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 ی الهیانبيا و سيمای امام رضا )ع( بررسی تطبيقی
 4ریم(آن ک)مطالعة موردی: شعر فارسی و قر

 2زادهخلیل بیگ
 ، ایراندانشگاه رازی کرمانشاه ،فارسی ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 3غالمرضا حیدری
 ، ایراندانشگاه رازی کرمانشاه ،فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 4یشهناز کریم
 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،فارسی ادبیّات ارشد زبان وکارشناس

 کيدهچ
 شاایران و زباانو ذها   دگردانیاهاای ییاروان آل یلای )ع( قبلة دل را خراسان ،هجرت امام رضا )ع( از مدینه به ایران

ت تحاوّا در یای گوی قرن ششا  هجاریسنایی غزنوی شایر یارسی. فتیاییوند  سیمای رضویسیره و با  گوییارسی
در شعر شایران  یکی از موضویات مه ازش سیمای رضوی یردیس از آن، و  ییشگام شدسیاسی فرهنگی، اجتمایی و 

 سیمای امام رضا )ع( و برابری یا برتری آن با سایمای برخایهای . ای  یژوهش با هدف تبیی  جلوهگردید گویارسیی
ص ( با تکیه بر آیات و قصالمیلیه  السّو خضر  ، یوسفسلیمان داوود،حضرت آدم، ادریس، ) غیر اولوالعزم الهی انبیای

در یی یاسخ به  ،بنابرای . است گردیدهانجام  تطبیقی یرویکرد و تحلیلی - به روش توصیفی شعر فارسی قرآن کری  در
قارآن کاری   و قصاص امام رضا )ع( در شعر فارسی با تکیه بر آیاات های سیمای انبیاییِی و کیفی جلوهچگونگی کمّ

و نیز  )ع( امام رضای، سیرة تعلیمی و تبلیغی، کرامات و دانش سیمای ظاهری، سجایای فردی و اجتمای گردید که مشخّص
ناور  یماوارد در کاه، بلانبیای مذکور یکای اساتدر سیمای  ،حضرت نی و معنوی آمشابه در حیات مادّرویدادهای 
 .ها برگرفته از سیمای رضوی استوجودی آن

 .تطبیقی ادبیّاتعر رضوی، انبیای غیر اولوالعزم، ش قرآن کری ، امام رضا )ع(، :واژگان کليدی
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 پيشگفتار. 4

یس از ظهور اسالم و ورود فرهناگ دینای باه ایاران در ادر فارسای رونقای دوبااره  ،آیینی و دینی ادبیّات

از ادر آیینای و دینای اساتقبال کردناد کاه  ،ادر فارسای تناوّعفت و شایران و نویسندگان در گساترة میا

هاای انساانی، های اساالمی، اخاالو و ارزشرف و اندیشاهنتیجاة آن توصایف و تبیای  سایمای دیا ، معاا

هایی مضامون و هااترکیبآفریادن ینای ها  باا ایران آیشا ،بنابرای ییشوایان، رهبران و بزرگان دینی شد. 

اثرگاذاری زباان شاعر بایا  . کننادمیمخاطب ایجاد  و موضوعمیان گوینده،  سویه سهنویی ارتباط  تازه

 ی بارایتاری  الگوهاای کماالمناسابکاه را  (ع)امامان معصاوم  انبیای الهی وسیمای  ،گردیده تا شایران

 ها و حقاای  زناادگی، داساتانهااروایت احادیا ، بساایاری ازو  کارده معرّفای، در آثارشاان هساتند انساان

 ند.یای لفظی و معنوی بسرهاآرایهزیور  به)ع( را  اطهار ةائمّ ییامبران و

ادر شاایران  کاه اساتمعاارف دینای  هاا وارزش نشار بارای حفاو وی مطمائ  میراث ،شعر ، ایبنابر

برخای  از بایش ،در ایاران شاانرمطهّ وجود مرقادحضور حضرت و نیز به دلیل  را ارضامام سیمای  فارسی

فضاایل خانادان ییاامبر ) (  چه ستایش مناقب واند. اگرن انعکاس دادهرشاادیگر در آث و معصومی  هائمّ

 مادای  رضاوی ،گوییارسای شاایرانا امّا از قرن چهارم شروع شاد، ن معصوم )ع(گرایش به مدح اماما و

)احمادی ع باه او  رساید ماذهب تشایّ یاافت  ترسمیّ ه وحکومت صفویّ که در نداهسروداز قرن شش   را

و  )ع( موسای الرّضااحضارت یلای با  سایمای گااهی  ،شاایرانایا  . (12: 1377 زاده،نقاوی وندی جبیر

در  آیاات و قصاص قارآن کاری و با تکیاه بار  رتطبیقی تأثیر و تأثّ کردروی را با زماولوالعانبیای الهی غیر 

 .اندتبیی  کرده راآنان  ی و معنویمادّسلوک  ، سیره ویشخصیّتتشابه بازتار یا  و اندهسرودشعرشان 

ی ساجایا فضاایل و تبیای  یکای ؛انادیای گرفته دو هادف بازرر را ،در ای  رویکرد تطبیقی شایران

 مقام معنوی و جایگااه ایشاان در قیااس باا انبیاای الهای باآشنایی مخاطب دیگر  و )ع( ی امام رضاتشخصیّ

چند ساویة الگوهاای معناوی و  معرّفیادر فارسی به شایران  رغبت و ای از انگیزهجلوه که غیر اولوالعزم

 ند.تقویت کنف رضوی معار به بالغیو با آفرینش مضامی  ادبی مخاطب را  توجّهانگیزة  تا تربیتی است

بخاش  ،یملّا ادبیّااتی اسات، چاون زباان و و زباان ملّا ادبیّااتغنابخشای باه  ،تطبیقای ادبیّاترسالت 

ایا  ( و 222: 1383نظاری مانظ ، ر.ک: های تطبیقای و یکای از ارکاان آن اسات )نایذیر یژوهشجدایی
روابا   کاه یباارت از تحقیا  درم شاده انجا رمبتنی بر رابطة تأثیر و تأثّ تطبیقی ادبیّاترویکرد  یژوهش با
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: 2،   1333کااور، ی زرّر.ک: ) اسات. ملال و اقاوام مختلاف جهاان ادبای میاان - فرهنگایو مناسابات 
 م، دوّادبای - سااحت فرهنگایدو متفاوت زبان  ستنخ ؛ی آن شامل دو اصل استتری  مبانمه  که (122

شاعر فارسای و کاه ، چنان(22-17 :1383 ،کفاافیر.ک: )ادبای  - بی  دو سااحت فرهنگایرواب  تاریخی 

 با ه  دارند. تاریخی ایتعامل و رابطه ا، امّندمتفاوت یزبانساحت دو  قرآن کری 

 . بيان مسأله4-4
 یجریاان چوناانسیمای امام رضا )ع( باا سارودة سانایی در قارن ششا  آغااز گردیاد و  توصیف و ترویج

سایمای  ،یران با تکیه بر آیات و قصص قارآن کاری شا فارسی ادامه یافت. ادرشعری تا یصر حاضر در 

امام رضا )ع( و انبیای غیر اولوالعزم )حضارت آدم، ادریاس، یوساف، سالیمان و خضار( را باا رویکاردی 

در )ع( را  نظاری اماام رضااا مباانی یملای و مشاابهت سایرةاند و هساروددر شاعر رضاوی فارسای تطبیقای 
( شاایر 32ای  یاژوهش شاعر رضاوی ناود شاایر ) اند.مقایسه کرده مانبیای غیر اولوالعزبا برابری یا برتری 

انبیاای اماام رضاا )ع( و  سایمای تطبیقیگسترة ادر فارسی را از قرن شش  تا دوران معاصر با هدف تبیی  

تحلیلای و باا تکیاه بار  - باه روش توصایفی برابری یا برتاری سایره و صافات رضاوی نیزو  غیر اولوالعزم
 .کرده استتبیی   تطبیقی، در شعر فارسی و قرآن کری  بررسی، تحلیل و یّاتادبدهای مکاتب شگر

 پژوهش پيشينة. 4-0
شاامل هفات   قبلاةدر تبیی  سیمای رضوی در شاعر فارسای نوشاته شاده،  کنونکه تا هاییکتار تری مه 

وع اشاعار باا موضا (1377) محماود شااهرخی اس مشاف  کاشاانی ویبّاز  امام رضا )ع( آثار شایران دربارة
یلای  احماد احمادی بیرجنادی و از مدای  رضوی در شعر فارسی رضوی با مضامی  یرفانی مذهبی است.

