
 
 (فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

 404-429 م، صص 0242هـ. ق/  4191هـ. ش/  4931 مستانز، 02سال پنجم، شمارة 

 4بررسی تطبيقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم

 2هاا یلمهاحمدرض
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، ایران ،فارسی ادبیّاتاستاد زبان و 

 3مهدیه ولی محمدآبادی
 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 چکيده
بعتد از ییتام ر اکتر   است  کته شاعران عربی و فارسی ستایشهای مورد ضا )ع( یکی از چهرهرّالعلی بن موسی 

)ص(، اما  علی )ع( و اما  حسین )ع( بیشترین اشعار را به خود اختصاص داده اس ، به صورتی که شعر رضوی 

شتعر مدایح رضتوی در  ،حاضر ةشود. در مقالفارسی و عربی محسوب می ادبیّاتدر  مستقلیکی از موضوعات 

تترین موضتوعاتی کته ایسه و بررسی قرار گرفتته است . مهتممورد مق ،از ابتدا تا یایان قرن دهم ،عربی و فارسی

ن، ستتایش اناو والی  اما  رضا )ع( بتر مستلم  امام حقّ :شامل ،اندشاعران در مدایح رضوی بدان اشاره داشته

، ستایش شهر خراستان، )ص( به خاندان ییام ر)ع( های اخالقی اما  رضا )ع(، اصال  و نس   اما  رضا فضیل 

ی امتا  حضترت، تتولّل و درخواس  شفاع  از آن   رضا )ع( و آرزوی زیارت آن حر  شریف، توسّبارگاه اما

بزرگتان دینتی، تتارییی یتا امتا  رضتا )ع( بتا    شهر خراسان، مقایستةاز دشمنان ایشان، مذمّی رضا )ع( و ت رّ

الغتی نیتز شتاعران در از نظتر ب نگارندگان قترار گرفتته است . توجّهباشد که در این یژوهش مورد می اساطیری

 اند.برده همچون اقت اس، تش یه و استعاره، تلمیح و تضاد بهره ؛مدایح خود بیشتر از صنایعی

 شعر رضوی، شعر عربی، شعر فارسی.اما  رضا )ع(، مدح،  اژگان کليدی:و
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 . پيشگفتار4
انتد کته بته کستانی بتوده خانتدان ییتام ر، های فراوان در حقّها و کارشکنیدر طول تاریخ با وجود دشمنی

تتتری اسکتته از ط تتی لطیتتف و حستتّ  نعرااشتت ،در ایتتن میتتانانتتد، ایتتن خانتتدان ارادت ختتود را نشتتان داده
امتا  رضتا )ع(، . انتددر آثار خود به بیان مناقب ایشان یرداختته وبرخوردارند، بیشتر تح  تأثیر قرار گرفته 

شتاعران  و ؛عربی و فارسی قترار گرفتته است  وقذصاحب نعرااش توجّههمواره مورد از امامانی اس  که 

نگارنتدگان در ایتن انتد. آن حضترت گشتوده بنا به ارادت خود به خاندان عصم  و طهارت زبتان بته متدح
بپردازنتد و نقتات تشتابه و تفتاوت  شعر عربتی و فارستیبه بررسی مدایح رضوی در شدند تا  آن بریژوهش 

 آن را ت یین نمایند.

 . بيان مسأله4-4
هتا و عقایتد ختود وشند تا اندیشتهکمی نعرااو ش اس  آدمیعر از بهترین ابزارهای تأثیرگذاری بر افکار ش

ع( ) رضتاشتعر متدحی کته در ستتایش بزرگتان از جملته امتا  ابزار بترای میاط تان بیتان ستازند. را با این 

طتور اختب بته که بته هشی از آنجا که تاکنون یژو .باشدهای شاعران میاندیشهن سروده شده اس  نیز م یّ

یترداختن بته ایتن موضتوع،  ،لتذا ؛بپردازد صورت نگرفته اس  یشعر فارسی و عربت یین مدایح رضوی در 
 ای برخوردار اس .هویژ اهمّیّ در جایگاه خود از 

 پژوهش. روش 4-0
و  یعربت و فارستی رشتعحلیلی و با استناد به شواهدی از ت - این یژوهش در صدد اس  تا با روش توصیفی

 با رویکردی تط یقی به بررسی مدایح رضوی بپردازد.

 پژوهشهای . پرسش4-9
زبتان در متدایح رضتوی )از ابتتدا تتا یایتان و عترب زبانفارستیترین مضامین مورد استفاده شعرای مهم. 1

 اند؟قرن دهم( کدا 
 ؟اندهبود زبانعرباین مضامین ییرو شاعران  خصوص درزبان شاعران فارسیآیا . 2

 این شعرا چه بوده اس ؟ صنایی ادبی مورد استفاده در شعرترین مهم. 3

 شعر رضوی در شعر عربی و فارسی ةپيشين. 4-1
 ابعتاد و هتاعظمت  هتا،ارزش بیتان ی،تشتیّ ویتژهبه  و اسال  تاریخ در یایداری شکوهمند هایجلوه از یکی

 قالتتب در ص() ییتتام ر بیتت اهل ع( و) ینمعصتتوم تتتروستتیی و تتترمفهتتومی دقیتتق در و امامتتان شیصتیّ 

 و ستوزدشتمن کته هتاییهجویته یحتّت و مراثتی منتد،شتکوه قصتاید هتا،غدیریته .است  نغتز هتایسروده
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 هتانیرنتگ و هتارنتگ با که دارد هاییچهره معرّفی و شیعه ت یین فرهنگ در یمهمّ نقش اس ، کوبستم
ر فري»: فرماینتدمتی چنین این شاعران تشویق در حق ییشوایان اند.شده داشته نگه دور صحنه از هللَا رسواُ ََ رفَقال

َُکر هللاري ما بگوید خداونتد در بهشت  بترای او  ةهرکس بی  شعر دربارترجمه: )ر«ةفراجلن اربیتلًريرههللارلتَربَیٍترقهللاررلف رکَحقفهرب

