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 چکيده
در ایو  پوردازان ماارور اسو   نظریو  توجّو و موورد  متنی یکی از مباحث مهمّرویکرد بینامتنی یا ارجاعات میان

متون مختلف از دیرباز با یکدیگر تاامل داشت  و تحو  تویریر آروار پویش از خوود رویکرد، فرض بر ای  اس  ک  

پذیری و روابط بینامتنی متقابول برکنوار توان یاف  ک  از ای  تیریری را نمیهیچ ارر مستقلّ ،اند  از ای  روخلق شده

ک  در مود  و سوتایش اموا   ز جمل  متونی ک  در ای  زمین  قابل بررسی هستند، قصاید فراوانی اس ا بوده باشد 

اشوتراکات  ؛شوداند  با نگاهی ب  ای  قصاید مالحظ  مینظم درآمده یان ب  زبان فارسی و عربی ب  رشتةهشتم شیا

انود  ب  شار قبل از خود سروده شده توجّ ها با ها وجود دارد؛ گویی هر یک از آنمانایی و لفظی بسیاری در آن

بو  زبوان  رواح  بو  عبّوادب  زبان فارسوی و  اب  یمی   از رضویّ ةتا دو قصید کوشش شده اس  ،  جستاردر ای

ة نظر در دو حووزایو  اسو  کو  قصواید مودّبیوانگر  ،د بررسی قرار گیرد  نتیج بینامتنی مور ة، بر اساس نظریّعربی

 ، تاامول و روابوط در ای  دو مت ؛عا کردتوان ادّای ک  میمحتوا و ساختار دارای اشتراکات زیادی اس  ب  گون 

  فرما بوده اس  کالم ، حکممدیالکتیکی و ب  تابیر باختی ، منطق 

    اد، بینامتنیّعبّ ب  یمی ، راح   ، اب رضویّ ةقصید )ع(، رضا اما  کليدی: واژگان
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 پيشگفتار .4
ات ، دارای اشووتراکتحو  توویریر گفتموان مووذهبی اسوال  فارسوی و عربووی، ادبیّوواتنزدیووک زبوان و  پیونود

تووان در شوار موذهبی ایو  دو زبوان تری  ای  اشوتراکات ادبوی را مویمهمگردیده اس   اکتسابی فراوانی 

انجوا  )ع(  بیو اهول در وروف های فارسوی و عربویزبانهایی ک  در مالحظ  کرد ب  ویژه مد  و ستایش

شواعران قورار  توجّو د ک  در ای  دو زبان بسیار موور بی اهلهای شخصیّ  تری مهمیکی از  گرفت  اس  

  (1))ع( اس   گرفت ، اما  رضا

هوای مختلوف سرشوار از عشوق و کنون زنودگی مورد  در زمینو  تااز زمان ورود اما  رضا )ع( ب  ایران  

هوای بوارز آن در قالو  آروار متاودّد هنوری و از ارادت ب  محضر آن اما  هما  بوده اس  ک  یکی از جلووه

 ةو از دیربواز شواعرانی کو  گورایش شویای و علووی داشوتند، عشوق و عالقو جمل  شار بازتاب داشت  اس 

 اند خود را در قال  شار مذهبی تقدیم ساح  آن حضرت بزرگوار کرده

 ةآواز (، بو  عنووان دو شواعر پورش  وهو 613-331) ابو  یموی ( و ش  وهو 383-321) راح  بو  عبّواد 

بو  شورایط فوردی و اجتمواعی  توجّو ع اعتقواد و بوا کالسیک عربی و فارسی، ب  پیوروی از ایو  نوو ادبیّات

 اند )ع( اختصاص داده ، بخشی از مضمون شار خویش را ب  مد  و ستایش اما  رضاموجود

را بور  ابو  یموی و  رواح  بو  عبّواد رضوویّة ةنگارندگان در ای  پوژوهش در پوی آننود کو  دو قصوید 

موورد نظور در  ةده و برای ای  سؤال ک : آیوا دو قصوید  مورد تحلیل و بررسی قرار دابینامتنیّة اساس نظریّ

 فضای بینامتنی قابل بررسی اس ؟ پاسخ بیابند 

 پژوهش ةفرضيّ .4-4
را در  ابو  یموی و  رواح  بو  عبّواد ة  مورد تیکید قرار گرفت  اس  ک  قصویدای  فرضیّ ،در ای  پژوهش

رواح   ةبو  عنووان زبورمت  از قصوید یمی  اب  ةرضویّ ةتوان بررسی کرد و اینک  قصیدفضای بینامتنی می

 اس  ب  عنوان زیرمت ، تیریر پذیرفت   ،ب  عبّاد

 پژوهش ةپيشين. 0-4
پژوهشوی  گونو کنوون هویچ ، تواابو  یموی و  رواح  بو  عبّواد ةبینامتنی میان قصاید رضویّ ةدر باب مقایس

د جافور سویّانود  کورده یدقصوات کوتواهی بو  ایو  اتنهوا برخوی از پژوهشوگران اشوار نگرفت  اسو   انجا 

ابو  و  ای بو  شوار رواح تنها اشاره «)ع( در شار ستایش و سوگ اما  رضا»ای با عنوان شهیدی در مقال 

 مقودّ روالحی(  216-212: 1338 )شوهیدی، مورد نظر را در مت  مقالو  آورده اسو  قصایدداشت  و  یمی 
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« در آینوة عرفوان عربوی ادبیّواتفارسوی و  ادبیّواتشناسوی شوار رضووی در جریان»ای با عنوان در مقال  نیز

برخوی پژوهشوگران در  ،البتّو (  121: 1332 مقودّ ،)روالحی اسو  کردهای مختصر ب  شار راح  اشاره

کو  در  انودانود کو  راهگشوای نگارنودگان نیوز بوودههایی مشاب  ای  مقال  پرداخت ی آرار ب  تحلیل نمون اضب

( بوا ایو  روش بو  بررسوی 1383) شوود: سوتّاری و حقیقویخوی مووارد اشواره مویاینجا ب  عنوان نمون  ب  بر

و  غزلیّوات سونایی( ایو  نظریّو  را در بواب مقایسوة 1383) شواهر تطبیقی رباعیّات خیّا  و نیما پرداختنود  

( نیز با چنی  رویکردی بو  بررسوی تطبیقوی ماوارا بها ولود و م نووی 1383)   حسینیخاقانی ب  کار بس 

 ا پرداخ  موالن

 پژوهش ةحدودم .9-4
 رواح  بو ای ب  زبوان عربوی از اس   یک: قصیده مشهورکوتاه و  ةپژوهش مورد نظر دو قصید ةمحدود

 با مطلع:در بیس  و شش بی ، اد عبّ

َََََََََََََََیَ ََََََََََََََ  س  ی طََََََََََََََََُ   راً إلَ ََََََََََََََائَ َََََََََََََََراً ز  ائ  ا س 
 

 ََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََه  م ش   یس  د  ق ٍَََََََََََََََََََََض تَ  أ ر  ٍر و  د  ُطه 

 

