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)ع( از موضوعات مهمی است که در کانون توجه شاعران فراوانی قرار گرفته است، از جمله  یّت امام رضاشخصوصف 

حاضر  پژوهش است. سرای معاصر ایرانیینییآ ،حمیدرضا برقعیو  یعبّاس، شاعر نامدار عصر خزاعیدعبل این شاعران 
. این مقاله کوشیده است ضمن استخراج بررسی نمایدبا رویکرد تطبیقی  ااین دو شاعر ر های رضویبر آن است تا سروده

ماید. های رضوی بررسی ندر بیان سروده را دو آنرضا )ع(، هنر زبان  وجوه تشابه و تباین در نوع نگاه دو شاعر به امام
وه، و اندحزن ع(، امیدواری، ) اماممفاهیم مشترک بسیاری همانند بیان شأن و مقام  است که پژوهش انجام شده بیانگر آن

دو شاعر را از هم  بوده و توجّه ةشایست آنچه. امّا خوردمیبه چشم  در شعر دو شاعر خواهی و کرم و بخشندگیشفاعت
دهخد و در بیخان ایخن سخخن مخی دادِ هاآن، آن است که دعبل در هجو دشمنان آن حضرت و بیان نفاق سازدمتمایز می
و غرق شدن در شکوه و عظمت  باختگیدلتیاق و شبه ابرقعی  توجّهامّا  ،دگیربیشتر از اسلوب خطابی بهره می ،مضامین

 .پردازدمیحضرت معطوف است و با اسلوب ادبی به بیان احساسات و عواطف درونی خویش آن 

 تطبیقی. ادبیّات، حمیدرضا برقعی، خزاعی: امام رضا )ع(، دعبل واژگان کليدی
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 پيشگفتار. 4

ان  ةبا ظهور اسالم به وسیل عربی ادبیّاتینی در آیشعر  بخن اابخت انصخاری در دفخاع از شخاعرانی هماننخد حسخّ

بخخه ایخخران، شخخاعران و نویسخخندگان  ادب نهخخاد و پخخ  از ورود فرهنخخ  دینخخی ةپیخخامبر ) ( پخخا بخخه عرصخخ

مکتخ  جدیخد،  هایاندیشخهینخی روی آوردنخد و تخالش نمودنخد آی ادبیّاتوسیعی به  ةدر گستر زبانفارسی

بخا زبخان ادبخی  ت،بشخریّ بخه عنخوان الگوهخای برجسختة را قی و دینی و سیمای رهبران دینخیاخال هایارزش

جهخانی و  ةصخب حخاف  و مولخوی کخه  سخعدی، هایسخرودهکنند، ظهور شاهکارهای ادبی همچون  معرّفی

فرهنخ  پیشخرو اسخالم و معخارف  بخش عظیمی از غنای خخود را وامخدار شکبی ،اندانسانی به خود گرفته

 ی آن هستند.واال

قخرن چهخارم  ع( از) معصخوم ( و گخرایش بخه مخدی پیشخوایان ) پیامبرکه ذکر مناق  خاندان  هرچند 

ت یخافتن صخفویان و رسخمیّ ةکخه در دور سخرودندششم میقرن مدایح رضوی را از  ،ا شاعرانامّ ،شروع شد

ع( ) موسخی الرّضخای بخن علخ (12: 1311، زادهو نقخوی بیرجندی احمدیر.ک: ) ع به اوج رسید.مذه  تشیّ

 ،دوران خود و همچنخین حضخور در ایخران سیاسی و اجتماعیِ پیشوای هشتم شیعیان به دلیل شرایط خا ّ

عربخی و فارسخی قخرار  ذوقصخاح ادیبخان و شخاعران  توجّهاست که همواره مورد  هاییشخصیّتیکی از 

 اند.فضایل و مناق  حضرت داشته ةدر ارائشاعران بسیاری سعی گرفته و 

اسخخت کخه بخخه عنخوان یکخخی از  یعبّاسخعصخخر  زبخانعربشخخاعر  خزاعخیدعبخخل  ،شخاعرانایخخن  از جملخة 

نظیخری توانسخت کلمخة ی کخه بخا نبخوی بیشخصخیّترود، تشیّع به شخمار مخی ادبیّاتهای ترین چهرهدرخشان

ن اصخخلی زیسخت کخه خلفخا، گرداننخدگارغخم اینکخه در دنیخایی میشخیعیان را اعختالی بیشختری بخشخد علخی

داشختند، هخا سخرودن و شخنیدن شخعر را گرامخی میرفتنخد و همانهای حیات و معیشخت بخه شخمار میچرخ

طخال و نقخره برخخخوردار  ةاران هخزار سخکّشخاعران نیخز بخا اظهخار انخدک کوششخی بخرای مخدی ایشخان، از هخز

کنخد و بخه هخا پشخت مینقرهها و هشدند، امّا در این میان تنها اوست که با عقیده و ایمان به حخ،، بخه سخکّمی

وی در پاسخخ بخه ایخن » (؛2: 1308گخوهری، ر.ک: کشخد )قول خودش، چوبة دار را پنجاه سال بر دوش می

ستایند چشخم طمخع بخه هخدایای ایشخان آنان که ملوک را می»گوید: ستایی، میسؤال که چرا ملوک را نمی

 (.28: 1388 ،محمّد)میرزا « به آن هدایا نیست داشتیچشمدارند و مرا 

ای نخو بخه مخدی امخام رضخا )ع( شیوهشاعر معاصر ایرانی است که به  ،د حمیدرضا برقعیسیّ ،شاعردیگر  

خخویش را بخه ایشخان  دلبخاختگی ،هایش با بیانی دلنشین و متفاوت از شخاعران دیگخرپردازد و در سرودهمی
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روش جدیخدی را بخه کخار  ،شخعار آیینخیشاعرانی است کخه در سخرودن ا، از . شاعر مورد نظرنمایدابراز می

مفاهیم غیرمسختقیم و پیچیخده را بخا بیخانی زیبخا و زبخانی سخاده  ،تیسنّ - های آیینیگیرد و برخالف شعرمی

 نماید.ابراز می

 مواد و روش پژوهش .4-4

و  رضخا برقعخیحمیدد و اشخعار سخیّ خزاعیدعبل  ترین منابع مورد استفاده در پژوهش حاضر، دیواناز مهم

تحلیلخی اسخت کخه بخا تحلیخل  -توصخیفی  ،مصادر مرتبط با این دو شاعر و آاار آنان است. روش پخژوهش

ترتیخ  کخه ابتخدا بخه  گیخرد. بخدینای و اینترنتخی انجخام میو مراجعه بخه منخابع کتابخانخه متنیدرونشواهد 

ضخخامین آن دو دو شخاعر در مخدی امخام رضخا )ع(، سخ   بخه شخری و تحلیخل و تطبیخ، م یدااسختخراج قصخ

ایم. در ضمن با استفاده از وسایل ارتباطی امروزه، به طور مستقیم با شخاعر معاصخر سخیّد حمیدرضخا پرداخته

 است.برقعی به مصاحبه و گفتگو پرداخته شده 

 پژوهش. پيشينة 4-0
هخای بسخیاری صخورت گرفتخه اسخت کخه در اینجخا بخه ذکخر برخخی از پژوهش ،دعبل و آاار ایشان در مورد

و  شخصخیّت هخای ناقخدان عخرب دربخارةدیخدگاه»مسعود اقبالی تحت عنوان  نامةپایاننماییم: ها اکتفا مینآ

در آن  کخه( 1333(« )خزاعخید حمیری و دعبخل عزّه، کمیت بن زید، سیّ شیعه )کثیّر ةشعر شاعران برجست

از آنخان را بخا اسختدالل  بسخیاریبه بررسی دیدگاه ناقدان عرب دربخارة شخاعران مخذکور پرداختخه و دیخدگاه 

دی و د حسخین سخیّسخیّ بخه قلخم« و سنایی خزاعیع( در شعر دعبل ) رضاسیمای امام » ةمقال نموده است. رد

و  او تکیخه نمخوده ة تائیخةاین پژوهش، از اشعار دعبل بیشتر بر قصید( 1331) آبادینجفهاجر پوالدچن  

در  (1388) هخادیا... د بررسخی قخرار داده اسخت. رویت مخورابیاتی را از سنایی که در مدی و راای امام اس

شخاعرانی کخه دیخوان اشعارشخان بخه  معرّفخیضخمن « ع( در شخعر پارسخی) رضاسیمای امام »با عنوان  ایمقاله

 آنان را به عنوان شاهد آورده است. هایسرودهاز  هایینمونهزینت یافته، مدی امام هشتم )ع( 

آبادی نوشختة غالمرضخا رضخایی سخهل« خزاعخیدر دیخوان دعبخل  بیختاهل»ای دیگر بخا عنخوان نامهپایان 

که بخه سخایر آاخار و که در آن نویسنده عالوه بر این استترین تحقی، انجام شده در این زمینه (، مهم1384)
هخای و تفسخیر نکخات و ارزش اشعار دعبل اشاراتی کرده، بیشترین تأکیدش بر قصیدة تائیة دعبخل و شخری

مخورد  ااخر دیگخری کخه در ارتبخا  بخا موضخوعِ ؛سخی و مفخاهیم و مضخامین منخدرج در آن اسختسیا -ادبی 
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اسخت کخه  عزیخزا  عطخاردی ةنوشخت «ع(رضخا )اخبخار و آاخار امخام » قرار گرفتخه اسختبحث، مورد کاوش 
 .(1308) تاریخ زندگانی امام، سیره و روایات وارده از آن حضرت را مورد بررسی قرار داده است

، پخژوهش حاضخر کخه منخدنظام هایبررسی پژوهشی یافت نشد؛ بنابرهیچ  ،د حمیدرضا برقعیسیّ ةردربا 

، نخسختین اسخت در شعر این دو شاعر پرداختخهتحلیل اوصاف و فضائل امام رضا )ع(  با رویکرد تطبیقی به
 .پذیردمیپژوهشی است که در این زمینه انجام 

 . پردازش تحليلی موضوع0

 تطبيقی دبيّاتاگذری بر . 0-4
هخای مختلخف و از تعامخل میخان است که از روابخط ادبخی ملخل و زبان نقد ادبی ای ازشاخه تطبیقی ادبیّات

اسخت کخه بخه بررسخی و  ادبیّخاتی از مهمّخ ةی، حخوزگویخد؛ در اصخطالها با یکدیگر سخن میملت ادبیّات

 .پردازدهای مختلف مییتو ملّ هازبان ،ادبیّات های بینها و شباهتتجزیه و تحلیل ارتبا 

بخشی به فرهنخ  ملّخی فرهنگی است که غنافراملّیتی و بین یارشتهتطبیقی ذاتاً  ادبیّات»افزون بر این،  

، سخه هخدف بنیخادی و هخافرهن و احتخرام بخه دیگخر  یفتگیخودشو پرهیز از فرانگری فرهنگی، رهایی از 
 .(0: 1332 وند،)زینی «آیندیمبه شمار  تطبیقی ادبیّاتاساسی 

کخه گخردد میبخاز 1323بخه سخال بخین عربخی و فارسخی در جهخان عخرب های پیدایش پژوهش ةتاریخچ 

شخود یافخت مخی بملقتطا ة در مجلّخ« رباعیاا اببااابالءا  »یعقوب صروف بخه نخام  در مقالة عاشواهدی بر این ادّ
 (.2: 1332 )خضری،

ر بخه هخای تخاریخی و تخأایر و تخأاّبخه زمینخه توجّخهبر وجوه تشابه و تباین، بدون این پژوهش که با تکیه  

پردازد، از مکت  آمریکخایی پیخروی نمخوده بررسی تطبیقی فضائل امام رضا )ع( در شعر دعبل و برقعی می
 است.

