی بار آن نقاش باود و سالطنت وی بار اناس و جا
بسته بدان بود ،دیوی به شکل سلیمان آن انگشتری را به دست آورد و چنادی سالطنت کارد تاا باار دیگار
انگشتری به دست سالیمان افتااد و سالطنت خاود را بازیافات .داساتان انگشاتری حضارت سالیمان (ع) و
توسا دیاو ،از حکایاات معاروف داساتان حضارت سالیمان (ع) در شاعر
موضوع گ شدن یا سرقت آن ّ
فارسی است که شایران مضامی خیالانگیزی را در فضایل و مناقب اماام رضاا (ع) باا آن خلا کردهاناد.
شایر معتقد است که حضرت سلیمان (ع) نام امام رضا (ع) را شفیع کارده و انگشاتری را یافتاه اسات و او
نیز باید درگاه امام (ع) را ملجأ کند:
نااه گاار ساالیمان کااردی شاافیع نااام تااو را

هنااوز بااودی در چناااگ اهاارم محباااوس
(سروش اصفهانی ،به نقل از :همان)118 :

نااادری را غیااار درگاهااات نباشاااد ملجاااائی

چون سلیمان دارد از یون تو اندر کف نگای
(امیر الشّعرا نادری ،به نقل از :همان)172 :

 .9- 1- 0برتری امام رضا (ع) بر حضرت سليمان (ع) در علم اسرار
حضرت سلیمان (ع) چون دیگر انبیای الهی هیچگاه از یاد ح و شکر نعمتها یش غافال نمایشادَ « :ولَ َا ْ
َّْللْ لن ِذيْفَضن َلَلْ َع َل ْ َكثِريْ ِ ن ِ
لْوقَلُْ ِلم ِ نِ
متَاناَلْ َ وو َْول َلنمل َ ِ
َ(ْ» .منا( ْ)21ْ//ترجمه :همانا ماا باه
ْعَحل ِ  ِْ/لما ِ ِ َْ
ْعل ام َْ
ّ
َ
َ َ
داود و سلیمان مقام دانشی بزرر یطا کردی و گفتند :ستایش و سپاس خدای را که ما را بر بسایاری از بنادگان

با ایمانش فضیلت و برتری یطا فرمود ).زماانی سالیمان و ساپاهیانش در حاال یباور بودناد کاه سالیمان نبای

ِ ِ ِ
ي َوئَ ْ
اَْعَلَا نْيْ َوعَلَا َْو لاِ َْ نْ
الْوقَال َ َْر ِّ ْئَوزِعا ِْْئَ ْئَشاک ًَْنِع َمَا َ ْ لان ِْْئَناعَم َ
سخ مور شنید « ...فاََْحَ نُ َمََْلحکلاْ ّنْقاَ ِلَ َ
ْص ِ
تبسا
َ(ْ».من( ْ)28ْ//ترجمه( :سلیمان) از سخ آ ن مورچه ّ
کْ لصنلِلِِ َْ
ْوئَ ِخل ِْْبِ ًَََِ َ ِ ْ
َلَْ /
لِللاْتَاً َ
ِْفْ ِعَحل ِ َ
ئَع َم ََ /

کرد و خندید و گفت :یروردگارا چنان ک که ییوسته سپاسگزار نعمتهاایی باشا کاه باه ما و یادر و ماادرم
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ارزانی داشتهای .مرا به یمل صال خالصی که تو بپسندی موفّ بدار و مرا باه لطاف و رحمات خاود در صاف
بندگان خا

شایسته ات داخال گاردان ).صابای کاشاانی معتقاد اسات اگار حضارت سالیمان (ع) از کاار

مورچگان و سرّی از اسرار آگاه است ،امّا یل به اسرار آفاو و انفاس اماام یلای با موسای الرّضاا (ع) از
حضرت سلیمان (ع) برتر و بااتر است:
سااالیمان اگااار گشااات ز انهاااای مااااوری

بااااه سااااارّ ی از اسااااارار مکتوماااااه داناااااا

بااااارای تاااااو اسااااارار آفااااااو و انفاااااس

ییانسااااات حاجااااات نباشاااااد باااااه انهاااااا

(صبای کاشانی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)32 :1377 ،
 .1- 1- 0برابری بارگاه امام رضا (ع) و حضرت سليمان (ع) در فقيرنوازی