 (8-5: 2731 )صدوق،
 با مطلع:در سی و چهار بی ، فریومدی  ب  یمی اای از دو: قصیده

 مهووووبط نووووور الهووووی روضووووة پووووا  رضاسوووو   دانی چ  جاس دل ک  میجان ای زگوهرافشان ک 
 

  (318-312: 1333 ،اب  یمی )

 روش تحقيق  .1-4

بورد  بودی  ترتیو  کو  ای و اسنادی بهره مویتحلیلی، از روش کتابخان  -ای  پژوهش با رهیافتی توریفی 

گیورد و در ادامو  بوا ایو  رویکورد بو  تحلیول و مورد بررسوی قورار موی  بینامتنیّ ةنظریّبتدا منابع پیرامون ا

 شود پرداخت  می موردنظر ةة رضویّدو قصیدواکاوی 

 بينامتنيّت -8-4

، (1: 1381 ویلکوی،ر  : ) شوودنیز تابیر موی« تاامل متون»  متنیّ  ک  از آن بیا میان 1ارطال  بینامتنیّ 

گردد کو  بوی  دو یوا چنود موت  وجوود دارد و ایو  رابطو  در چگوونگی در  موت  ای اطالق میب  رابط »

خووانش یوک موت  در »  موراد از ایو  شویوه، روشوی اسو  کو  در آن (112: 1368 )مقدادی، «ر اس مؤرّ

و  فورض بور ایو  اسو  کو  میوان متوون ،گیورد  در ایو  چوارچوبدیگری رورت موی ةپرتو مت  یا نوشت

                                                                 
1. Intertextualist 
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گوو و وهوا هموواره بوا هوم در گفو تووان گفو  کو  موت ها نوعی عالق  و قراب  وجوود دارد و موینوشت 

رود کو  در خووانش متنوی زموانی بو  کوار موی  ارطال  بینامتنی یوا میوان(163: 1383 )ضمیران، «اندتاامل

هوا کشوف گوردد  بور نهوای میوان آهوا و ماوایرتشود و مشوابه  توجّ ها یک مت  ب  سایر متون و نوشت 

تون پیش از خود و خوانندگان خود اسو   از ایو  رو میافت  از هر متنی برخاست  و شکل»  اساس ای  نظریّ

هویچ هنور کامول »کودکنی شفیای ةب  عقید  (28: 1383 )حسینی، «بازخوانشی از آرار پیشینیان اس هر ارر، 

تواریخی آن هنور وجوود داشوت ،  ةناتی ک  در حوزجریا ةای، در پیدایش و ظهور خود از مجموعو جاودان 

 «نفوو  آروار قبلووی وجوود داشوت  باشوود ةتوانود دور از حوووزو هویچ ابتکوار و خلقووی نموی بهوره نیسوو    بوی

  (222: 1383 کدکنی،)شفیای

را مطور  کورد  از « منطوق مکالمو » ةنظریّو 1تح  تیریر همی  روابط و تیریرات متون، میخائیل باختی  

تی  هر گفتاری همواره با گفتارهوای دیگور مربووس اسو  و مناسوبات میوان آروار مختلوف هماننود نظر باخ

بواختی  ماتقود   (121: 1366 توودوروا،ر  : ) شوودبدل موی و گو ردّومناسباتی اس  ک  در یک گف 

 «شوودیتوان سواخ   بو  عبوارتی مانوا در مکالمو  ایجواد مومانا را فقط در مناسبات میان افراد می»بود ک  

مبتنوی بور ایو  اندیشو  »  ارطال  بینامتنیّ  نیز در نظرگواه بواختی  (62: 1386 زاده و غالمپور،)غالمحسی 

  )مکالموو / اسوو : مووت  نظووامی بسووت ، مسووتقل و خودبسوونده نیسوو ، بلکوو  پیونوودی دوسوووی  و تنگاتنوو 

ای مسوتمر میوان المو ص، مکتوان گف  در یوک موت  مشوخّگو( با سایر متون دارد تا جایی ک  میوگف 

فرامتنوی و اجتمواعی در جریوان ی عوامول آن مت  و متون دیگر ک  بیورون از آن موت  وجوود دارنود و حتّو

  (181)همان:  «اس 

تابیور بواختی  از منطوق  ةدر ترجمو 1332 ةدر دهو 2ارطال  بینامتنیّ  را نخسوتی  بوار لولیوا کریسوتوا 

 ةگورای روس، در مقالوپورداز روورت، نظریو 1توور شکلوفسوکیا پیش از او، ویککار برد  امّ ب  3گفتگویی

 باختی ، مناسبات بینوامتنی یوا روابوط بینوامتنی را مطور  سواخ  ةر از منطق مکالممتیرّ« تمهید ةهنر ب  م اب»

ادوار تواریخ بو  هوم  ةمتونی کو  موضووع مشوتر  دارنود در همو»ب  ای  مانی ک   ؛(163: 1383 )ساسانی،

  (138: 1382 )شمیسا، «ها مکالم  اس نند و بی  آامربوس
                                                                 
1. Mikhail Bakhtin 

2. Julia Kristeva 

3. Dialogism 

4. Victor Shklovsky 



 12/ عبّاد با رویکرد بینامتنیقی قصاید رضویّة اب  یمی  و راح  ب  بررسی تطبی

 

باختی  قورار گرفتو  اسو   منطوق مکالمو  در  ةبینامتنی خود، تح  تیریر نظری ةلولیا کریستوا در نظریّ 

هوای پویش از خوود کو  یانی هر سخنی ب  طور آگاهان  یا ناخودآگاه، بوا سوخ  ؛ساح  بینامتنی قرار دارد

گوسو  و آوای هور موت  در ایو  ونده، در حوال تاامول و گفو های آیموضوع مشترکی دارند و با سخ 

ل مانوا دارد   کریستوا دریاف  ک  هور موت  بو  ایو  دلیو(33: 1383 احمدی،ر  : ) یابدسرایی مانا میهم

کوی بو  دانشوی اسو  کو  از کتو  اس  و نیوز متّ - خواه شفاهی خواه مکتوب، -کی بر متون دیگر ک  متّ

  و شرایط حاکم بر اعمال ماناداری گرفت  شوده اسو  کو  در  مانوا و موقایّدیگر، زبان مورد استفاده 

  (1: 1381 )ویکلی، «سازداجتماعات گوناگون ممک  می ها ورا در گروه

گفتار و مکالم  را شوناخ  و شور  داد  بو  هموان شوکل کو  اسواس گفتوار، باختی ، تمایز دقیق تک» 

ای سوخ  ادبوی بو  منظوور اس ، هر شکل بیان ادبی نیز، گونو  کاربرد شخصی زبان ب  منظور ایجاد مکالم 

موت  را بور حسو  دو »  کریستوا مفهو  مکالم  را وسا  بخشید و (123: 1383 )احمدی، «گوس وگف 

و  دهودموت  پیونود موی ةمحور افقی ک  پدیدآورنده را بو  خواننود ،قرار داد  یکی توجّ محور اساسی مورد 

 گردانود  آنهو  ایو  دو محوور را بو  هوم پیونود   را با سوایر متوون مورتبط مویدیگر، محور عمودی ک  مت