 سيری در زندگانی امام رضا )ع(. 0-0
زانخی در آسخمان خانخدان والیخت ارة فروهجخری در شخهر مدینخه سخت 148قعخدة سخال الدر روز یازدهم ذی

اوالد پخدرش بخود، پخا بخه  ترینبزرگع( که ) موسی الرّضاو امام هشتم شیعیان حضرت علی بن  طلوع کرد
 (.12: 0 ، ج1424 ،مجلسى( و )480: 1 ، ج1421کلینى، عرصة وجود گذاشت )

ردم، بخا نقشخه و حیلخة مخأمون ع( پ  از هفده سال سکونت در مدینه و تبلیغ دین و ارشخاد مخ) رضاامام  

مخأمون و گذشخت  عهخدیوالیتی، راه خراسان را در پیش گرفت. آن حضرت پ  از قبول اجباری عبّاس
 د.ی به شهادت رسیعبّاس ةسالگی به دست مأمون خلیف 22سه سال، در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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و فضخایل ت تمخام کمخاال ةع(، دارنخد) معصخومع( همانند دیگر امامان ) رضااز نگاه بزرگان شیعه، امام  

منخد کمخال و فضخیلت قخرار دارد شخکوه ةدر قلّ چنانآناعلی است. به گفتة آنان، او  ةاخالق انسانی در مرتب

 :گویخدمخی« عبّخا ابخراهیم بخن »اوصاف اخالقی آن حضرت  ةدربارد. انرا ستوده ایشان بسیاری از افرادکه 

یخدم کخه سخخن شخصخی را قطخع کنخد و ع( به کسی یک کلمه جفخا کنخد و ند) رضاهرگز ندیدم که امام »

داد و هرگخز او را ندیدم که نیازمندی را از درگاه خخویش رد کنخد. او هرگخز در حضخور افخراد تکیخه نمخی

 ةنشسخت، همخمخی م و لبخند بود. وقتخی کخه کنخار سخفرهاش تبسّندیدم که با صدای بلند بخندد، بلکه خنده

 (184: 1318 شیخ صدوق،) .«نشاندخدمتکاران و غالمان را کنار سفره می

 و برقعی خزاعینامه و شعر دعبل زندگی. 0-9
دیخده بخه جهخان گشخود. وی کخه  ق هخخ. 148نهخاد در سخال دین و نیخکپخاکشاعر فرزانخة  ،«خزاعیدعبل »

 240هایش، در سخال بخود، سخرانجام بخه سخب  هجونامخه توزانکینخههمواره گرفتار خشم دشخمنان و نفخرت 

تخا: ، بیشهرآشخوب ابخن« )ی بخه شخهادت رسخیدعبّاسخد و هشت سالگی و در عهخد متوکّخل ق. در سنّ نو..هخ

121.) 

)ع(، عش، و عالقة وافخری داشخت و نخه تنهخا بخه  موسی الرّضا بن علیحضرت  ،او به امام زمان خویش» 

شمشخیر پرداخخت، بلکخه بخا هخا میآن حقّانیّختة معصوم )ع( و طرفداری از آنان و ذکر و ائمّ بیتاهلمدی 

شخاعر  آوارگخیهخای تنصی  نگذاشت که این امر یکخی از علّی را بیعبّاساز خلفای  یکهیچبُرّان هجو، 

 (.11-10: 1384آبادی، )رضایی سهل« بود

جام نیکخویی برخخوردار اسخت. در شعر دعبل از حیث الفاظ، سهل و از حیث معخانی، واضخح و از انسخ» 

 (.222: 1382)فاخوری، « زنددل ذیری موج می های موسیقی زیبا وبیتِ آن، ن مهبیت

موسخی الرّضخا )ع(  بخن علخیعرب در مقام شامخ امخام  ادبیّاتلین کسی است که در این شاعر شیعه، اوّ 

 ،اری است که بخا کمتخرین خطخا و بیشخترین نتخای تیر سرکش قهّ همچونشعر او  آزمایی کرده است.طبع

های جخاریِ زمخان خخود بخوده و دسختگاه عبّخا ظلم و ستم بنخیها و اصحاب رسواکننده و افشاگر جنایت

ده کخرتردیخد ن حقّانیّختای در اابخات هخا، لحظخهتد با وجود تمام خطرات و محرومیّاست. این شاعر متعهّ

 است.

اشعار او در هجخو خلفخا و مخدی خانخدان عصخمت بخوده،  بیشتراز آنجا که  ،دربارة آاار دعبل باید گفت 

 کتمخان شخده و ابخت اوراق نگردیخده ،اشخعارآن ذین وقخت، بیشختر و رعایخت حخال متنفّخ لذا به جهت تقیه
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ا افخزون بخر انخد؛ امّخهخا را ضخبط و تخدوین نکردهآن ،و ارباب تألیف نیز به جهت بیم از خلفای وقت است،

طخور کخه از همخان ؛مثاالبهاابالءاب ا اامناقا ايفاةبالوبحا این، او دارای چند کتاب است، از جملخه کتخابی بخه نخام 

طبقااا ا نخام ابخ شعنخوانش پیداسخت، آن را در مثالخخ  و مناقخ  عخخرب بخه نگخخارش درآورده؛ کتخاب دیگخخر
ت هخخای پخخرارزش و از ممخخخذ مخخورد اعتمخاد در ادب و گخخزارش زنخخدگی شخخاعران اسخخکخه از کتاب ءبب بالش ا

قطعخه در کتخ  ادب  امّا بیشتر شعر او از میان رفته اسخت. تنهخا چنخد قصخیده و .(200: 1302 ،امینیر.ک: )

باشخند. در زمخرة دی چند کخه در هجخا میاز علویان و قصای بیتاهلبه نام او ضبط شده که اغل  در مدیح 

 (.313همان: رک: ) .ندااشعار او چند بیت هم در غزل ابت شده که الح، زیبا و لطیف

  قخم در شخهر مقخدّ در 1302در مخرداد مخاه  زمینایخرانشاعر آیینی و معاصخر « سیّد حمیدرضا برقعی»

آغخاز کخرد. در ابتخدا  1383د شخد. وی سخرودن شخعر را از سخال جوار بارگاه حضرت معصخومه ) ( متولّخ

 (.31/1/83کیهان،  ةبه کار گرفت )روزنام بیتاهلاحان های خویش را در خدمت مدّسروده

طوفخان نخام  یشخان بخهشخعری از ا همین ب  که تاکنون چهار مجموعة ،دباز سواب، او در زمینة شعر و ا

بیشخترین حجخم ایخن آاخار  چخا  گردیخده اسخت. حخدوداً سخاعت سخهو  رقعخه، مایخل بخه تخو قبلخة، هخاواژه

ت دبیخر انجمخن شخعرِ قخم را تی مسخئولیّموضخوعات مهخدوی، علخوی، فخاطمی و عاشخورایی اسخت. وی مخدّ

 قبلخة نخام وی بخه کتخاب 1383ل را کسخ  نمخود و در سخال مقخام اوّ ،دار شد و در چندین کنگرة شعرعهده

شخاعر مردمخی نخام  1332 سخالفجخر، در  شد و در جشخنوارة معرّفیعنوان کتاب برگزیدة سال به مایل به تو

 (.10/4/88، 13424شماره ، کیهان ةروزنامگرفت )

اسخت. وی بسخیاری از اشخعارش را از نظخر زبخان شاگردی نموده  ،دیعلی مجاهمحمّدایشان در محضر 

داند و بیش از هر شخاعری بخا سخعدی، نظخامی و سخهراب پور میهای ادبی وامدار قیصر امینشعری و آرایه
 س هری مأنو  است.