تااریخ هازار  .کارده اساترا از قرن شش  تا یصر حاضار گاردآوری  که اشعار رضوی (1377) زادهنقوی
ضاوع نگااهی ا موبا (1383)اساماییل آذر  باه سریرساتی در سه جلاد امام رضا )ع( ةسالة شعر فارسی دربار

 از قرن ششا  تاا یصار حاضاریربی  به زبان فارسی وو گردآوری اشعار رضوی  امام رضا )ع( شخصیّتبه 

 موضاوع ا یژوهشای بااامّا اناد،تبیی  کردهدر شعر فارسی را  )ع( سیمای امام رضا ی کهمتعدّدو نیز مقاات 

 دیده نشد. قرآن کری  و شعر فارسیانبیای غیر اولوالعزم در  وامام رضا )ع( بررسی تطبیقی سیمای 

 پژوهشو ضرورت  اهمّيّت. 4-9
جایگااه و منزلات حضارت  سانجیده و غیر اولوالعزم یانبیابرخی با را  امام رضا )ع( سیمای ،یژوهشای  
 کاارکرد نیاز و ؛کارده اساتشایران ادر فارسی تبیای  در اندیشة کنون از ای  زاویه دیده نشده،  که تارا 
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بارای توصایف  شاایران ادر فارسای از آن سایمای انبیاای الهای و الهاام در تبیای نی آرقصص قآیات و 

 ی برخوردار است.است که تحقی  در آن از اولویّت خاصّ تازه و مه  موضویی سیمای رضوی،

 . پردازش تحليلی موضوع0
ناار  عرفاتو آبشاخوری تاازه از م کارد جاادیادر شعر فارسی  ایتازه جریانقرن شش  در سنایی غزنوی 

از آبشاخورهای جوشااان و مباانی و محتاوایی  کاه شاایران در مادای  خاوددر ادر فارسای یروراناد، چنان

 .اخاذ و اقتبااس کردناد روایات دینایو  ، زندگانی معصومی  )ع(قرآنی آیات قرآن کری ، قصصبیکران 

و یاا وااتار لاوالعزم نبیاای غیار اوبرخی ا شخصیّتسیمای امام رضا )ع( را در آیینة  ،برخی مدای  رضوی

ذوقای  های جمالی و کمالی را با تکیه بر آیات و قصص قرآنای باا نگااهیتبیی  کرده و ای  جلوه هااز آن

 اند.در شعر فارسی به زیبایی سروده و بالغی

 (حضرت آدم )ع و رضا )ع( امامسيمای . 0-4
( و هشات باار باه یناوان عآدم )باه ناام  هفاده باارنام مبارک حضرت آدم )ع( کاه نخساتی  ییاامبر اسات، 

بیسات و یانج باار در ناه ساوره و در بیسات و یانج در مجموع آدم )ع(  ةبه ینوان ذریّ باریک)ع( و  آدمبنی

  ناام چهاارمی  گویاد: ادیامایشیخ صادوو  (.38: 1  ، 1382قرشی، ر.ک: )   آمده استکریقرآن  ةآی

خداوناد ( و 14 و 13: 1333)شایخ صادوو،  شاده اساتی  اسات کاه آدم )ع( از آن خلا  درونی زم ةای

 (.2 )همان:تا دلیل باشد بر قدرت الهی  آدم )ع( را بدون یدر و مادر بیافرید

 )ع(آدم  امام رضا )ع( و حضرتآفرینش چگونگی . 0-4-4
َْْربُّا َْْقَال ََْْوِإذْ »فرمایاد: خدای متعال در قارآن کاری  می ِِِْإّ ِ اَْخاللِ ْ ْلِل َمالَِئَكا ًا ْ ِّ ا    ْ َبَشا  ُ ْ ن َام  ََ ْ ان  ِّ ْ .«ْنَْصل َصال  

گال  ةکه یروردگارت به فرشتگان یال  اظهار فرمود که م  بشری از ماادّ آنگاه)یاد آر(  و)ترجمه:  (82/ْحجً)

شاایر از ایا  آیاه اساتفاده کارده و در تبیای  آر و گال وجاودی  (.ر، خلا  خاواه  کاردمتغیّ ةو ای کهن

 کند:می اظهارنظرحضرت آدم )ع( 

 آر خااک و طینت آدم که یزدانش سرشات از
 

 ایا  آر طهاور ب بود وای  خاک طیّ گویی از 
 

 (1)(88 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازصباحی بیدگلی)

آر و گال وجاود  ،س و ارزشامند اسات کاه در نگااه شاایربارگاه امام رضا )ع( چناان مقادّ آر و خاکِ

 ور و خاک طیّب است.حضرت آدم )ع( از ای  آر طه

 :با مطلع ایقصیدهدر  جیحون یزدی
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 خورشااید گریاازان بااودت در خاا  گیساااو

 

 زی  حلقه بدان حلقه و زیا  ساوی بادان ساو 

 

 (132: همان :، به نقل از)جیحون یزدی

   :خواندمیکعبه  دوش قدس ورا ه  آن و داندمیه فلک برتر امام هشت  را از نُبارگاه 

 دوشقادس آماده ها کاخش همه با ساحت 
 

 کاااویش هماااه باااا یااارش الهااای زده یهلاااو 

 

 )همان(

باااتر  واز دیدگاه ای  شایر هدف آفرینش، وجود ییامبر ) ( و فرزندان او از جمله امام رضاا )ع( باوده 

و فرزنادش اماام  مرتباتختمیآفارینش وجاود مباارک حضارت  را در گارو حضارت آدمخلقت  اینکه

 ض خلقت حضرت آدم باشند:تا واسطة فی ینداردهشت  می

 حااال اگاار دساات تااو تااانسرشاات گاال آدم 

 

 دو زاناااوه در ملاااک یااادم باااود نشساااته بااا 

 

 (همان)

 وجاود حضارت آدم )ع( گالواسطة فیض سرشات  مام رضا )ع( ایتقاد دارد که دست مبارک ا ،شایر

َِْم بْبنا »حادی  قدسای  که الهامی از است ْین ا  ُ ْصاحلحلْاْيْنمخناً ََ (4ْ:82ْ ْج2638ْمجها ر ْْ) بانْ ي «. ربعا
 .باشدمی گاه سرشت .(دست خویش در چهل صب م  گل آدم را به )ترجمه: 

دانساته ج )ع( جاوجود مبارک حضرت ثاام  الحچنی  صحبت اری مقصود آفرینش و خل  مردم را هم

دند و شاا و آدم صااحب فرزناد نمی  باود، حاوّگوید: اگار غیار از ایامیایشان در منقبت مقام و منزلت و 

 :دآمنسل بشر به وجود نمی

 بودی اگار ناه مقصاود باودی ز خلا  موجاود

 

 حامااال هناااوزا از بوالبشاار کجاااا باااود حااوّ 

 

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

ی فارسای بازتاار بیشاتری ر رضاویام است، در شع و زبانزد خا ّکه کرم امام رضا )ع(  و بخششصفت 

 از طباایع چهارگاناه حضارت آدماسات باا سرشات  ذاتایرا کاه ای  صفت امام )ع( . وصال شیرازی دارد

یلا   کارم و جاود، ،حلا ز امام رضا )ع( ا ،آفریده شده ارکان از چهار گوید: اگر آدم )ع(می سنجد ومی

 است:
 اگاار آمااد یدیااد از چااار ارکااان گااوهر آدم

 

 ز یل  و حل  و جود و رحمت آمد چارارکانش 
 

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

َْ ص اََى إِْ» حضرت آدم، نوح، آل ابراهی  و آل یماران برگزیادگان خداوناد متعاال هساتند: ن  حالْامَ َبْوَْْ نْ َّللن
ً هنَمْوَْوَْ ِْإب  ََْمَ  ً َ َْعَلا ْ ل عاللَم ً  / «مَ ِْعم  خداوند، آدم و نوح و آل ابراهی  و آل یماران )ترجمه:  (66ْ)م ْعما

 کاه حضارت آدم . روزیکنادن میاحضارت آدم )ع( را بیات مقاام نباوّ ،ای  آیه (.را بر جهانیان برترى داد

اهی خودخاو باه دلیال غارور و زمی  بپاذیرد، شایطانیروردگار را در  اللهی ةخلیف)ع( برگزیده شد تا مقام 

شااایران رضااوی ایاا  حادثااه را در  حضاارت آدم )ع( سااجده نکاارد.بااه  و ر ساارییچیاز فرمااان یروردگااا

ناور رضاوی در ییشاانی  یادنت یادم ساجدة ابلایس را ندیلّا که از جمله اندبا تعابیری ذکر کرده شانرشع