  (163: 1383 )ضمیران، «ا رمزگان مشتر  اس دهد، همانمی

هور متنوی، بافو  جدیودی »ی با کریستوا دارد  بارت ماتقد اسو  افکار روالن بارت نیز، نزدیکی خارّ 

هوایی از زبوان اجتمواعی و و الگوهوای آهنگوی ، بخوش های پیشی  اس   رمزها، قواعودها و نوشت از گفت 

  بور موت  و حوول آن شووند، زیورا زبوان هموواره مقودّداً توزیوع مویشوند و در آن مجدّغیره، وارد مت  می

  (132: 1382 )وبستر، «توان نوعی بازیاف  زبانی دانس اس   از ای  رو متنیّ  ادبی را می

هوایی را در موورد تموا  موت  2ی  و کریسوتوا، اروطال  ورامتنیّو ی  بور نظورات بواختبا تکّ 1لرار لن  

تور از دهود  در واقوع لنو ، ورامتنیّو  را عوا پیشنهاد کرد ک  یک مت  را در رابط  با متون دیگر قورار موی

 )ساسوانی، هوا بینامتنیّو  اسو کنود کو  یکوی از آنموی مارّفویداند و پنج زیرشمول برایش بینامتنیّ  می

بورد و منظوور خوود نا  می 1و زیرمت  3ورامتنیّ  از دو ارطال  زَبَرمت  ة  لن  در زیرمجموع(168: 1383

                                                                 
1. Gérard Genette 

2. Transtexualist 

3. Hypertext 

4. Hypotext 
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)زَبَورمت ( را بوا موت   بای اس  کو  موت  منظور  از زبرمتنیّ  هر رابط » دهد:گون  شر  میرا از آن، ای 

  (163ن: )هما «خوردای پیوند میگون ب  آن ب کند و حد می)زیرمت ( متّ الفتر قدیمی

منوابع الهوا  شواعران و نویسوندگان از مسوائل بسویار مهوم و  ةتحقیوق دربوار ررسی روابط میان متون وب 

ات مختلفی ک  در ای  موورد مطور  شوده اسو ، هویچ پردازان ماارر اس   مطابق نظریّ نظریّ توجّ مورد 

سوابق  اگور بو  ایجواد مطلوق و بوی کووب، ابوداع وی متنی از تیریرات متون دیگر برکنار نیس  و ب  بیان زرّ

 کنودآن توراوش نموی کنندةاز قلوم و فکور امضوا نحصوراًیاب اسو  و هویچ اروری می نایاب نباشد، کمکلّ

ه  در ای  پژوهش موورد بررسوی قورار گرفتو  اسو ، تحلیول روابوط   آن(116: 1362 کوب،ی زرّر  : )

 بینامتنیّ  اس   ةظریبر مبنای ن اب  یمی و  راح  ب  عبّاد ةقصاید رضویّمیان 

 پردازش تحليلی موضوع .0

وضوو  و  ،پردازانوی اسو  کو  گورایش اعتقوادی و موذهبی شوار اوتوری  قصویدهاز مهم راح  ب  عبّاد

)ع( کو  در آغواز کتواب  مودحی او در سوتایش اموا  رضوا ةی دارد  در ای  میان، ب  ویژه قصیداشتهار خارّ

توری  شوارهایی توری  و ماوروابرخی، ب  عنوان یکوی از مهوم ةعقیدنیز آمده اس ، ب   ضاالرّ عیون اخبار

  ،بنوابرای   (123-113: 1382 نیوا،محسونیر  : ) اس  ک  در سوتایش آن اموا  هموا  سوروده شوده اسو 

انود، در سورودن شوار )ع( را داشوت  بسیاری از شاعرانی ک  قصد مد  و سوتایش اموا  رضوا :توان گف می

 اند  قرار گرفت  راح  ب  عبّاد ةیر قصیدخویش تا حدودی تح  تیر

ة اطهوار در شوارش موذه  بووده و مود  ائمّو، ک  شاعری شیا نیز اب  یمی  :توان گف می ،از ای  رو 

رضووی خوویش  ةدر سورودن قصوید(، 82: 1382)ر  : موو ّنی،  گستردگی و بسامد زیادی داشوت  اسو 

بینامتنی، هر نووع روابوط و ارجاعوات میوان متوون،  ةنظریّ از آنجا ک  درنظر داشت  اس    راح  ب  عبّادب  

 ةگیورد، اسوتفاددهود، جوای مویو یا هر نوع نشان  و تقارن و تابیری ک  مانای مت  را ب  متون دیگر ارتباس 

شوود، اس   از دیگر روابط بینامتنی ک  در ایو  دو موت  دیوده موی توجّ درخور  از قال  قصیده، اب  یمی 

 آید:های زبانی مشترکی اشاره کرد ک  در پی میها و ویژگیمای ضامی  و درونتوان ب  ممی

 هامضامين و اندیشه ةدر حوز ابن یمينو  صاحب بن عبّادروابط بينامتنی قصاید رضوی  .0-4

ع مضوامی  و توراکم ماوانی و تورویفات در عباد از تنووّ راح  ب  ةهمانند قصید اب  یمی  ةرضویّ ةقصید

هوای تووان گفو  ماجوونی از اندیشو یش سیمای اما  رضا برخوردار اس   بو  طووری کو  مویمد  و ستا

 ا رسود  امّو، دشووار بو  نظور مویهوا بو  موضووعات خواصّشاعران  و اعتقادی اس  کو  فهرسو  نموودن آن



 16/ عبّاد با رویکرد بینامتنیقی قصاید رضویّة اب  یمی  و راح  ب  بررسی تطبی

 

خوورد و در ارتبواس بینوامتنی بوا موت  دیگور قورار تری  مضامینی ک  در قصاید مورد نظر بو  چشوم مویمهم

 رند؛ عبارتند از:دا

 توصيف مرقد و بارگاه ملکوتی امام .0-4-4

اد در عبّو رواح  بو اسو  کو   ییاهمای تری  درونشاخصیکی از )ع(  اما  رضا مرقدتوریف بارگاه و 

کرده اس   شاعر در ای  توریفات ب  بیان احساسوات و عواطوف خوود نسوب  بو   توجّ شار خویش ب  آن 

   داخت  اس :دلگشا پر ةآن مکان و منظر

ََََََََََََ. یَ 2َََََََََََ  س  ی طَََََََََََََُ   لَ َََََََََََراً إائَ َََََََََََراً ز  ائ  ا س 
َََََََ م   ل ََََََ   . أب  1  یا و ُحَََََََ     ل َََََََض ََََََر   ال س 

 

 ََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََم ش  د  ُطه  أر  ه   یس  د  ٍض تَ ق ٍَََََََََََََََََََََر و 
ََََََََََََََََََ  ُمَََََََََََََََََََ س   م ر  ٍس ِل َ ََََََََََََََََََ    ر م َََََََََََََََََََ م  ر  أک 

 

 ( 72: 2731 ،ابن  ب اد)
سال  مرا ب    2  پار هستیسی اس ، رهسک  مشهد پا  و سرزمی  مقدّ ای کسی ک  ب  زیارت طوس  1)ترجم : 