نگخری اسخت و عخالوه بخر آگخاهی از فنخون شخعر، بخه سخادگی در عخین ژرف ،های شخعر اواز جمله ویژگی

کخارگیری آیخات ه گیخرد. بخهخا بهخره مخینیکو از آن اشراف دارد و به شیوة بیتاهلوقایع زندگی  و ختاری
 ،فخاق معمخولیاتش در این زمینه اسخت. گخاهی روایتخی از یخک اتّاطاّلعبیانگر  ،قرآن و روایات معصومین

از  ؛کشخاندکخه خواننخده را مشختاقانه بخه سخوی خخود مخی کنخدیک جریان تاریخی را در شعرش تداعی می

در بیخت  اسخت کخههای رضوی ایشان داخل کردن گفتار عامیانخه در اشخعارش سروده شاخصهای ویژگی
 شده است:ای از آن آورده زیر نمونه

http://www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=2827&Number=19404
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 مشخخخهد –شخخخاعری در قطخخخار قخخخم 

 شخخک نخخدارم کخخه زنخخدگی یعنخخی
 

 گفخت:می ل  یرزخورد و چای می 

 طعخخخم سخخخخوهان و زعفخخخخران بخخخخانو
 

 (21: 1332)برقعی، 

 برقعی)ع( در اشعار دعبل و  امام رضا مشترک فضایل .0-1
 امام رضا )ع( مقامشأن و . 0-1-4

خخود عنایخت فرمخوده اسخت بخه  ای از بنخدگان خخا ّهباالترین مقام الهی است که خداوند بخه عخدّ ،امامت

 عطخا فرمخود، آن را بخرایکخه خداونخد ایخن مقخام را بخه ایشخان  ای کخه حضخرت ابخراهیم )ع( هنگخامیگونه

اَ ِماْاا» :فرزندان خویش درخواسخت کخرد َِ َُاِعِلاََّاالِلن ااِماِإَمام اااقَاا ا اِإا ِ َِ اقَاا اَتَاهَنَ ِها  ِلَتاا أ َِ َلا اِإبْااَببِيیَ اَربُاِباِب اببْاتاَ َ ِإِذ
اَلا َِ اَعْهِ  ابالَّ ااالِِت َاِذر ِي ِِتاقَا ِِ بیخازمود و و   کلماتی باچون ابراهیم را پروردگارش  )ترجمه: و (421/ا)بقاب ا«ايَاَنا

 دودمخانم از: پرسخید[ ابخراهیم] .پیشوا  مخردم قخرار دادم را تومن : فرمود[ خدا به او] همه را به انجام رسانید، آن

 جای اشعار خویش با این عنوان بخه مخدی وایدعبل در ج (.رسدپیمان من به بیدادگران نمى: ؟ فرمود[چطور]

 :پردازدمی امام رضا )ع( ستایش

ايَاْءَتاااااااااااااااِ اُاِياااااااااااااااا ب اای ا إمااااااااااااااااِ اِياااااااااااااااا اّلِلِ 
ا

َخاِ بِاَویا َاَذَخااااااااااااااِ بِِ ابالت قاااااااااااااا  انِْءاااااااااااااَ ابالاااااااااااااا  
ا

ا(99:ا4991،ا)بخلزبعي
او تقواسخت و چخه  هخایهپردازد. ذخیرهدایت است و صرفاً در راه خدا به جهاد و مبارزه می پیشوای اوترجمه: )

 (ای است!ذخیره خوب

بخر ایخن بخاور اسخت  ویو مسندالیه را حذف نموده است؛ زیرا حذف بهره برده  از ایجازِ ،شاعر در این بیت

کخه کسخی امامت( برخوردار اسخت ) هدایتع( از چنان جایگاهی برای پیشوایی ) موسی الرّضاعلی بن که 

 اوّل ةاز آن خخودداری نمخود و بخا فصخل میخان جملخ لذا بخه سخب  وضخوی .آن مقام نیست ةتجز ایشان شایس

ايِا) ايَاْءَتِ اُاِيا ب ا) دوّم ةو جمل ( ی اإماِ  و عملکرد آن حضرت را صرفاً برای خخدا  پردازدیل این باور میبه تعل (ّلِلِ 

ایخن بیخت که بهترین ذخیره است.  شماردیبرم و پرهیزگاری آن حضرت برای این پیشوایی را تقوا ةتوش و دانسته

ِد باَتَإِا» ةکریمآیة برآیندی از  ْقاَ تَاَز   َبابالاز بِدابالتا  اَخیاْ و به نفخع خخود توشخه : فرمایدمیاست که (ا491/ا)بقاب ا«َوىن 

 :برگیرید که بهترین توشه، پرهیزکار  است

ا ِاارَانَاااااااااااااااأَااات ااااااااااااااحَااياِالااااااااااااااا  ِاااالِاَسَاااااااااااااااٌ اإَماااااااااااااا
ا

 بِابثِااااااِ ادَاْساااااابالب اِ ا َاْساااااابالب اابِاْنااااااعَااح اَمااااااا ْاقَاااااا َا 
 

ا(99:ا4991،ا)بخلزبعي
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ه آن را واضح و روشن گردانیخد و آاخار )جهالخت( از آن ترجمه: او امامی است که دین را رفعت داد تا آنجا ک)

 (کهنه و قدیمی بودند. ،آن آاار که محو گشت در حالی

را « امخام» ةجهخت تقریخر معنخی در ذهخن مخاطخ  واژ ،با استفاده از اسخلوب تکخرار ،دعبل در این بیت 

ن نمخود و غبخار جهالخت را واضح و روشخ حقیقت آن آن امامی که شأن دین را باال برد؛ .ده استکرتکرار 

أشاهِ ا» بخه عبخارت« مخام هخدیا»تعبیخر  و گوهر نخاب آن را بخه مخردم نمایانخد. دبر آن را زدو و بدعت نشسته
 (.123: 1388شریفی،  ک:.رزیارت امام رضا )ع( اشاره دارد ) در «بملبش ِاا بالولُاا أن کابإلما ابهلاد

سخت و از لخوازم پیشخوایی آن حضخرت اسخت، دارا ع(رضخا )امخام شاعر در جخای دیگخری، صخفاتی را کخه 

 کشد:به تصویر می گونهنیا

اقٌاَت اااااااااااااااااااوَا،امِاَبياأ،اِتاهْااايَااااااااااااااااااایٌ اِبَاااااااااااااااااااِلاااااااااااااااااااعَا
ا

ابِااِصااااااااااانَااق ِالَحااااااااااوِر،االِابَلاااااااااااياااااااااا ِاألایٌاِباااااااااامِاا
 

ا(411:ا4991،ا)بخلزبعي
ظالم و یاور  قوم کنندههالکاز جان  خدا و  یافته توفی،دهد آگاه است، شجاع و انجام می آنچهترجمه: او به )

 ح، است.(

 بیختاهلا برخخی از امّخ ،ت را بخه طخور کامخل دارا هسختندهای انسخانیّصفات و ویژگی ،بیتاهل هرچند 

بخودن شخناخته شخده اسخت.  «کخریم»اند، نظیر امام حسن مجتبی )ع( کخه بخه ع( به یک صفت شهرت یافته)

بخه آن اشخاره شخده  «ی ٌاِلاعَا» ةمبال  ةفوق با صی  شهرت یافته که در بیت «محمّدعالم آل »امام رضا )ع( نیز به 

« دشخمن ظخالم و یخاور مظلخوم بخودن» ةدعبخل بسخیار نیکخو صخفت پسخندید ،م این بیختدر مصراع دوّ است.

اَخْصاتا اَ الِْلَتَِّْلاوِ اَعْوناا اااالِلَّ اِکونَا» کالم امام علخی )ع(: با اقتبا  حضرت را )ترجمخه:  (11نامابا)هنا ابالب هاب:ا «اِلِِ

 .بیان نموده است (.ن ظالم و یاور مظلوم باشیددشم

خویش که آن نیز در راای آن حضرت است، ارتحال ایشان را مساوی بخا رفختن علخم  ةشاعر در قصیدة فائی

 :داندهدایت و دین می دانش،و 
 اِلاَءاااااااااااا ابِاملَاوَساااااااااااامِاااِاَرَحااااااااااااَ اببْااااااااااااا ْاَقاااااااااااالَا

 

 

ااااااااااااااااْلااااااااااااااااَساااااااااااااااایِِ ابالءِااَرابِاَسااااااااااااااا َا  ي ِابِاِ ابالش 

 

ا(411:ا4991،ا)بخلزبعي
 (علم شریف نیز رخت بربسته است. ،داد و با رفتن او را کوچها ترجمه: پسر موسی با رحلت خویش بزرگواری)

نخه تنهخا علخم بلکخه هخدایت و دیخن را نیخز بخه دنبخال  چنان سخت و سهمگین است که شهادت آن حضرت

 ه است:خود کشاند
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يِاا ااااااااااااااااااً اىا َا َاِبابهلِااااااااااااااااااَءااااااااااااااااااباَاتَا َا ابالاااااااااااااااااا ِ 
 

 

 یاااااااااااااااااا ِابألالِاا َاِعابإلالْااااااااااااااااااب ااااااااااااااااااتَاتَاااياَاَتاااااااااااااااااا َا

 

ا)مهان(
 طور که دوسخت صخمیمی ازکردند همان کوچزمان با رحلت امام رضا )ع( در پی او ترجمه: هدایت و دین هم)

 (.رودپی دوست می

آن حضخخرت را در نیخخز شخأن و مقخام واالی امخخام را بخه نیکخویی درک کخخرده و علخوّ جایگخاه  ایرانخی شخاعر

چنان عظمتی بخرای امخام رضخا به تصویر کشیده است؛ برقعی  شیوا و دلکش یاگونهخویش به  یهاسروده

و آن را همچخون  شخماردنخاچیز مخیامخام )ع(  شکوه تخت جمشید را در قیخا  بخا شخأن )ع( قائل است که

 و عیخ  شخاعر بخرای خخود ننخ   عخالوه بخر ایخن،دهخد. جلوه می کوچکافتد قطره اشکی که از چشم می

امام رضا )ع( باشخد بخا کمخال افتخخار خخود را شخاعر  ،ا وقتی سلطانامّ ،اعر درباری بدانندداند که او را شمی

 گذارد:منزلت واالیش را به نمایش می ،داند و با خطاب وی به سلطاندربار حضرت می

 شخخکوه تخخخت جمشخخید از چشخخم مخخن افتخخاد
 

 گویماگر سلطان تویی دیگر ابایی نیست می

 ن خراسخانمکه خخاک پخای سخلطا یوقتآناز  

 ای سخلطانمام، مخدّکه من یک شخاعر دربخاری
 

 (28: 1333)برقعی، 

به معنای سخلطنت مخادّی و حکومخت عرفخی کخه پادشخاهان در طخول  سلطان در شعر شاعر ایرانی؛ ةواژ 

بلکه مراد از آن همان مقخام امامخت و پیشخوایی دینخی و معنخوی  ؛، نیستو هستند بوده مندبهرهتاریخ از آن 

ای که نه تنهخا سخب  عیخ  هاست که شاعر را شیفته و مدّای خویش نموده است؛ مدّاحیت بر دلو حکوم

« اممخن یخک شخاعر دربخاری» یخرتعبخود برشخمرده و بخا بلکه شاعر آن را از افتخارات  ،و نن  شاعر نیست

 این معنی را تأکید نموده است.