عرفرح» :فرماینداما  صادق می( .سازدای میخانه رففینلرقلئٌلربَیتلرمفنرالشف  ََ هللَا فرملرقل رالقهللاا ِ ف ربفارهللا ََ ریاهللاَؤیَّا کستی ترجمه: ) «ّت 

 القدس تأیید گردد.(ه از جانب روحکسراید، مگر اینة ما شعری نمیدربار
 روز آن اجتمتاع و در گراییتد کمتال بته و شتد ییدا ادب و شعر محتوای در تغییراتی ه )ع(ائمّ دورة در

موستی رضتا )ع(  علتی بتن (.323: 1382، زادهمحمّتدر.ک: ) گرفت  ییشتی اجتماعی فنون و علو  بیشتر از
یکتی از چهتارده  ،سیاستی و اجتمتاعی دوران ختود و همچنتین حضتور در ایتران به دلیتل شترایخ ختاصّ

 اند.خاصی به وی داشته توجّهایرانی و عرب معصومی اس  که شاعران 
 ةییشتتینبتی، نست   بته زبتان فارستی از زبتان عر دررضتتوی  راز لحتا  زمتانی، شتع ،م است آنچته مستلّ

شتعر رضتوی بته زبتان حتاکی از آن است  کته  ست  متا رستیدهیا حداقل آنچته بته د ؛بیشتری برخوردارند
نیستتین شتعر فارستی در  کتهرضتا )ع(، نیتز ستروده شتده است . حتال آن ی در زمان ختود امتا عربی، حتّ

 درد جعفتر شتهیدی ستراید. ستیّمتی ،شتاعر قترن ششتم ،را حکتیم ستنایی غزنتوی)ع( خصوص اما  رضا 
دانیم شتعر فارستى نیست  از شترق ایتران برخاست ، نان که مىهمچ»گوید:   این مسأله میعلّ خصوص

متدن استال  بته بدین نکتته کته از آ توجّهسپس سرودن آن در ایران مرکزى و شمال کشور رواج یاف . با 
ی ، ن ایتد توقّتمتذهب حنفتى بتوده است  ،مذهب رایج در نشأتگاه شعر فارستى ،مغوالن ةایران تا یایان دور

چته بتاقى مانتده، کته آن خصتوص ستروده باشتند، بته)ع( داش  شاعران، شعر بسیارى در ستایش آل علتى 
شتعرهایی کته  و اند، نه از روى عقیتده و ایمتانشعرهاى مدحى شاعران دربارى اس  که براى زنان سروده

: 1332شتهیدی، ) «.است  تتدریج از میتان رفتتههبتزاده احساس و عاطفه یتاک سترایندگان آن شعراست ، 
تترین صتنایی در ایتن شتعر عربتی و فارستی و همچنتین مهتم هتاینموتترین مضتدر ادامته بته مهتم (.231

 شود.سازی از ابتدا تا یایان قرن دهم یرداخته میمضمون

 . پردازش تحليلی موضوع0
 مدایح امام رضا )ع( در شعر عربی و فارسی .0-4
 شعر عربی و فارسی رضا )ع( درمدایح امام بررسی محتوای  .0-4-4
نیتز اختنتد، برختی یردیان متیع ّاستبته ستتایش امویتان و عربی بیشتتر که در ادب  عراش گروهی از برابر در

اند. از میان اینتان، شتاعران بستیاری چته یرداختهایش امامان شیعه ست بر اعتقاد و ارادت خود، بهبناکه بودند 
 اند.یرداخته وی به مدح و ثنای رضا )ع( در زمان حیات و چه یس از شهادت اما 
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دیگتر  ،شتود و یتس از اوموضتوعات آیینتی و متذه ی در شتعر وارد متی ،از زمان کستاییدر شعر فارسی 
 ؛کته گفتته شتد طورهمتانولتی  .آورنتدروی میاطهار  ةبه مدح ییام ر اکر  )ص( و ائمّ کمکم نیز نعرااش

ترین موضوعاتی کته در متدایح رضتوی مهمن ششم سروده شد. لین شعر در ستایش اما  رضا )ع( در قراوّ

تتوان قرار گرفتته است  را متی شاعران توجّه به زبان فارسی و عربی از ابتدا تا قرن دهم هجری قمری مورد
 ی تقسیم نمود:در چند دستة کلّ

 امامت و والیت امام رضا )ع( .0-4-4-4

 ،انتدیرداختتهستی هنگتا  متدح امتا  رضتا )ع( بتدان عربتی و فار نعرااترین موضوعاتی که شتیکی از مهم

 در زبتان ویشتاعران معاصتر  توجّتهمتورد به خصتوص که  بوده اس امام  آن حضرت  حقّانیّ موضوع 

حقّانیّت  امامت  علتی بتن موستی ، بتر هبالا  رولسالةربا استناد به حتدی   نعرااش ؛ وعربی قرار گرفته اس 

 (1)کنند.ضا تأکید میالرّ

حتدییی از ییتام ر  که با استتناد بته د حمیری اس زبانی که به این موضوع اشاره دارد، سیّعرب ین شاعراولّ

سراید و بتر امامت  امتا  رضتا )ع( گانه، شعری در این خصوص می)ص( در مورد سرنوش  امامان دوازده

 ورزد:ه عنوان اما  هشتم تأکید میب
َِرلمفرثَاااااري رلفااااعَر رمفن اااااب رالقَرٌنر رالأس ربفاااااراههللارااااااارهللا رُ فرط اااااضف

ر

ر ُارسهَرَقحَررن رإ ربَارفرمرطَرعهللااههللارلوفرتَرَِررلمهللارطهللا هللَا ری ََلیَانف رلرالباَ
ر

ر4731ر،)امین ر(52:
 اما  وجود میمن  به شوند بارانیبی دچار زمانی اگر و اس  طوس در او ق ر که  اس اما  تمینشه علیترجمه: )

