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سویی دو شااعر در ایاع زمیناه را تحلیلی، هم - کند با رویکردی توصیفیتالش می ،. پژوهش حاضراندبرگییده

نمونا  واقعای  ،ع( در نگاه دو شاعرامام ) پژوهش نشان از آن دارد که یهایافته مورد خوانش تطبیقی قرار دهد.
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 پيشگفتار .4

هرچاه  یزباانهملای و دها در جوامع مادرن، باه جهات ایجااد هامملّتگسترش روزافیون ارتباطات بیع با 

، دانشای جدیاد در حاوزۀ علاوم انساانی  هاور های مشترک آثار ادبیو شناسایی ریشه هابیشتر بیع فرهنگ

ر اواخار قارن ناوزدهم و اوایال قارن تطبیقای د ادبیّات» .شودتطبیقی یاد می ادبیّاتعنوان  کرد که از آن با

: 1332)منوچهریاان، «زمایع نیای مطارح گردیاده اساتدر مشار ها و بعاد هرواج یافتابتدا در اروپا  ،بیستم

 هاای عربای از دیربااز باا یکادیگر داد وایران و سارزمیع یجوارهمی به حکم فارسی و عرب ادبیّات(. 223

اساالمی  ادبیّاات»و عربای اسات  ادبیّااتدینی وامدار  یهاهیماوندرفارسی در زمین   ادبیّاتاند. ستد نموده

 (.22: 1382 )کفافی، «اقتباس فراوانی کرده است ،عربی ادبیّاتایران، از 

اسات کاه  هااییمادای  و مرثیاهاثرپذیری محتوایی و ساختاری از  ایع اقتباس، های مهمّهیکی از جنب 

ای هایی از ایاع دسات در حاوزۀ شااخهسروده .ده شده استسرو ع() بیتاهلو  در ستایش امامان معصوم

در میان انبوه ایاع قبیال اشاعار، ناام شااعران » .گیرندقرار می بیتاهل تعهّدم ادبیّاتاسالمی به نام  ادبیّاتاز 

 «ای داردری، کمیات بااع زیاد اساادی و دعبال خیاعاای درخشاش ویااژهمی ااچااون ساید حِ آگااهیو  بناام

شاعری  گونا ایاع و جایگااه  اهمّیّاتبیرگ ایرانی درباارۀ  ناقد کوب،یعزرّ دکتر .(88: 1382 )جعفریان،

اعتناا در  قابال و تاثثیری شاگر  - طاور خااا ّ و مدای  ماذهبی بااه -طور عام  شعر دینی به» :گویدمی

 مفااهیم واییاست بارای ترویج اعتقاادات و  ای باودهروح و جان مخاطبان حقیقی شعر گذارده و وسیله

 دارنااد، مساتعدجتمااعی در اههاان ی و ااخالق دینی، اثری که اشعار تعلیمی، طوری که به ،و ایمانی انسانی

 را هااآنکارده و تااوسع   اشاعار را توجیاه گونهایعهمیع نکته است که سرّ پیدایش  کرد؛ انکار تواننامی

 .(113 :1333 کوب،زرّیع) «ساخته استمی نااگییر

 و ساس  اماماان ) ( پیااامبر گرامای اساالم در نااخستیع ماارحله، هاییانساان چنایععیء االاع لِمث » 

باه همایع دلیال هام در  .آینادباه شامار می تهستند که چاراغی فاروزان بارای هامیش  باشری )ع( معصوم

یش پیاامبر را در ساتاقصایده یاا ترکیاب و ترجیعای  کاه یافت توانکمتر شاعری را می فارسی، شعر پهن 

 قریحا  ایع کاار را زکاات طباع و ،آید کاه شاعراننسروده باشد و چنیع به نظر می معصومیع  اسالم و ائمّ

 )صافا، «دانغفلات نداشاته دینای، باه عناوان یاک و یفا  محتاوم آن آوردند و از گایاردنمی شمار به خود

)ع( در  بیاتاهلهای نشار فضایلت پارآوازۀ عارب کاه در راه شااعر (. دعبل بع علای خیاعای،322 :1388



 3/سیمای امام رضا )ع( در آین  شعر دعبل خیاعی و نظیری نیشابوری 

 

ی شااناخته ادبا گونا الگااوی وایی شااعران اساالمی در ایاع  ،اش جاان برکاف گرفتاه باودطاول زنادگی

قالااب  ( درع) تیاباهال ارادت خاود را بااه نیایشااعر سابک هناادی ایرانای شاود. نظیاری نیشااابوری، مای

 ع( است.رضا )امام  در مدح ایها، قصیدهایی نغی نشان داده که از جمل  آنهسروده

باه روش  ع( را در شاعر دو شااعر) رضاااماام  شخصایّتهاای مشاترک ، جنبهندکجستار حاضر تالش می

در مطالعاات ریکاایی آم الگاوی رویکارد پاژوهش،. مورد خوانش تطبیقای قارار دهاد تحلیلی - توصیفی

. در ایاع نیسات تحقیا  شار  ،از یکدیگر یا تعامل ادبی شاعر دو بر مبنای آن، اثرپذیریتطبیقی است که 

 :استپژوهش به شرح هیل  پرسش ،راستا

 ؟اندکدمع( در شعر دعبل و نظیری ) رضاامام  شخصیّتوصف های جنبه تریعمهم -

 پژوهش پيشينة .4-4

آثاار اناد کاه باه نموده فرساییقلممورد بحث  موضوعِ بارۀ جوانب مختلفدربسیاری  گرانپژوهشکنون  تا

باه « سارایاندعبال و محتشام سارآمد مرثیاه»( در مقالا  1383قی ). اژدر فاائشاوداره مایها اشابرخی از آن

کاار دو شااعر امامان شایعه پرداختاه اسات و  سرایی برایمرثیهزمین  بررسی و تطبی  آثار ایع دو شاعر در 

ۀ تائیا  تطبیقای دو قصاید بررسای»مقال  ( در 1331) و دریادل مسبو . را دارای ارزشی یکسان دانسته است

باه بررسای تطبیقای سااختار و محتاوای ایاع دو  «)ع( بیاتاهلیاک در مادح ی و طالئع بع رُزدعبل خیاع

لفا،، معناا، موسایقی، صانایع بالغای و حاواد   نظرنقطاه ازهاا آنوجوه اشاتراک و افتارا   نیی قصیده و

و روایاای در شاعر دعباال ت قرآنای بینامتنیا»مقالاا  ( در 1332) ابراهیمایو مختاااری  .انادپرداختهیخی تاار

اناد کاه اثرپاذیری تبییع کرده و به ایع نتیجاه رسایده از آیات و روایترا بینامتنی وی  پیوندهای« یخیاع

حسایع  محمّاد»( در مقالا  1383بهداروناد ) .شکل مستقیم و پنهانی، انجاام گرفتاه اسات عمی  شاعر به دو