یح که گخذری بخر داسختان تخاریخی جمشخید ارزش ابیات فوق عالوه بر کاربرد صنعت تلم از نظر ادبی، 

)پادشاه ایرانی که دارای شکوه و عظمت فراوانخی بخوده و امخروزه از آن آاخاری در اسختان فخار  بخر جخای 

« دربخار»و « سخلطان»، «تخخت جمشخید»، «شخکوه» یهخادر واژهمانده( بوده، مدیون مراعات نظیری است که 

 .به کار رفته است

 معصوم )ع(به امام  واریاميد. 0-1-0

ت بخاالترین نقطخة قخوّ ،امیخد بخه خداونخد ؛امیخد اسخت ،ک انسخان در زنخدگیعامل تالش و تحخرّ نیترمهم

داشخته و یخأ  و ناامیخدی را از  بخر حخذر یدیخناامبخه شخدّت از  ،های قرآنخیهو آموز های معتقد استانسان
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ااَِتِب نَااِإن ِباَلايَاْیَئِساِمْااَرْ ِحابّلِل ِا»: داندیمکافران  یهایژگیو َِ ابالَْقْوِ اباْل  یدرسخت بهپ  )ترجمه:  (71/ا)يوسا ا«ِإل 

برگزیخدگان  )ع(امامخان معصخوم از آنجخا کخه  (شود.نمی دینااماز رحمت خدا  ک چیهکه جز گروه کافران 

هخر  کخه ة امید داشختن بخه خداونخد متعخال اسختها تابع و دنبالخداوند بر روی زمین هستند امید بستن به آن

هخای سخنگینی انخد، امیخدِ دعبخل در پخی مصخیبتکخاربردهای متفخاوت بخهم از این شاعران آن را به گونهکدا

کخربال  ةع( و قضخی) حسخینعصمت و طهارت )ع( وارد آمده و اوج آن شخهادت امخام  بیتاهلاست که بر 

در ظهخور  و دارداشخاره روشن و پیروزی نهایی ح، بخر باطخل و عخدالت بخر ظلخم  ةامیدی که به آیند ،است

 ، خواهد یافت:)ع ( تحقّ بن الحسن حجةمنجی عالم بشریت حضرت 

ااااااا َاااْا ب اَعاااااااِيااااااَُااينَاْفِسااااااابِاِصااااااقْاهِاسَا  بهِلِ ْاُِ

 

 

 بالَءاااااااااااااَ ب ِااااِمااااااااااااااَاااأالَْقاااااااااااااَماااااااااااااااِااَفاااااااااااااکَا

 

ا(56:ا4991،ا)بخلزبعي
و )بخه جخای آن(  ارمدبازمی( بیتاهلها )دشمنان )ترجمه: جانم را در حالی که برایم سخت است از ستیزه با آن

 کند.(ریزم مرا کفایت می( میبیتاهلهایی که در غم آنان )اشک

اااااااوِ ايفارْاأَا ا ِالابال اااااااوْاَلااااااَتاَا اااااااُِ ااَهااااااا أااأ ْاا ِاوْاابالْیاَ
ا

 ب ِاَحَساااااااااااااااابَااثْاااااااااااااااابَِي ْاإِااِباْلااااااااااااااااقاَااعَاط اااااااااااااااقَاتاَا 
ا

ا4991،ا)بخلزبعيا ا(51:
 (.شدپاره میاز پی حسرت ایشان پاره من را که امروز و فردا به آن امیدوارم، قل  آنچهنبود اگر )ترجمه: 

 گوهرشخاد مسخجد اش را در وسخعت همچخوندر این بیت با استفاده از تشبیهی که سینه شاعر معاصر ایرانی

چنخین بخه  را( )عرضخا  امخامنسبت بخه امیدواری خویش  ،است« رضا» ةداند و همچنین ایهامی که در واژمی

 کشد:تصویر می

 امسخینهشخاد غخم، میخان گهر با خخطّ
 

 ام بخه امیخد رضخای تخوشعری نوشخته 
 

 (23: 1332 )برقعی،

 میخدونامّخا هرگخز  ،رنجورنخد ( گذشخته اسخت، ) پیخامبر بیختاهلکه بخر  ییهامصیبتهر دو شاعر از غم 

؛ دعبخل در ابیخات مخذکور امیخدواری خخود را بخا اندکشیدهنیستند و با تعابیر گوناگون این امید را به تصویر 

 تخوانمیکخه هخم  «بخه امیخد رضخای تخو» در تعبیخرِ «رضخا» ةواژ و برقعی با ایهام بخشدمی، تحقّ« ءرجا» ةواژ

امیخدواری خخویش را  ،توانخد بخه معنخای خشخنودی باشخدع( را از آن اراده نمود و هم می) رضاشخص امام 

 دهد.نشان می



 03/ بررسی تطبیقی سیمای امام رضا )ع( در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی

 

 بيان حزن و اندوه .0-1-9

 .دهخداتی اسخت کخه قخرآن کخریم بخه آن گخواهی مخیات جهان آفرینش از جملخه موضخوعشعور تمامی ذرّ

ای جان یکی از معارف ارزشمند قرآنی است کخه در کخالم الهخی بخه آن عنایخت ویخژهتسبیح موجودات بی

ابأْلَْرِاابملَِلاَِّابالِْقاُ  ِمابالَْءزِياِزاب  ای يِا»شده است:  ِِ اَتاَ بِ اَ َمااا ابالس  ِِ اَمااا آنچخه در  )ترجمخه:(ا4)مجءاب/ا «َسبِ ِحاّلِلِ 

سختایند، خخدایى کخه فرمخانروا  مى[ و نقصى ی هر عبه پاک بودن از ] ها و آنچه در زمین است، خدا راآسمان

ااِتَسابِ حِا» (.ناپخذیر و حکخیم اسختنهایت پاکیزه و توانا  شکستهستى و بى اْبِعاَ بألَْرِااَ َماااَِتایِها  اَتاَ بِ ابالس  الَاِبابالس 
اِإل ايِا ِِاال اتَاْفَقِهوَناَتْسِبیَحِهْ اِإن ِباَ اَناَحِلیت ااَهِفاور بَ ِإنامِ ااَشْي أ و  آسمانهفت)ترجمه:  (11ا/بسابب «ا)َسبِ ِحاِبَْتَ ِ اَ اَل

سختاید، ولخی شخما ذکخر نیست جز آنکه او را بخه پخاکی مخی کنند و هیچتسبیحش می هاستچه در آنهرزمین و 

 .(استده فهمید او بردبار و آمرزننمی تسبیحشان را
خخود در غخم فقخدان آن حضخرت امام رضا )ع( امام تمخام عخالم اسخت نخه تنهخا با این اعتقاد که  عرب شاعر

 بیند:تمام عالم هستی را همراه خود در شهادت آن حضرت سوگوار می بلکه ،سوگوار است

َءتْابْاتاَابْسااااِاا َابألرْاابِاْتاااا َابَاااْاااَمااااَلااااعَا ابِاالَااااااَُ
ا

ااااااااااااااااَبااااااااااااااا ِمابلِاؤِارِا  ابالش  ِِ  تِاال ااااااااااااااااذَا َااا ِااِمَاا
 

ا(51:ا4991،ا)بخلزبعي
مخرگش اسخترجاع های سر به آسمان کشخیده، در کوه ةر کسی که زمین در غمش گریست و قلّترجمه: بگریم ب)

 (.غم فقدان او خوار و ذلیل گشتند گویان شدند و در

ااااااااتَاايِ اااااااتَابْااَوالَااااااااتْاأعْاا ْاَ قَااااااا ا ِا ِااِ االَِفْقاااااااابالس 
ا

اَکل ااااااااااااااااتِا َاایاااااااااااااااابِالَاعَاااَحااااااااااااااااتْااانَاِتَهااااااااااااااااأنِْا َاا
ا

ا)مهان(
و )در غمخش( ضخعیف و  خواننخدهخایش نوحخه مخیو سختاره ؛است باراشکترجمه: آسمان نیز در غم فقدان او )

 .(کمسو گشته اند

اااااااااااة اَبااااااااااِْانَااايَاااااااااا.ا4 ااااااااااااَاِمااااااااااا ْاا َاَُ اقِابْابالش 
 اَضااااااااابالب ِاا وَسااااااااامِااابْااااااااااي اِلاااااااااعَاا ِاوْاَماااااااا.ا2

 

ايِقااااااااااااااااااااااااااااابْاتاِااِلَْا َاانِ اِمااااااااااااااااااااااااااااايِکااااااااااااااااااااااااااااِباتاْاتاَااِلَْا 
 قِاْلاااااااااااااااااا ابخلَاَلاااااااااااااااااعَااللاِااطِاخَاَسااااااااااااااااااااْاِمااااااااااااااااا

ا

ا(411:امهان)
)کنایخه از اینکخه  .بخاقی نگذاشخت رهخا نکخرد و ی از مخنآمد و چیخز طو (شرق )که از  یبتیمصای . 1ترجمه: )

 (خداوند بر خل، است. بتیمص ،موسی الرّضامرگ علی بن . 2 (.سنگینی این غم سب  نابودی من شد

و از وجخود  دهیفرارسخوی  اجخلاسخت کخه گخویی  ردهفروبدر غم و حزن  چنانآنمرگ امام )ع( شاعر را 

نگذاشته اسخت و شخاعر مخرگ آن حضخرت را مصخیبت بخر اسخالم دانسخته و اسخالم را در  باقیشاعر چیزی 

 بیند:مرگ آن حضرت گریان می
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 ب اِ اءْاتاَاْساااااااااااااااااااااااامِاا ِاَ ابإلْساااااااااااااااااااااااااحَابَاأْصااااااااااااااااااااااا َا
 

 

 قِاتْاااااااااااااااااااااااااااااااااااابالب ااةِاَنااااااااااااااااااااااااااااااااااااايِابَااةأاَتااااااااااااااااااااااااااااااااااالْاثاِاالِا
 

ا)مهان(ا
 (نیست. بخشامیالتکه  گشت بر شکافی نزایراشکاسالم  و ترجمه:)

بخه زیبخایی  قرآنخی و روایخی هخایادبی و اقتبا  یهاهیآرااز  شاعر در بیان غم و اندوه خویش در فقدان امام،

، «هخای سخر بخه فلخک کشخیدهاسخترجاع کخوه» ،«زمین ةگری» تعابیر صنعت تشخیص در یریکارگ بهو با  بهره برده

همراه نمخوده با خویش  امام در سوگ، گویی تمامی عوالم هستی را «ستارگان ییسرانوحه»و  «گریستن آسمان»