 (.ان ستم اس و نهمین این خاندان، کشتة خاند یدآمی فرود هانآ بر همیشگی و کم باران

 نعراادیگتر شت ازهجتری  ستو  ، شتاعر قترناستحاق ابتا بته مشتهور ،یمکنّت صتولی ع ّتاس بن ابراهیم

 شتتاعر، خزاعتی دع تل همتتراه وی .ضتوع را متتورد تأکیتد قترار داده است ایتن موکتته زبتانی است  عترب

شتعری  در ضتمنو  رستید حضترت به حضور مرو شهر ع( در) رضا اما  عهدیوالی  مراسم در، بی اهل

وی اصتلی )امامت (  یت  در صتد از حتقّ ،اما  رضتا عهدیوالی اذعان داش  که  ،در مدح آن حضرت

 .(322 :1323 )ابن شهرآشوب، اس 

 رضتاانتد و اعتقتاد بته امامت  امتا  نیز به این موضوع اشتاره کترده زبانفارسی نعرااسنایی و تنی چند از ش

 دانند:ع( را از شروت ایمان می)
 هتتتتتتای توحیتتتتتتدتاز جملتتتتتتة شتتتتتتر

 

 هتتتتتتای ایمتتتتتتاناز حاصتتتتتتل اصتتتتتتل 
 جج

 (121: 1332 )سنایی،
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 امامی هروی نیز به این مضمون اشاره دارد: محمّدین ع داهلل بن الدّرضی

   دیتتن ختتدامقتتتدای اهتتل ایمتتان حجّتت

 حتاکم حکتتم امامتت  خستترو اقلتتیم فضتتل
 

 صتتتتفا دریتتتای رّت دُگتتتوهر کتتتان ن تتتوّ 

 ضتاالرّحیدر ثانی رضتای حتق علتی موستی 
 

 (188: 1311امامی هروی، )

او  بته امامت  امتا  رضتا و یایمتال شتدن حتقّ ، نیتزاز شتعرای قترن هشتتم ،موالنا شیخ حسن کاشی آملتی

 کند:اشاره می چنیناین

 مال  مل  حقیق  تویی از صدق و یقتین

 ناکستی گتر بته تعصتتب حتق تتو بازگرفتت 
 

   و برهتتان آمتتدهتتم ز قتترآن خ تتر حجّتت 

 آمتتتد در کمالیتتت  ذات تتتتو چتتته نقصتتتان
 

 (21: 1388 )کاشی آملی،

عربتی و عصتم  بیتاری، خواجتوی کرمتانی،  ی نیلی بته زبتانبن ع اد و ابن مکّ صاحب ،بر این افزون

ع( را در ضتمن اشتعار ختود ) رضتااما   حقّانیّ  ،فارسی به زبان و بابافغانی شیرازی محتشم کاشانی، جامی

ستال یتس یتا چنتد  )ع( امتا  رضتا حیتاتاز زمان زبان، عرب نعراابه اینکه ش توجّه با اند.خاطر نشان کرده

 لذا در اشتعار ختود عتالوه بتر تأکیتد بتر امامت  ،از شهادت آن حضرت به سرودن اشعار مدحی یرداختند

تتا بته نتوعی بته نکتوهش دستتگاه  انتدنمتودهنیتز اشتاره  وی شتدن حتقّر یایمال ضا )ع( ببن موسی الرّعلی 

 ی نیز یرداخته باشند.ع ّاس

 های اخالقی امام رضا )ع(اشاره به فضيلت .0-4-4-0

هتای اخالقتی امتا  رضتا )ع( یکی از یربسامدترین موضوعات مطرح شده در مدایح رضوی، بیتان فضتیل 

هتا و تشت یهاستتفاده از فارسی و عربی، ضتمن بزرگداشت  قتدر و منزلت  امتا  رضتا )ع( بتا  نعراااس . ش

هتا از انتد کته بررستی همتة آنبرشتمردهوی  ری را نیز برایشماقی بیهای اخالهای بسیار، فضیل هاستعار

هتا کته حقیقتتاز جتز  تترین آنولی مهم ،ای دارداین نوشته خارج اس  و نیاز به تحقیقات جداگانه حوصلة

: مهربتانی و از و از بسامد بیشتر در اشتعار عربتی و فارستی برخوردارنتد ع ارتنتد اندصفات آن حضرت بوده

که لقتب آن حضترت نیتز هست . متیالز یاکتدامنی و  بیشندگی و رضا ، سیاوتمندی،، علم لاد، ع فأر

ستوره  33 آیتةعصم  اما  رضا )ع( مورد تأکید بسیاری از شعرای فارسی و عربی بتوده است . بتر استاس 

َّّهللار» هستتند: )ع( از هر گناهی یتاک بی اهلاحزاب که به آیه تطهیر معروف اس ،  را هللَا الریهللاریا مهللاررإفَّنَّ َبرَعان مهللا لفیهللاا  هف
م رتَط هرياًر رَكهللا ریهللاَطه ف رَِ َلرال باَی تف  (77احزاب/ر)ر«الر فج َسرأَه 
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 اند:برخی از شاعران ادب فارسی و عربی بر این مضمون تأکید نموده

 گلتتت ن بستتتتان عصتتتم  روح روح ان یتتتا
 

 دریتتتای صتتتتفا گتتتوهر کتتتان ن تتتوت دُرّ 
 

 (188: 1311 )امامی هروی،

 :کندبه این موضوع اشاره میو ایجاز، زی ایی  س  که باانواس از کسانی در شعر عربی نیز ابو

ِنَرَهااااااااااطَرمهللار.ر4 ريرفرَت ااااااااااارمههللارلباهللارَیااااااااااثفررلتٌرَیااااااااااقفرنَررر
اااااااایَررلَ ررن رَماااااااا.ر5 اااااااالًری اااااااااُفرلَرعَررن رکهللا ااااااااان رتاَرریَرحف رههللاربهللارسف
رنااااااااااااههللارقفرأتَرفَررقاااااااااااالًرل رخَررأَررَربَااااااااااااارلَماااااااااااالَررلللهللارفَاااااااااااا.ر7
َِرَلاااااااااااألع ررلهللارالَااااااااااارمتهللارأنا ااااااااااَِر.ر1  رمکهللارََرن اااااااااااعفریر
ر