او  تواناایی ،نظیری و آثاار و افکاار وی خصیّتش معرّفیضمع « ایران مذهبشیعهنظیری نیشابوری، شاعر 

نظیاری شااعر »مقالا  ( در 1332) سابیواریمصاطفوی ته اسات. ساعدی دانسا پایا همدر سرایش شاعر را 

نوستالژی یااد وطاع را یکای از  بک شعری او،نظیری و مختصات س معرّفیمع ض« سبک هندی و نیشابور

سیمای اماام رضاا )ع( در شاعر پارسای » در مقال  (1388دی )ا... هاروح .شعر او دانسته است های مهمّجنبه

دیاوان اشعارشاان بااا مادح اماام ثاامع )ع( زیاور یافتااه،  کاه شااعرانی معرّفاایضامع « از سانایی تاا جاامی

در  تطبیقایباا ایاع هماه تااکنون پژوهشای  ا تحلیل محتوایی کرده اسات.ها رهای آنهایی از سرودهنمونه

 نشده است.حوزۀ آثار دو شاعر انجام 
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 خزاعی دعبل. 4-0

یان اسات کاه های  عبّاساطباع و هجوگاوی دورۀ شاعر صاحب(   .ها 213-118) رزیعدعبل بع علی بع 

او  ،بر قاول مشاهورتربناا .(31: 2222 اصافهانی،) و در امان نماناده اساتامیر و وزیری از هجویات گیندۀ ا

سات و اش خباری در دسات نیروزگاار کاودکی دنیا آمده است. از ع( در کوفه به) صاد در روزگار امام 

دعبال شااعر تواناایی باود . (222: 1331 مسبو  و دریاادل،) گرددبرمیاش بیرگسالی دورۀ به اوت معروفیّ

دی مار ویترسیدند مبادا به هجاو آناان بساردازد. که مخالفانش همواره از زبان او بیمناک بودند و خلفا می

رو، هرگای از داشات. از ایاع ت و به ستایش وانمیساخاو را خشنود نمی چییهی جو و هجوگر بود، انتقام

و  بیاتاهلسابب مادح ت او باه عمادۀ معروفیّا(. 113: 1388 ،اهللفضل)شد جویی خسته نمیانتقاد و عیب

ضارت از ر آن حخاود را بارای اماام رضاا )ع( خواناد تاثثّ هنگامی که قصیدۀ هاست. ویهجو دشمنان آن

 آشکار شد: شنیدن دو بیت آن

ئئئئئئئئئئئئْیر َغئئئئئئئئئئئئ فَیئئئئئئئئئئئ ئَ    ي أَری َقس   ما  هر  م تئَ
 

ئئئئئئئئئئ ْ ی ر در أَیْئئئئئئئئئئوَ     ر   َصئئئئئئئئئئ ر   فَئْیئئئئئئئئئئ   مر
 (133: 3891 ) خلز عي، 

 خالی است.( ،ها از میراثشانآن دست ون دیگران تقسیم شده ابینم که در میمیرا  آنان را می )ترجمه:

د و یکی هدیه دابود، به او بسته نقش  هاآنبر  که نام مبارکش یهایع( ده هیار درهم از سکه) رضاامام 

 .(33: 1382زاده، )قلی خود را به او خلعت دادهای از جامه

 نظيری نيشابوری. 4-9
سدۀ دهم و اوایل یازدهم هجری است. او در نیشاابور باه دنیاا آماده  آورنامحسیع نظیری از شاعران محمّد

کرد. شهرت او در خراساان پیییاد و باه عارا  رساید.  در جوانی به کسب ادب پرداخت و شاعری آغازو 

درباار گورکانیاان دوساتی و در کاشاان اقامات گییاد. چاون شاعربه دنبال ایع شهرت خود به عرا  رفات 

گجرات اقامات گییاد. در هماان شاهر باه تحصایل عربای و  احمدآباد در وها رفت آنبه دربار دید  هند را

سارودن مدیحاه  ا بااز باهامّا ؛اختیاار کارد نشینیگوشهتی   از مدّعلوم دینی و تفسیر و حدیث پرداخت پ

 ادامه داد.

های فاراوان دریافات کارد. از ممادوحان خاود صالهشغل زرگری هام داشات و تجاارت می ،نظیری 

در  ر خاود معارضاه داشات. چاون شایعه باودباا بعضای از شاعرای معاصا او .روتمنادان شادکارد و از ثمی

نظیااری در نشاان دادن عااوالم درونای و تصااویر حااایت  ری ساروده اساات.ع اشااعاساتایش بیرگااان تشایّ



 2/سیمای امام رضا )ع( در آین  شعر دعبل خیاعی و نظیری نیشابوری 

 

گویاد، از میاان رساد کاه عشاقی کاه او از آن ساخع میوجدانی مهارت داشته اسات و چنایع باه نظار می

ر.ک: کننادۀ عشا  نیسات، بلکاه خاود عاشا  صاادقی اسات )زند، یعنای او تنهاا توصایفبانه میجانش ز

 (.338: 1383 نی،سبحا

اعتناایی و در عقیدت خود استوار بود و کسانی را کاه نسابت باه دیاع بی امامیدوازدهر مذهب نظیری ب 

فاان معاصار و بعاد (. تااریخ وفاات نظیاری را م ل322ّ: 1331صفا، ر.ک: نگریست )، به بدی مینمودندمی

ایاع  شاده درساتی های که در ایع راه ساختهه تاریخاند و مادّنوشته 1222و  1221های از او به تفاوت سال

 (.321همان: ر.ک: به خاک سسردند. ) احمدآبادرا در محل  تاجسوره  کند. ویمی مشخّصها را تاریخ

 . پردازش تحليلی موضوع0
اماام  و انساانی ، ترسیم خصال نیککه دستمای  ایع پژوهش قرار گرفته مشترک شعر دعبل و نظیری نقط 

دو شااعر در ایاع ارتباا  اشاارۀ  ها یزم است باه انگیایۀسرودهبیقی ا پیش از خوانش تطامّ ؛ع( است) رضا

تااریخ ادب کام   در پهنا وگرناهت سارود شاده اسات از روی خلو  نیّدعبل  تعهّدشعر مکوتاهی شود. 