 ( اما  رضا برسان و نزد بهتری  قبر ک  راح  آن بهتری  ب  خا  رفتگان اس ، فرود آی

راح  در اینجا بو  سورزمی  مشوهد و پواکی و قداسو  خوا  آن سورزمی  اشواره دارد و مرقود آن اموا  

عی اشواره دارد و مرقود و خوویش بو  چنوی  موضوو ةنیز در قصوید اب  یمی نامد  بزرگ را بهتری  قبور می

 کند:ت و بزرگی کیمیا فرض میخا  درگاه او را در عزّ
 دانی چ  جاس دل ک  میگوهرافشان ک  زجان ای

 گووووردون نووودارد قوووودر خوووا  درگهووووش ةقبّووو

 گووردد روان از بوووی خووا  درگهووشقلوو  مووی
 

 پووووا  رضاسوووو  ةمهووووبط نووووور الهووووی روضوووو 

 یووارب ایوو  فووردوس اعلووی یووا مقووا  کبریاسوو 

 ت کیمیاسوو ن گفتونش کووز روی عوزّخوا  نتوووا
 

 (312: 1333 ،اب  یمی )

ای را گنبد طالیی و درخشوان آن اسو  کو  چشوم هور بیننوده ،)ع( تری  مناظر مرقد اما  رضایکی از مهم

کنود و حور  ایشوان را پوشویده از نوور و روشونایی کند  راح  نیز ب  ای  نکت  اشواره مویب  خود خیره می

 کند:توریف می

َََََََََََََََََََََََََ ٍ ٍد ب الَََََََََََََََََََََََََ ُ ل م شََََََََََََََََََََََََه    کاء  ُملت ح 
 

َََََََََََََََََََََََََب  و    َََََََََََََََََََََََََناء  م ر  نا و  الس    س  ُمََََََََََََََََََََََََََالس 
 

  (72: 2731  باد،)ابن
 مقا  مدفون و همد  اس  ( )ترجم : ب  سم  حرمی ک  از نور و درخشنگی پوشیده شده و با نور و علوّ

  نوا  ایو  قبّوبتا  و  ات زده اس  و ب  نورانیّح  در برابر ای  گنبد طالیی حیرتنیز مانند را اب  یمی 

 کند:اشاره می
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 پوور نووورش از رفاوو  سووپهر دیگریسوو  ةقبّوو
 

 وندر او  ات پر انوارش، چو مهر اندر سماسو  
 

 (313: 1333 ،اب  یمی )

هوایی از تفکّور نواب موذهبی را در شوار بوا تورویف ایو  منواظر، لحظو  شود هر دو شواعرمالحظ  می 

واننوده بوا خوانودن شوار و بوا قورار گورفت  در فضوای ایجواد ای ک  خند؛ ب  گون اهخویش ب  تصویر کشید

  دبیندر جوار آن بارگاه ملکوتی میشده، گویی خود را 
 )ع( اعتقاد به امامت امام رضا .0-4-0

زموان بوا انود کو  هومنخستی  مسائل بسیار مهمّ اسالمی دانست  ةامام  را از جمل ةاندیشمندان اسالمی، مسیل

شودید و اخوتالا عمیوق میوان مسولمانان قورار  توجّو   آن، موورد ( ب  دلیل اهمیّ)ص رحل  پیامبر اسال 

الت سیاسی و اجتمواعی ظواهر گردیود  تری  تحوّگرف  و در طول تاریخ اسال  در نقش محور ارلی مهم

 اند از ای  رو شیایان، ب  امام  ب  عنوان یکی از ارول دی  تیکید زیادی داشت 

ل و عقیوده بو  سوازد، تیمّوهوای او را مویک  شوالوده و بنیوان اندیشو    ب  عبّادراحمات عمیق یکی از تیلّ

چنوی  موضووعی در بیو  زیور  ( 121: 1382 نیوا،محسونیر  : ) امام  خاندان عصم  و طهوارت اسو 

 قابل مشاهده اس :

ل  و   هللا  ح  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََهللا  و   ص ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََد ر     ةً ف 
 

ََََََََََََََن ُ ل ٍََََََََََََََ         س  الََََََََََََََ   ء  م  ُمَََََََََََََََ م 
 

 (72: 2731 )ابن  ب اد،
 رادر شده اس  ( بی اهل)ترجم : سوگند ب  خداوند، سوگندی ک  از انسانی مخلص و غرق در والی  

عصوم  و  بیو اهولغورق والیو   کو  انسوانی خوورد؛ سووگنددر اینجا ب  خداونود سووگند موی راح 

ود را بو  کنود و بحوث خواو در جای دیگری نیز در ای  قصیده ب  موضوع امام  اشواره موی اس   طهارت

 کند:)ع( متمرکز می امام  اما  رضا
 و  ئ ُکَََََََََََََََََََََََ  ص ََََََََََََََََََََََد  ُ  بَ ََََََََََََََََََََََا         

 

ََََََََََََََََََ  و ا َ َََََََََََََََََ     ََََََََََََََََََک    س  ُحََََََََََََََََََم ن   ر  ان ، غ یَ 
 

 (71)مهان: 
 عی  بوده اس  ()ترجم : در مورد والی  شما، آشکارا حقیق  را بیان کرد  و حقیق  همواره بی

نیوز اشواره شوده اسو  و شواعر در چنود  اب  یمی  ةقصیداما  ب  عنوان یکی از ارول دی  شیایان در  ةمسیل

 )ع( اشاره کرده اس : مورد ب  ای  رف  اما  رضا

 حق اهل جهان را بهور آنوک  هس  مخدو  ب
 

 والسو  وارث آنسو  کوو را بور جهوان حوقّ 
 

 (313: 1333 ،اب  یمی )



 13/ عبّاد با رویکرد بینامتنیقی قصاید رضویّة اب  یمی  و راح  ب  بررسی تطبی

 

نیز ب  زیبایی مبحوث امامو  ایشوان داند  در بی  زیر اما  رضا می ةوالی  را تنها شایست شاعر در اینجا حقّ

تواریخ  ،عبنیوادی موذه  تشویّ و کشاند تا نشان دهد ای  ارول اعتقوادیرا ب  عصر پیامبر و داستان غدیر می

 ای دراز دارد: و پیشین 
 مصوطفی وارث شاهی ک  از تشوریف خواصّ

 

 اوسو  راسو  کسوت م  کنو  موواله بقودّ 
 

 (313)همان: 
 )ص( امبرنژاد و جانشينی پي .0-4-9

)ص( اسو  کو  بو  نواحق از خانودان  بحث جانشینی پیامبر اکر  ،شیایان تری  اعتقاداتیکی دیگر از مهم

  و آیوی  ایو  موضووع را سوب  انحوراا دیو  و از بوی  رفوت  سونّ ،پا  ایشان گرفت  شده بود  شویایان

بو  ایو  موضووع کو  ایو   ،بیو اهولهنگوا  سوتایش خوود از  بو شواعران  ،انود  از ایو  رورسول اهلل دانست 

خوود بو  بیوان  ةرضوویّ ةنیز در قصید راح  ب  عبّادکنند  پا  نبوی هستند، اشاره می ةبزرگواران از سالل