رِاذهللاکفااااااااااااااااارهللاررلَمااااااااااااااااأینَررمیهفرَلاااااااااااااااااعَرةهللارُرلَرالصَّاااااااااااااااار
ررههللارلَااااااااااارلَماااااااااافَر ََّرریفرَفرقَاااااااااااريف ررٌرَخااااااااااافتَرمهللارررهللاره رالااااااااااا

ررٌرَشااااااااااااالبَررلَهاااااااااااأیا ررملکهللارفَرطَراص ااااااااااااَِررملکهللارفَرَصااااااااااا
ااااااااابفررت رلءَرَجااااااااارلَمااااااااَِررلبفرَتاااااااااالکفررمهللارل ااااااااعفر رُسفرللس 

ر

ُیه،)ابن ر4735ربلب ر(415:
اگتر . 2فرستتند. متی درود آنتان بر شود،می برده هاآن نا  هرجا که هستند یاکدامنانی و یاکیزگان. 1ترجمه: )

 ن توده افتیتار بترای ایمایه را او، ییش روزگاران از بدان کنی، بیان نیس  علوی که را کسی نسب بیواهی

 آفرید یاکیزه و خالب را شما کرد، استوار را آفرینش اساس و آفرید را خالیق هنگامی که خداوند. 3 اس .

 و قترآن علتم و هستتید آفریدگان برترین هستید! شما بشر از جنس که آنان ای. 1ساخ .  خویشة برگزید و

 (شماس . نزد آن هایسوره محتوای

در ایتن  ال تّتهموضوعات مورد ستایش فارسی و عربی تا قرن دهتم بتوده است ،  دیگر ازعلم اما  رضا )ع(، 

در  است . شتعر فارستیو بسامد اشتعار عترب بیشتتر از اند گویان ییشی گرفتهعرب از یارسی نعراامورد ش

 شعر فارسی نیز اوحدی س زواری سروده اس :

 ضتتتاالرّعتتتال  علتتتم دیتتتن علتتتی موستتتی 

 و انتتتتس جتتتنّ ستتتاالرقافلهدر راه شتتترع 
 

 خضتر ستتکندر آیت  و شتتاه ملت  جنتتاب 

 آمتتوز شتتیخ و شتتابعلتتم مستتأله در بتتاب
 

 (213: 1383 )آذر،

 توجّتهیشتگری شتاعران متورد ، از دیگر خصایلی است  کته در ستانظیر اما  رضا )ع(جود و بیشندگی بی

 خواند:کر  می کانِ اما  را گوهرِ ،ابن یمین فریومدی قرار گرفته اس .

 ت گتتتوهر کتتتان کتتتر دریتتتای فتتتتوّ رّدُ
 

 آن  شرح جود آبای کرامش هتل اتاست  
 

 (221: )همان

 ملتتت  ستتتیا ز گتتتوهر او یافتتت  انتظتتتا 
 

 کتتر  ز فتتیش کفتتش دیتتد انشتتعاببحتتر  
 

 (213: )همان
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ختوان جتود امتا  رضتا )ع(  اهلل معروف به عصم  بیاری خورشید را قرص گرمتی سترِ یا خواجه عصم
 داند:می

 خورشید قرص گر  سر خوان جود اوست 
 

 بتترای ستتجود اوستت  ملتت  دو تتتا ز قتتدّ 
 

 (221: 1333ایی، )عصم  بیار
 :کندو حصر اما  رضا )ع( اشاره می حدّجود و بیشندگی بی هدع ل خزاعی ب در شعر عربی نیز
ااااااااااااااارِهللَارَ اااااااااااااااتاَررلءهللارَحاااااااااااااااَس ررههللارلَاااااااااااااا رمفرُ ریَاااااااااااااااارلَّرکهللا

ر

رُفهللارطهللااااااااااااااااااااااااااااااااتَررةٍریَرلسفرَوااااااااااااااااااااااااااااااَِررهفرلفاااااااااااااااااااااااااااااالئفرنَربفرر
ر

ر(411:ر4141ر،اخلزاعي)
ستازد و ابتری گهربتار کته در حتال حرکت  ای دارد که هر روز کرمش را جاری متیاو دس  بیشنده ترجمه:)

 (اس .

در انتد، یرداختته ع(ا )رضتستتایش فضتایل اخالقتی امتا  ی به ی  نس   به گوشاعران فارسی و عربی 
 .متورد ستتایش قترار گرفتته است از شعر فارستی علم اما  در شعر عربی بیشتر  میان خصایل حضرت تنها

سنایی، امامی هروی، خواجوی کرمانی، عصتم  بیتاری، بابافغتانی شتیرازی و محتشتم کاشتانی در شتعر 
شتعر عربتی، خصوصتیات اخالقتی در ین محفتو  الدّفارسی و دع ل خزاعی، اربلی، ابن مکی نیلی، شمس

ع( را جتامی اختالق رضتا )شتعر ختود امتا  و فتارس در  شاعران عرب اند.قرار داده توجّهحضرت را مورد 
 اند.حسنه و صفات کریمه دانسته

 به خاندان رسول )ص( اصالت و نسبت امام .0-4-4-9

ص( ) رستولبته خانتدان وی ع( و نست   ) امتا ، اشتاره بته اصتال  یکی از مفاهیم برجسته در شعر رضوی

 کند:بر اما  رضا سال  می گونهاین، چنانکه جامی اس 
َفررواااااااااااااااا مٌر َِررعلااااااااااااااااایر  ریلوااااااااااااااااایطااااااااااااااااهر

 

َفرر مٌرَواااااااااااااااا  رالنبیااااااااااااااااای ررخااااااااااااااااريفررعلااااااااااااااااایر 
ر