ْسااَ ِ اثِاْلَتاٌةاَلاَيِساُ َيااَشايْااَ ِإَذباَمااَ ابالَْءااِلِاثِِلا َا»اقتبخا  از:  «ةأاَتالْاثاِا» ة. واژاسخت  کخخه  اسخت« ٌ اِإََلايَااْوِ ابالِْقَیاَماة.يفابإْلِ

کخه تخا روز قیامخت چیخزی آن را جبخران  شخودی در اسالم ایجاد مخیاهرگاه عالمی بمیرد، رخنه فرماید:می

ا:زیر است شریفة ةآی اقتبا  از در بیت« تقالب اا»واژة و ( 233: 1 ، ج1311 . )برقی،کندنمی
َءْلَناااِمااَا» َُ ْقَنامِهَاااَ  ابالس َتَوبِ اَ بأْلَْرَااَ انَاَتااَرتْاق ااَتَاَفتاَ ِمِناونَااأََ ِلَْايَاَبابال ِ يَااَ َفِب باأَن  ُْ اأَتَاَ ايِا اَحاي أ انْبیاا /)بألَا .«بالَْتااِ اِ ا  اَشاْي أ

و مخا آن دو  و زمین هر دو به هم پیوسخته بودنخد هاآسمانآیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که )ترجمه: ا(11

 (؟آورندینم؟ آیا باز هم ایمان را از آب پدید آوردیم یازندهو هر چیز  را از هم جدا ساختیم

برای ابراز اندوهی کخه از فخراق امخام رضخا )ع( بخر دل و جخانش سخایه افکنخده بخا الفخاظی کخه بیخانگر  عیبرق

گویخد کخه از فخر  غخم و انخدوه دل نموده و مخینظر رابطة دوستی است شروع به دردنزدیک بودن افراد از 

پیرایخه سخاده و بخی تتعلیخل علّخیگر شاعر با استفاده از صخنعت حسخنعنان دل را از کف داده و از جهتی د

 داند:و حسرت خویش به این اماکن می دلتنگیبودن شعرش را احسا  
 دلخخم کخخه دسخخت خخخودم نیسخخت ایخخن دل غمگخخین

 

 همان دلی است که جا مانده در گوهرشاد اسخت 
 

 (40: 1332)برقعی، 

 گخخخویمکنایخخخه مخخخیبخخخیغخخخزل  دون فخخخنّبخخخ
 

 

 دلم برای تخو تنخ  اسخت شخعر مخن سخاده اسخت
 

 )همان(

کخه  بخردمیدعبل از آنجا که از یخک سخو حضخور امخام را درک کخرده و از طرفخی در عصخری بخه سخر  

اسخت و  فراگرفتخهای جخانش را ، سخوز و گخداز ویخژهاندنشسختهبخر مسخند حکومخت ع( ) بیختاهلدشمنان 

 توفیخ، درک محضخر امخام را کخهامّا شاعر ایرانخی  ،سنگینی غم شهادت امام در شعرش ظهور بیشتری دارد

به یخاد بارگخاه ملکخوتی آن حضخرت غمگخین  گرددبازمینداشته است، زمانی که از زیارت به وطن خویش 

 کند.می دلتنگیاست و اظهار 



 11/ بررسی تطبیقی سیمای امام رضا )ع( در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی

 

 زیارت امام )ع( .0-1-1
هسختند  آنخان محضخردرک یابی بخه در پی دسخت و ؛ورزندبیت عش، میهمواره از ژرفای جان به اهل ،مؤمنان

گونخاگونی در زنخدگی دارد و زیخارت مرقخدهای پخاک و  هخا و آاخاران جلوهو طبیعی است که محبّت به آن

 هاست.ترین آن جلوهمهم ةشان در زمرنورانی

بسخیاری برخخوردار  اهمّیّختاز دیرباز زیارت امام رضا )ع( نزد مخردم ایخران و شخیفتگان آن حضخرت از 

 .ننددا ( میاکرم )زیرا او را جانشین خداوند و فرزند رسول  ،بوده است

ع( را نمخود و بخه رضخا )خود را بخه نظخم کشخید، آهنخ  دیخدار حضخرت « قصیدة تائیة»وقتی  خزاعیدعبل 

بخا خخود سخوگند یخاد »جان  خراسان عزیمت کرد، چخون بخه خخدمت آن حضخرت درآمخد، عخر  کخرد: 

 :(03: 1382زاده، )قلی« نخوانم. حضرت فرمود آن را بخوان ک چیهام آن را قبل از شما بر ای کرده

 اِبَااااااااااي ِاِکاااااااابالز ااااقَااااااااا ِْاَعَلااااااااابَااااااااعابِطِااااااااومأابرْا
 

 َ طَااااااابِا اَعَلاااااااِدياااااااأاابَااااااعاِمااااااااْاْنااااااَتاتَابْاکِاااإنْا 

 

ا(411:ا4991،ا)بخلزبعي
 (.در طو  اقامت گزین نهادپاکقبر آن امام  بر، در باره دین خویش خواسته ای داریترجمه: اگر )

اااااا ااااااا:اخَاطِااااااومأاابِنايفابَاقَاباْ ا لِ ِهاااااااکِاااامِان اااااابالابِایاْ
ا

اااااااااااااقاَا َاا  بالِءاااااااااااااا َِاااَاباِمااااااااااااا َاَيااااااااااااااا ِاب ِيِاِباَشاااااااااااااباْ
ا

ا)مهان(
 ، به بدترین خلخ، )هخارونترجمه: در طو  دو قبر است یکی از آن بهترین خل، )امام رضا )ع(( و دیگری متعلّ)

 (شید( و این مایة عبرت است.الرّ

قخرار داده  قابخل یکخدیگررا در مو شخر ع( و هخارون، خیخر ) رضخاامخام  ةدر واقع در اینجا شاعر با مقایس

تخرین هاسخت و دیگخری قبخر شخریرقل  یتسلّ هاست که مأوایی برایترین انساناست. یکی مرقد شریف

ع( و ) رضخابخین مقخام شخریف و واالی امخام  ةپند و عبرت است. در این بیت به مقایس ةهاست که مایانسان

 حاکم مستبدی چون هارون پرداخته است.

خداونخد در زمخان حیخاتش بخر  ع( از برگزیخدگان و بنخدگان خخا ّ) الرّضخاموسی بن  یعل به اینکه توجّهبا 

بخه همخین سخب   ؛ب به خداوند استشان گامی برای تقرّای روی زمین بوده و بنابر اعتقاد ما شیعیان، زیارت

 بیان نموده است: گونهینازیارت حضرت را در اشعارش شاعر ایرانی نیز 

 یخازده بخار بخه جخخای تخو بخه مشخهد رفخختم
 

 فقیران کخم نیسخت ب ذیرش! به خدا ح ّ 
 

 (33: 1332)برقعی، 
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کنخد امّخا از آنجخا کخه تخوان مخالی به طور ضمنی اشتیاق خود به ح  را ابراز مخی ،برقعی در بیت مذکور 

 بخه مشخهد رفتخه اسخت و آن را برابخر بخا زیخارت کعبخه  ،خخدا به ح  را ندارد بخه جخای زیخارت خانخةف تشرّ

 دانخد:مخی ایشان را معادل هزار حخ اواب زیارت قبر  که ریزاز حدیث تلمیحی است . بیت مذکور داندمی

ازِياَرت» اِعْن َااإن  ِِ  (من معادل با یک هخزار حخ ّ اسخت. -قبر  –اواب زیارت )ترجمه:  «َُ  اأاْلَ اَحج ابللِااَعز ا َااتَاْءِ 
 (323: 12 ، ج1428 )نوری،

 ع(امام )خواهی از شفاعت .0-1-9

سخرایان پخ  از مدیحخه غالبخاًمدی امامان بوده کخه  همواره یکی از مضامین عمدة ،خواهیو شفاعتل توسّ

پخاداش اظهخار  و شخفاعت بزرگخان دیخن را بخه عنخوان ک نمخودهستایش خداوند، قصاید خود را بخدان متبخرّ

اسخت.  شخدهوارد  شخفاعت فراوانخی دربخارة روایخاتآیات قخرآن و اند. قلمداد کردهادب و ارادت خویش 

 (43: 1382مهر، )علوی« امکردهتم ذخیره کاران امّمن شفاعتم را برای گنه»فرماید: اسالم میپیامبر 

شخفاعت آنخان را و داشخته چشخم امیخد   () امبریپو  ع(رضا )شفاعت امام های خویش به در سرودهدعبل 

را در راه زنخدگی دنیخخوی آورد. او تخر  و نخاامنی در بخه شخمار مخیصخله و پخاداش خخودش در روز قیامخت 

 خرد:بهشت برین به جان می

اإَتَااااااااا.ا4 اااااااااواِبِاااااااااابِ ِه أرْاااِابالاااااااااب  َْااِمااااااااااَااا ِ ُِ 

ااهَایِاءْااِ اَساااااأي ااااااا َایَابالااااُ ناْااِتايفاِخْفاااااا ْاَقاااا.االَا2
اا.اأِلَْا1 اااااااااااااة احِاا َاثِاااااااااااااَ اثَااِمااااااااااااااْااتَااااااااااااااَباأا ِ اج 

 

اااااااااهَااَد مِایابالِفاااااااااابْا َاة االَااااااااااَیاااااااااحَا   ا ِاَتااااااااااباَاابَایاْ

اإ َا ااااااااااااااوابألْمااااااااااااااارْااأَلاا ِ  اِتاَتَاااااااااااااااَ ا َابَاْءاااااااااااااااااَاُِ

  ب ِابَاَسااااااااااااااااااااَ اب َاب ِااااااااااااااااااااِ  ادَاأْهااااااااااااااااااا ِحا َاأرِا
 

ا(56-52:ا4991،ا)بخلزبعي
در . 2 زندگانی جاودانی را در بهشت فردو  امیخد دارم. ،من از خدای بخشنده به سب  دوستی آنان. 1)ترجمه: 

ت را از مخرگم امنیّخ)ع(( ترسخیدم و بخرای پخ   بیختاهلدنیا و روزگاران سعی و تالش در آن )به سب  دفاع از 

برای فرار از دشمنان( صبحگاهان )بینی که سی سال است با حسرت همیشگی شامگاهان و آیا نمی. 3 آرزومندم.