اگرچه یادشاهی حضرت سلیمان (ع) شکوهمند و حااکمیّتی مقتادر باود ،امّاا مورچگاان (ضاعفا) باا تماام
ناتوانی در بارگاه او اظهار وجود میکردند .درگااه اماام رضاا (ع) نیاز جایگااه فقیرناوازی زائاران بیناوا و
ملجأ توقّع و انتظار آنان میباشد که در مدای رضوی وااتر از بارگاه حضارت سالیمان (ع) اسات و زائار
(شایر) درگاه امام (ع) چنان مور بارگاه سلیمانی اسات کاه فایض آساتانبوسای و بهرهمنادی از کراماات
حضرت نصیبش گردیده و چنان قدرتی معنوی و آسمانی از ایا دیادار کساب کارده کاه هنار یارواز باه
شهباز میآموزد و همای را در سایهسار سعادت خویش میگیرد:
یااا رر مااان گرفتاااه در ایااا آساااتانه جاااا

یاااا ماااور بااار بسااااط سااالیمان نهااااده یاااا
(روش اردستانی ،به نقل از :همان)122 :

مورک روزی افتاده دری خاک و باه جهاد

ماااایروم تااااا در درگاااااه ساااالیمان یاااااب
(امیری فیروزکوهی ،به نقل از :همان)223 :

باه ای ا هدیااه اگار دورم از ادر چااه یجااب

هماای معاملااه را مااور بااا ساالیمان داشاات
(کمپانی ،به نقل از :همان)172 :

چاااااون ذرّه ام باااااه رهگاااااذر خورشاااااید

چاااااون ماااااور بااااار سااااار یر سااااالیمان
(باقرزاده ،به نقل از :همان)248 :

مااااوری و دسااااتگیر ساااالیمان حشاااامتی

از ران بساااط کاارده و یکااران مااا هواساات
(صفای اصفهانی ،به نقل از :همان)141 :

بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی :شعر فارسی و قر آن کری ) 31/

اگرچه ماور ضاعیف  ،گشاای گوشاة چشامی

کاااااله گوشااااه فراتاااار از سااااهیل یمااااان
(فنا تفرشی ،به نقل از :همان)137 :

هاار مااور ضااعیفش هناار آموخاات بااه شااهباز

هاار صااعوة او سااایة دولاات بااه همااا کاارد
(روش اردستانی ،به نقل از :همان)122 :

 .5- 0سيمای امام رضا (ع) و حضرت یوسف (ع)
خدای تعالی یوسف (ع) را از مخلصی و صدّ یقی خوانده و باه او حکا و یلا داده و تأویال احاادیلش
آموخته ،او را برگزیده و نعم ت خود را بر او تمام کرده و باه صاالحینش ملحا سااخته اسات (جمعای از
نویسندگان .)81 :2 ،1382 ،حضرت یوساف از سارزمی کنعاان باا دسیساة بارادرانش باه درباار فریاون
مصر رسید و اگرچه اقامتش در مصر خواستِ او نبود ،امّا بارای ماردم مصار منباع و منشاأ خیار و برکات،

ترقّی و ییشرفت بود و سرانجام یزیاز مصار شادَ « :وقال َ ْ ل َملِا ْ ئا ا ِ ْبِاهِْئَلَصلِصاهْلَِاى ُِايْفاَلَ نمالْ َكلن َماهْقال َ ْإِ نا َ ْ
لَنا َب ْلَ َ ي لْ َكَِْئَِ َْ »ْ(ي لفْ14ْ/وْ( )11ترجمه :و ملاک دساتور داد او را نازد ما آوریاد تاا او را مشااور و

نمایندة مخصو

خود سازم و از یل و دانش و مدیریت او براى حلّ مشکالت کمک گیرم .تو اماروز نازد ماا

داراى منزلت یالى و اختیارات وسیع هستى و مورد ایتماد و وثوو ما خواهى بود).
 .4- 5- 0زیبایی جمالی و کمالی امام رضا (ع) و حضرت یوسف (ع)

قرآن کری و تفاسیر مختلف آن زیبایی حضرت یوسف را بارای شاأن نازول آیاة زیار منظاور داشاتهاند:

ِ ِ
ِ ِ
«فاَلَ نم َِ
لْوقَللَ ِ
الْرئَياَاهْ
لْْسعََ ِِْبَكاًِِه ننْئَر َلالََْإِلَان ِه نن َْوئَعَا َ ُْ َِلا ننْ ن َكاء َْ
اَْ خاًجْعَلَان ِه ننْفاَلَ نم َ
اْومتَاَْكا/ن َْو حا َ مْ ا اه ننْلا ّكنا َ
ِ
ْه ا َذ ْإُِنْ َلَا ْ َكاًِ (ْ».ي لاف( )62ْ/ترجماه :چاون (زلیخااا)
لش ِ ّ
الْه ا َذ ْبَ َش ااً ْإِ َ
َّْللِْ َ َ
ْحا َ
ئَكَحاًنَاه َْوقََنع َانْئَيا يَاه نن َْوقال َان َ
مالمت زنان مصری را دربارة خود شنید ،فرستاد و از آن ها دیوت کرد و (مجلسی بیاراست و) به احترام هر یک
بالش و تکیه گاهی بگسترد و به دسات هار یاک کااردی (و ترنجای) داد و (آنگااه باا زیاب و زیاور یوساف را
بیاراست و) به او گفت که به مجلس ای زنان درآ ،چون زنان مصری یوساف را دیدناد باس بازرگش یافتناد و
دست های خود (به جای ترنج) بریدند و گفتند حاش للّه ک ه ای یسر نه آدمی است بلکه فرشاتة بازرر حسا و

زیبااایی اساات ).حضاارت یوسااف (ع) در ادر فارساای نماااد خااوررویی و زیبااایی اساات و شااایران
رضویسرای ،زیبایی جمالی و کمالی امام رضا (ع) را باه حضارت یوساف تشابیه کردهاناد ،بلکاه جماال
صورت و حس سیرت امام (ع) را وااتر از حضرت یوسف (ع) دانستهاند:
ز مهااار مااااه جماااال تاااو مااااه کنعاااان را

تااااراوش مااااژه بهاااار طااااراز ییرهنساااات

(بابافغانی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)24 :1377 ،
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ز ناااای حسااا همااایزد ناااوای یاااا بشاااری

جمااال یوساافی اناادر چااه زنخاادان داشاات
(کمپانی ،به نقل از :همان)174 :

ناادان یوسااف مااا گاار گشاااید یقااد ییااراه

چه بدهد رو چه بدهد رخ ز بوی دلکش زیباا

در دیاادة یوسااف شاادهای حساا مباااره

در چشاا سااالیمان شاادهای ملاااک مخلّاااد
(میرزایی)32 :1388 ،

چو خواهی وصف وی دانی نه مصری و نهکنعاانی

کاااه باشااااد ماااااه زنااادانی غااااالم مقتاااادای مااااا

(قنبر طبسی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)128 :1377 ،
دل به رویش داده یوسف بس که رویاش دلفاروز

جان ز بویش جسته ییسی بس که بویش جانفراست

(سازگار)34 :1388 ،
ای که یوسف زده با یاد گال روی تاو خناده

ای کاه اباار کرمات باار ساار ماا سااایه فکنااده
(همان)

باااار ساااار باااااازار مصاااار ای یشاااااوهگر

جلاااوه ،همچاااون مااااه کنعاااان میکنااای

(آیتی بیرجندی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)227 :1377 ،

باااا بلنااد گفتااه کااه طااوبی تاار از تااو نیساات

یوسف باه حارف آماده زیبااتر از تاو نیسات
(یرر خالقی ،به نقل از :همان)27 :

 .0- 5- 0برکات والیتعهدی امام رضا (ع) و عزیزی حضرت یوسف (ع)

شایران ادر فارسی ،دوری امام رضا (ع) را از وط و وجاود باا بارکتش را در ایاران (خراساان) باه فاراو
حضرت یوسف (ع) از کنعان و یزیزی او در مصر تشبیه کردهاناد و فاراز و فرودهاای غربات اماام (ع) و
آثار ملبت آن را در خراسان که مایة سعادت ایرانیان گردید ،در اشعار رضوی خود سرودهاند:
مقی خااک خراساان شادی باه درد و فاراو