ر4714ر،ي)جلمررر ر(523:
 ص( اس :) ییام رع( با خاندان ) رضایادآور نس   اما   ،ابن یمین نیز در اشعار خود

 وصتتتتیالعتتتتین ن تتتتی فرزنتتتتد دل نتتتتد  ةقتتتتر
 و بحتتر مقتتتدای شتترق و غتترب و ییشتتوای بتترّ

 

  استتع مظهتتر الطتتاف ایتتزد فیتتر اصتتحاب  
 یاک مصطفاست نین باشد کسی کو نور خود چ

 

 (221: 1383)آذر، 

ابوالحسن علی بن حماد بن ع یداهلل بن حماد عدوی بصتری نیتز از بزرگتان شتیعه است  کته در متدح امتا  
)ابتن  گویتد  رضا از عالقته بته زیتارت آن حضترت ستین متیدفن اماشعر سروده و ضمن اشاره به محل ّ

 .(322: 1323 شهرآشوب،
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 وصف شهر خراسان و آرزوی زیارت حرم امام رضا )ع( .0-4-4-1

ع(، از موضتوعاتی است  ) رضتابارگتاه امتا  وصف خراسان و حر  مطهتر آن حضترت و آرزوی زیتارت 

ست  در شتمار کستانی اخاقتانی  ،. در شتعر فارستیانتدهنگا  مدح اما  رضا )ع( به آن یرداختته نعرااکه ش

کردند قصیدة زی ایی در ستایش خراستان ستروده است  و هنگامی که او را از رفتن به خراسان منی میکه 

 نامد.... میدیان، افالک، مشرب احسان و هشتم رضوان، کع ة رّچشمة حیوان، دُ آن را گلستان،

 چتته ستت ب ستتوی خراستتان شتتدنم نگذارنتتد

 در من و تحویل بته للمتات عتراقچون سکن

 عیستتیم منظتتر متتن بتتا  چهتتار  فلتت  استت 
 

 عنتتتدلی م بتتته گلستتتتان شتتتدنم نگذارنتتتتد 

 نگذارنتتد شتتدنم حیتتوان ةکتته ستتوی چشتتم

 ...کتته بتته هشتتتم در رضتتوان شتتدنم نگذارنتتد
 

 (328: 1331 ،شروانی )خاقانی

خراستان در  لکتوتی ایشتانبه دلیل شیصتیّ  واالی امتا  رضتا )ع( و حضتور بارگتاه مماز این اوصاف مسلّ

 گوید:، همچنان که موالنا حسن کاشی آملی میاس 

 شرف خاک خراسان همه دانی که ز چیس ؟

 مشتتتتهد یتتتتاک معتتتتالی امتتتتا  معصتتتتو 
 

 رضتتوان آمتتتد ة او روضتتةزان کتته در خطّتت 

 ختتاکش ز شتترف افستتر کیتتوان آمتتد آنکتته
 

 (22: 1388 )کاشی آملی،

ختوافی نیتز از جرگتة  کننتد.)خراسان کنونی( را ستایش متیشهر طوس  در شعر عربی نیز شاعران بسیاری

 که به ستایش شهر طوس یرداخته اس :اس   زبانیعربشعرای 

رههللارَتاااااااااح رسَرر هللاررلكفرقَرَواااااااارُ ٍرطهللاااااااااارضَرأس ررلیَاااااااا.ر4
ررکفرلعهللاااااااااقَربفررت رلبَاااااااطَر.ر5 َ رريف رالناَهااااااااَزیَّرَِررلنیَرالااااااا

ر

ااااااریااااااتفرَُرحَررالذَرَمااااار اااااااخلَررنَرمف رُ هللارطهللااااااارلیَااااااراتفررَریا 
ر...ُ هللارمهللاااااااااااار رمَررلذَرلبَرنَرَسااااااااااابفرري ركفاااااااااااَزررصهللارخ رَشاااااااااا

ر

ُیه،ررر ر4735ر)ابنربلب ر(524:
 خوبی و برک  و خیر از قدرچ که کند سیراب رحمتش باران از را تو خداوند طوس سرزمین ای. 1ترجمه: )

 شیصتی آن بترای طهتارت و یاکی و این باد یاکیزه و یاک در دنیا! طوس ای تو زمین قطعات. 2داری.  دربر

 اس .( شده سپرده خاک به و گزیده اقام  سناباد در که اس 

زبتان است  کته آرزوی زیتارت عترب نعرااث اربلتی یکتی دیگتر از شتمحدّ عیسی بن علی ابوالحسن

ستایش شهر خراسان در شتعر فارستی یتا همتان طتوس در  (.131: 1382 )اربلی، حر  اما  رضا )ع( را دارد

در شتعر  ال تّتهبتا متدح امتا  رضتا )ع( است ، زبان عربی، یکی دیگتر از یربستامدترین موضتوعات مترت خ 
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بته جتز متوارد معتدودی،  ؛تتوان گفت بیشتری شده اس  و بتدون اغتراق متی توجّهفارسی به این موضوع 

 اند.به ستایش بارگاه آن حضرت، یا بیان اشتیاق خود برای زیارت آن اشاره داشته نعرااهمة ش

متزار آن  )ع( بتا زیتارت خانتة کع ته یکستان است  و برختی یارت اما  رضتاایران، ز مرد  ةبنابر اعتقاد عامّ

فغتانی شتیرازی و گتوی چتون بابافارسی نعراابرخی ش ،، بر همین اساساندخوانده نرایفق حضرت را کع ة

 ای نشده اس :ر عربی به آن اشارهکه در شع انداهلی شیرازی به این موضوع در شعر خود اشاره کرده

 ن رضتا رو نتهخواهی سوی ایوا وصال کع ه

 به هر مژگان زدن چتون دولت  حجتی بترد 
 

 چه حاج  از تف دل تافتن ریگ بیابتان را 

 ها سازد قد  ایتن راه آستان را سزد کز دیده
 

 (221: 1311)اهلی شیرازی، 

آن شتهادت   نیتز بته دلیتل ایتن متذمّ ال تّتهکته اند   شهر طوس نیز یرداختهبه مذمّدر شعر عربی  نعرااش