 :اندحضرت آدم دانسته
 آدم ندیااااد ةرا در جبهااااو افااااروز تاااانااااور دل

 

 خطار اصطفی زان سجده شیطان خوش نکرد روز 
 

 (32 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازنظیری نیشابوری)

 دیادرضاوی را در ییشاانی حضارت آدم میحضارت  یناور وجاود شیطان اگرگوید: میروش  اردستانی 

 کرد:سجدة او ابا نمی از

 چااه نااور تااو در یشاات بوالبشاارشاایطان چنان
 

 او داشااااتی ابااااا ةدیااادی کجااااا ز سااااجد 

 

 (122: ه نقل از: همانب )روش  اردستانی

بخشایده شاد و منزلات اماام رضاا )ع(  وبه آباروی  (282ْ)یه/«ْیَء َ ب َْربنه ْفَاغَ َْْیَعص» یصیان حضرت آدم

 گناه اواد حضرت آدم )ع( را بخشید: ،نیز خدای تعالی به احترام ای  امام همام
 جرمی که آدم کرده بود از آر رویت شساته شاد

 

 خال یصایان خاوش نکارد ح ، بر روی اواد بشر 
 

 (38 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازنظیری نیشابوری) 

 دانند:ک به درگاه امام رضا )ع( را مایة رستگاری میل و تمسّتوسّ ،سرای، شایران رضویبنابرای 
 جوی شفایت از تو خواه  زی ح  از یصیان که ره

 

 یصاایانشت باارد ت گرچااه آدم را ز جنّاابااه جنّاا 
 

 (122 :، به نقل از همان)همای شیرازی

 هستی به اسرار آدم )ع( و حضرت امام رضا )ع( علم. 0-4-9
هاایى کاه داشات باه ته آدم آماوزش داد و آدم باا قابلیّایعنى اسرار هساتى را با« یل  اسماء»خدای تعالی 

َوْ»را بیاان کنیاد  « اساما»، دییگویمر راست گرفت و سپس به فرشتگان یرضه کرد و فرمود: اگخوبى فرا
ْك  ا  م َْصا َالءَْهاا  ُءِْإ  ََالَ ْئَنِح  ا ِ ْبَِءْس  ِِْفَا م َْعَلا ْ ل َمالَِئَكا ََاه  ًَ َع لنَهالْم ْن ْك  َلء ْمَ َبْ أَلْس  َََْعلنَم ً//ْ.«ْلِ ِق  و)ترجماه:  (62)بَا



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

 

دید آورد و فرمود: اسماء ایناان را حقای  آن اسماء را در نظر فرشتگان ی آنگاهاسماء را به آدم یاد داد،  ةخدا هم

یلمای کاه باه حضارت آدم داده »گوید: ره( می) طباطباییالمه ی (.بیان کنید اگر شما در دیوی خود صادقید

غیاب قارار داشاتند و ناوع یلا   ةکه در یس یارد ات موجوداتی زنده و یاقل بودهشد یل  به اسماء یا مسمیّ

اساماء ... یلا  باه  .آگااهی اسات کاه ماا باه موجاودات داریا  و آگاهی نسبت به آن، غیار از ایا  یلا  و

 «ساااخته اسااتو آشااکار می داشااتهبرمیهااا یاارده و از ذوات آن ای بااوده کااه از حقااای  وجااودیگوناهبه

ی و یلاا  ادیلا  خاداد و از آیاه و تفسایر آن بهاره گرفتاهیر شااکاه ( 182-182: 1   ،1374 )طباطباایی،

( ارزانای داشاته و عداناد کاه باه حضارت آدم ))ع( می اماام رضاا« محمّادیاال  آل »ور باه اسمائی را منس

 :نهاده استچون تاجی بر فرو او 

 نهااااادی تااااو باااار فاااارو او تااااا  یلاااا 

 

 کااااه آدم یلاااا  زد باااار یاااارش ایظاااا  

 

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

رضاا اماام  اگرچاهوااتار و الهی اماام رضاا )ع(  معنوی وجایگاه  منزلت وبنابرای ، شایر معتقد است که 

حضارت آدم )ع( ، در مقاام یلا  و معنویات در بااط  و اامّا ،فرزنادان حضارت آدم اسات از در ظاهر )ع(

 :ست)ع( ا ی از فرزندان امامفرزند

 ولاااایک بااااه صااااورت تااااو فرزنااااد آدم 
 

 باااه معنااای اساااات فرزناااد فرزناااادت آدم 

 

 (122: ان، به نقل از: هم)همای شیرازی

 سيمای امام رضا )ع( و حضرت ادریس )ع(. 0-0
ییاامبران الهای اسات کاه بناا  ( از23و مری /  82 /)انبیاء شدهنام وی در قرآن کری  ذکر  دو بار ادریس که

ناام او  یادر ناوح اسات. جادّ« ادریس» ران،طب  نقل بسیارى از مفسّ .رخی روایات به آسمان یرو  کردبر ب

لای  زیارا او اوّ ؛داننادمى« درس»ة باشد که بعضاى آن را از ماادّمى« ادریس»و در یربی « اخنوخ» در تورات

و  ت احاطاه داشاتأت، به یلا  نجاوم و حساار و هیااو یالوه بر مقام نبوّ کسى بود که با قل  خ  نوشت،

: 13  ، 1382)جمعای از نویساندگان،  هاا آموخاتنخستی  کسى بود که طارز دوخات  لبااس را باه انساان

اسات کاه املاال حضارت ادریاس ن نااچ سارایان رضویدر اندیشة شایر )ع( یلمی امام رضا مقام (.123

س و معلّا  انبیاایی مادرّ ،هساتند و حضارتحضارت نشای  بارگااه یلا  درگاه ،ییامبر )ع( و لقمان حکی 

 است: ادریس ییامبر چون
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 باااه درگااااه یلمااات یااای کساااب حکمااات

 

 هااازاران ساااتاده چاااو ادریاااس و لقماااان 

 

 (187: 1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازشهار تربتی)

 جاارجیس ةایااا ماادرس ادریااس و خواجاا

 

 هااا ماادروسکاه هساات یاایش یلااوم تااو یل  

 

 (122 :، به نقل از: همان)سروش اصفهانی
سارای در اندیشاة شاایران رضوی بااطنی م رضا )ع( بر یلاوم ظااهری واشراف اما دانایی و وسعت اندیشه،

انبیاای بازرر الهای  و ی الهای اساتایلاوم تماام اولیا جامع رساوم هماة انبیااء و که امام )ع( ان استچن

 )ع( هستند: کرم امام رضا چی  خوان جود وهمگی خوشه
 رساااااوم هماااااه انبیاااااا از تاااااو ظااااااهر

 

 یلاااااوم هماااااه اولیاااااا در تاااااو مااااادغ  

 

 (122: ، به نقل از: همان)همای شیرازی
 وح و خلیالهود و ادریس و شعیب و آدم و ن

 خاوارت  به ت  از خوان اکرام و یطایش ریزه
 

 رسلی ااااااء مااااا  و انبیاااااقیاء متّااااااااولی 
 چی و جاللش خوشاه سر به سر از خرم  یزّ

 

 (171 :، به نقل از: همانعرا نادریالشّ )امیر
 سيمای امام رضا )ع( و حضرت داوود )ع(. 0-9

حضارت یعقاور  ناگاوادر و شاام دیاده باه جهاان گشاود، او از ندر سرزمینی بی  مص )ع( حضرت داوود
 .(12و  14 :14،   1423 )مجلسای، رسادبه نُه واسطه باه یکای از فرزنادان حضارت یعقاور مای کهاست 

َْعح اَ نلْ»از جملاه: اسات.  متعادّدقرآنى و مورد تمجید و ستایش آیات  ةهاى برجستشخصیّتداود از   ً ا َو ذك 
َْذ ْ ألَي ِ ْ  َ آرى او  باه یااد آر. باود متعادّدما را که داراى امکانات  ةو داود، بند)ترجمه:  (21)ص/ْْ«ِإنناه ْئَّو  ْ   و 

ار و آواز هااى خاداداد داود، صاوت زیباا و جاذّیکاى از نعمات .(ساوى خادا باود کننده بهبسیار بازگشت
امیار  .خوانادر مخاطباان ماىهاا را باهاى آسمانى زباور، مزامیار و حکماتآن ییام ةنیکویى بود که به وسیل

 ،می  اساوهاگر خواستى باه یناوان ساوّ و ؛شمرده است اهل بهشتقاری )ع( داود را بدی  مناسبت  مؤمنان
 .(322 :2،   1384، ی)مجلس بهشتیان است ةک  که صاحب مزامیر بود و خوانند ىبه داود تأسّ