تأسااف ،یوسااف مقاای بیاات حاازن
چااو بااا ّ
(اب حسام ،به نقل از :همان)47 :

امااروز یزیااز آمااد چااون یوسااف کنعااانی

بهاارام صاافت سااوری در حیاارة بسااتان شااد
(صبوری کاشانی ،به نقل از :همان)138 :

ِ
امْ َع ا و َمْ»
قارآن کااری در توصاایف غریبای حضاارت یوسااف (ع) میفرمایاادَْ ْ...« :و َش َاًوْ/باِثَ َمن َْْادْ َر ه َ
ِِ
ِِِ
ين( » .ي لافْ)80ْ/
(ترجمه :و سرانجام یوسف را به بهاى کمى  -چند درها  -فروختنادَْ« ).وكالن ْفناهْ َانْ ل نز ها َ

بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی :شعر فارسی و قر آن کری ) 33/

(ترجمه :آنها نسبت به (فروخت ) یوسف ،بىایتنا بودند ).به ای ترتیب که یوساف را باه مصار آوردناد و در
معرض فروش گذاردند و طب معمول چون تحفة نفیسى بود نصیب «یزیاز مصار» گردیاد کاه در حقیقات
مقام وزارت یا نخستوزیری فریون را داشت .یدرش یعقور ییاامبر (ع) در هجاران او چشا هایش ناب یناا
شد (جمعای از نویساندگان )412 :2 ،1382 ،و حضارت یوساف بعاد از ساالیانی در مصار مقاام وزارت
یافاات .ای ا ح اوادم در زناادگانی حضاارت یوسااف (ع) بااا غرباات احااوال امااام هشاات (ع) در خراسااان
جلوه هاای مشااترکی دارد کااه شاایران ادر فارساای آن را در اشااعار رضااوی خاود بااه شاایوایی و رسااایی
سرودهاند:
جاااز چشااا آشاااانا نتواناااد سااافید شااااد

در کشااوری کااه یوسااف مااا را وطاا شااود

باشااد همااان بااه رهگااذرت ای نساای مصاار

چشااام اگااار سااافیدتر از ییاااره شاااود

جااز یردههااای دیاادة یعقااور ،بااار نیساات

ییراهنااای کاااه محااارم آن گلبااادن شاااود

(حزی  ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)82 :1377 ،

دل یعقاور خارّم شاد بیااض دیادهاش زایاال

چاو آماد ییاره گساتر باه روی آن شااه واا
(مالّ یلی طبسی ،به نقل از :همان)128 :

 .2- 0سيمای امام رضا (ع) و حضرت خضر (ع)
نامى از حضرت خضر (ع) در قرآن مجید به طور صاری بارده نشاده ،بلکاه از او باه یناوان «عَحا اْ ِ ان ِ
ْعحل ِ نالْ
نلْو َْعلنم ل ِ ْ/نْلَ ن ِ
متَانْ لْ /رََِاْ ِ ن ِ
لْعلماْلا»ْ(کهاف( ْ)31ْ/ترجمه :بنده ای از بندگان ما و از نزد خاود باه او یلمای
ْع ِ َْ
َ

آموخته بودی  ).معجزة خضر (ع) ای بود که هرگاه اراده میفرمود ،باه اذن الهای چاوبى خشاک یاا زمای
بیسبزه اى سرسبز شود ،ای امر بالفاصله محقّ میشد و از ای جهت وى را خضار گفتناد و خضار لقاب
او است (شیخ صدوو ،)141 :1 ،1333 ،امّا داساتان حضارت خضار (ع) هنگاام رفات حضارت موساى
(ع) به مجمعالبحری در قرآن کری نیامدهاست.
 .4- 2- 0حيات بخشی بارگاه رضوی و آب حيات خضر (ع)

منابع مختلف جریان دیادار خضار (ع) را باا معصاومی (ع) و تساالّی ایشاان را در مصاائب و ناراحتیهاا

اَْوفِناهِْعَلِايْْوفَ ِ
َّللِْ(ص)ْجالءْ خَ ِ
ْو ِل َُااَْ
ْو ِلَ َُان َْ
لی َماِ َْ
تأییاد میکنناد« :لَ نمالْقاحِ َ َْرلا ْ نْ
ضاًْفاَ َ قَ َ
َ
افْعَلَا ْبَال ِ ْ لَحان ِ َ
َ َ
ع)»ْ(شان ْص ا و ْْ 2620جْ .)682ْ:8شااایران ادر فارساای مرقااد مطهّاا ر امااام رضااا (ع) و آسااتان
(َ