اشتجی از جملته  تتوان یافت .در شتعر فارستی نمتیایتن مضتمون را کته  باشتدمزبور متی رحضرت در شه

 سان را مورد نکوهش قرار داده اس :شاعرانی اس  که شهر خرا

ااااَ ررأإفق اااارر.ر4  ِاربفرب ٍرقَااااارَمرعَلااااا السَّ رطهللااااااَُ ر
اااااالفمَیر ااااااال.ر5 رأصاااااالَبرقلهللاااااااُبرالس   َ رفَقاااااا
َِر.ر7 ر َلَسااااااات  َأخ  ََرَِ ااااااا نا رراحف  َ َِریَرالااااااا هَرلر ََ رلَوااااااای ف
ربَاااااَِر.ر1  ُ ارالَاااااالَااااا رَحاااااََ یَرربفاااااارّتَّرُتهللا َف اااااَت رهفرَیس 

ر

ااااا َمرَِررأتَاق اااااررر ع َماااااا رعَررَارالسَّ رَلااااا رطهللاااااااُ فرالنا 
ِأَف اااااااااااااااااااارَيرفیهاااااااااااااااااااالرَسِ عهللارإفب لاااااااااااااااااااایسفر رَسِ ٌعر

َِرفَاااااااااااااااااااأي ر هللا ااااااااااااااااااا رَ  لهللااااااااااااااااااااُ فرَتلفٍسرمفنَّااااااااااااااااااالر
َُ رسفراقَاااااااااا رهللِار ااااااااااا ٍَرَجااااااااااجهللا اااااااااااُ فررل ِنَاااااااااااههللارشهللا ردهللا

ر

ر(735:ر4192ر،)اصفهلين
 خیر دعای و اکرا  و سال  طوس شهر خود به ولی برسان، اس  طوس در که ق ری نآ بر مرا سال . 1ترجمه: )

 و ساخته آسوده را شیطان خیال سو آن از و کرده نگران و تاببی را مسلمانان هایدل طوس چون نا . 2 م اد.

 به و ربود ما دس  از را جهان موالی و نظیربی فرد و دنیا شیب طوس یگانه و .3رفته اس  بین از او از ترس

 را مردانی چهره کند، احاطه را او و دررسد مرگ اگر . و1چه شیصیتی را جهان از دس  داد.  چه که راستی

 (.یایدارند و سی  مقابلش در که بیندمی

 تولّی و تبرّی .0-4-4-5

و  بیت اهلدوستتی بتا دوستتان  بحت اشتعار متدحی رضتوی،  و مهتم در گستترة یکی از مضامین مشتهور

ت و رود. متودّاست  کته از م احت  اساستی و در حتوزة فتروع دیتن بته شتمار متی ویبا دشمنان  دشمنی

رسال  ییام ر )ص( اس . چنانکه خداونتد در قترآن کتریم خطتاب  ش، اجربیتاهلدوستی ییام ر )ص( و 

رال قهللاار ر»ر:دیفرمایمبه رسولش  دََّةريف راًرإفاَّرال َمَُ م رَعَلی هفرَأج  ُس ر«ىبقهللال رارَأو ئاَلهللامهللا که بنا بر اعتراف بستیاری از  (57ر/)شا
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 ،استاس نیبتر همت .باشتدمتی بیت اهل ، منظتور از خویشتاوندان ییتام ر همتان ثین اهل ستنّو محدّ نلمااع

 به دوستی با آن حضرت اشاره دارد: )ع( اس ، اما  رضامعروف خود که در مدح  سنایی در قصیدة

 مهتتتتترش ستتتتت ب نجتتتتتات و توفیتتتتتق

 مهتتتترت ایمتتتتانای کتتتین تتتتتو کفتتتر و 

 در دامتتتتتتن مهتتتتتتر تتتتتتتو زد  دستتتتتت 
 

 کیتتتتتنش متتتتتدد هتتتتتالک و ختتتتتذالن 

 ییتتتتتدا بتتتتته تتتتتتو کتتتتتافر از مستتتتتلمان

 تتتتتتتتا کفتتتتتتتر نگیتتتتتتترد  گری تتتتتتتان
 

 (122: 1332)سنایی، 

ی بته آن حضترت داشتته و شتیعی نیستتند ولتی ارادت خاصتّ  نعرااکته از شتحمن جامی با وجود اینع دالرّ

 اس : ارادت خود را به اث ات رسانده

 ی آری بتتته کتتتف دامتتتن اواگتتتر ختتتواه
 

 چتتینبتترو دامتتن از هرچتته جتتز اوستت  در 
 

 (228: 1311 )جامی،

ی ختود نست   بته امتا  رضتا )ع( و تتولّ به زی ایی و در عمتل،اس  که  یزبانعرب نعراادع ل خزاعی از ش

بته هجتو  ای،ضتمن مرثیتهوی یس از شهادت اما  رضتا )ع( در . دهدرا نشان میوی  ی خود از دشمنانت رّ

 :داردالهار مییردازد و به این شکل دشمنی خود را با آنان یان می ّاسع

اااقاَر.ر4 ررنفرارَربا  ااا:رخَرُ َرطهللااااريف اااالَّرکهللارررل فرالنَّاااررهللاریا  رمرههللا
ااارسهللارج رالااار فررعهللارَفااانا رلریاَرَماا.ر5 ررَارَِرري فرکفاااالزَّررب فرقَاااارن رمف

ر

ااااااااااااقاَرَِررر ااااااااااااا َرمرَهااااااااااااهفرر فرَشاااااااااااااررهللاربا   رَبفرالعفااااااااااااارنَرارمف
اااارسفرج رالاااار فرربفرر رقهللااااابفرري فرکفاااا رالزَّرَلااااعَرر  رسٍررَرَضاااارن رمف
ر

ر(533:ر4141ر،يزاعاخل)
 ینتدآموزهتا و ایتن ق بته بتدترین آنمرد  و دیگترى متعلّت بهترینِ یکى از آنِ ؛اس  ق ردر طوس دو . 1ترجمه: )

ضترری بترای آن  آن یلید را از جوار این یاک سودى نرسد و نزدیکى آن نایاک به این وجتود تابنتاک. 2اس . 