. انادصله یا مقام و منصاب، شاعر را وسایل  دریاوزگی قارار داده آوردن دستنیستند شاعرانی که در پی به 

دینای ایاع ادیاب مجاهاد و  تعهّاد وتوان باه عظمات اندیشاه می دعبل، دارهد و  ت در اشعار متیعبا دقّ»

برخاای از ، «یحیاای معاارو »بنااابر قااول  هرچنااد. (28: 1332 مختاااری و ابراهیماای،)« سااخنور پاای باارد

ب باه وسایل  شاعر را هام تکسّ، اتّبیتاهل مظلومیّتت و انیّدفاع دعبل از حقّمغرض به جهت  نویسانتاریخ

باه  چنانکه در شارح احاوال وی آماده اسات نظیری اامّ (112: 1331 معرو ، ر.ک:) اندساختهارد بر او و

سارایی، ثاروت و مکنات بسایاری باه دسات آورده و از رسم شاعران روزگار خاویش از رهگاذر مدیحاه

از و فقا  در معادودی ا .شاودشناخته نمی بیتاهل تعهّدم عربه عنوان یک شاو شاعران درباری بوده است 

 پرداخته است. بیتاهلمدح قصاید خود به 

 ع( در شعر دعبل و نظيری) رضاامام  شخصيّتهای مشترک زندگی و جنبه. 0-4
 ع() امام زیارت .0-4-4

ی یاک روایات در اگار حتّا» اسات.ع( زیاارت ) بیاتاهلاشاعار مادحی در ماورد  هایمایهدرونیکی از 

 داشاترا وامای م مناانآناان،  در نشاده باود، ادب در برابارصا - الساّلمعلیهم  -فضیلت زیارت معصومان 

دریاای    شاوند و افایون بار عارض ارادت و شایفتگی خاود ازرشاان مشارّهاای مطهّباه زیاارت حارم تا



 1331، زمستان 22نام  ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارۀ / کاوش3

 

ها نوشند و روح خود را باا نیدیاک سااختع باه آن ارواح بلناد جرعه ،هاآن  بدیل و ناپیدا کرانمعنویت بی

 .(22: 1383 سینی،ح) «نظیر شاداب سازندو بی

های ناپایادار آن یع( سروده است به بیایاری از دنیاا و خوشا) اماممدح در ای که در ابتدای قصیدهنظیری 

هاای بساتان و نشینی و مصاحبت باا گلتشبیه کرده است که هم الحانیخوشخود را به مرغ و  اشاره کرده

پنااه باردن  را یی خویش از ایع محنت و رناج دنیااروح وی را جال نداد است و تنها راه رها ،نیی بیم شاهانه

 داند:به درگاه شاه خراسان می
 الحان دلم غوغاای رضاوان خاوش نکاردمرغ خوش

 ترساتچاه گاویی خاوشهوقی و کنج خلوتی از هر

 زیااع دل کااه مااع در آتشاام تااا بااود آسااایش ندیااد
 

 هاای بساتان خاوش نکاردبا مرغای نشاد گلنغمه هم 

 یم ساالیمان خااوش نکااردام بااجغااد آمااد از ویرانااه

 ام تا هست سامان خوش نکردزیع سر که مع سرگشته
 

 (383: 1383 ،نیشابوری )نظیری

 د ره باه هار در قرعاه زدسابهر عییمت طاالعم 
 

 غیر از حریم درگه شاه خراسان خاوش نکارد 
 

 (381 )همان:

باا گرفات و نیای نگفتای کاه میهای هاز راه تجاارت و صاله و که در هند با اقبال عمومی مواجه بودبا ایناو 

نادگی و هماواره از ز نیشاابور داشات ،عش  زادگااه خاوددل در گرو  ای که داشت ووجود زندگی شاهانه

ایاع ثاروت و مکنات را در برابار   هماو  (111: 1332 ر.ک: مصاطفوی،) کاردمای تنگیدلدر هند ا هار 

 دید:ای زیارت بارگاه امام، هی  میلحظه
 کاع در آتاش هنادم مساوز از باد طوسام تاازه

 

 کی خاک وابل خاطرم تا آب ملتان خوش نکرد 
 

 (383: 1383 ،نیشابوری )نظیری

 ،یاات وابساته شاده اسات ولای در درونداند که باه شامع شبساتان هناد و مادّاو خود را همیون پروانه می

ه در ههاع خاویش ت وای )طاوا  حارم اماام رضاا )ع(( را دارد و هماوارشو  دیدار یار خویش و نیی جنّ

طلباد، نااین اسات و اماام او را نمی اینکاهطوا  مشهد را خواهان است. در ایع قصیده از بخت بد خود و 

 خواند:کوچ خود به هند و ترک همسایگی ِامام را ناسساسی می
 افتااااادم از لااااو  هااااوا دور از طااااوا  مرقاااادت

 ام محاااروم از آن جنّااات بلااایاز ناسساسااای گشاااته

 بنشااینم از سااعی و ساافرشااو  طااو  مشااهدت از 
 

 ش نکاااردوپااار شااامع شبساااتان خاااپروانااا  آلاااوده 

 دم اسیر هناد شاد چاون خلاد رضاوان خاوش نکاردآ

 کعبه قربان خاوش نکاردباری به وادی جان دهم گر 
 

 (383)همان: 



 8/سیمای امام رضا )ع( در آین  شعر دعبل خیاعی و نظیری نیشابوری 

 

ت روزگاار و بیایاری از گاردش زماناه آغااز دعبل نیی مطلع قصیدۀ معرو  تائیه را همانند نظیری در ماذمّ

 .اسات آوردهع(، پنااه ) رضاا س اماامبه آستان مقادّ ،یهای مادّتروزگار و مردم و لذّ از شرّو  کرده است

هاا از آن جساتع یتبارّو  بیاتاهلدعبل همیشه با لعع و نفریع دشمنان  بیتاهلالبتّه با ایع تفاوت که شعر 

را باا دوساتی های   تبیاهلهمراه است در حالی که شعر نظیری، فردی و وجدانی است. دعبل ارادتش به 

 کند:قوم و گروهی عوض نمی

 اَهئئئئئئئئئر  أمل تَئئئئئئئئئَ  مایجئئئئئئئئئا ر مئئئئئئئئا َ ئئئئئئئئئ   َ  ْ . 3
ئئئئئ ْ وَ . 2  َمئئئئئئ  َغئئئئئئد َولر  مل سئئئئئئَت َویَ  وَ د   مر
ئئئئئئ جر أ ئْ . 1 ئئئئئئ ی أ  جر اءر  من ئئئئئئَنئئئئئئسر ئئئئئئئ ر هْ رَ وَ  بر  طر

 

ئئئ ْ ی  من ئئئَلئئعَ   ؟لر َشئئئتَ  ْ ط ئئئصٍ وَ نَئْقئئ اسر مر  ا ر
 ا ر ل َمئئئئئئئئئئئئئئ مظ    رر ير ن ئئئئئئئئئئئئئلْ مر  امربئئئئئئئئئئئئئا    طَ بررئئئئئئئئئئئئئ
 (؟) مَعئئئئئئَب  ر  اءر( وَ قَئئئئئئ) مز رْ  نر ضر  َئئئئئئ ئ غْئئئئئو 

 

 (281: 3891 ) خلز عي،
همینایع . 2 دم وارد آمده است؟طوینی بر مر ایتفرقه وکه از جور روزگار چه آسیب  بینینمیآیا . 1ترجمه: )