 پردازد:چنی  موضوعی می
ََََََََََََََ   هللاُ  بَ ََََََََََََ    ن  الن َََََََََََََ    ا ابَ ََََََََََََیَ ََََََََََََ. 2  ق م 
ابَ َ. 1 ََو   ل  الف ض َََ ي تَ ق ََد م        الَ َ     ن  ال  ص 

 

َََََََََََََََََََََََََََََ س   اب ر  ُظُهَََََََََََََََََََََََََََََ ر  ا  ب َََََََََََََََََََََََََََََ   الش 
   ل َََََََََََََََََََََََََََََی الُبََََََََََََََََََََََََََََََ    الق نََََََََََََََََََََََََََََََا  یس  

 

 (71: 2731 )ابن  ب اد،
  و ای فرزند ورویّ 2)ترجم : ای فرزند پیامبری ک  خداوند ب  وسیلة او، جبّاران گردنکش را خوار و  لیل کرد  

 در دانش و فضیل  بر مردان مجرّب و کارآمد پیشی گرفت  اس  ( پیامبری ک 

اران گوردنکش را در رودر اسوال  از کنود کو  جبّوموی مارّفویفرزند پیامبری راح  در اینجا اما  رضا را 

)ع( را بوا تاوابیری  خویش ب  چنی  موضوعی اشواره دارد و اموا  رضوا ةنیز در قصید اب  یمی بی  برده بود  

 و او را سورور و مقتودای جهانیوان  کنودموی مارّفویالاوی  پیوامبر  ةنزدیک ب  شار راح ، جانشوی  و قورّ

 :داندمی

 الاووووی  نبووووی فرزنوووود دلبنوووود وروووویّ ةقوووورّ

 و بحوور مقتوودای شوورق و غوورب و پیشوووای بوورّ
 

 مظهوور الطوواا ایووزد فخوور ارووحاب عباسوو  
 خود چنی  باشد کسی کو نور پا  مصطفاسو 

 

 (313: 1333 ،اب  یمی )

زمامودار انود توا بگوینود شود ک  هر دوی شاعران بر مبحث نژاد و جانشینی پیامبر تیکید داشوت مالحظ  می

پا  پیامبر اکر  باشند، کسانی ک  از هور لحوان نسوب  بو   ةاسالمی در آن روزگار باید سالل ةواقای جاما

 گرفتند   و آزار حاکمان ظالم قرار میا ناجوانمردان  مورد ا یّدیگران برتری داشتند امّ
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 لعن و نفرین بر دشمنان .0-4-1

در  توجّو جالو   ة)ع( اسو   نکتو ن  بور دشومنان اموا  رضواهای اریل شیایان، نفری  و لایکی از اندیش 

در ایو  شوار  ،چ  در زموان ایشوان و چو  باود از ایشوان ،ک  دشمنان اما اس  اد، ای  راح  ب  عبّ ةقصید

موورد نظور اسو    ةهای ارلی قصویدمای   نفری  و لان  بر آنان یکی دیگر از ب نیز حضور دارند و رحّ
 خواند:دشمنان اما  را ناربی و یهود می ،زیر برای نمون  شاعر در بی 

َََََََََََ إ ن  بَ َََََََََ   . 2  قَ ََََََََََدالی ه د  و  الن صَََََََََََ   ک 
1 .   ََََََََ ََََََََن    ا    ُدف ُنََََََََ ک   سٍ ن  ََََََََ الُقُبََََََََ ر  م 

 

َََََََََََََََََََیس     ُُیل ََََََََََََََََََُ  ی  یََََََََََََََََََُد ُ ََََََََََََََََََ  ب ت م  
َََََََََََََََ    لَ َََََََََََََی بَ ََََََََََََََ   ال َ َََََََََََََرُ     أ و    یس  او  النَ 

 

 (71: 2731 )ابن  ب اد،
چو  بسویار   2 شوود شان با مجوسیّ  نیز آمیخت  میود هستند ک  گاهی یهودیّ ناربیان مانند قو  یه  1)ترجم : 

 شدند (بود در گورستان مسیحیان دف  میاند ک  بهتر مینجسی ک  در قبرستان مسلمانان دف  شده انسان

 آلوود و گواو نور غضو دهود؛ اینوان همهوون شاعر در ادام  نیز با القابی زشو  آنوان را مخاطو  قورار موی

ن هسوتند کو  رودای فهوم و نواداهوا نموودار اسو  و آنقودر کوجآن ةمنطق هستند، آرار شیطان در چهوربی

 دهند:ردای مبار  ا ان تشخیص نمی زاناقوس کلیسا را 
ثَََََََََََََََََُ ُ ا أُب  د  م َََََََََََََََََ  ن َََََََََََََََََ ال ُمُه     ََََََََََََََََ. 2  اح 
 ه ت ََََََََََََََََََََََ      ُشَََََََََََََََََََََ م    بَ  ا ت أ م ل َََََََََََََََََََََإ ذ  . 1
 ُک   فَ ع  اُن یَ َََََََََََََََََََََََََر  األ ذ  ل ُمََََََََََََََََََََََََ ا و  . َل  یَ ع  7

 

ََََََََََََََل            ََََََََََََََ م س  ََََََََََََََثَ َََََََََََََ ٍر و   اُم س  ک    
ََََََََََََََََ   ف    ر فَ َََََََََََََََ ََََََََََََََََیه   اک  إبل ََََََََََََََََیس  ر  ا أ ش 
  س  اقُ نَ ََََََََََََََََََََ عُ قَ َََََََََََََََََََََر   اٍن أ م     أذ  ص ََََََََََََََََََََ   

 

 (71)مهان: 
  2منطوق اسو   خشومگی  و بویکونم، ماننود گواو نور ها، هنگامی ک  با او مباح   مویدانشمندان آن  1)ترجم : 

کو   هوا نودای ا ان را،آن  3 بینی های شیطان را در آن می، نشان ش ب  دقّ  نگاه کنیهنگامی ک  در چهرة شومَ
 (دهند سب  علوّ مقا  شماس ، از ردای ناقوس کلیسا تشخیص نمی

)ع(  در چندی  بی ، بو  نفوری  دشومنان اموا  رضوا خویش همهون راح  ةرضویّ ةنیز در قصید اب  یمی 

 ری اس :ال ّ تح  هاآنکند ک  جایگاه می مارّفیپردازد  او دشمنان اما  را افرادی حسود می

 حاسد از درد حسد هرگوز کجوا یابود نجوات 
 ریال ّوو از نژنودی خصووم او را جایگوو  تحوو 

 

 یووات قووانون شفاسوو اشوواراتش کوو  کلّبووی 
 از بلنوودی قوودر او فوووق سووماوات الاالسوو 

 

 (316: 1333 ،اب  یمی )

ضوا را در میوان جوان خوویش الرّ موسی ب    علیمحبّ در ادام  نیز با تشبی  حرفی زیبا، کسانی را ک  مهر و

 کند:می هها در روز جزا اشارکند و ب  خمیدگی قام  و عجز و ناتوانی آنندارند، نفری  می