مبارکش را با تکیه بر احادی

و روایات ،همان منزل و مأوای حضرت خضر (ع) میدانناد .اماام رضاا (ع)
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حضوری همیشگی و زنده چون خضر در دلهاای یاشاقان و شایفتگان دارد و سایمای جماالی و اوصااف
کمالی شخصیّت مبارک و یر فروغش کیمیای وجود یاشقان و دلباختگان است ،چنانکه خضار ،ساکندر
و بلکه روحالقدس خاک بارگاهش را توتیای روشنیبخش دیدگان خویش کردهاند:
کاااه کااارده بااادی کاااوی ،ییاااروزه منااازل

کااااه بسااااته لعاااال بدخشااااان ،باااادان دل

ناااه لعااال بدخشاااان ناااه یااااقوت رخشاااان

کااه خضاار و سااکندر باادان کاارده مناازل

نااه خضاار و سااکندر باادان کااو بااس اناادر

کاااه روحالقااادس توتیاااا کااارده آن گااال

(مازندرانی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)132 :1377 ،

باااه وصااافت اگااار خاماااه لاااب تااار نمایاااد

تحکّاااا بااااه خضاااار و سااااکندر نمایااااد
(حزی اهیجی ،به نقل از :همان)83 :

آر خااورش از چشاامة یایناادة خضاار اساات

جااانی کااه مساایحای لاابش در ت ا مااا کاارد
(همان)

به خضرت خطش از خضر ،جان و دل میبرد

چه طعنهها که دهانش باه آر حیاوان داشات
(کمپانی ،به نقل از :همان)173 :

خا بااود گارد رخاات یااا هالاه باار دور قماار

یا به لوح مصحف ر ویت خ خضر است ای
(گلزار اصفهانی ،به نقل از :همان)217 :

خضاااار مااااایی ،ساااااقی فرخنااااده یاااای

در ییالااااااااه آر حیااااااااوان میکناااااااای
(آیتی بیرجندی ،به نقل از :همان)228 :

زندگى حضرت خضر (ع) ،رفت به بحر ظلمات و خاوردن از آر حیاات در کتاب تاار یخى و حادیلى
به تفصیل آمده است .امام رضا (ع) می فرماید :حضارت خضار از آر حیاات خاورد ،او زناده اسات و تاا
دمیده شدن صور از دنیا نمیرود ،او ییش ماا میآیاد و بار ماا ساالم میکناد ،ماا صادایش را میشانوی و

خودش را نمیبینی  .البتّه بر اسااس روایااتی دیگار؛ ائمّاه (ع) حضارت خضار (ع) را میدیدناد« :لَ نمالْقاِح َ ْ
ْوفِناهِْعَلِايْْوفَ ِ
َّللِْ(ص)ْجلءْ خَ ِ
فْعَلَ ْبَل ِ ْ لَحان ِ
لی َماِ َْو ِلَ َُان َْو ِل َُاَْْ(عَ) »ْ( شان ْصا و ْْ 2620
اَ َْ
َرل ْ ْ نْ
ضًْفاَْ َ قَ َ
َ
ََ
جْ .)28ْ:8او در مراس حج شرکت میکند و همة مناساک را انجاام میدهاد ،در روز یرفاه در سارزمی

یرفات میایستد و براى دیاى مؤمنان آمی میگوید .خداوند به وسیلة او در زمان غیبات ،از قاائ ماا رفاع
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غُربات میکناد و باه وساایلة او وحشاتش را تبادیل بااه اناس میکناد (همااان) .شاایران ظریافاناادیش و
خیالیرداز ،مرقد و بارگاه مطهّر اماام رضاا (ع) را هماان چشامة جاویادان آر حیاات مایدانناد و آساتان
مبارک ایشان را با چشمة کوثر قیاس کردهاند ،زیرا جااودانگی و ساعادتمندی کاه در چشامة آر حیاوان
تمسااک بااه اهلبیاات ییااامبر (
توساال و ّ
وجااود دارد ،در ّ