 ت، بایاد گفات: مطااب  کاالمخاود اوسا ةاناد سارودر کردهکتار زبور حضرت داوود که بعضی تصوّ

نیاز  و .(د دادیا و زباور را باه داوو)ترجمه:  (232/ْء)نُال«ْ  رْاب ازَْْ َْن الْ  وْ تَْء وَْ»سمانی است: قرآن زبور کتار آ
ًِثا َهلِْعَحلِ َيْ لصنلِِل   َْ» َر َضَْي ًِْئَ نْ أل  َْكَ حا َ لِْفْ لزنب  ِرِْ نْبَاع ِ ْ لذِّك    ََ ما ییش از ایا  قارآن جمه: )تر (201/ْء) نحنالْ«َوَل

 الحاانیخوشای ، حضارت داوود باه بناابر (.برنادما  باه ارم می ةدر زبور نوشتی  که زمی  را بندگان شایست

 مشهور است.
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اى در خراساان بقعاه: »شنیدم کاه فرماود (ع)ضا گوید: از امام یلى ب  موسى الرّیحس  ب  یلى ب  فضال م

و در صاور  فرارسادزمانى کاه قیامات  گردد و همواره تایرشتگان مرفت و آمد ف است که در آینده محلّ

باه  آنجااآیناد و گروهاى از آناان از یما دمیده شود گروهى از مالئکه از آسامان باه ساوى آن بقعاه فارود

 گوید:شایر می بنابرای  (33: 1373 ،شیخ صدوو) «روندمیآسمان 

 هاهار صاب  بار گلدساته خوانتسبی مقریان 

 

 زبااور لذکاار یااا داوود مشااغو یااا ملااک در 

 

 (88: 1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازبیدگلیصباحی )

 ،دآینامایفارود  )ع( به بارگاه مبارک امام رضااهر صب   فرشتگانی که معتقد است،ای  بیت شایر در 

 انند.خومیرا  که زبور داوود که صوتی زیبا دارند، گویی هستندقاریانی  و انخوانتسبی 

 سيمای امام رضا )ع( و حضرت سليمان )ع(. 0-1
داوود،  ،ناان یادرشودیاایش را مساتجار و چ ،عالاسرائیل است که خداوند متسلیمان یکی از انبیای بنی

ت و یادشااهی را باه وی یطاا کارد و گساترة حااکمیّتی و اقتادارش بسایار گساترده باود، حاکمیّات و نبوّ

 های بقاره،اسات. ناام حضارت سالیمان )ع( در ساورههیچ احدی نبخشایده بعد از او به  خداوند قدرتی که

ِْإنناه ْئَون  ْ وَْ» .آمده است أنساء، انعام، انبیاء،  ، نمل و سب اَلن ملَ ْنِع اَمْ ل َعح ا   َ ْل  )ترجماه: ْ(60)ص/ْ .«َوَهح  الْلِا  و 

 بسیار اناباه و رجاوعخدا  زیرا به درگاه  دای بواو بسیار نیکو بنده، ی یطا کردفرزندش سلیمان را به داوود )ع(  و

و یصارگاهان مسایر  ییمودیمگاهان مسیر یک ماه را خر ساختی  که صب برای سلیمان باد را مسّ (.کردمی

یاک ماااه را و چشاامة مااس )مااذار( را بارای او روان ساااختی  و گروهاای از جاا ّ یاایش روی او بااه اذن 

کارد او را از یاذار آتاش ساوزان ا از فرماان ماا سارییچی میهکردند و هر کدام از آنیروردگار کار می

هاا، ظاروف بازرر معبدها، تملال ؛کردندخواست برایش درست میها هرچه سلیمان می. آنچشاندی یم

 هاای ثابات کاه از بزرگای قابال حمال و نقال نباود. )جمعای از نویساندگان،هاا و دیگغذا همانند حوض

1382،   18 :33). 

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

، ینگینااصاااحب یژواکاای گسااترده دارد، آمااوزة ادبیّاااتکااه در )ع(  ساالیمانحضاارت  برجسااتةویژگاای 

ی ملاک هااجلوه شاایران فارسای در مدای  رضاویکه  (212: 1333 )شمیسا، ستاقهر دیوان  و یادشاهی

شاایر ایتقااد دارد کاه  .ساتارونا  کا ناچیز و  )ع( رضاامام  قیاس با بارگاه ملکوتیبارگاه سلیمانی در  و

)ع( باال فرشاتگان  ایناک فارش درگااه اماام رضاا ،کردمیبر بال یرندگان یرواز  )ع( اگر حضرت سلیمان
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)ع( چارا   مرتباتختمیکند، چون مهار نباوّت حضارت ، سلیمان از ای  درگاه دریوزة میبنابرای ، است

دهاد، مشارف بارگااه رضاوی باه سالیمان خبار می سابأر هدهاد از بخش محفل رضوی است و اگیروشن

 :جبرئیل امی  است

 فارش اینااک باار زمای  درگهاات بااال ملااک

 

 

 گاار ساالیمان سااایه برداشاات از بااال طیااور

 

 (83 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل از)صباحی بیدگلی 

 خواهی طلب ک روی در وجه اهلل آور و آنچه می
 

 ریاااوزه آیاااد، گااار سلیمانسااات اینجااااکااز یااای د 
 

 (222 :، به نقل از: همان)فروزانفر

 نگااای  مهااار سااالیمان چاااه قیاااد راه شاااود

 

 ت چاارا  انجمنساااترا کااه مهاار نبااوّو تاا 

 

 (24: ، به نقل از: همان)بابافغانی

 چنانااک القاادسروحآیااد باار آسااتان تااو 

 

 هدهااااد بااااه بارگاااااه ساااالیمانی از ساااابا 

 

 (122 :همان ، به نقل از:)روش  اردستانی

اماام  ،سارایشاایر رضوی امّا بود، )ع( حضرت سلیمان سیطرة قدرتدر به فرمان خداوند  اگر انس و ج ّ

و شاایر بار  ف خداوند صاحب ای  نعمات بازرر اساتکه از طرداند قدر می خر بر قضا ومسّرا رضا )ع( 

 داند:حضرت سلیمان )ع( را تسلی  بارگاه رضوی می ،ای  اساس

 ا کااارد قضااا در چنباار طایااتشااه ملااک رضاا
 

 به دیوانش سلیمان، چون سلیمان را که دیوانش 
 

 (128 :، به نقل از: همان)وصال شیرازی

 او یماودی و افقای باه انگشاتری حضارت سالیمان )ع( و یادشااهی شاگردیبابافغانی کاه در ای از قصیده

ز نگای  یادشااهی و حاکمیّات وااتار ا ،، نشان خات  و مهر دولت رضوی را در شاکلی مضامرداردتلمی  

 ستاید:داند و مقام معنوی امام رضا )ع( را در توصیفی زیبا چنی  میسلیمانی می

 ه چمنساتی که یاک رقماش آباروی نُاخطّ
 یلاای موسااای جعفااار کاااه مهااار دولااات او
 بااه نقااش خااات  او گاار هاازار جااوهر جااان
 ز شااااارح میمنااااات خاااااات  هماااااایونش
 بااه مهاار اوسااات کااه یرواناااة حیااات اباااد

 نشاااان خاااات  سااالطان دیااا  ابوالحسنسااات 
 سااااتارة شااااارف و آفتااااار انجمنسااااات

 جااای خویشتنسااته شااود نلااار یکایااک باا
 همااای ناطقاااه را مهااار یجاااز بااار دهنسااات
 تز شاااهر روح مقااارّر باااه کشاااور بدنسااا
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 هر سااایرار لعااال خاااات  اوحااادی  گاااو
 در آن صااحیفه کااه طغاارای او کننااد رقاا 
 ساااااواد خاااااات  فیاااااروزة ساااااعادت او
 یقیاااا  خااااات  توقیااااع حکاااا  آل یلاااای

 

 چااو شااهد در دهاا  طااوطی شکرشکنساات
 چااه جااای الااة نعمااان و باارر نسترنساات

 را مزیاال مکاار و فنساات جویرباادهسااپهر 
 باه چشا  اهال نظار چاون ساهیل در یمنسات

 

 (23 :، به نقل از: همان)بابافغانی

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

که اس  ایظ  الهی بار آن نقاش باود و سالطنت وی بار اناس و جا   )ع( انگشتری و مهر حضرت سلیمان

آورد و چنادی سالطنت کارد تاا باار دیگار  به دستشکل سلیمان آن انگشتری را ه بسته بدان بود، دیوی ب