 21/ عبّاد با رویکرد بینامتنیقی قصاید رضویّة اب  یمی  و راح  ب  بررسی تطبی

 

 ک  مهرش در میوان جوان نودارد چوون الوفهر
 

 قامتش روز جزا از غم چو جیم و نون دوتاسو  
 

 (316)همان: 

 شفاعت ایشانو اميد  اظهار نياز به امام .0-4-8

اطهوار جهو  بورآوردن  ةتری  عقاید شیایان و محبّان آل رسول، متوسّل شدن بو  اموا  و ائمّویکی از راسخ

گیرنود مسلمانان کسانی در روز قیامو  موورد شوفاع  قورار موی ةب  عقیدباشد  حاج  و نیاز و شفاع  می

   داشوت  و پیورو اولیوای الهوی محبّو روحی و قلبی با شافای  داشت  باشند  کسوانی کو  نسوب  بو  ةک  رابط

موورد شوفاع  قورار  ،انودشان ماننود آنوان بووده اسو  و بوا آنوان بو  درجواتی روحوی رسویدهها و عقیدهآن

م  و ماتقد در اشاار خویش ایو  بزرگوان را موورد شوفاع  از ای  روس  ک  شاعران مؤ   خواهند گرف

هوون نیوز هم رواح  بو  عبّوادکننود  ن طلو  مویدهند و نیاز و حاجو  خوود را از محضور ایشواقرار می

 بسیاری از شیایان ب  ای  موضوع اعتقاد داشت  اس :

ب َََََََََََََََ ُت ُ أ نَ ََََََََََََََ. 2 َََََََََََََََ   نی  أ  اُ  الی ق ََََََََََََََح   ال ُقه 
َََََََََََََن    ب َََََََََََََإ ن  ابَ ََََََََََََ. 1  ار  ب ُکََََََََََََََ ت    اٍد اس 

 

ََََََََََََم َََََََََََ   یس  ف ََََََََََََل  تَ ن  ُر ح ب ََََََََََََا و ص ََََََََََََل  الُعم 
َََََََََََََََ َ ََََََََََََََف م   اِلَ ََََََََََََََیس   اُف ال ُلیَََََََََََََََ       ا ُی 

 

  (77: 2731 اد،)ابن  ب  
آویز ؛ ریسمانی ک  غوم و انودوه خویش بدان دس  می شما ریسمان یقی  هستید ک  م  تا پایان عمرِ  1)ترجم : 

خود را در پناه شما قرار داده اس  و از ای  رو، حتّی از شویران بیشو  نیوز  اب  عبّاد  2 زداید را از وجود انسان می

 ترس و هراسی ندارد (

 زنودداند ک  تا پایوان عمورش بو  آن چنو  موی)ع( را ریسمان محکم یقی  می اما  رضا ،راح  در اینجا

 ابو  یموی دهود  شاعر بدی  طریق خود را در پناه آن اما  هما  قورار مویدهد  و او را شفیع خویش قرار می

 یش را، و بورآورده شودن حاجو  خووکنودموی مارّفویحاجات ارباب نیاز  ة)ع( را قبل نیز محضر اما  رضا

 نماید:مسئل  می خویش از اما  تنها

 حاجووووات اربوووواب نیوووواز ةای جنابوووو  قبلوووو

 را هووم روا کوو  بهوور آنووک ابوو  یمووی حاجو  
 

 شوبه  رواسو حاجتی کاینجا رود ماروض بی 

 حاجو  خلقووان روا کووردن ز اخووالق شماسوو 
 

 (318-316: 1333 ،اب  یمی )

از ای  جه  همواره بارگاه و تربو  ایو  بزرگوان هدی بوده اس  و  ةمنان، از الطاا ائمّشفاع  کردن مؤ

هایی برای ورود ب  درگاه کبریایی الهی قلموداد گردیوده اسو   بو  هموی  دلیول هور دو شواعر در نیز حلق 
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)ع( را شوفیع و ضوام  خوود  نهنود و اموا  رضواخویش، نیروی طاع  و عبادت خود را بر کنار موی ةقصید

 دهند:برای آمرزش قرار می

َََََََََََََََََََأ یَ َََََََََََََََََََُک نَََََََََََََََََََُ ا  ََََََََََََََََََََ اد ت  ا س  س   ائ ل  ُ و 
 

 

َََََََََََََََََََََ ُ یَ ف   ََََََََََََََََََََََر   لَ ََََََََََََََََََََُ  هللاُ     س   یس  اد  الف 
 

 (77: 2731 )ابن  ب اد،
 های خود جای دهد ()ترجم : شما ای سرورانم، در نزد خداوند شفیع و ضام  او باشید تا خدا او را در بهش 

 گوید:نیز می اب  یمی و 

 مجر  روز حشر از حق بخواه جر  ای  عاریّ
 

 تو اسوتافار و غفوران فوراوان از خداسو کز  
 

 (318: 1333 ،اب  یمی )

 اشاره به شعر خویش در ستایش امام .0-4-2

شواعران در پایوان  ةشوود، اشوارموورد بررسوی مالحظو  موی ةاز موضوعاتی ک  در هر دو قصوید یکی دیگر

وعی مفواخره و بوا نو رواح  بو  عبّواد)ع( اسو    شار، ب  مد  و ستایش شار خود در وروف اموا  رضوا

 کند:خودستایی از شار خویش یاد می

2.    ََََََََََََََََ د   ک  ََََََََََََََََم  ََََََََََََََََف ََََََََََََََََ ةٍ ح    ُ  ایُکُ  ُُی    
1 .ََََََََََََََََ َََََََََََََََََ   و    َََََََََََََََََار  یَ ُقَََََََََََََََََ ُ  ق     ه  ک   ائَُه 
َََََََََََََََََََائ  یض  ق  ل ََََََََََََََََََُک ر ق  الق ََََََََََََََََََر  ی   . 7  اُله 

 

 ََََََََََََََََََََََََََََ  او یس  ال َ ََََََََََََََََََََََََََََ    ةُ ا ُحل َََََََََََََََََََََََََََََک أ نَ ه 
 اط یس  الق َََََََََََََََََر   نَ ثَ َََََََََََََََََر  الََََََََََََََََد ر      قَ َََََََََََََََد  
 یس  ق َََََََََََََََب ل   ش  ان    َََََََََََََََر  ک  ُسَََََََََََََََل یم  ُمل َََََََََََََََ

 

 (77: 2731 )ابن  ب اد،
  2 طواووس اسو   سرایند ک  در زیبایی همهون پورِچ  بسیار شارهای مدحی ک  در ستایش شما می  1)ترجم : 

سورایندة ایو  اشواار،   3 اس  مروارید در کاغذ پراکنده  اب  عبّادگوید: خوانندة ای  اشاار مدحی، چ  بسیار می

 سلیمان ک  تخ  بلقیس را مالک شد، مالک اس  (ورقة شار خود را همهون 

دانود و بوا موی طواووس )ع( را در زیبوایی چوون پورِ اشاار مدحی شاعران در ستایش اما  رضا ،راح  