 (س ندارد.وجود مقدّ

 کند:اقرار می بی اهل بابر دوستی  ی در ضمن شعری در مدح حضرت یب الضّبن ح  محمّد

ركَرسَرأد رریمفرلفرع رللتاَّربفااااااااااااااااااااااااااارلنَرَکااااااااااااااااااااااااااارن رَمااااااااااااااااااااااااااا
ر

اااااااااااااااار ربَّاااااااااااااااااحَرمَرمرفَرکهللاربَّرحهللا َاااااااااااااااااإرملکهللاریَّاااااااااااااااااإرتف رلمهللارل 
ر

ُیه،بهرنقلراز:ر) ر4735رابنربلب ر(525:
 و گوییمتدح متن بته یولت کند،می افتیار توانگران و مالداران سراییچکامه و ثناگویی به ترجمه: هرکس)

 (.کنممی فیر و ورز می عشق بی اهل شما خوانیثنا

... نیتز در ، تمتیم فتاطمی وختوارزمی ابتوبکراحب بتن ع تاد، صت ،شاعران دیگری چون ابتوفراس حمتدانی

 اند.یان یرداختهع ّاس  و هجو شعر خود به مذمّضمن 



 113شعر عربی و فارسی از ابتدا تا یایان قرن دهم /ررسی تط یقی مدایح رضوی در ب

 

 ل و شفاعتتوسّ .0-4-4-2

بترای روز وی  و شتفاع  خواستتن)ع( ل بته امتا  رضتا توستّ  رضتوی،هتای شتعر مایهیکی دیگر از درون
هتدی بتوده است  و همتواره  ةنیازمنتدان از الطتاف ائمّت بترآوردن حاجتات و نیتازِ چراکته. باشدمیقیام  

ایتن نیتز  نعرااقلمداد گردیتده و شتهای ورود به درگاه ک ریایی الهی بارگاه و ترب  این بزرگواران، حلقه
کتال   چراکته ،دهند و بر آن نیز اعتقتاد راستخ دارنتدهای بالغة الهی را واسطه قرار می بزرگواران و حجّ

را در متن باشتد جتز آنکته او  مرا زیارت نکند احدی از شیعیانم کته عتارف بته حتقّ»آن بزرگوار اس  که 

مؤمنتان و  بتودن امتا  در حتقّشفیی  ن،عراالذا ش .(333: 1382 )ابن بابویه،« روز قیام  شفاع  خواهم کرد
امتا ، آنتان را در هنگتا   ةوی هستتند، میصوصتاز زائرانتی کته عنایت  خاصتّ  زائرانی را که عتارف بته حتقّ

 گوید:ابن یمین از شعرای قرن هشتم هجری می کنند.دارد مطرح میمرگ عاری از گناه و آمرزیده می
 محتاج دنیتا چتون فنتایش در یتی است  نیستم

 ز حق بیتواهمجر  روز حشر ا جر  این عاصیّ
 

 
 

 ار عق ی دار و حالش را که در دار ال قاست ک
 غفتران فتراوان از خداست  کز تتو استتغفار و

 

 (221: 1383)آذر، 
 در شعر محتشم کاشانی نیز به چنین مضمونی اشاره شده اس :

 بیشتی گتر  دیتوان شتماای بته شتغل جتر 
 جانی کته هست  ةعاصیان را در تن  از مژد

 د در قتتانون عقتتلط تتی کتتاه و کهربتتا دارنتت
 

 مغفرت را گتوش بیشتایش بته فرمتان شتما 
 دوزخ انتتدر حتتال نتتزع از ابتتر احستتان شتتما

 کتتاران و دامتتان شتتتمادستت  امیتتد گنتتته
 

 (313: 1338 )محتشم کاشانی،

رضتا شتفاع  امتا  در ضمن قصیدة خود بته زبتان عربتی بته  بی اهلاز دوستداران  ی الضّ ح یب بن محمّد
 :ع( اذعان داشته اس )

اااااااااااااٌرر.ر4 رهللُافهللااااااااااااااُدهللاربفَرب عفااااااااااااااهفرارَحااااااااااااالَّرالذَرإقَابا 
ِار.ر5 د تَاااااااااااَزَِّ َِرعفَقاااااااااام ااااااااااَنرالأَِ ر ُاأهللارلبف رِمفنهللااااااااااا
رلب فااااااااااااااااااقَرتاَرمهللاررم رَلهللااااااااااااااااااارهفربفاااااااااااااااااارههللارن ااااااااااااااااااعَرر هللار.ر7

ر

ُارَِرر مهللارا آَسَحلهللااااااااااااااااا ههللا رَعاااااااااااااااانا  رلمهللارثَااااااااااااااااَحطَّاااااااااااااااات 
ر اااااااااااااااان  مهللاراإأمف رََيفاااااااااااااااالَّرَعَلاااااااااااااااای هف ََرن  رامهللارع اااااااااااااااا

اااااااااااااااجَررمههللارنا رَعاااااااااااااااراكَر َربفاااااااااااااااَِر رمفرَ راألق ااااااااااااااارتفرفَّ
ر

ُیه، ر4735ر)ابنربلب ر(954:
 گناهانشان روندبیرون می که هنگامی گردند، وارد آن بر و آیندجا آنبه  چون شانرئزا که مزاری. 1ترجمه: )

بهتره  الهتی عذاب از را ایمنی توشة داشتند، زیارت قصد و نهادند قد  محل آن به که کسانی. 2 شود. رییته
 بترای را ایمنی ق ر، صاحب جانب از خداوند. 3یابند. امنی   شوند، تهیدستی فتاررگ روزی آنکه از نیز و برند