 و انگشاتری حضارت سالیمان )ع( داساتانسالیمان افتااد و سالطنت خاود را بازیافات.  به دستانگشتری 

داساتان حضارت سالیمان )ع( در شاعر  معاروف حکایاات، از   دیاوسرقت آن توساّ  شدن یاموضوع گ 

 ناد.اهخلا  کردآن )ع( باا  مناقب اماام رضاا فضایل و را در انگیزیمضامی  خیال نیرااش کهست فارسی ا

و او  اسات یافتاهشایر معتقد است که حضرت سلیمان )ع( نام امام رضا )ع( را شفیع کارده و انگشاتری را 

 م )ع( را ملجأ کند:نیز باید درگاه اما

 راو نااه گاار ساالیمان کااردی شاافیع نااام تاا

 

 هنااوز بااودی در چناااگ اهاارم  محباااوس 

 

 (118 :، به نقل از: همان)سروش اصفهانی

 ملجاااائینااادری را غیااار درگاهااات نباشاااد 
 

 چون سلیمان دارد از یون تو اندر کف نگای  
 

 (172 :، به نقل از: همانادریا نعرالشّ امیر)

 در علم اسرار حضرت سليمان )ع( ام رضا )ع( برام برتری .0-1-9

ََا  ْ»شاد: ماییش غافال نهانعمت شکر یاد ح  و از گاهچیه انبیای الهی چون دیگرع( ) حضرت سلیمان َوَل
َلن َملَ ِْعل مالْوَْ َْ  و وَ َْول  ِْعَحلِ ِ/ْ ل م اْقَلُمتَانا َ ل َْكِثري ْ ِّن  ْ لنِذيَْفضنَلَ لَْعَل  ََْ ِل َم   َّْللِن  ِ ِ همانا ماا باه )ترجمه: ْ(21)منا//ْْ«.  

سپاس خدای را که ما را بر بسایاری از بنادگان  گفتند: ستایش و سلیمان مقام دانشی بزرر یطا کردی  و داود و

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

ْئَو زِع اِ ْفَا َْ» ... سخ  مور شنید ِِلَالَْوقَالَ َْر ِّ ََلِحکلْا ِّنْقَا   َمْ ُن ْنِع َمَ اَ ْ لناِ َْْح ًَ َْئش اک  َْعَلاْئَ   ََ ا ْ يْنَوَعَلا َْو لِا َْْيْنئَنا َعم  َوئَ  
ََل/ ْوَْ  ً تَا َِ َ ِْفَْْئ  ِخل ِ ْئَع َمَ/َْصلِِللْا  َ ًَ ََِْْب ن مورچه تبساّ  سلیمان( از سخ  آ))ترجمه: (28ْ)من//ْْ.«ِعَحلِ َکْ لصنلِِلِ

باشا  کاه باه ما  و یادر و ماادرم  ییهاانعمت  چنان ک  که ییوسته سپاسگزار : یروردگاراکرد و خندید و گفت
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  بدار و مرا باه لطاف و رحمات خاود در صاف مرا به یمل صال  خالصی که تو بپسندی موفّ .ایارزانی داشته

 از کاار )ع( سالیمانحضارت  اگار تاسا صابای کاشاانی معتقاد (.ات داخال گاردانخا  شایستهبندگان 

)ع( از  موسای الرّضاااماام یلای با   آفاو و انفاس به اسرارا یل  امّ ،است آگاهاسرار  ی ازسرّ مورچگان و

 و بااتر است: برتر )ع( حضرت سلیمان

 سااالیمان اگااار گشااات ز انهاااای مااااوری 

 بااااارای تاااااو اسااااارار آفااااااو و انفاااااس
 

 ی از اسااااارار مکتوماااااه داناااااابااااه سااااارّ 
 نباشاااااد باااااه انهاااااا  ییانسااااات حاجااااات

 

 (32: 1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل از)صبای کاشانی

 حضرت سليمان )ع( در فقيرنوازیامام رضا )ع( و  بارگاه یبرابر. 0-1-1

باا تماام  )ضاعفا( مورچگاان ، امّااکمیّتی مقتادر باوداحا و شکوهمند حضرت سلیمان )ع( یادشاهی اگرچه

و  ناوابیفقیرناوازی زائاران  نیاز جایگااه درگااه اماام رضاا )ع(. کردندظهار وجود میناتوانی در بارگاه او ا

زائار  واسات  )ع( وااتر از بارگاه حضارت سالیماندر مدای  رضوی باشد که ملجأ توقّع و انتظار آنان می

ماات منادی از کراو بهرهبوسای بارگاه سلیمانی اسات کاه فایض آساتان مور چنان )شایر( درگاه امام )ع(

باه  معنوی و آسمانی از ایا  دیادار کساب کارده کاه هنار یارواز یو چنان قدرت گردیده حضرت نصیبش

 :گیردسار سعادت خویش میآموزد و همای را در سایهمی شهباز

 یااا رر مااان  گرفتاااه در ایااا  آساااتانه جاااا

 

 یاااا ماااور بااار بسااااط سااالیمان نهااااده یاااا 

 

 (122 :، به نقل از: همان)روش  اردستانی

   روزی  افتاده دری  خاک و باه جهادمورک

 

 روم تااااا در درگاااااه ساااالیمان یاااااب ماااای 

 

 (223 :، به نقل از: همانفیروزکوهی)امیری 

 باه ایاا  هدیااه اگار دورم از ادر چااه یجااب

 

 هماای  معاملااه را مااور بااا ساالیمان داشاات 

 

 (172 :، به نقل از: همان)کمپانی 

 ام باااااه رهگاااااذر خورشااااایدهچاااااون ذرّ

 

 یر سااااالیمان چاااااون ماااااور بااااار سااااار 

 

 (248: ، به نقل از: همان)باقرزاده

 مااااوری  و دسااااتگیر ساااالیمان حشاااامتی 

 

 از ران بساااط کاارده و یکااران مااا هواساات 

 

 (141: ، به نقل از: همان)صفای اصفهانی
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 گشاای گوشاة چشامی ،ماور ضاعیف  اگرچه

 

 یمااااان  کاااااله گوشااااه فراتاااار از سااااهیل 

 

 (137 :، به نقل از: همان)فنا تفرشی

 ضااعیفش هناار آموخاات بااه شااهباز هاار مااور

 

 هاار صااعوة او سااایة دولاات بااه همااا کاارد 

 

 (122 :، به نقل از: همان)روش  اردستانی

 سيمای امام رضا )ع( و حضرت یوسف )ع(. 0-5
احاادیلش  تأویالیقی  خوانده و باه او حکا  و یلا  داده و خدای تعالی یوسف )ع( را از مخلصی  و صدّ

جمعای از ) اسات سااختهو باه صاالحینش ملحا   کرده تمامت خود را بر او رگزیده و نعمآموخته، او را ب

بارادرانش باه درباار فریاون  ةحضرت یوساف از سارزمی  کنعاان باا دسیسا (.81: 2  ، 1382، نویسندگان

او نبود، امّا بارای ماردم مصار منباع و منشاأ خیار و برکات،  اقامتش در مصر خواستِ اگرچهمصر رسید و 

َْكلنَماه ْقالَ ِْإنناَ ْ» :و سرانجام یزیاز مصار شاد ی و ییشرفت بودترقّ ال ايْفَاَلمن ُِ ى  ِلص اه ْلِ اَ ْ ئا   ا ِ ْبِاِهَْئل َ ص  َوقالَ ْ ل َمِلا  

 َْ ْئَِ   َ َْلَ ي  لَْ ِك َب مشااور و  تاا او را و ملاک دساتور داد او را نازد ما  آوریاد)ترجمه:  (11و14ْْ)ي لف/ْ«ْ ل ناَ  

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

 (.داراى منزلت یالى و اختیارات وسیع هستى و مورد ایتماد و وثوو ما خواهى بود

 )ع(حضرت یوسف جمالی و کمالی امام رضا )ع( و زیبایی . 0-5-4

 :اندمنظاور داشاته آیاة زیار آن زیبایی حضرت یوسف را بارای شاأن نازولتفاسیر مختلف قرآن کری  و 
وَْ» َِْل اننْ   نَكاءْا  ُ َْوئَع َ اَ  ِْإلَان ِهنن  َ ْئَر َلاَل ًِِهنن ا ِِْبَك   َ َع ْك ا/نَْو ِحاَ م ِْ افَاَلمنلْْسَِ  َ الْرَئَيا َ اه ْمتَا ْفَاَلمن َْعَلان ِهنن ً ج  ا ْ خ  َِ ِْلاكِّن الَْوقَللَا ه نن  ا 