 کند فخر و غرور قصیدة خویش را نیز چون مروارید فرض می

کنود بوا )ع( اشواره موی در ای  قصیده ب  اما  رضا خود نیز در پایان شار خویش ب  مد  و ستایش اب  یمی 

 داند:شار خود را الیق آن درگاه واال نمی ،ای  تفاوت ک  او با تواضع

 وی  شکست  بست  بیتی چند از ای  مسوکی  پوذیر 

 را الیوق بوودو م  کدامی  مود  گوویم کوان تو
 

 س  بهر شهرت اخالص ماسو وکای  ن  مد  ت 

 رناسوو  چوون روفات  ات پاکو  برتور از حودّ
 

 (318: 1333 ،اب  یمی )



 23/ عبّاد با رویکرد بینامتنیقی قصاید رضویّة اب  یمی  و راح  ب  بررسی تطبی

 

شوود کو  در قصواید موورد نظور از حیوث اندیشو  و موضووعات شوار اشوتراکات ترتی  مالحظ  مویبدی 

 رواح  بو  عبّواد ةعوا کورد قصویدادّ لنو  ةب  نظریّ توجّ با توان ای ک  میشود ب  گون ی مشاهده میخارّ

 اس  ب  عنوان زبر مت  تیریر گذاشت   اب  یمی در حکم زیرمت  اس  ک  بر شار 

 هازبان و واژه ةدر حوز ابن یمينو  صاحب بن عبّادروابط بينامتنی قصاید رضوی  .0-0
شناسوی زبوانرو در قلمورو فرا از ایو  ،ق دارد و ن  ب  زبان، بینامتنی ب  سخ  تال1ّب  اعتقاد تزوتان تودوروا

ی ای زبوانی تلقّو   را نظریّویّوب  دو دلیل ایو  نظر 2ا ویلکی(  ام122ّ: 1366 تودوروا،ر  : ) گیردقرار می

 توری  رابوط متنوی بوی  موت  و جهوان تشوخیص ل آنکو  بواختی ، کلمو  را بو  عنووان کوچوکاوّ»کند: می

زبوان  ة  آنک  موضوع خواندن مت  و جهان ن  تنها در زبان قورار داده شوده، بلکو  بو  وسویلدهد  دلیل دوّمی

 ( 3-2: 1381 )ویلکی، «شوداس  ک  ساخت  می

هوا نیز، تنها در قلمورو مضوامی  و اندیشو  اب  یمی و  راح  ب  عبّاد ةهای قصاید رضویّمشابه  ةیردا 

آیود کو  شود، بلک  تشابهات لفظی و زبانی میان ای  دو مت  در بسیاری از موارد، بو  چشوم مویمحدود نمی

کورد فظوی بسویاری اشواره تووان بو  اشوتراکات لها میآن ةاز جمل ؛کندای  متون را ب  یکدیگر نزدیک می

، فخور، مود ، ا ان و    کو  در هور دو ، ورویّدیگر دارند  والگانی چوون: وال ، نبویّک  ای  دو شار ب  یک

 شود ها اشاره میدر ادام  ب  برخی از آن ؛قصیده آمده اس 

 گوید:اد میعبّ راح  ب 

ُلَََََََََََََََََََََََََََََََََََ ُ بَ ل  َ َََََََََََََََََََََََََََََََََُ  هللاُ م ََََََََََََََََََََََََََََََََََ م    ا یَُ  
 

  س  طَََََََََََََََََُ ام     ی یَ ََََََََََََََََُ ور  ا م ََََََََََََََََح ت ََََََََََََََََ 
 

 (77: 2731 )ابن  ب اد،
 )ترجم : خداوند او را ب  آمال و آرزوهایش برساند تا اینک  اما  را در طوس زیارت کند (

 گوید:نیز می اب  یمی 

 نوی چو  گفوتم زینهوار خراسانهس  سلطان 
 

 بر سر هور هفو  اقلویم و دو عوالم پادشاسو  
 

 (312: 1333 ،اب  یمی )

 گیرند:بهره می در چندی  مورد و طهر پا  ةاز وال ،هر دو شاعر

َََََََََََََََیَ ََََََََََََََ   س  ی طََََََََََََََََُائَ َََََََََََََََراً إلَ ََََََََََََََائ راً ز  ا س 
 

 ََََََََََََََََََََ د  م ش  ََََََََََََََََََََه  أ ر   رٍ ُطه   یس  د  ض  تَ ق َََََََََََََََََََََو 
 

 (72: 2731 )ابن  ب اد،
                                                                 
1. Tzvetan Todorov 

2. Krsytyn Wilkie 
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 دانی چ  جاس دل ک  میجان ایافشان ک  زگوهر
 

 رضاسوووو  پووووا مهووووبط نووووور الهووووی روضووووة  
 

 (312: 1333 ،اب  یمی )

 اند:)ع( ب  کار برده ور را برای اما  رضادر هر دو قصیده، شاعران رف  ن

ََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََ ٍ اء  ُمل  ٍد ب الَََََََََََََََََََََََََ  ک  ه  ل م ش   ت ح 
 

ب    َََََََََََََََََََََََََن  و  َََََََََََََََََََََََََن  و   االس   ُمََََََََََََََََََََََََََ س  م ر   اء  الس 
 

 (72: 2731 )ابن  ب اد،
 ی از خا  پوای او کشیدسو  آفتواباسرم 

 

 س ضیاو  نورموج  ای  دانم ک  عینش منبع  
 

 (313: 1333 ،اب  یمی )

 :اندن مشترکی اس  ک  هر دو شاعر برای اما  استفاده کردهفخر، از دیگر والگا

ََََََََََََََََو   َََََََََََََََََائ    ح  خ  ََََََََََََََََ ر  الف   تَ ق  ٍ ر  ُمن َََََََََََََََََغ یَ 
 

ََََََََََََََََََو      َََََََََََََََََبَ ََََََََََََََََس  ا      یس  ب ََََََََََََََََََر  تَ ل  د  غ یَ 
 

 (71: 2731 )ابن  ب اد،
هویچ شوکّ و )ترجم : ای کسی ک  فخر و شرا را بالمنازع ب  دس  آوردی و لباس مجود و بزرگوواری را بوی

 ت  پوشیدی (ای بر شبه 

 الاوووی  نبووویّ فرزنووود دلبنووود ورووویّ ةقووورّ
  

 ارووحاب عباسوو  فخوورمظهوور الطوواا ایووزد  
 

 (313: 1333 ،اب  یمی )

 اند:فردوس بهره گرفت  ةهر دو شاعر از وال

َََََََََََََََََََُک نَََََََََََََََََََُ ا أیَ َََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََو   اد ت  ا س   ائ ل  ُ س 
 

َََََََََََََََََََََ  لَ ََََََََََََََََََََیَ ف    ََََََََََََََََََََََر   ُ  هللاُ    س   یس  اد  الف 
 

 (77: 2731 )ابن  ب اد،
 رد قوودر خووا  درگهووش قبّووة گووردون نوودا

 

 اعلوی یوا مقوا  کبریاسو  فردوسیا رب ای   
 

 (312: 1333 ،اب  یمی )