 ( و خاندان او ) مبرپیافق  عش   .3کنند. ها طلب نور میاز آن هاتاریکی اک و کسانی که درهای هتّاز دولت

 (ای ندارد.و امویان، چنیع ویژگی یانو دشمنی با مروان

ت که در آن، زیاارت اماام را یاک نیااز بایرگ ع( ابیاتی اس) رضااز مشهورتریع ابیات دعبل در مدح امام 

یگر را در تقابال یکاد شار خیار وامام رضا )ع( و هاارون،   با مقایس و داندمی بیتاهلمعنوی برای پیروان 

 هاست و دیگری شاریرتریع انساانمثوایی برای قلب شمرقد که تریع انسانشریف یکی ؛قرار داده است

 :مای  پند و عبرت است شکه قبر

ئئئا ي  ( َعلئئئی قَئئئَّر  مز  رئئئ) رط ئئئ سٍ  عْ ر رئئئأ. 3  بر
ئ)ط  سَ  نر ير  َقََّ . 2 لجر     خلَْلئ(: َخیئْ      رئقر   

 

ْنئئئئ نْ إ  ئئئئئ ْ   َئئئئئع  َت تَئ ْ    یئئئئ ٍ  مر  طَئئئئئ ر ی وَ َلئئئئئعَ  در
ئئئئئئئئئئئوَ  ئئئئئئئئئئئَ   معرئئئئئئئئئئئََّر ذَ هر ، َهئئئئئئئئئئئ   َشئئئئئئئئئئئ جر قَئبئْ    مر

 

 (341: 3891 ) خلز عي،
. نهاد در طوس اقامات کاع، برای زیارت قبر آن امام پاکهستی از دیع یا هدفی خواسته در پی اگر. 1 ترجمه:)

 (.است مردمانعبرت  از بهر ،و ایع و بدتریع ایشان انسان زمیع قبر بهتریع در طوس دو قبر است:. 2
اعماال  نماودن مخفای ع( ناوعی فریاب افکاار عماومی باه منظاور) رضادفع هارون در جوار مرقد امام  

در ایاع بیات باه . دعبال (113: 1331 معارو ،ر.ک: ) هاساتیان و سارپوش گذاشاتع بار آنعبّاسناپسند 

یاع نیرناگ را و ا ی چون هاارون پرداختاه اساتبیع مقام شریف و وایی امام رضا و حاکم مستبدّ  مقایس

 برمال ساخته است.



 1331، زمستان 22نام  ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارۀ / کاوش8

 

 شهادت و غربت .0-4-0

شاهادت ایشاان را باا ساوز و گاداز  ،بیاتاهلبه سبب غربات و تنهاایی اماام در هنگاام شاهادت، شااعران 

گاویی هنگامی که امام رضا )ع( به شهادت رسیدند، شااعران بسایاری باه مرثیاهکشند. ی به تصویر میخاصّ

 بیند:عیادار می ،ر عیای آن امام همامپرداختند. نظیری، روزگار را د

 محروم از وطع مسموم غربت بوالحسع حاجی
 

 امااداد او شااام غریبااان خااوش نکااردکایّااام بی 
 

 (381: 1383 ،نیشابوری )نظیری

گلساتانی زیباا پار از ارغاوان و  همیاونباا مقادم اماام ثاامع  که کندمیبه شکوه و عظمت طوس اشاره  او

را از وجاود ایشاان  سرزمیع هم با تماام زیباایی خاویش نتوانساته محنات و رناج یله گشته است ولی ایع

 بیداید:

 با آنکه طوس از مقدمت پر ارغاوان و یلاه شاد
 

 پای تو را از زحمتِ خار مغایالن خاوش نکارد 
 

 (383همان: )

. کناده میاشاار هامبه وسیل  انگور زهرآلاود  مثمون توسّ به ماجرای مسموم ساختع امام رضا )ع(  نظیری

 ،تنها کاام خاویش را شایریع نکردناد بلکاه باا عادم حضاور اماام با شهادت ایشان نهیان عبّاس در دیدگاه او

 :تر ساختندعرصه را بر خویشتع تنگ

 تاا دشامع از زهاار عناب کاام تااو زهرآلاود ساااخت
 

 نکارد خاوش عسلشااندل شهد را پر نیش شد نحال  
 

 (383)همان: 

مند به خاندان پیامبر باه ویاژه اماام زماانش، حضارت ، عالقهتعهّدسیاسی، م گاهدعبل به عنوان یک شاعرِ آ»

کومات اماماان معصاوم باود و اکمیت اسالم و معتقد به وییات و حضا )ع(، آرزومند حعلی بع موسی الرّ

 اعتنااهاای کوفاه و مدیناه، بیهای سرکش قیامتوانست در برابر انتقال امام به خراسان و خاموشی شعلهنمی

باشد. او با سفر اجباری امام رضا )ع( به مرکی خالفت و خالی شدن مدیناه از ناور وجاود حجّات خادا، باه 

باار دیگار تاار و پاود جاانش در آتاش جفاهاا، خاندان عصامت در دو قارن گذشاته افتااد و  مظلومیّتیاد 

علای )ع( و دودماان در طول دویسات ساال، بار علای و آل  عبّاسه و بنیامیّهایی که بنیکشیها و ح  لم

شااعله  ،جاوداناه ۀابیااات ایاع قصاید تاکتکامامات روا داشاته بودناد، ساوخت. سااوز درونای شااعر در 

را بسایار باا و مهااجرت اماام رضاا )ع( باه طاوس  او ماجرای انتقال غریباناه(. 22: 1382،زادهقلی) «کشدمی



 3/سیمای امام رضا )ع( در آین  شعر دعبل خیاعی و نظیری نیشابوری 

 

ر ابیااتی کاه دو  اسات هریختا ع( عاشقانه اشک حسارت) رضادر فرا  امام  وسوز و گداز توصیف کرده 

 داند:ضور امام میتریعِ مردمان به سبب حخیید، ساکنان طوس را از خوشبختاز سویدای جانش برمی
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ة   َ ا َأْسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئیَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ. 3  َ د دْ تَئتئَ
 ئی  ئئئئئئئئئئئ َسئئئئئئئئئئئ ئئئئئئئئئئئ ر م   ي  َعلرئئئئئئئئئئئ)ی َلئئئئئئئئئئئعَ . 2
 (َقضئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئی َغ یبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئا  ) رط ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ سٍ . 1
ئئئئئئئئئئ ْ  اکر قَئئئئئئئئئئدا ط ئئئئئئئئئئ س  ط   َئئئئئئئئئئیَئئئئئئئئئ. 4  صر
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  ر یَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوَ . 1  !يلَت ر ْسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئإ ا     

 

 َعئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئَّ   مَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئیَ  تَنَ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدْ وَ  
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد ر َ عَ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ر  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ر ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  (حممج

 مرثئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئَ     سئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئا ر  مل َ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  دْ 
  ر ال ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ر )أ َئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئَد( َم ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئَ دْ 

 !تَئَ ق ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدْ  ي در ا فئ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ َ یَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوَ 
 

 (113: 3891 ) خلز عي،
. 3 محمّادبر علی باع موسای باع جعفار باع . 2 شود.وای از ایع افسوسِ مداوم و اشکی که تمام نمی. 1)ترجمه: 

 .شاهادتش شادی خوشا به حالت ای طوس که محلّ. 1 نیام در طوس غریبانه شهید شد. چون شمشیر برکشیده از

 (.اشک برییید ای چشمان مع و ای قلب بسوز. 2

ئئئئئئئئئئئئئئئ    ملَ  َس( تَئلْ اَ  ) رط ئئئئئئئئئئئئئئئأقَئئئئئئئئئئئئئئ  اایَئئئئئئئئئئئئئئئنَ َح  
 

 و ف  قَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئذ   ی  نَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ   نَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ْ و د    ر  َمئئئئئئئئئئئئئئئئئئزَ  
 

 (142)مهان:
 (ر دور است.امت گیید، میارش بسیها اقادر طوس در محاصرۀ مرگ)ترجمه: 

کناد کاه بار قبار اماام بااران داند و به رسم اعراب دعا مایرضا را انتقام خداوند از مردم میو شهادت امام ا

درخواسات ناایول خیار و رحماات اسات. دعباال باه مفهااوم باای بباارد. طلاب باااران در ادب کالسایک عر

 کند:ان در اثر نیرنگ مثمون اشاره میشهمیون نظیری به ماجرای مسموم شدن امام و شهادت ای
ئئئئئئئئئ  ر َ ئئئئئئئئئة  َبئئئئئئئئا َنکیَئئئئئئئئ. 3 ئئئئئئئئَ   م    اَء  مر
 ا(َضئئئئئئی  م جر  ئئئئئ ر م  َسئئئئئئ يجر لرئئئئئئَمئئئئئ    )عَ . 2
 عئئئئئئئئئئئئا  مرلَکئئئئئئئئئئئئئ ینر امَ  نر أصئئئئئئئئئئئئَبَ  َعْیئئئئئئئئئئئئ. 1
 ی  مَغ یرئئئئئئئئئئئئَ   مل نَت ئئئئئئئئئئئئی قَئئئئئئئئئئئئَّ    َسئئئئئئئئئئئئقَ . 4

 

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنجر  يمَل َتو ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ   يقرئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ تئ بْ ملَ وَ  مر
ئئئئئئئئئئئئئئئ  َسئئئئئئئئئئئئئئئئَ  ر  ر عَ   قر ی  خلَْلئئئئئئئئئئئئئئئئَلئئئئئئئئئئئئئئئمر

 قر اخلَ ْ اَء  رئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئَ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئَع  ألأْ مَئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئأوْ وَ 
(، َسئئئئئئئئئئئئئَب    مئئئئئئئئئئئئئَ دْ  رئئئئئئئئئئئئئ رْ    ر ضر )ط ئئئئئئئئئئئئئ سر

 

 (141مهان:)
ع(، خشام ) رضااشاهادت اماام . 2 .ای نکبت برخاسته از جانب شر ، از مع چیایی بااقی نگذاشاتی. 1)ترجمه: 

بار  ابرهاای پربااران،. 1 آورد.در تسش)اشک( چشمم مانع خواب است و قلب را به . 3 .خداوند بر مردمان است
 آرامگاه دورِ آن امام غریب رییان باد.(

ئئئئئئئئئئئئئئأیئ َ ئئئئئئئئئئئئئ أالَ          مَغ یرئئئئئئئئئئئئئئ   حَمَل ئئئئئئئئئئئئئئا  مَقبئْ
ئئئئئئئئئئئقر  دْ قَئئئئئئئئئئئ ةٍ رَ َغئئئئئئئئئئئدْ  يْ یَلئئئئئئئئئئئتر ا مرقَ َیئئئئئئئئئئئفئَ   ات مَ یْ س 

 

ئئئئئئئئ) رط ئئئئئئئئ سٍ    ت ئئئئئئئئئ ن  ا   ه  ارریَ ( َعَلیئئئئئئئئئَ   مس 
َئئئئئئئئئئ ئئئئئئئئئئئبر  ی  یَبرئئئئئئئئئئئ ي   رئئئئئئئئئئئ    خلَ ْکئئئئئئئئئئئ ملَ وَ     ا  مس 

 

 (113)مهان:
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حسارتا بار شاما دو کُشات  . 2رباران بر تو رییان بااد. در کوی طوس، ابرهای پ افتادهتک آرامگاهای . 1)ترجمه: 

 عیان بود.( کامالً ،و نیرنگ نوشاندند شما برسم را که  نیرنگ

 کرم و بخشندگی. 0-4-9

هماواره یکای از محورهاای اصالی در مادای  عربای و فارسای باوده  ع() رضااو فضاایل اماام هکر مناقب 

ن همیاو ایا فضاایل اخالقایع اسات امّامتناوّ ،اماام رضاا )ع( را باه آن ساتوده ،است. فضایلی که نظیری

ضال و کرمای کاه اماام رضاا ف آن حضرت در شعر نظیاری اسات.صفت  پربسامدتریع ،بخشندگی و کرم

و صافاتی ویاژه  ی یگاناهشخصایّتی دارای به طور کلّا ایشان»گردد. شامل حال هم  مسلمانان می )ع( دارد،

باه او روا  نسابت آن باه هماه رواسات آنیاهای اسات کاه دارای مرتباه ،امامیّاه ایفا ر طبوده است و از نظا

کارم و بخشاش ایشاان اسات تاا  ،امام رضاا )ع(  های برجست(. یکی از ویژگی13: 1388، اهللفضل) «نیست

ی کاه باه در نعمتا دارندۀ نعمت، در آزمون بیرگی است زیرا خداوناد حقاو  خاود را»فرماید: آنجا که می

نید مع اسات و ماع پیوساته از  وجلعیّهایی از خداوند سوگند نعمت خدا به او داده، واجب ساخته است.