) از جملااه امااام هشاات بساای وااتاار از آن

اندیشیدهاند ،چنانکه حتّ ی خضر و اسکندر نیاز محتاا ساعادت و جااودانگی از بارگااه حضارت رضاوی
هستند:
چشااامة آر بقاااا روضاااة جاااانبخش رضاااا

کااه از آن کااوثر دیگاار بااه جهااان یافتااهام

(امیری فیروزکوهی ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)221 :1377 ،

آنچه اسکندر ز فایض چشامة حیاوان نیافات

مااا ز خااااک آساااتان آل حیااادر یاااافت
(صاحبکار ،به نقل از :همان)221 :

رشحهای نوشیدهام زان ب حر رحمت خضروار

تشااانة جاااان را ماااو خیز بیکاااران آوردهام
(گلش کردستانی ،به نقل از :همان)243 :

زندهدل آنکه خاورد آر ز سرچشامة یلمات

خضر انادر طلاب آر و تاو سرچشامة ماایی
(مدرس صادقی ،به نقل از :همان)228 :

از چشااااااامة حیاااااااات باااااااود آبااااااا

وز سااااااافرة کاااااااری رساااااااد ناااااااان
(باقرزاده ،به نقل از :همان)248 :

 .0- 2- 0تدبير آگاهانة امام رضا (ع) و راهنمایی حضرت خضر (ع)

شاایران ادر فارساای ،راهنمااایی و تاادبیر خردم ندانااة اماام رضااا (ع) را ب ارای هاادایت و رفااع جهالاات از
بدیتها یی که در مبانی دی اسالم به وجاود آماده باود ،باه رهباری و هادایت حضارت خضار (ع) بارای
یا فت سرچشمة اصلی آر حیات تشبیه کارده و گااهی در تشابیهی تفضایلی هادایت و رهنمودهاای اماام
(ع) را مرجَّ دانستهاند:
نااه نااه سرچشاامة حیااوان بااه خراسااان خیاازد

چاون نااه خضارم بااه سار آن شاادن نگذارنااد

چون سکندر م و تحویل باه ظلماات یاراو

کااه سااوی چشاامة حیااوان شاادن نگذارنااد
(خاقانی)128 :1337 ،
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باز خضری گشات رهبار ساوی آر زنادگی

کااز زال آباارویش تیااره شااد ماااء معاای

(امیر الشّعرا نادری ،به نقل از :احمدی بیرجندی و نقویزاده)172 :1377 ،

راه گااا کااارده ام ایااا وادی ظلمااااانی را

شااای ای قاادر کااه آن چشاامة حیااوان یاااب
(امیری فیروزکوهی ،به نقل از :همان)224 :

اگاار کاااه چشااامة آر حیاااات میخاااواهی

ماارو باااه راه غلاا چشااامة بقااا اینجاسااات
(واانژاد ،به نقل از :همان)233 :

یلّاااام یلااا دیااا یلااای موسااای الرّضاااا

خضاار سااکندر آیاات و شاااه ملااک جنااار
(اوحد سبزواری ،به نقل از :همان)44 :

یا تشانه ای باه چشامة حیاوان کشایده رخات

یااا مجرماای بااه روضااة رضااوان گزیااده جااا
(اردستانی ،به نقل از :همان)122 :

از نظر شایران رضویسرای حضرت خضار در برابار وایات و امامات و درایات و رهباری آگاهاناة اماام
یلی ب موسی الرّضا (ع) چون تشنه ای اسات کاه نیازمناد جریاهای از آر رحمات و لطاف ساقّاخانهاش
است:
خضااار در بااازم وایااات تشااانة ییماناااهاش