 (در سفرم.

ل رنخ  و آوارگخی در ایخن راه، امیخد بخه شخفاعت و تحمّ بیتاهلت به دعبل در این ابیات به سب  محبّ 

 ت و آسایش را در آخرت نصی  او گرداند.یّکه امن خواهدیمآنان دارد و از خدای مهربان 

روی خداونخد در زمخان حیخاتش بخر  ع( از برگزیخدگان و بنخدگان خخا ّضا )رّالاز آنجا که علی بن موسی 

بخه  . برقعخی نیخز بنخابر همخین اعتقخاد،ن روز قیامخت هسختنداز شافعا بیتاهلشیعیان،  بر اعتقادزمین بوده و بنا

 جوید تا او را ب ذیرد:ل میبرد و به او توسّحضرت پناه می
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 خخوانمهمیشه قبل هر حرفی برایت شعر می
 

 دانخخمقبخولم کخن مخن آداب زیخارت را نمخی 
 

 (3: 1333)برقعی، 
 نوازیمهمان. کرامت و 0-1-2

نخوازی و احتخرام گخذارد مهمخانت را بخه نمخایش مخیای از انسخانیّهخای شایسخته کخه جلخوهاز جمله ویژگخی
ع( از ) بیختاهلت. ایخن خخوی پسخندیده در دیخن اسخالم و نخزد رسخول خخدا ) ( و گذاردن به مهمان اسخ

 کنخدع( نیخز صخدق مخی) رضخادر مخورد امخام  برجسختهی برخخوردار اسخت. ایخن خصوصخیت جایگاه خاصخّ 
یخت، از اقصخی نقخا  دنیخا جخدای از ملّ ، حاجتمندان و دردمندان رابیتاهلکرامت و بخششِ فرزند کریم 

 است. گردآوردهسوخته دل هایپروانه رن  و نژاد همچون

کخه هخر  کنخدو دست ایشان را به ابری گهربار تشبیه مخی ع( اشاره کردهامام )کرامت و بخشندگی دعبل به 
 :روز در حال بخشش است

  ِاوْا اِکااااااااااااااا  ايَااااااااااااااااا ِاغْااااااااااااااااِ اتاَاَحاااااااااااااااسَْاابِاالَااااااااااااااا
 

 

 اطِاااااااااااااااااااااااااااااو ِاٌةاتَايَاارِاَساااااااااااااااااااااااااااااا ِِلاااااااااااااااااااااااااااااِب،ا َانَابِا
 

ا(411:ا4991،ا)بخلزبعي
 (است. گردشسازد و ابری گهربار که در ای دارد که هر روز کرمش را جاری میبخشنده ترجمه: دست)

کخه بخا نبخود ای گونخهبخه  کنخدخخویش ترسخیم مخی در شخعرامام  ینوازمهمان شاعر ایرانی تصویر زیبایی از
و ا تصخویرپردازیی را بخه خاصخّ  گی امام )ع( در اشخعار برقعخی جلخوةاین ویژ ،حضرت آن حضور فیزیکی

کرانخه کخه  از واژة گیخریبهرهو  یکخدیگر کنار در «مهمان»و  «میزبان» استفاده از دو واژة ؛ شاعر بابخشدمی
را  امخامنخوازی مهمخان خخود افخزوده و تصخویرپردازیکنایه از گستردگی خوان آن حضرت است بر قوّت 

 کند:ای متمایز توصیف میگونهبه
 وبخخا مخخن مهربخخانی تخخ قخخدرینادانم چخخرا نمخخی

 

 دانم کنخخارت میزبخخانم یخخا کخخه مهمخخانمنمخخی 
 

 (3: 1333 )برقعی،
 در آن کرانه که همخواره یخک نفخر آنجاسخت

 

 سخختذیرش مهمخخان همیشخخه آمخخادهکخخه در پخخ /
 

 (42: 1332)همان، 

 برقعیدر اشعار دعبل و  وجوه تباین .0-9
 شعر دعبلرضوی . مضامين 0-9-4

 هجو دشمنان امام رضا )ع(. 0-9-4-4

ع( اختصخا  داده اسخت. وی بخا بیخان ) رضخابخش عظیمی از اشعار خود را بخه هجخو دشخمنان امخام  ،دعبل

شید و فرزندانش، عخدم اعتقخاد بخه آیخات بخارز خداونخد صفات ناپسندی از آنان همچون گمراهی هارون الرّ
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انخد، دهحکومخت قخرار دا ةواقعی کسانی که دین را وسخیل ة، پرده از چهرع( است) رضاکه مصداق آن امام 

بخه مخدی هجخو دشخمنان  کنخار دراز صنعت بدیعی افتنان  گیریبهرهکه شاعر با آید . گاه پیش میداردبرمی

 :سازد حضرت را دو چندان ةمرتب تا علوّ پردازدمی نیز ع() امام

اااااا :اخَاابِنايفابَاقَاباْ ااااااطِاااااااومأ ا ِالِ ِهاااااااِقاکِابخلَْلاااااااابِایاْ
ا

اااااااااااااقاَا َاا ابالِءاااااااااااااا َِاااَاباِمااااااااااااا َاَيااااااااااااااا ِايِاب ِاِباَشاااااااااااااباْ
ا

 (411:ا4991،ازبعي)بخل
 ، به بدترین خلخ، )هخارونترجمه: در طو  دو قبر است یکی از آن بهترین خل، )امام رضا )ع(( و دیگری متعلّ)

 شید( و این مایة عبرت است.(الرّ

ُْايَاناْاااَمااا ااَماااا َاايِکاااِ ابالز اقِااااابْاااْاَساِماااَفاااِعابالاااابِ 
ا

ُْاِقااااابِاايِکااااااابالز اَلااااعَاا اَضاااااَبرِاااْاِساِمااااابِ ابالاااابِ 
ا

 (مهان (
 (بیند.آن پلید، ضرری می جواریهمو نه این پاک از  بردمیجمه: نه آن پلید از قرب این پاک سود تر)

شخید دعبل با آوردن دو صفت متضاد در شعر خویش، پخاک بخودن امخام رضخا )ع( و ناپخاکی هخارون الرّ 

ِابخْلَِبیاَ ا» توان اقتبخا  معنخوی از ایخن آیخه دانسخت:را به تصویر کشیده است. این شعر دعبل را می الَِیِتیاَزابّلِل 
َهاان َ اأِ الَِئاااََّاِيااِ اب َُ بِْ َتااِبامجَِیء اااااَتَاَیْجَءَلااِبايفا اَتَایاَ ُأ ا(11ابلنفااااِ/«ا)خْلَاِسااِب نَاِمااَاابالط یِ ااِ اَ َََْءاااَ ابخْلَِبیااَ ابَاْءَىااِباَعَلااا ابَاْءاا

جخا مه را متراکم سازد و یخکها را روی هم بگذارد و هتا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد و ناپاکترجمه: )

ا و آنان زیانکاران حقیقی هستند. در دوزخ قرار دهد
رود و زمخانی کخه معتصخم از دنیخا مخیشاعر  است؛ ایگزندهی در شعر دعبل هجو بسیار عبّاسهجو حاکمان 

 :سرایدمیگیرد چنین واا، جای او را می

َُاَلاٌبا َاباْااَصااااااااااااااااَلااللِاا ِاْتااااااااااااااا َاب.ا4 ا ِاْلااااااااااااااااا
ا ِاأَحاااااااااابِاالَااااااااااَزنْاَیْااااااااااِلَْااا َاَمااااااااااةٌایَفااااااااالِاخَا.ا2

ا

ااَرقَااااااااااااااِ  بَ اِ ابالااااااااااااابَاباأْياااااااااااااابٌ اإذَازَااَعاااااااااااااَلا َاا

ا ِاأَحاااااااااااااابِاحابِااااااااااااابَاْفاااااااااااااياَااِلَْااا َاِباقَاااااااااااااآَخاااااااااااا َا
ا

ا(71:ا4991،ا)بخلزبعي
و تسخلیت و آرامشخی آنگخاه کخه اهخل بخال و نخه  وجخود دارد صخبر و اسختقامتی نخه س ا  خدا را کخه. 1)ترجمه: 

برای او غمگین نشد و دیگری به جای او به پا خاست کسی بخه او  ک هیچمُرد و  ایخلیفه. 2 )ستمگران( بمیرند.

 (خوشحال نشد.

بخه  گونخهاین انخد،فساد در دین را فخراهم نمخوده که زمینة عبّا بنیشایستگی حاکمان نادعبل عدم لیاقت و 

 :کشدتصویر می

ياِايفااامِاب اااااااءَاوابالِناااااااباَاااثَاااااااتْاعَا َا ااااااااااااااااااااااِ اَتِاتَِاااة اعیثَاااااااااابالااااااا ِ  ا ِاِناااااااااااااااااااااااظَاا َااِلٌِاظَااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااابِاِِ 



 12/ بررسی تطبیقی سیمای امام رضا )ع( در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی

 

ا ِا ِاْشاااااااااابِاالِاا ْایهِاَِتاااااااااااسَایْای ب االَاااااااااِشااااااااااَس اااااااااوبارَا َا
 

ا

ا ِاأِمااااااااااااااااااااااابكَاذَا َااونٌاهمِاَماااااااااااااااااااااابكَاااذَاَيااااااااااااااااااااا َا
ا

 (459:ا4991،ا)بخلزبعي
غیخر قابخل شخخص ) متّهمخیآن فساد هر سختمگر و  ةدر دین چنان فسادی کردند که در سای عبّا بنی. 1)ترجمه: 

مخین نیخز او رشید را رشید نامیدند که هیچ رشدی در او نیست و مخأمون و . 2 کند.اعتمادی( در دین حکومت می

 (همانند اویند.