: هماان)« مکه خداوند بر ماع واجاب سااخته اسات ادا کارده باشا که حقوقی را آنگاهتا ایع بابت بیمناکم 

اباری وصاف  میاونهرا  ایشاان و بخشاش اشاره شدهامام )ع( ی به کرم و بخشش در اشعار نظیری نی (.32

 :گردندمیمند وجودات از آن بهرهکرده که هم  کائنات و م

 از فای  اعجااز و کارم باشاد ممااتش چاون حیاات

 از جویبااااار لطااااف او ساااایراب ساااالطان و گاااادا
 

 چون هات واحد حالتش تغییر و نقصان خوش نکرد 

 ابرست او بر خار و گال تنهاا گلساتان خاوش نکارد
 

 (381: 1383، نیشابوری )نظیری

 از رغبااات احساااان تاااو امیاااد گااال گااال بشاااکفد
 

 صب  ایع چنیع ایّام را پر هو  و خندان خوش نکرد 
 

 (382 )همان:

اماام را باه اباری  ۀدسات بخشاند او امام رضاا )ع( اشااره دارد. کرانبیبه رحمت  ،همانند نظیری ،عبل نیید

 کند:گهربار تشبیه می

ئئئئئئئئئئئئئئ   یَئئئئئئئئئئئئئئئ ْ د  اء  تَئغْئئئئئئئئئئئئئَحئئئئئئئئئئئئئئسَْ     مَئئئئئئئئئئئئئ   ر و   
 

 فتَط ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ    ة  یَ ارر َسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوَ  ائرلرئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ر  رنَ  
 

 (142: 3891 ) خلز عي،
 ساازد و اباری گهرباار کاه در حاال حرکاتدارد که هر روز کرمش را جاری مای ایدست بخشنده واترجمه: )

 است.(
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 شأن و منزلت علوّ. 0-4-1

باردن باه جهات زیار سا ال ماثمون  در مجالسای کاهبرتریع انسان عصر خاود باود و  ،از ناظر داناش اماام»

، بخشای از وساعت علام آن حضارت بار دیگاران دادبا حضور دانشامندان بایرگ تشاکیل مایدانش امام 

همینایع ندیادم عاالمی را کاه  )ع( ندیدم. تر از علی بع موسیعالم» گوید:صلت هروی می ابا .آشکار شد

ل از عاالمای ادیاان دی را کاه مااتشکّماثمون محافال متعادّ دهاد. شهادت با امام مالقات کند و غیر از ایع

و آناان در برابار آن  کاردهاا غلباه مایآن  آن حضارت در مناا رات بار هما داد.تشکیل می گوناگون بود،

 (.18: 1382، عالیی حسینی) «کردندو خشوع می تواضع ،علم گسترده

 ی آنهااانتبی هاایعماتدنیاا و ن. در اشعارش ترسیم کرده اساتمقام و منیلت وایی امام )ع( را  ،نظیری

باه اماام رضاا  ماثمونکه  عهدیوییترای پیشنهاد است. او ماج ارزشبی قابل نگاه ایشان از نظر شاعردر م

از  خاود باه دساتگاه حاکما  بخشیدن تمشروعیّو  افکار عمومی کردن سوهمرا نوعی فریب برای )ع( داد 

 :داندسوی مثمون می
 شاایریع و شااور بحاار و باار دنیااا کشاایدش در نظاار

 شااد آن روز هاام در روزه شااد روزهیااکرو دنیااا باا

 کارد عارضجماال و جااه و جاا بهار فاریبش  مثمون
 نظمای کااه ناای باار رساام تااو طبااع جهااان داد انتظااام

 دوری کااه پرگااارش روش باار مرکاای اماارت نکاارد

 شساته شاد از آب رویاتکه آدم کارده باود جرمی 

 از ناااا  دنیااااا زادی و باااار صااادر دنیااااا آماااادی
 

 نکاردنمکدان خاوش  دستی نیالودش به خون لب از 

 الوان نعمت چیده شد یک ترّه از خوان خوش نکارد

 محو شهودش بود دل ایع خوش مگردان خوش نکرد
 آن نظم را کلک قضا در سلک دیوان خاوش نکارد

 طبع دوران خوش نکرد شدک ورده هم خآن دور بر

 بار روی اوید بشار حا  خاال عصایان خاوش نکارد

 کااردجاای سااین  مااادر بلاای موساای عمااران خااوش ن
 

 (382: 1383، نیشابوری )نظیری

و باه خااطر  بیرگوارشان رسول خادا در مرکای دایارۀ هساتی قارار دارناد در نگاه نظیری، امام همیون جدّ

تر از دعبال هام مقاام اماام را بلندمرتباهع( نیی بخشیده شاده اسات. ) آدمآبرو و منیلتشان خطای حضرت 

 بیند:ارگان را در سوگ ایشان عیادار میست آسمان و زمیع و داند وها میهبلندتریع قلّ

م   ر  ا مرَعیئئئئئئئنر َمئئئئئئ أالَ . 3  َ ل تر  عر  سئئئئئئئتئَ امئئئئئئد 
 مَ     سَوَ َعتْ  ألرض  وَ     ی َم  َ َکتْ لَ عَ . 2
ئئئماء  مرَ قئئئدر ر  يکرئئئتَئبْ  أعَ مَئئئتْ  قَئئدْ وَ . 1   مس 
 اَدر   رامب َکئئئئئئ ر  مَیئئئئئ َ  أْ ئئئئئئفَئئئئئئَنح   َعَلْیئئئئئئ. 4

 

ئئئئئئئَمئئئئئئئئ نَ رئئئئئئئَد ْ   ْ مَئئئئئئئوَ   ؟   اء   م    ونر مََقل ئئئئئئئئتر
ئئئئئئئئئئئئئوس  جلرَبئئئئئئئئئئئئئر ؤ    َذم ئئئئئئئئئئئئئتر ا ر وَ امرَ الر  م  

 َعَلیئئئئئئئئئئئئئ ر وََ ل ئئئئئئئئئئئئئئتر  َأئئئئئئئئئئئئئئتْ وأجن م  ئئئئئئئئئئئئئا الَ 
 َ ل ئئئئئئئئئئئئئئتر ا وَ ینَ مَئئئئئئئئئئئئئدَ  َعئئئئئئئئئئئئئئز  ْ  ةٍ مرَم زرَئ ئئئئئئئئئئئئئ

 

 (123: 3891 ) خلز عي،
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هم کم اسات.  اش بخشکد، بازسازد و اگر اشک از چشمهشود که اشک جاری می. چشم مرا چه می1ترجمه: )

آورند. کنند و در برابرش سر تعظیم فرود میمی های بلند بر او زاریهگرید و قلّآن امامی که زمیع بر او می. بر 2
. شایساته اسات اماروز 1شوند. کند و ستارگان در نورافشانی بر او خسته می. آسمان هم در سوگ او زاری می3

 بر ایع مصیبت بیرگ گریه کنیم.(
  الر املََعئئئئئئسئئئئئی(  ر    م   َرَأئئئئئَ  )  ْئئئئئئ دْ مََقئئئئئ. 3
ق ئئئئئئئئئئئئاتر ر فئَ ی َسئئئئئئئئئئئئَکنَ تَئئئئئئئئئئئئئ َ . 2 ئئئئئئئئئئئئئ   تئَ : غر   ل 

 