بحاار رحماات جریااهای از جااام س اقّاخانهاش

تشاانه ای بااودم کااه از آر بقااا گفاات سااخ

چون تو خضر رحمتی در بیت بیت رهنماست
(سازگار)34 :1388 ،

 .9نتيجه
شعر رضوی در گسترة ادر فارسی با سنایی آغاز گردیده و جریانی مساتقل از شاعر آیینای را تاا اماروز در ادر
فارسی یدید آورده است .شایران برای تحقّ اندیشههای آرمان گرایانة خود ،در بیاان و تبیای سایمای ظااهری،
باطنی رضوی تالش کرده ،جلوههای گونااگون شخصایّت اماام رضاا (ع) را باا محوریات سایمای انبیاای غیار
اولوالعزم و تکیه بر آیات و قصص قرآن کری برای ادای دقی وظیفه و تبیای کامال سایمای اماام رضاا (ع) در
شعر فارسی سروده و فکر و اندیشة آیینی خود را یروراندهاند .بنابرای  ،مقام و منزلت معنوی رضاوی ،چگاونگی
آفرینش حضرت ،نور باطنی و یل ایشان به اسرار هستی ،شفایتبخشای ،ساجایای معناوی چاون جاود ،کارم و
فقیرنوازی ،زیبایی جمالی و کمالی رضوی ،تدبیر آگاهانه ،گسترة حاکمیّتی ،برکاات وایاتیهادی ،کرامات و
حیاتبخشی بارگاه رضوی ،در اندیشة نافذ و آفرینشگر شایران یرورده شده و برابری و برتری سیمای امام رضاا
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(ع) را بر اوصاف برخی انبیای غیر اولوالعزم در شعر خود سرودهاند .چنانکه در قیاس شخصایّت ییاامبرانی چاون
آدم ،سلیمان و خضر (ع) با امام رضا (ع) بر برتری سیمای رضوی بر انبیای غیر اولوالعزم قل زدهاناد و دوری از
وط  ،غربت ،وایتیهدی ،سیمای ظاهری حضرت ،مقام وزارت و برکت حضور حضارت (ع) را در ایاران باا
سیمای آنان و از جمله حضرت یوسف (ع) در مصر یزّت سنجیدهاند.

 .1پینوشتها
( )1ارجاع بیتهای شاهدملال فارسی به کتار مدای رضوی احمد احمدی بیرجندی و یلای نقاوی زاده میباشاد و در
موارد ی که تساهلی در کتار مدای بو ده به اصل دیوان شایر ارجاع داده شده است که برای جلوگیری از تکرار مخل،
ارجایات درونمتنی بیتها به نام شایر و شماره صفحة کتار مذکور میباشد.

کتابنامه
الف :کتابها
 قرآن کریم.

حممد بدن یندن الد ّ نن ()1631؛ عا يْ للّْناليْ لعزيزياِِْفْ ألحل يا ْ ل ّْي ّناِ ،اجمللّد  ،4حم ّقدق جمتبد راا دي،
 .1ابن ايب مجهورّ ،
الشه اء.
الطّبعة األول  ،م :سیّ ّ
 .2احمدی بیرجندی ،احمد و یلی نقویزاده ()1377؛ مدایح رضـوی (ع) در شـعر فارسـی ،چاا اوّل ،مشاهد:
آستان قدس رضوی ،یژوهشهای اسالمی :انتشارات بنیاد.
 .3جمعی از نویسندگان ()1382؛ تفسير نمونه ،جلد  3 ،2و  ،3زیر نظر ناصر مکارم شایرازی ،چاا اوّل ،تهاران:
دار الکتب االسالمیة.
 .4خاقانی ،افضلالدی بدیل ()1337؛ دیوان ،تصحی ضیاءالدّی سجادی ،چا چهارم ،تهران :زوار.
 .2زرّی کور ،یبدالحسی ()1333؛ نقد ادبی ،جلد  ،2چا دوّم ،تهران :امیرکبیر
 .3سازگار ،غالمرضا ()1388؛ نخل ميثم ،دورة ینج جلدی ،چا هشت  ،تهران :ح بی .
 .7شمیسا ،سیروس ()1333؛ فرهنگ تلميحات ،چا ینج  ،تهران :مجد و زوار.
 .8شیخ صدوو ،محمّد ب یلی (اب بابویه) ()1382؛ کمال الدّین و تمام النّعمه ،ترجمة منصور یهلوان ،جلاد ،2
چا

دوّم ،ق  :مؤسّسة یلمی فرهنگی دار الحدی .