 نفاق دشمنان امام )ع( .0-9-4-0

شخاعر بخا اظهخار  ؛اسخت« نفخاق»از جمله مضامینی که در شعر دعبل از بسامد باالیی برخوردار بخوده موضخوع 

 کند:یاد می گونهنیاشگفتی از آن 

ااَضااااااااابالب ِااکَاونَاتُاَسااااااااايِاا ْاهِاناْاِماااااااااباااااااااا اجَاااعَاأيَاااااااا
ا

اونِاِىاااااااااااااهِاِةا َاَحااااااااااااالْا اکِاهِاناْاِماااااااااااااااکَاَقااااااااااااالْاياَا َاا
ا

ا(411ا:4991،ا)بخلزبعي
عبخو   کخه دشخمن، چهخرة حخالی بینی )درنامند و تو از ایشان رن  و تع  میمی« رضا» ترجمه: شگفتا که تو را)

 ((.دهدخویش را به تو نشان می

 سراید:و در ادامه چنین می

اااااااااااااااءَاأتاَا اااااااااااااااَلاالِاا ِاج  اوبِفاااااااااااااااایا اخَاتَاياَااأنْاِ اَ اُْ
ا

ا ِاِمِباااااااااااااااااااااوَاِياااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااِااللِاا َاادِااِلَِاَءاااااااااااااااااااامَاا
ا

 )مهان(
 (!؟پنهان کنند ،که کامالً آشکار است در حالیهای دین خدا را که نشانهدر شگفتی ها ترجمه: آیا از احم،)

اةٌاآيَاااااااااااََّالِاْىاااااااااافَابِاا ْایهِاَِتاااااااااااتْاقَاباَاَسااااااااااا ْاَقاااااااااالَا
ا

ا ِاِقااااااااااااااايَاااكَاَناااااااااااااااايِاَماااااااااااااااااْاِِااااااااااااااالَا َاا  ا َاالَااااااااااااااا
ا

 )مهان(
هخا )دشخمنان( بخدان ا آندانم( امّآیاتی در فضل تو در قرآن آمده است که نزد من است )من آن را میترجمه: )

 (اعتقادی ندارند.

ْ اَرِساوالِِباَ َماْاايَاْءَتِصا ْا»مضخمون آیخة  ،در این بیتشاعر   ِِ اَ َِتای ْ اآيَااِ ابّلِلِ  ِِ َلا اَعَلاْی ِفاِب َناَ أَنْااِتْ اتِاتاْ ِْ اا ََ ْیاَ اَت بِااّلِلِ 
اِمْساَتِقی أا اِيِ َ اِإََلاِصَببطأ لی کخه و چگونه ممکن است شما کافر شخوید در حخا)ترجمه:  ؛(414ا)آِاعتاببن/«اَتَاَقْ 

جویخد بخه راهخی ک او در میان شما است؟! و هر ک  به خدا تمسخّ  و فرستادة شودآیات خدا بر شما خوانده می

 .را اقتبا  نموده است راست هدایت شده است(

  نیسخت، اگر دیگران گمراه شوند زیاد جا  تعجّخ»گوید: در تفسیر این آیه چنین می یمکارم شیراز

بخا عخالم وحخى در تمخا  هسختند  بیننخد و دائمخاً  در این است افراد  که پیامبر را در میان خخود مخىتعجّ
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هخا خخود آنر اصخلى اگخر چنخین اشخاصخى گمخراه شخوند مقصخّ  ماًمسلّچگونه ممکن است گمراه گردند و 

کنخد کخه بخرا  نجخات پایان آیه به مسلمانان توصخیه مخى در هستند و مجازاتشان بسیار دردناک خواهد بود.

 رها  دشمنان و برا  هخدایت یخافتن بخه صخرا  مسختقیم، دسخت بخه دامخن لطخف پروردگخاخود از وسوسه

سختند کخه پیخامبر ) ( را هماننخد کسخانی ه نیز یعبّاسحاکمان  .(423-428: 1314)مکارم شیرازی،  «شوند

ا او دیدنخد امّخا شأن الهی او را درک نکردند، اینان نیز حضخرت را در میخان خخود مخیدر میان خود دیدند امّ

 پرداختند.به توطئه میامام را باور نداشتند و علیه 
 شهادت امام رضا )ع( .0-9-4-9

نخد کخه آن حضخرت اقائل تسنّعلمای اهل زیادی از ةو عدّ علمای شیعه در باب شهادت ایشان تقریباً تمام

را  )ع( گویخد: مخأمون امخام رضخاصخلت هخروی نیخز نقخل شخده کخه می ابا روایتی از. اندشده شهید مسموم و

. شخد مسخموم رآن انگخو ةواسخط کخرد از انگخور بخخورد، آن حضخرت بخه فراخواند و آن حضرت را مجبور

 سراید:حضرت چنین می شهادت آن دربارةعرب شاعر  .(312: 1312)القرشی، 

اةأابَابْاَشااااااايُاقِاْساااااأمِاا رِاااأدْاَتااااااِتاَتَاَشاااااَ  ْا.ا4
اةٌابَاِتاَشااااااابْاقِاْلاااااااِتاإنْاااقِاْلااااااااَمااااااَتاااااايُاهِاأ َا.ا2

ا

اونِاِهاااااااااایاَابالااااااااااب دیاَتاَاا ِايْاااااااااارَاا؟اأ ْایاااااااااکَا ِاهبْاَتَاا
ا ِاباالََقِتاااااااااااااااااوٌ اإن اااااااااااااااااِتاَماااااااااااااااااقِاْلااااااااااااااااااإنْا َا

ا

 (411:ا4991،ا)بخلزبعي
تخا بخر مخن  ایمخردهبه مخرگ طبیعخی تا بر تو بگریم؟ یا  اندشاندهنودانم آیا زهرت ؛ نمیامدهکرشک . 1ترجمه: )

 (، چه زهر و چه مرگ طبیعی، هر دو سزاوار گریستن است.هر کدام را بگویم. 2 آسان باشد.

 گوید:دانند چنین می ( می) امبریپی که خود را جانشینان عبّاسدعبل با تعریض به حاکمان 

ااااااااااااااااااااااِداَتَااااااااااااااااااااَقااااااااااااااااااااتِااَتْاُِتابِاِساااااااااااااااااااابِرْا َِ اا ِاىت اَب
ا

اللاِاِساااااااااااااااااااااارَااا ِِ يِااب َا َااو ایاااااااااااااااااااااا ِانِابالاااااااااااااااااااااا ِ 
اا 

 (411:ا4991،ا)بخلزبعي
( با از دست رفتن آن جوانمردی )امخام رضخا )ع(( کخه رسخول خخدا و دیخن بیتاهل)ای دشمنان امام و ترجمه: )

 (گریست، شاد گشتید. بر آناسالم 

 ( و دیخن حنیخف اسخالم ) خدااهتمام شاعر در این بیت به از دست رفتن جوانمردی است که رسول 

 آنچخهداننخد بخه عی جانشخینی آن حضخرت مخیهایی کخه خخود را مخدّبرای وی گریستند و شایسته است آن

 آزرده گردند. ،سازدآن حضرت را آزرده می آنچهشاد و به  ،سازدپیامبر ) ( را شاد می

مکنیخه و  اسختعارة جهخت شخهادت امخام )ع( از هخخویش بخا ذکخر گریسختن دیخن اسخالم بخ ةشاعر در سرود

 تشخیص بهره برده است.

http://wikiporsesh.ir/علمای_شیعه
http://wikiporsesh.ir/علمای_شیعه
http://wikiporsesh.ir/علمای_اهلسنت
http://wikiporsesh.ir/شهید
http://wikiporsesh.ir/شهید
http://wikiporsesh.ir/مسموم
http://wikiporsesh.ir/مسموم
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 مضامين رضوی برقعی .0-9-0
 باختگی شاعر به امام )ع(دل .0-9-0-4

)ع( اسخت کخخه در زیخخارت از بارگخخاه  هائمّخخعشخخ، و دلخدادگی آنخخان بخخه  ،شخخیعیان خصوصخخیاتاز بخارزترین 
 ،پردازنخد. شخاعرآنخان مخیای بخه راز و نیخاز بخا شخیوه ههخر یخک بخ ؛ ویابخدی مخیملکوتی آن بزرگواران تجلّ

 کشد:گونه به تصویر میشیفتگی خود به آن حضرت را این
اشخخوی آیخخه بخخه آیخخه در قنخخوت مخخنتماشخخا می

 

 مسخلمانم یاگخر گخاهتویی شر  و شخرو  مخن ا
ا

 (12 :1333 )برقعی،

اروی عشخ،یادت که هست کن  حخرم، روبخه

 

 ام حخخخرف دلخخخم را بخخخرای تخخخوگفخخختم تمخخخا
ا

 (23: 1332 )همان،
ان دل من ب  کخه خراسخان رفتخه اسختکاروا

 

اتخخخار و پخخخود غخخخزلم جخخخادة ابریشخخخم شخخخدا
ا

 (22: )همان
مسخلمان بخودن خخویش را  ،شخاعر چراکخه ؛ابیات باال به وضوی بیانگر عشخ، شخاعر بخه امخام رضخا )ع( اسخت

گخواه دیگخری بخر ایخن دلبخاختگی  ،بخرای ضخریح حضخرت ،داند و استفاده از لف  عشخ،مدیون امامش می
دانخد دلخی کخه همخواره در خیخالش مسخافر خراسخان ع( مخیحضخرت )ر دل خویش را شیفتة آن . شاعاست

انخد و ایخن شخیوة بیخانی دیگخری اسخت کخه هایش سراسر رن  و بوی رضوی گرفتهکه غزلطوری است به
قخرآن  را از ایخن آیخةبا  وی اقت ،ت شاعر به حضرتبیان محبّ .خویش را به محبوبش ادا کند عالقة ،شاعر
ابالْا» کند:ن میبیا اب باِإل  ُْ اَعَلْیاِباَأ  ْ ِِ اَأْساهاَِل ای پیخامبر( بگخو مخن هخیچ ))ترجمخه: (ا21اشاورى/)ا«َتاَود َةايفابالِْقاْبَ اقِاْ اَل

هخا، منظور از خویشخانی کخه محبّخت آن .(مبیتاهلکنم جز دوست داشتن دریافت نمی بر شماپاداشی از رسالتم 
، «شخر » یهخاواژه اسخت. وجخود جنخا  در ع(طهخارت )عصخمت و  بیختاجر رسالت قرار داده شده اهل

 شخاعر را عالقخةاز اسخبابی اسخت کخه « آیخه، قنخوت، مسخلمان»هخای در واژه نظیخرمراعخات  ایةو آر« شرو »
 کند.رساتر بیان می
تخرین لحظخات بخرای ع( برای شیفتگان کوی آن حضرت چنان شیرین بخوده کخه سخخترضا )زیارت امام 