ئئئئئئئئئئئئئئ یر    ر  معرْلئئئئئئئئئئئئئئاَر  رَسئئئئئئئئئئئئئئْیر َسئئئئئئئئئئئئئوَ        م  
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئک  َتْئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوَ   یئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ   ثَقر  ي  أ نر ر رَ َت س 

 

 (142: مهان)
باه پایاان  باا رفاتع او و علم ارزشمند نیی را نیی با خود برد ، بیرگواریبا شهادتش ع() موسیعلی بع . 1)ترجمه: 

تانتش با تدبیری محکام ی درخشان دارد و آرامش و مشخصیّت گوییبینی با خود میه میرا کفضایلش . 2. رسید
 همراه است.(

و  انادآوردهد فارودر برابر علم امام رضا )ع( سار تعظایم و ارادت  کائناتاز دیدگاه دعبل تمام جهانیان و 
 اند.فنا رسیدهدانش به عدم و  و علم وها بیرگواریتمامی  ،امام شهادت بعد از

 دادخواهی. 0-4-5

هاا ، ماردم از جاور حاکماان باه محضار آنهاای عادالت مشاهورندکه امامان معصوم به عنوان اسوه از آنجا

نظیاری نیای . اسات ،اجتمااعی ،، عدالت به ویژه عدالتهای امامان معصوم )ع(یکی از ویژگی برند.پناه می

م ناد کاه از ساتداو را تنها دوای درد دردمنادانی مایعدالت اکند و ی امام تثکید میشخصیّتبر همیع جنب  

 اند:حاکمان به تنگ آمده
 نساخته های  لم را عدلت چو مرهم بریش جی

 

 جی مبتالی درد را لطفت چو درمان خوش نکارد 
 

 (382: 1383، نیشابوری )نظیری

کناد کاه حاضارند می معرّفین کشیدگان و یاور محروماع( را حامی رنج) بیتاهل« تائی  کبری» دردعبل 

 را بسردازند و عدالت و انصا  بیع مردم برقرار سازند: شدگانکشتهبرای برقراری صل  و آرامش، دی  
ئئئئئئئئئ ْ  رنئَ  ئئئئئئئئئئ ْ   ْ ت  أنْئئئئئئئئئئئ يسر ئئئئئئئئئئ  مر  ةٍ َیئئئئئئئئئئفرت ٍل وَ     

 

َْمئئئئئئئئئئئئئئئ أَ ْ اٍة ع َنئئئئئئئئئئئئئئئ مرَ ئئئئئئئئئئئئئئئ جر   یَئئئئئئئئئئئئئئئ ر  ا  ر در
 

 (138: 3891 ) خلز عي،
کشایدگان و پرداخات رناج سااختع رهااایاد بارای ، پیر و جوانتان آمده(بیتاهل) شمابه جانم سوگند  :ترجمه)

 .(بهاخون

ت حسان  برقاراری صال  بایع دو طار  جناگ دارد کاه اشااره باه سانّ ،شدگانکشته بهایخونپرداخت 
 پرداخات غرامات از ساوی دو تاع از ،ورزیدناد. نمونا  آنهای خیرخاواه باه آن اهتماام مایانسان معمویً



 13/سیمای امام رضا )ع( در آین  شعر دعبل خیاعی و نظیری نیشابوری 

 

جاهلی در یک جناگ طاوینی اسات کاه دساتمای  سارودن یکای از مشاهورتریع قصااید معتمدیع دورۀ 
بیت انتهایی، اشارۀ  ریفی اسات باه انتقااد دعبال از  ق  زهیر بع ابی سلمی شده است.دورۀ جاهلی یعنی معلّ

 دهندۀ رسالت اجتماعی او در قبال  لام و جاور حاکماان اساتنشانو امور  ادارۀی در عبّاسنی خلفای ناتوا
د کاه شااهد همایع  لام های اختصاصی شعر دعبل است زیرا چه بسا شاعران معاصر او بودنویژگی»که از 

طاالبی و ) «ا از تارس جاان یاا در طماع رسایدن باه جااه و مقاام، دم برنیاوردنادبودناد امّا و جور و انحرا 

   .(11: 1331 همکاران،
 ی چاون خاودش وابساته باه درباار پادشااهانایع است که نظیار ت نظیری با دعبل در ایع ارتبا وجه تفاو

از  مساتقیماًچنانکه مشهور است، دعبال باا جساارت تماام، ا ی به  لم و جور داشته است امّای کلّبود اشاره
 .ک: همان(ر.)پردازد ها میکند و به تهدید آنی انتقاد میعبّاساستبداد خلفای 

 از امام خواهیشفاعت. 0-4-2

سارایان پا  از مدح اماماان باوده کاه غالبااً مدیحه واره یکی از مضامیع عمدۀخواهی همل و شفاعتتوسّ
پااداش ا هاار  را باه عناوان بیرگاان دیاعک نماوده و شافاعت ستایش خداوند، قصاید خود را بادان متبارّ

در روایات نیای باه شافاعت غیارِ خادای متعاال اشااره شاده اسات. . انددب و ارادت خویش قلمداد کردها

: 1382 علاوی مهار،)« امتم هخیاره کاردهکااران امّااعتم را برای گناهمع شف»فرماید: م ) ( میپیامبر اسال
13) 

کناد ش امام علی )ع( و او از رساول خادا ) ( نقال میامام رضا )ع( از پدرش و او از جدّ ،در روایتی 
حساب پیاروان ماا باه ماا  ،تدر روز قیام)ترجمه: « ناتنا أساب شیعإمی  ذ   ان ی    مقیام »رمود: که آن حضرت ف

 .(12همان:) .(شودشود، حساب شیعیان ما به ما واگذار میواگذار می
و  ت به ایع امار پایبناد اساتد به شدّع است، به پیروی از اسال  خونظیری نیی که یکی از پیروان اهل تشیّ

تقااد او از بخشاش فراتار ای از مدای  خود را بدان اختصا  داده است تا در برابار گناهاانی کاه باه اعپاره

پیشاگاه خادا و رساول  در عمال نیاک  که صاالحان و پرهییکااران باا توشا آنگاهزند و است بدان چنگ 
ت و خویش را همراه با اشک نادامت تقادیم نمایاد و خاود را در پنااه عایّهای یابند، او سرودهمیحضور 

قیامات را اعماال آن اماام هماام  ل انساان در. او معیاار و ماالک سانجش اعمااقدرت حضرتش جای دهد
 داند:می

 وزن بااار مهاار اوشاااهی کااه در روز جاایا باای
 

 دنکار سنجیدن طاعات را از ننگ مییان خوش 
 

 (12: 1383 ،نیشابوری نظیری)
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غار  در  کارناما  اعماالو  داشاته اساتامیاد چشم و درگاه ایشان  نظیری همواره به شفاعت امام رضا )ع(