َْوقا ل اَنَْحا َنع اَنْئَي اِ يَاه نن ً نَاه َْوَق ًِ  .ئَك حاَ َْكا َ َلا   ُْن َْهااَذ ِْإ ًا ِْإ   زلیخااا( چاون ))ترجماه:  (62)ي لاف/ْْ«لَشَّْللَِّْ الَْهااَذ َْبَشا
ها دیوت کرد و )مجلسی بیاراست و( به احترام هر یک فرستاد و از آن ،خود شنید ةمالمت زنان مصری را دربار

باا زیاب و زیاور یوساف را  آنگااهو )گاهی بگسترد و به دسات هار یاک کااردی )و ترنجای( داد بالش و تکیه

بیاراست و( به او گفت که به مجلس ای  زنان درآ، چون زنان مصری یوساف را دیدناد باس بازرگش یافتناد و 

بازرر حسا  و  ةه ای  یسر نه آدمی است بلکه فرشاتهای خود )به جای ترنج( بریدند و گفتند حاش للّه کدست

 ایرانشااساات و ازیبااایی  و روییخااورنماااد ی )ع( در ادر فارساا حضاارت یوسااف (.زیبااایی اساات

جماال کاه بل ،ناداهامام رضا )ع( را باه حضارت یوساف تشابیه کرد یالکم و یزیبایی جمال ،سرایرضوی

 :اندرا وااتر از حضرت یوسف )ع( دانستهصورت و حس  سیرت امام )ع( 

 ز مهااار مااااه جماااال تاااو مااااه کنعاااان را

 

 تااااراوش مااااژه بهاااار طااااراز ییرهنساااات 

 

 (24 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازافغانی)باب
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 زد ناااوای یاااا بشاااریز ناااای حسااا  همااای

 

 جمااال یوساافی اناادر چااه زنخاادان داشاات 

 

 (174 :، به نقل از: همان)کمپانی
 ناادان  یوسااف مااا گاار گشاااید یقااد ییااراه 

 ای حساا  مباااره در دیاادة یوسااف شااده
 

 بوی دلکش زیبااچه بدهد رخ ز چه بدهد رو  
 ای ملاااک مخلّاااددر چشاا  سااالیمان شااده

 

 (32 :1388، )میرزایی
 کنعاانیچو خواهی وصف وی دانی نه مصری و نه

 

 کاااه باشااااد ماااااه زنااادانی غااااالم مقتاااادای مااااا 
 

 (128 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازطبسی قنبر) 
 فاروزدلدل به رویش داده یوسف بس که رویاش 

 

 سی بس که بویش جانفراستجان ز بویش جسته یی 

 

 (34 :1388، )سازگار

 ای که یوسف زده با یاد گال روی تاو خناده
 

 ای کاه اباار کرمات باار ساار ماا سااایه فکنااده 

 

 )همان(

 گرباااار ساااار باااااازار مصاااار ای یشاااااوه

 

 کنااایجلاااوه، همچاااون مااااه کنعاااان می 

 

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

 تاار از تااو نیسااتبلنااد گفتااه کااه طااوبی باااا

 

 یوسف باه حارف آماده زیبااتر از تاو نیسات 

 

 (27 :همان :، به نقل از)یرر خالقی
 امام رضا )ع( و عزیزی حضرت یوسف )ع( عهدیوالیت برکات. 0-5-0

دوری امام رضا )ع( را از وط  و وجاود باا بارکتش را در ایاران )خراساان( باه فاراو  ،شایران ادر فارسی

و  هاای غربات اماام )ع(فاراز و فروداناد و در مصر تشبیه کرده او حضرت یوسف )ع( از کنعان و یزیزی

 اند:که مایة سعادت ایرانیان گردید، در اشعار رضوی خود سروده در خراسان آثار ملبت آن را

 مقی  خااک خراساان شادی باه درد و فاراو

 

 ، یوسااف مقاای  بیاات حاازنفتأسااّ چااو بااا  

 

 (47 :ه نقل از: همان، ب)اب  حسام

 امااروز یزیااز آمااد چااون یوسااف کنعااانی

 

 بهاارام صاافت سااوری در حیاارة بسااتان شااد 
 

 (138 :، به نقل از: همان)صبوری کاشانی

َْ ر ِهاَمَْ ع اا  وَ مْ وَْْ»...فرمایااد: ( میعقارآن کااری  در توصاایف غریبای حضاارت یوسااف ) َْْ اد  ًَو / ْبِاثََمن   «َشا
(80ْ)ي لاف/ْ «كالن   ِْفناِهِْ اَنْ لزن ِهاِ يَن.َوْ» (.فروختناد - چند درها  - بهاى کمى یوسف را به سرانجام و)ترجمه: 
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و در  به ای  ترتیب که یوساف را باه مصار آوردناد (.ایتنا بودندنسبت به )فروخت ( یوسف، بى هاآن)ترجمه: 

قیقات کاه در حگردیاد « یزیاز مصار»نفیسى بود نصیب  ةمعرض فروش گذاردند و طب  معمول چون تحف

یناا یش نابهاچشا  )ع( در هجاران او یدرش یعقور ییاامبر فریون را داشت. یریوزنخستمقام وزارت یا 

 وزارتدر مصار مقاام از ساالیانی  بعادحضارت یوساف  ( و412: 2   ،1382 ،جمعای از نویساندگان)شد 

ن خراسااا احااوال امااام هشاات  )ع( درغرباات  بااا وادم در زناادگانی حضاارت یوسااف )ع(ایاا  حاا یافاات.

هاای مشااترکی دارد کااه شاایران ادر فارساای آن را در اشااعار رضااوی خاود بااه شاایوایی و رسااایی جلوه

 اند:سروده

 جاااز چشااا  آشاااانا نتواناااد سااافید شااااد
 رهگااذرت ای نساای  مصااره باشااد همااان باا

 هااای دیاادة یعقااور، بااار نیسااتجااز یرده
 

 در کشااوری کااه یوسااف مااا را وطاا  شااود 
 چشااام  اگااار سااافیدتر از ییاااره  شاااود

  ی کاااه محااارم آن گلبااادن شاااودییراهنااا
 

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

 اش زایاالم شاد بیااض دیادهدل یعقاور خارّ

 

 روی آن شااه وااه چاو آماد ییاره  گساتر با 

 

 (128: ، به نقل از: همانطبسی یلی مالّ)

 سيمای امام رضا )ع( و حضرت خضر )ع(. 0-2
ِْعحلِ نالْ» بارده نشاده، بلکاه از او باه یناوانبه طور صاری   ر قرآن مجیددنامى از حضرت خضر )ع(  ِ ان  َعح ا  ْا

ِْع  ِ نلْوَْمتَانْ  َِاِْ ن   َ َْر ننلِْعل مالْاعَْ ل/  َْل   زد خاود باه او یلمای از ن ای از بندگان ما وبنده)ترجمه: (31ْ)کهاف/ْ«ْلنم  ل/ ِْ ن 

باه اذن الهای چاوبى خشاک یاا زمای   ،فرموداراده می هرگاهای  بود که  معجزة خضر )ع( (آموخته بودی .

ى را خضار گفتناد و خضار لقاب و از ای  جهت و شد  میحقّماى سرسبز شود، ای  امر بالفاصله سبزهبی

حضارت موساى  رفات  )ع( هنگاام حضارت خضار اساتاند، امّا (141: 1   ،1333شیخ صدوو، )او است 

 .استهامدین در قرآن کری  البحری به مجمع)ع( 

 بخشی بارگاه رضوی و آب حيات خضر )ع(حيات. 0-2-4

 هاادر مصاائب و ناراحتیرا ایشاان  ی)ع( و تساالّمعصاومی  باا  )ع( را جریان دیادار خضار مختلف منابع

ْ َّللنِْ»: کننادتأییاد می الْق اِحَ َْرل ا    َْوِفناِهَْعِلاْلَمن َِ ْفَاَ قَاَفَْعَلا ْبَالِ ْ ل حاَن ا  ً ِضا ِ ْوَْْيْ )ص(َْجالَءْ خَ  ان ْوََْوفَلِیَما َُ ْ ِلَ    َ اا َُ  ِل  
آسااتان و ر امااام رضااا )ع( مرقااد مطهّاان ادر فارساای رایاشاا .(682ْ:8جْْ 2620ْ صاا و ْ)شان ْ«َع()

 اماام رضاا )ع( دانناد.می خضر )ع( حضرت یمأوا همان منزل و ،احادی  و روایات بر تکیه با مبارکش را
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سایمای جماالی و اوصااف  و داردشایفتگان  ان وهاای یاشاقدل در چون خضر و زنده همیشگی یحضور