س، تووان بو  ایو  مووارد اشواره کورد: زایور، مقودّاز دیگر والگانی ک  در هر دو قصیده مشتر  اس ، می

 مجد، کرا ، یقی ، پناه، درّ و مد  ، اب ، ، وریّ، نبیّوال ، سرور، حقّ

هوایی اسو  کو  هور ، همهنوی  در نووع والهاب  یموی و  راح  ب  عبّادلفظی شار  اشتراکات زبانی و 

ی داشوت  بیش از آنکو  رویکورد زمینوی و موادّ ،گیرند؛ ب  ای  مانا ک  باف  والگاندو شاعر از آن بهره می

خور، ، اهلل، فضول، بوذل، فباشد، رویکردی مذهبی دارند  برای نمون  والگانی چون: مشوهد، فنوا، سونا ، حوقّ

رواح ، و والگوانی  ةاج، فردوس، اموا  و    در قصویدمجد، تهوید، قبور، عرف ، ابلیس، ا ان، یقی ، حجّ



 22/ عبّاد با رویکرد بینامتنیقی قصاید رضویّة اب  یمی  و راح  ب  بررسی تطبی

 

االموی ، انووار، تقووی، عصوم ، رودق،  ت، کور ، روضو ، فوردوس، ماوراج، قودس، رو چون: نور، فتوّ

  اب  یمی  ة    در قصیداتقیا، لطف، فخر، حقیق ، کورر و رفا،

شوود  بورای نمونو  اسوتفاده گاهی اشتراکات نحوی نیز در ای  دو قصیده مالحظو  موی بر ای  موارد، افزون

نیوز بارهوا تکورار شوده  ابو  یموی از فال در آغاز شار، ک  اگرچ  سبک نحوی زبان عربی اس ، در شوار 

 شود:اس  ک  در اینجا ب  یک نمون  از آن اشاره می

   َََََََََََ َََََََََََن   ُدف ُنَََََََََََ ا     ک   ن  ََََََََََََسٍ  الُقُبَََََََََََ ر  م 
 

َََََََََََََََ    ُ     ی بَ ََََََََََََََ   ال َ َََََََََََََر  لَ َََََََََََََأو     یس  او  النَ 
 

 (21: 2731 )ابن  ب اد،
 بس عج  ناید نایم خلد اگر خووش نایودش

 

 خانوة قدسوش ابوا انودر اباسو چون ز مهموان 
 

 (316: 1333 ،اب  یمی )

ی بو  حودّ ابو  یموی و  راح  ب  عبّواد ةرضویّ ةشود، نزدیکی لفظ و مانا در قصیدچنانک  مشاهده می 

سوازی کورده اسو   خوویش، گوویی شوار رواح  را نظیوره ةدر قصوید اب  یمی توان گف  میاس  ک  

عا  کور شود، بیشوتر اسو ، بورای هایی ک  ب  عنوان شاهد مدّمتون یاد شده، از نمون میان روابط و تاامالت 

 تر پرداخت  شود کال  کوشیدیم تا آنجا ک  ممک  اس  ب  موارد مهم ةپرهیز از اطال

 نتيجه. 9
)ع( سوروده  های عربی و فارسی ک  در سوتایش اموا  رضوارا در دو قصیده ب  زبان بینامتنیّ در ای  جستار نظریّة 

گون  نتیج  گرف  ک  فضوای فکوری توان ای های انجا  شده میبا بررسی ایم شده بودند، مورد تحلیل قرار داده

اش هوا و باورهوای رواح  در شوار رضوویاندیشو  )ع(، بسویار بو  اش در ستایش اما  رضادر قصیده اب  یمی 

ب  عنووان یوک زبورمت   اب  یمی ص شده ک  نزدیک اس   با تحلیل بینامتنی ک  میان ای  دو مت  انجا  شد، مشخّ

بوده اسو ، تاامول و روابوط دیوالکتیکی داشوت  اسو  و بو  تابیور بواختی ، منطوق با زیرمت  خود ک  شار راح  

لفوظ و مضومون  ةدر دو حووز ابو  یموی رواح  و  ةفرما بوده اس   تشابهات قصیدکممکالم  بر ای  دو ارر ح

توریف مرقد و بارگاه اموا ، اظهوار  راح  چون ةاش از مضامی  قصیدن  تنها در قصیده اب  یمی بررسی شد  

بلکو  در بسویاری از نیاز و شفاع ، اعتقاد ب  والی  اما ، جانشینی پیامبر، لا  و نفری  بر دشمنان و    سود جست ؛ 

  وجود داش   راح  ب  عبّاد ةموارد از والگان و تاابیری استفاده کرده اس  ک  در قصید

 هانوشتپی. 1
 : )ر  ؛زبان فارسی و عربی انجوا  گرفتو  اسو  دو )ع( ب  برخی از اشااری ک  در ستایش اما  رضا ةبرای مشاهد (1)

 (1338شهیدی، 
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 1ناصالت   ةنظری     ض ءاد بن  ب  بن ینی وصاح    ةض یللقصائد الر   ةمقارنة دراس

 2پ ر ملکشاهامحد غ 
 ، جامعة مازندران، إیرانآداهباو  ةالفارسی ةغقسم اللّ  يف ستاذ مشارکأ

 3 خلیلامحد 
 وآدهبا ةالفارسی ةغلّ الفرع  کتوراه يفخریج الدّ 

  ا لخ  
تتذداخ  بعضذ ا  ةوص املختلفذصذالنّ  نّ أتقوم هذهه الّنرریّذة علذس أسذا  عند املعاصرین  ةاملعنی ةمن القضایا اهلامّ  یعدّ  يناصالتّ  االجتاه

. فمذذن ینذذ ع عذن الّتذ  ری املتبذذادل والعتقذة الّتناصذّیة ن هنذذا ال یوجذد نذ ّ . مذةابقصذذوص الّسذمذن النّ الّنصذذوص ایدی ذة ر تتذا ّ بذبع  و 
لس هذهه القصذائد إ ةرر النّ . ةوالفارسی ةغتنی العربیباللّ  ةیعلشّ لامن مام ال ّ مدح اإل يف القصائد اّليت نُرمت ةراسلدّ ل ةایصوص الصّ النّ 

تبحذذذن  ةهذذهه املقالذذ نّ إ. فذذذةابقشذذعار الّسذذاألرا مذذذن  ّ  من ذذا متذذ حیذذن نرذذم کذذذ ّ  ةک ذذذری فی ذذا   ةفرّیذذاللّ و  ةاکات املعنویّذذذاالشذذ   نّ أ تفیذذد
یة بش ن اإلمام رضا )ع( أحدمها إلبن مینی واألخرع لصاحب بن عّباد علس ضوء نرریّة الّتناص وتُلمس القصیدتنی الفارسیة والعرب

 کما یرع خبتنی.  ةحواریو  ةجدلی ةصنی عتقههین النّ  يفيف القصیدتنی قواسم مش کة متعّددة شکتً وداللة حبین میکن القول إّن 

لیلی ةالکلما        ناص.اد، التّ ، ابن مینی، صاحب بن عبّ ةضویالرّ  ة، القصید)ع( ضامام الرّ اإل :الد 
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