 :نامدنام  درد میا غمگناه خویش ر

 عفو بزآ« نظیری»همیون  صد جهانوی شای جرم

 رخسار خاکی بر درت مژگان خاونیع عرضاه کارد 
 

 شادم صاورت مارا زان خاوش نکاردآلاودۀ عصایان  

 درد مااارا از وضاااع عناااوان خاااوش نکااارد  نامااغم
 

 (383)همان: 

آورد. او مای وز قیامات باه شامار ( را صاله و پااداش خاودش در ر) امبریاپدعبل نیی، شفاعت اماماان و 

خاارد و نیای همااواره امیاد دارد کااه تارس و نااامنی در زناادگی دنیاوی را در راه بهشاات باریع بااه جاان می

 لطف و رحمت خویش قرار خواهند داد:او را مقرون  بیتاهل

ئئئئئئئئئئئ َ   جر إفَئئئئئئئئئئ ئئئئئئئئئئئ   ر ئئئئئئئئئئئبجر ر  ر أرْ  َ  مئئئئئئئئئئئ    مر    
 

 

ئئئئئئئئَدوسر غَ ی  م رئئئئئئئئ ْ دَ مَئئئئئئئئ اة  َأَیئئئئئئئ  ا ر َ   َئَتئئئئئئئئیئْ
 

 (131: 3891 ) خلز عي،
 امید زندگی مداوم در بهشت را دارم.( بیتاهلورزیدن به )ترجمه: مع با عش  
ْ ئئئ دْ َقئئئمَ . 3 نئْ  ت  ير خر  ایر َ ا ر َسئئئعْ أی ئئئا وَ یَ  مئئئد 
ئئئئئئئئئئئ ْ  أمَل تَئئئئئئئئئئئئَ  أ جر . 2 ئئئئئئئئئئئَثَ   مر  ة  ثرئئئئئئئئئئئَی أر  

 

 

ئئئئئئئئئئئئ   ألَ رْ أَلَ  أ جر وَ   اتر َد َوفَئئئئئئئئئئئئئَ   َئْعئئئئئئئئئئئئئْمئئئئئئئئئئئئئ  
   ر  َ َسئئئئئئئئئئئئئئئئئ َ   ئرئئئئئئئئئئئئئئئئئ َ د و دَ أْغئئئئئئئئئئئئئئئئئوح  وَ أر  

 

 (133)مهان: 
. 2. ت خااطر دارمدر دنیا به گاه سعی و تالش زنادگی باا تارس زیساتم و بعاد از مارگم، امیاد امنیّا. 1 )ترجمه: 

 کنم؟(سسری می روزگار ،که سی سال است پیوسته حسرت به دل بینینمی

 نتيجه
دهناد باا ایاع تفااوت کاه دعبال از ساوی میی ترجی  های مادّتلذّ  ارادت به امام )ع( را بر همهردو شاعر  .1

و مانناد دعبال تحات فشاار برخاوردار باوده ثروت و مکنات فاراوان از ی ا نظیرمنان امام تحت تعقیب بود امّدش

 حاکمان نبوده است.

اند با ایع تفاوت که هکر کرامات اماام در شاعر ستوده بخشندگی وام را به صفت کرم دو ام دعبل و نظیری هر .2

 امد بیشتری دارد.نظیری بس

همیاون ساایر  ع() رضااشثن و منیلت وایی امام را به تصاویر کشایده و در نگااه هاردو، اماام  ،هر دو شاعر. 3

 تری از او قرار دارند.رند و هم  کائنات در مرتب  پاییعدر مرکی دایرۀ امکان قرار دا بیتاهل

اند، عدالت حضرت و امیاد ماردم باه ترسیم کردهمام که دو شاعر آن را ا شخصیّتهای مشترک یکی از جنبه .1

ت کاه ماردم در روزگاار امامات دهندۀ ایع حقیقت اسایع امر نشان رهایی از مشکالتشان به وسیل  ایشان است.

 دانستند.یان را نامشروع میعبّاسایشان، دستگاه حکومت 
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)ع(  خواهی از اماامن شافاعتختاام اشعارشاان باه مضاموساعدعبل و نظیری به شکلی همانناد، باه عناوان ح. 2

باا  معماویً ،هل به ائمّو توسّ تعهّداشعار م چراکهی شود مناسب تلقّبندی تواند یک پایاناند که ایع امر میپرداخته

ل ایاع شااعران باه درگااه پااک ای بارای توساّ و در واقع ایع اشعار وسایله پذیردخواهی پایان میدعا و شفاعت

 دنیا و شفاعت در جهان آخرت است. هایتلذّستاوییی برای رهایی از خاندان عصمت و طهارت و د
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 1ا  رضا )ع( ي أشعار دعب   خلز عي ونظیي  منجی ا  ري )در سة مقارنة(ش صیجة  إلممعامل 

 2  َّ   دي چناريعلي
 یران، إزابلة عآداهبا، جامو  العربیةغة اللّ  قسم أس اذ مساعد يف

  3پ یسا   دي

 یران، إزابلوآداهبا، جامعة  الفارسیةطالبة ماجس ریة يف فرع الّلغة 

  ملل جص
مناقااأ أ اال بیااس الّرسااو  )ل( وفضاااالهم يف أشااعار م الرّاقیااة  عاادادب     أدباااا األدا الفارسااي والعاار  مااقاااع عاادد غااری قلیاال 

وعرّفاو م ننمااذج بشاریّة رااعاة دیق ادم. رسام الّشااعر العّباساي الّشاهری دعبال اخلزاعاي وناالی الّشااعر ا یاراين الّسااار علای ا اانه  
ّددة لشخصااّیة ا ماااع رعاا )ع( ال زاماااا ألّبهماا أل اال بیااس الّنايب )ع(. یرمااي  اااا اهلناد  يف الّشااعر الفارساي جوانااأ و لفااة وم عا

الّ حلیلاي. وقاد دباّم ما  الاال  البحا   - اع ماداا علی ا نه  الوصافي دوّاا ا قا  إلی إجراا دراسة مقارنة م  الّشاعری  ا انوری  
ما  ادادیر ذناره أّن دعابالا علای مساا وما لبشاریّة مجعااا. ة صااا ة للّشااعری  أساوة نسانة وقادو أّن ا مااع رعاا )ع( ییع ا  يف ن ارة ا

أّن نااال الّشااعری  اساا خدع  ة. إاّل یّ أعلای ما  ن ااریه ا یاراين ما  نیاا  االل ازاع باوبالا أ اال البیاس )ع( والاّدفاع عاا  نقاوقهم الّسالب
 الّشعر نأداة للوصو  إلی الّشفاعة يف یوع ادزاا.

میلیجة:  مکلما   اخلزاعي، ن ری  النیسابور ، ا ماع رعا )ع(، الّشعر ا ل زع ألّأ أ ل البیس )ع(، الّشفاعة.  الّدعبل  مدج
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