ساکندر  که خضار،، چناناست کیمیای وجود یاشقان و دلباختگان فروغش مبارک و یر شخصیّت کمالی

 :اندبخش دیدگان خویش کردهنیخاک بارگاهش را توتیای روش القدسروحو بلکه 

 ییاااروزه منااازل ،کاااه کااارده بااادی  کاااوی
 ناااه لعااال بدخشاااان ناااه یااااقوت رخشاااان

 خضاار و سااکندر باادان کااو بااس اناادر نااه
 

 باااادان دل ،کااااه بسااااته لعاااال بدخشااااان 
 سااکندر باادان کاارده مناازل و کااه خضاار

 توتیاااا کااارده آن گااال القااادسروحکاااه 
 

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

 باااه وصااافت اگااار خاماااه لاااب تااار نمایاااد

 

   بااااه خضاااار و سااااکندر نمایاااادتحکّاااا 

 

 (83 :به نقل از: همان ،)حزی  اهیجی

 آر خااورش از چشاامة یایناادة خضاار اساات

 

 جااانی کااه مساایحای لاابش در تاا  مااا کاارد 

 

 )همان(

 بردبه خضرت خطش از خضر، جان و دل می
 

 ها که دهانش باه آر حیاوان داشاتچه طعنه 
 

 (173 :، به نقل از: همان)کمپانی

 خا  بااود گارد رخاات یااا هالاه باار دور قماار
 

 ویت خ  خضر است ای یا به لوح مصحف ر 
 

 (217 :، به نقل از: همان)گلزار اصفهانی

 خضاااار مااااایی، ساااااقی فرخنااااده یاااای

 

 کناااااااایدر ییالااااااااه آر حیااااااااوان می 

 

 (228 :، به نقل از: همان)آیتی بیرجندی

یخى و حادیلى از آر حیاات در کتاب تاار به بحر ظلمات و خاوردن ضر )ع(، رفت زندگى حضرت خ

ات خاورد، او زناده اسات و تاا فرماید: حضارت خضار از آر حیا)ع( می امام رضا .آمده استبه تفصیل 

شانوی  و کناد، ماا صادایش را میآیاد و بار ماا ساالم میرود، او ییش ماا میصور از دنیا نمی شدن دهیدم

الْق اِحَ ْ»دیدناد: را می )ع( )ع( حضارت خضار هاسااس روایااتی دیگار؛ ائمّا ه برالبتّ بینی .خودش را نمی لَمن
ْفاَْْ َّللنَِْْرل   ْ   ً ِض ْوَْ)ص(َْجلَءْ خَ  َِ ْ ْيْ ِفناِهَْعِلاَ َقَفَْعَل ْبَلِ ْ ل حاَن ا  َ ا َُ َْو ِل   ان  َُ ِ َْو ِلَ  ْ 2620ْشان ْصا و  )ْ«)َع(َْوفَلِیَما
دهاد، در روز یرفاه در سارزمی  مناساک را انجاام می کند و همةاو در مراس  حج شرکت می .(8ْ:28جْ

  ماا رفاع او در زمان غیبات، از قاائ گوید. خداوند به وسیلةان آمی  مینایستد و براى دیاى مؤمیرفات می
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 اناادیش وشاایران ظریاف .)همااان( کناداو وحشاتش را تبادیل بااه اناس می کناد و باه وساایلةغُربات می

آساتان  دانناد ومایجاویادان آر حیاات  اماام رضاا )ع( را هماان چشامة ربارگاه مطهّ مرقد و یرداز،خیال

آر حیاوان  ی کاه در چشامةساعادتمند ند، زیرا جااودانگی واهکوثر قیاس کرد با چشمةمبارک ایشان را 

بساای وااتاار از آن ) ( از جملااه امااام هشاات   ییااامبر بیااتاهلک بااه تمسااّ  ل ودر توسااّ  ،وجااود دارد

ی خضر و اسکندر نیاز محتاا  ساعادت و جااودانگی از بارگااه حضارت رضاوی ، چنانکه حتّنداهاندیشید

 هستند:

 بخش رضااااآر بقاااا روضاااة جاااان چشااامة

 

 امکااه از آن کااوثر دیگاار بااه جهااان یافتااه 

 

 (221 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازکوهی)امیری فیروز

 آنچه اسکندر ز فایض چشامة حیاوان نیافات

 

 مااا  ز خااااک آساااتان آل حیااادر یاااافت  

 

 (221 :، به نقل از: همان)صاحبکار

 حر رحمت خضروارام زان بای نوشیدهرشحه
 

 امخیز بیکاااران آوردهجاااان را ماااو  ةتشااان 
 

 (243 :، به نقل از: همان)گلش  کردستانی

 دل آنکه خاورد آر ز سرچشامة یلماتزنده

 

 ییماا ةخضر انادر طلاب آر و تاو سرچشام 
 

 (228 :، به نقل از: همان)مدرس صادقی

 از چشااااااامة حیاااااااات باااااااود آبااااااا 

 

 وز سااااااافرة کاااااااری  رساااااااد ناااااااان  

 

 (248 :، به نقل از: همان)باقرزاده

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

هاادایت و رفااع جهالاات از  ایررا باا)ع(  اماام رضااا ندانااةتاادبیر خردم راهنمااایی و ،شاایران ادر فارساای

 ایرو هادایت حضارت خضار )ع( با باه رهباری ،باودیی که در مبانی دی  اسالم به وجاود آماده هابدیت

هادایت و رهنمودهاای اماام ه و گااهی در تشابیهی تفضایلی دفت  سرچشمة اصلی آر حیات تشبیه کارای

 اند:)ع( را مرجَّ  دانسته

 حیااوان بااه خراسااان خیاازد ةنااه نااه سرچشاام
 چون سکندر م  و تحویل باه ظلماات یاراو

 

 چاون نااه خضارم بااه سار آن شاادن  نگذارنااد 
 کااه سااوی چشاامة حیااوان شاادن  نگذارنااد

 

 (128 :1337، )خاقانی
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 باز خضری گشات رهبار ساوی آر زنادگی

 

 کااز زال آباارویش تیااره شااد ماااء معاای  

 

 (172 :1377زاده، احمدی بیرجندی و نقوی :، به نقل ازعرا نادریالشّ )امیر

 ام ایااا  وادی ظلمااااانی راراه گااا  کااارده

 

 کااه آن چشاامة حیااوان یاااب  قاادرای شااای   

 

 (224 :، به نقل از: همانکوهیامیری فیروز)

 خاااواهیاگاار کاااه چشااامة آر حیاااات می

 

 ماارو باااه راه غلاا  چشااامة بقااا اینجاسااات 

 

 (233 :، به نقل از: همان)واانژاد

 ضاااایلّاااام یلااا  دیااا  یلااای موسااای الرّ

 

 خضاار سااکندر آیاات و شاااه ملااک جنااار 

 

 (44 :، به نقل از: هماناوحد سبزواری) 

 ای باه چشامة حیاوان کشایده رخاتیا تشانه

 

 رضااوان گزیااده جااا یااا مجرماای بااه روضااة 

 

 (122 :، به نقل از: همان)اردستانی

اماام  و درایات و رهباری آگاهاناة حضرت خضار در برابار وایات و اماماتسرای رضویاز نظر شایران 

اش اخانهاز آر رحمات و لطاف ساقّای ای اسات کاه نیازمناد جریاه)ع( چون تشنه موسی الرّضایلی ب  

 است:
 اشخضااار در بااازم وایااات تشااانة ییماناااه

 ای بااودم کااه از آر بقااا گفاات  سااخ تشاانه
 

 اشای از جااام سااقّاخانهبحاار رحماات جریااه 

 چون تو خضر رحمتی در بیت بیت  رهنماست
 

 (34 :1388، )سازگار

 نتيجه. 9
از شاعر آیینای را تاا اماروز در ادر  مساتقلفارسی با سنایی آغاز گردیده و جریانی  ادرشعر رضوی در گسترة 

سایمای ظااهری، در بیاان و تبیای  ، گرایانة خودهای آرمان  اندیشهبرای تحقّ شایران. است آوردهفارسی یدید 

اماام رضاا )ع( را باا محوریات سایمای انبیاای غیار  شخصایّتهای گونااگون وهلج ،تالش کردهرضوی  باطنی

در  م رضاا )ع(اماا سایمایکامال تبیای   برای ادای دقی  وظیفه و اولوالعزم و تکیه بر آیات و قصص قرآن کری 

چگاونگی رضاوی،  مقام و منزلت معنوی ،بنابرای ند. اهندیروراخود را  و فکر و اندیشة آیینی دهورس شعر فارسی