)1333( --------------------------- .3؛ علل الشّرایع ،ج لاد اوّل ،چاا ششا  ،ترجماة هادایتاهلل
مسترحمی ،تهران :کتابفروشی مصطفوی.
)1373( --------------------------- .12؛ امالی ،ترجمة محمّد باقر کمره ای ،چا ششا  ،تهاران:
کتابچی.
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 .11طباطبایی ،محمّد حسی ()1374؛ ترجمة تفسير الميزان ،ترجمه و تحقی محمّد باقر موسوی همادانی ،جلاد
 ،1چا هشت  ،ق  :دفتر انتشارات اسالمی.
 .12قرشی ،محمّدباقر ()1382؛ پژوهشی دقيق در زندگانی امام علی بن موسـی الرّضـا (ع) ،ترجماة سایّد محمّاد
صالحی ،چا اول ،تهران :دار الکتب ااسالمیه.
 .13کفافی ،محمّد یبدالسّالم ()1383؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجمة سیّد حسی سایدی ،چاا دوّم ،مشاهد :بهنشار و
آستان قدس رضوی.
 .14مجلسی ،محمّد باقر ()1384؛ حيات القلوب ،جلد  ،2محقّ یلی امامیان ،چا شش  ،ق  :سرور
حمم د مصددبری ن د ي و ،...الطّبعددة
حمم د بددر ا حممددو يّ ،
)1446( ----------- .11؛ حبالرْ ألن ا ر ،جل د  ،14تصددحی ّ
الثّرنیة ،بریوت :ار احیرء ال ّتاث العايب.
 .13میرزایی ،محمّد سعید ()1388؛ قصائد رضوی ،چا اوّل ،تهران :دفتر هنر و ادبیّات هالل.

ب :مجالّت
 .17نظری منظ  ،هادی ()1383؛ «ادبیّات تطبیقی :تعریف و زمینههای یژوهش» ،نشریّة ادبيّـات تطبيقـی ،دانشاگاه
شهید باهنر کرمان ،دورة اوّل ،شمارة  ،2صص .238- 221
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ْ
ْ
ْ

بَْ إل لبْرَ لْ(ع)ْو ألنحنلء ْ لعظلبْ(ص)ْ ْ
(فیَْ ء ْ ل ّشعًْ لىلرليْو لًَم ْ لکً

)1

خلنْ/بنگز /

2

أسترذ مسرر يف سم اللّغة الفررسیة وآ اهبر ،جرمعة رایي کامرنشره ،إناان ْ

غال ًَلْحن ري ْ 3
طرلب ال ّکتوراه يف فاع اللّغة الفررسیة وآ اهبر ،جرمعة رایي کامرنشره ،إناان

شه لزْکًمیي ْ 4
احلاة اإلسالمیة کامرنشره ،إناان
مرجستریة يف فاع اللّغة الفررسیة وآ اهبر ،اجلرمعة ّ
ملل ّصص ْ
وظل شعااء األ ب الفررسي میت حون
أصبحت م ننة خااسرن کعبة آمرل املوالنی ألهل بیت (ع) إثا تن ّقل اإلمرم رضر (ع) إلیهر ّ
الاضوي
السر س اهلجاي سنرئي غ نوي من ّا
رو ّ
شخصیة اإلمرم وسلوکه رل م وسرق .نُع ّ ّ
ّ
الشعا ّ
الشررا الفررسي يف القان ّ
شخصیة اإلمرم
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ّ ّ
رضر (ع) يف خمتلف جوانبهر ومقررنتهر مع األنبیرء غری أويل الع م وبرالرتمر رل القصص القاآنیة املتنرثاة يف مطروي األشعرر
جااء البحث أ ّن مثة واسم مشتکة متع ّ ة بنی
الفررسیة وذلک برملنهج الوصفي – ّ
أهم النّترئج الّيت ّ
توصلنر إلیهر ّ
التحلیلي ومن ّ
لشخصیة
اإلمرم رضر (ع) والً وفعالً وأخال رً واألنبیرء العظرم حبیث میکن القول إ ّن شخصّیة اإلمرم (ع) تکر تکون امت ا اً
ّ
شخصیة األنبیرء يف کثری من مفااهتر ومعرنیهر ومعرملهر إل ح ّ نسطع منهمر نور
شخصیة اإلمرم (ع) مع
األنبیرء املتألّقة وتنطبق
ّ
ّ
واح ً .
الاضوي ،األ ب املقررن.
لنلنِ :القاآن الکامی ،اإلمرم رضر (ع) ،أنبیرء غری أويل الع مّ ،
لکلملُْ ل ّ ّ
الشعا ّ
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