 دارد:اع است، برقعی نیز خداحافظی خود را چنین بیان میآنان لحظة ود
 ندوبخاره اشخخک خخخداحافظی رسخیده بخخه دامخخ

 و بخخخاز مثخخخل همیشخخخه در آسخخختانة در مخخخخن 
 

دوبخخاره لحظخخة تردیخخد بخخین مانخخدن و رفخختن  

 شخخوم بخخه هوایخختگیخخر مخخیکبوترانخخه زمخخین
 

 (22: 1332 )برقعی،
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اشخکی کخه بخه دامخنش رسخیده و در تشخبیهی کخه  سنگینی و تلخی لحظات وداع را با اغخراق در ،شاعر
گیخر کخرده و مراعخات نظیخری کخه در امخام )ع( او را زمخین عشخ، کخه داندیم خود را همچون کبوتر حرم

و همچنخخین تردیخخدی کخخه مخخانع « شخخدن گیخخرزمخخین» ،«رفخختن»، «مانخخدن»، «خخخداحافظی»، «اشخخک»هخای واژه
 کند.شود؛ توصیف میبازگشت وی از حرم می

 ازدحام حرم .0-9-0-0
ت، یّخاز اقصخی نقخا  دنیخا جخدای از ملّ ، حاجتمندان و دردمندان رابیتاهلکرامت و بخششِ فرزند کریم 

و ازدحام زائران آن امخام چنخان غوغخایی بخه پخا  است آورده گردسوخته دل هایپروانه رن  و نژاد همچون
 :شودنموده که مانع از رسیدن صدا می

 ن صخخحن و سخخرایتمیخخا میخخان ایخخن همخخه غوغخخا
  

 رسد آیخا صخدای مخن بخه صخدایت؟بگو که می 
ا

 (43: 1332 )برقعی،
سان موج خروشان به تصخویر کشخیده و خخود را بخه دریخای پرشوری زائران حرم را به ،شاعر در جای دیگر

 زند:ضریح می
 دریا ضریح توست غرقم کن زنم،به دریا می

 

امدر این امواج پرشوری که من یک قطره از آن 
 (12: 1333 برقعی،)

 یخک گنبخد شیپخ دیخورشخکرانه کخه  در آن
 

 حسخخن افتخخاده اسخختبخخدون رنخخ  ز بخخازار  
 

 (42)همان: 
، و بخا اسختفاده از تشخبیهی« غخرق، امخواج، قطخره دریخا،»هخای شاعر با اسختفاده از مراعخات نظیخر در واژه

خواهخد او را در اعر از امخام )ع( مخیداند. دریایی که شخضریح امام )ع( را در ابهت و کرامت چون دریا می
 یرنگخ زردتوصخیف زیبخایی گنبخد  دانخد.ای نخاچیز مخیآن غرق کند و خودش را در مقابل این دریا قطخره

ای خخا  گونخهدیگخری اسخت کخه شخاعر بخه ةپرداختن بخه زاویخ ،بازدکه خورشید در قیا  با آن رن  می
گنبخد  یآرادلکخویی توانسخته اسخت میخان جمخال برقعخی بخه نی گری و درخشش ضریح را بیان کنخد.جلوه

 بخخرحخرم رضخوی کخه چخون نگینخی آن را در طالیخی رنخ  آن حضخرت و شخکوه سخیل مشختاقان و زائخران
 .دیفزایب، جمع نموده و بر غنای شعر خود اندگرفته

 نتيجه. 9
ند و این اه)ع( به کار بردهای درخور، قلم را در وصف امام رضا مدی با استعانت از واژه ةهر دو شاعر در دایر .1

زیسختی، ، مرهم زخم، سخادهدهندة دردبزرگوار را با اوصافی چون عظمت، بلندمرتبگی، پیشوای هدایت، تسکین
 .اندستودهتواضع و... 
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چشخمة مخدی ایخن دو شخاعر زیرا سر ؛امام )ع( است نه تکسّ  و شهرت قلبی در شعر هر دو شاعر، هدف مدی. 2
 است که به امام خویش دارند. ت حقیقیوافر و مودّ عالقة

این ویژگخی شعرشخان نشخان از مطالعخة  اند کهشدهدر اشعار خویش دست به دامن تلمیحات  شخصیّتاین دو  .3
 که بر ارزش شعر ایشان افزوده است. و احادیث دارد ط بر منابع دینی از جمله قرآن کریمها و تسلّآن

 هخدفش اقنخاع مخاطخ  اسخت؛ بنخابراین بخا دالیخل عقلخی و نقلخی و  کخه ردگیمیدعبل از اسلوب خطابی بهره . 4
از  برقعخی کخه حخالیکه ح، را از باطخل بشناسخد، در  داردمیوار گیری از اسلوب استفهام مخاط  را به تفکّبهره

 ویخژهای جلخوه هایشسرودهو به  خیال سهم بیشتری را به خود اختصا  داده ةکه قوّ است مندبهرهاسلوب ادبی 
 بخشیده است.

برقعی از  که حالیه متناس  زبان وقت(، در سبک بیان دعبل برگرفته از شیوه و سبک اشعار جاهلی است )البتّ .2

اش گیرد از جمله: اشارات هنرمندانهمی که در سرودن اشعار آیینی روش جدیدی را به کار است شاعرانی شاخة
ای جدید و گریزهای شاعرانه به حخواد  تخاریخی، ر به شعر از زاویهافزاید و نگریستن شاعبر زیبایی اشعارش می

 کند.اب میوقایع را برای مخاط  جذّ
ا پخر کخاربردترین خخورد امّخهای رضوی دعبل بیشتر به چشم مخیبه ویژه استعاره و کنایه در سروده . صنایع بیانی0

های لفظی از جملخه مراعخات سته است آرایهک جهای ادبی که برقعی برای زیبایی ابیات خویش بدان تمسّآرایه
 آرایی است.نظیر، تکرار، جنا  و واج

)ع( شخعرش بیشختر جنبخة  بیختاهلع( و نیز اعتقاداتش نسخبت بخه معصوم )بودن با آن  عصرهمبه دلیل  خزاعی. 1
ا بخا اعی نیسخت امّخدف شعر برقعی با اینکه خالی از جنبة )ع( پرداخته است. بیتاهلدفاعی دارد و به هجو دشمنان 

 .ستینت دفاع دعبل اش، دفاع ایشان از امام )ع( به میزان شدّبه شرایط و محیط زندگی توجّه
 کخه حالیکند؛ در فهم بودن آن مخاط  بیشتری را به خود جذب میعوام وپسند به خا  توجّهشعر برقعی با . 8

 ادب هستند.در شعر دعبل مخاط  صرفاً یک گروه است و آن هم غالباً اهل 

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 قرآن کریم 

 البالغهنهج 

 .آل البیت :قم ،الطّبعة األولی، رضا حسیين حمّمد حتقیق:ا،تاريخاأي ابالبیتتا(؛ الثلج )يب ابن ايب. 1
 ، قم: عالمه.4 لدج ،طالبمناقب آل ابی (؛تاجعفر )بی ، ابوشهرآشوبابن . 2

مشخخهد: بنیخخاد ، مــدایر رضــوی )ع( در شـعر فارســی(؛ 1302) زادهنقخخویعلخی احمخدی بیرجنخخدی، احمخخد و . 3

 ستان قد  رضوی.آهای اسالمی پژوهش
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 ، تهران: کتابخانه بزرگ اسالمی.4 لدج ،االسالمیشیخ علی  رجمةت ،الغدیر(؛ 1302امینی، شیخ عبدالحسین ). 4

 تهران: فصل پنجم. ،، چا  دهممایل به تو ةقبل(؛ 1332)رضا سیّد حمید ،برقعی. 2

 چا  چهارم، تهران: فصل پنجم. ،رقعه (؛1333) ---------------. 0
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ا
ا
ا

 1ضا)ع(بإلما ابالب اا حمايفاي ی ارضااببقء اايمقارنةاب ادعب ابخلزبع

 2 جمی احمت  
 أستاذ مساعد يف قسم الّلغة العربیة وآداهبا، جامعة رازي کرمانشاه، إیران
ا3 ک یاعزيزا

 يف فرع الّلغة العربیة وآداهبا، جامعة رازي کرمانشاه، إیران طالبة ماجستریة
ا4يَتبخن  امیزبي

 ربیة وآداهبا، جامعة رازي کرمانشاه، إیرانيف فرع الّلغة الع طالبة ماجستریة

اخ صبملل
 دعبّّل ااعاعّّي ومّّنهم راء  عالّشّ مّّن   العدیّّد  طبت اهتمّّام اسّتقيت الّّّ امل ضّّ عا  مّ هّّأمّن )ع(  ضّّاالرّ  اإلمّّام   شخحصّّیة  وصّف إّن 
هّاا  هدفی )ع(. ضاشأن اإلمام الرّ  ئد مجیلة يفقحصااملعاصر  اعر اإلیراينشّ الومحید رضا برقعي  اسيالعحصر العبّ  هری يفاعر الشّ الشّ 

استخراج وج ه الّتشابه والّتباین يف شعرمها باإلضافة إلی حبث حیاول اعرین و شعر الشّ  )ع( يف ضاة اإلمام الرّ الب ث مقارنة شخحصیّ 
ة کثّریة فیمّا یتعّلّق بشخحصّّیة اعرین. ممّّا أفادتّه نتّائج الب ّث أّن للّشّاعرین وجّ ه مما لّّشّمّن الاجلمالیا  الّلغ یة اّليت یتفرّد هبا کّل 

ع واجلّ د ومشّّاعر ا ّعن والرّهبّّة واألمّل والّت ضّّیه ومّا شّّابه ذلّ  مّّن داا  ستشّّفا الّنبیهّة وشّّأنه الّسّامي واا)ع( اإلمّام 
رّکّع  شعریّة وممّا میّیع الّشاعرین أّن دعبىً کّرس معظم شعره فّی تقریّأ أعّداء اإلمّام رضّا )ع( والنشّف عّن نفّاقهم وکفّرهم بینمّا

  بعاطفة غعیرة وم ّدة خملحصة. برقعي شعره علی إبراز ا ّب وإظهار ال اء لإلمام )ع( وتعداد مناقبه وفضائله

 ألدب املقارن.ا ،ي)ع(، دعبل ااعاعي، محیدرضا برقعالرّ ضا  مامإلا ة:الیلی ابال لتا ابال  ا
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