 ساجایای معناوی چاون جاود، کارم و ،یبخشاشفایت ،هستی به اسرار ایشانیل   باطنی و نور ،حضرت آفرینش

و  کرامات ،یهادیبرکاات وایاتگسترة حاکمیّتی،  تدبیر آگاهانه، جمالی و کمالی رضوی،زیبایی ، فقیرنوازی

رضاا  امام سیمایبرابری و برتری  یرورده شده وآفرینشگر شایران  نافذ و اندیشة در ،بخشی بارگاه رضویحیات



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

 

ییاامبرانی چاون  شخصایّت که در قیاسچنان .انددهسروشعر خود در بر اوصاف برخی انبیای غیر اولوالعزم ا ر)ع( 

دوری از  اناد وقل  زدهبر انبیای غیر اولوالعزم سیمای رضوی  برتری بر با امام رضا )ع( )ع( و خضرسلیمان  آدم،

در ایاران باا مقام وزارت و برکت حضور حضارت )ع( را سیمای ظاهری حضرت،  ،یهدی، غربت، وایتوط 

 .انددهسنجیت در مصر یزّ )ع( حضرت یوسف و از جمله ناسیمای آن

 هانوشت. پی1
باشاد و در زاده مینقاوی یلای کتار مدای  رضوی احمد احمدی بیرجندی وفارسی به  شاهدملالهای ارجاع بیت (1)

 برای جلوگیری از تکرار مخل، که استشدهارجاع داده  اصل دیوان شایرده به ی که تساهلی در کتار مدای  بوموارد

 باشد.می ذکورمصفحة کتار  نام شایر و شمارهبه ها متنی بیتارجایات درون

 کتابنامه

 هاالف: کتاب
 قرآن کریم. 

، يق جمتبد  راا د، حمّقد4  ّلداجمل، ِّنا يحل يا ْ ل ّْ ألِْفِْ لعزيزياْنالي للّْْعا  ي (؛1631) ننالد ّ  بدن یندن حمّمد ، مجهور ابن ايب. 1
 .ءه االشّ   : سیّ ،  مالطّبعة األول 

، مشاهد: لاوّ، چاا  رضـوی )ع( در شـعر فارسـی مدایح (؛1377زاده )قویاحمدی بیرجندی، احمد و یلی ن. 2

 انتشارات بنیاد. :های اسالمیآستان قدس رضوی، یژوهش

، تهاران: لاوّچاا  ، زیر نظر ناصر مکارم شایرازی، 3و  3، 2جلد  ،تفسير نمونه (؛1382)جمعی از نویسندگان . 3

 .االسالمیةکتب ال دار

 : زوار.سجادی، چا  چهارم، تهرانی  ضیاءالدّ  یتصح، دیوان (؛1337الدی  بدیل )خاقانی، افضل. 4

 امیرکبیر م، تهران:چا  دوّ ،2جلد  ،نقد ادبی (؛1333) یبدالحسی  کور،ی زرّ. 2

 بی .ح  تهران: چا  هشت ، ،ینج جلدی ةدور ،نخل ميثم (؛1388) رضاغالم ،سازگار. 3

 د و زوار.مج ، چا  ینج ، تهران:گ تلميحاتفرهن (؛1333شمیسا، سیروس ). 7

، 2جلاد ، یهلوان منصور ترجمة ،عمهالنّکمال الدّین و تمام  (؛1382ب  یلی )اب  بابویه( ) محمّد شیخ صدوو،. 8

 .الحدی  یلمی فرهنگی دار سةسّمؤق : ، مدوّچا  

 اهللهادایت ة، ترجماششا ، چاا  لاوّ لاد، جرایعالشّعلل  (؛1333) ---------------------------. 3

 کتابفروشی مصطفوی. هران:مسترحمی، ت

ای، چا  ششا ، تهاران: کمره باقر محمّد ترجمة، امالی(؛ 1373) ---------------------------. 12

 کتابچی.
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باقر موسوی همادانی، جلاد  محمّد، ترجمه و تحقی  تفسير الميزان ةترجم (؛1374حسی  ) محمّدطباطبایی، . 11

 .ق : دفتر انتشارات اسالمی ، چا  هشت ،1

 محمّاد د، ترجماة سایّ)ع( موسـی الرّضـاپژوهشی دقيق در زندگانی امام علی بن  (؛1382باقر )محمّدقرشی، . 12

 الکتب ااسالمیه. صالحی، چا  اول، تهران: دار

و  نشارم، مشاهد: بهحسی  سایدی، چاا  دوّ دسیّ رجمة، تتطبيقی ادبيّات (؛1383الم )یبدالسّ محمّدکفافی، . 13

 .آستان قدس رضوی

 ق : سرور چا  شش ، امامیان، یلی  محقّ ،2، جلد حيات القلوب (؛1384باقر ) محمّدمجلسی، . 14

الطّبعددة و...،  يمصددبری ندد   حمّمدد ، يبددر ا حممددو  حمّمدد  تصددحی ، 14جلدد  ، ناا  ر ألْحبالر ؛(1446) -----------. 11
 .العايب ثاتّ ، بریوت:  ار احیرء الالثّرنیة
 .هالل ادبیّاتدفتر هنر و  :، تهرانلاوّچا  ، قصائد رضوی (؛1388) سعید محمّدمیرزایی، . 13

 ب: مجالّت
دانشاگاه  ،ادبيّـات تطبيقـی ةنشریّ، «های یژوهش: تعریف و زمینهتطبیقی ادبیّات» (؛1383) هادی نظری منظ ،. 17

 .238-221، صص 2 شمارة ،لاوّ دورة ،انکرم شهید باهنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

 

ْ
ْ
ْ

ْ لعظلبْ)ص(بَْ إل لبَْر ْْلْ)ع(ْو ألنحنلء
ْ لّشعًْ لىلرليْو لًَم ْ لکً (  1)فیَْ ء

 2  خلن/ْبنگز  /

ْناانإة رایي کامرنشره، وآ اهبر، جرمع الفررسیةغة اللّ   سم سرر  يفمأسترذ 
حن ري 3ْغال ًَْل

 ناان إ ،فاع الّلغة الفررسیة وآ اهبر، جرمعة رایي کامرنشرهيف طرلب ال ّکتوراه 
می ْک 4ْيشه لز

 ناانإ، کامرنشرهة اإلسالمیة  اجلرمعة احلاّ وآ اهبر،  ةالفررسیمرجستریة يف فاع الّلغة 

ْ مللّصص
ألهل بیت )ع( إثا تنّقل اإلمرم رضر )ع( إلیهر وظّل شعااء األ ب الفررسي میت حون  املوالنیأصبحت م ننة خااسرن کعبة آمرل 

ضوي ا الفررسي يف القان الّسر س اهلجاي سنرئي غ نوي من روّا  الّشعا الاّ شخصّیة اإلمرم وسلوکه رل    م وسرق. نُعّ  الّشرر
جتمررّیة والثّقرفّیة اّليت أحرطت بذاک العصا. هن ف يف هذا املقرل إل   راسة ملعرمل شخصّیة اإلمرم إثا األح اث الّسیرسّیة واال

رالرتمر  رل  القصص القاآنیة املتنرثاة يف مطروي األشعرر رضر )ع( يف خمتلف جوانبهر ومقررنتهر مع األنبیرء غری أويل الع م وب
البحث أّن مثة  واسم مشتکة متعّ  ة بنی  جاّاءالّتحلیلي ومن أهّم الّنترئج اّليت توّصلنر إلیهر  –الفررسیة وذلک برملنهج الوصفي 

ّیة اإلمرم )ع( تکر  تکون امت ا ًا لشخصّیة اإلمرم رضر )ع(  واًل وفعاًل وأخال ًر واألنبیرء العظرم حبیث میکن القول إّن شخص
األنبیرء املتألّقة وتنطبق شخصّیة اإلمرم )ع( مع شخصّیة األنبیرء يف کثری من مفااهتر ومعرنیهر ومعرملهر إل  حّ  نسطع منهمر نور 

 واحً .

 .ضوي، األ ب املقررنغری أويل الع م، الّشعا الاّ القاآن الکامی، اإلمرم رضر )ع(، أنبیرء   لکلملُْ لّ لنلّنِ:
 

                                                                 
 11/11/1634 :لقبولتررنخ ا    14/8/1634 خ الوصول:نترر . 1
  kbaygzade@yahoo.com :العنوان اإللکتوين للکرتب املسئول .2
 Gh1.haidari@yahoo.com. العنوان األلکتوين: 3
 Shahnazkarimi1971@gmail.com. العنوان اإللکتوين: 4
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