 (ننویسند. اعمال نویسندگان راوی  تالّز و اس  شده برداشتهوی  از قلم س ب بدین و ضامن گشته آن زائرین
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 های مذهبی، تاریخی و اساطيریشخصيّتامام رضا )ع( با  ةبرتری یا مقایس .0-4-4-1

را با دیگر بزرگان دینتی، تتارییی یتا متذه ی متورد وی  ،گاه اما شاعران گاه برای بزرگداش  شأن و جای
 اند:این کار را به سه طریق ذیل انجا  دادهو اند مقایسه قرار داده

فغتتانی ی، ناصتری ختتاری، عصتتم  بیتتاری، باباآملتت: ن بتتا امتتا  رضتا )ع( در مقتتا  تشتت یهبزرگتتا مقایستة -
ناصری بیتاری در ضتمن شتعری بیتان  اند.هره گرفتهشیرازی و امامی هروی از این مضامین در شعر خود ب

 کند:می

 گل بته استارت رستید جامتة ختود را دریتد
 

 کآمتتدش از بتتاد صتت ح بتتوی اویتتس قتترن 
 

 (223: 1383)آذر، 

 سراید:می چنین هفتمقرن  نعرااذوالفقار شروانی از ش
 عمران همره اس وق  معجز رمح او با یور 

 

 متد  است گاه احیا خلق او با روح متریم ه 
 

 (182: )همان
 ضا سروده اس :یا خواجوی کرمانی با استفاده از اسم ابوالحسن علی بن موسی الرّ

 ی گتتوهروحستتن نهتتاد و علتتی نتتا  موستت
 

 ذبتتیح نستت   و یحیتتی دل و مستتیح آیتتین 
 

 (133: )همان

ه و منزلت  برجستة ایرانی: برخی از شعرا نیتز جهت  نشتان دادن جایگتا هایشیصیّ و اشاره به اساطیر  -
 سراید:از جمله خواجوی کرمانی میاند؛ رانی را تح  فرمان او دانستهها و اساطیر ایشیصیّ اما  رضا، 

 به حکم اوس  که ضحاک ص ح کشورگیر
 

 دهتتد بتته مهتتر درفشتتان درفتتش افریتتدون 
 

 (133: )همان
، یوستف، یمانگتردد: ستلارد زیتر خالصته متیتتارییی و متورد مقایسته در متو -اسامی مذه ی  بیشتر

یونس، یعقوب، اویتس قترن، موستی، عیستی، داوود، ادریتس، جترجیس، کلتیم، حضترت آد ، ابتراهیم، 
تا قرن دهم هجری قمری چنین مضتامینی وجتود  زبانعربدر اشعار شعرای  خضر، هود، ادریس، شعیب.

 ندارد.
 مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی بالغیهای بررسی ویژگی .0-4-0

ل و بررستی است ؛ در ها یرداخته شد، اشعار رضوی از نظر بالغی نیز قابتل تأمّتضامینی که به آنبر م افزون
های لفظی و معنوی کته شتاعران فارستی و عربتی در اشتعار ختود بته کتار ترین آرایهادامه به برخی از مهم

 شود.اند یرداخته میگرفته
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 تشبيه و استعاره .0-4-0-4

تشت یه و استتعاره )و بته خصتوص تشت یه کته  چتون ادبی صنایعیماز نقش وقتی هدف شاعر مدح باشد، مسلّ
در زبتان فارستی و  رضتا اح امتا متدّ شتود. شتاعرانتر متیگیرند( یررنگها نیز از آن نشأت میدیگر آرایه

جتای شتعر ختود از ایتن دو صتنع  بهتره و در جتای انتدعربی نیز از به کارگیری این صتنایی غافتل ن توده
و یتا هنگتا  ضتا الرّف و فضتایل علتی بتن موستی خصوص هنگا  یرداختن به اوصتا ها بهین آرایها اند.برده

 وصف حر  وی، بیشتر به کار رفته اس ؛ میالز خواجوی کرمانی در این خصوص سروده اس :

 بتته ستترو بتتام رضتتا مرتضتتای خضتتر قتترین
 دار ستتال  و ختتور خراستتان تتتابستتهیل 

 

 چترام چشتم ستماوات و شتمی روی زمتین 
 ید مشتتهد و خستترو نشتتان طتتوس نشتتینشته

 

 (133: 1383 )آذر،  
ابوالحسن علی بن حماد بن ع یداهلل بن حماد عدوی بصری در ابیتاتی امتا  رضتا را بته اقیتانوس علتم و نتور 

 آن را خاموش کند تش یه کرده اس :تواند کسی نمی کهخدایی 
رالعفرَب اااااااااااااااااااااااااااااااااراكَرذَر راالاااااااااااااااااااااااااااااااااَِررمفرل ااااااااااااااااااااااااااااااااارهللا
ریَفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایهللاط ررَاررُسهللار فراَکرنهللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذَر

ر

ریسهللارقفااااااااااااااااااااااااااامَررل َرقَااااااااااااااااااااااااااارإن ررةفرمَرم رحفراااااااااااااااااااااااااااار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ررههللارلَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ریسهللارطَمف

ر

ر(723:ر4723ر)ابنرشهر شُب،
این شگرد به خصوص در اشتعار زی تایی کته شتاعران  شعر رضوی فراوان به کار رفته اس ،استعاره نیز در 

 صتولی در ع ّتاساند، بته ختوبی نقتش ختود را ایفتا نمتوده است . ابتراهیم بتن معاصر اما  رضا )ع( سروده

 .اس  کرده استفاده استعاره از ی، به درستیع ّاس ستمگر خلفای از ابیات زیر، به خاطر ترس
َفررَکفااااااااااااااای.ر4 رعااااااااااااااااللفررامااااااااااااااااريءربفففعاااااااااااااااال
ُنفَقاااااااااااااااااااااااااالًررلسففَاااااااااااااااااااااااااالًرطَررَلهللاااااااااااااااااااااااااامر أسَر.ر5 رم
مربفاااااااااااااااااااااااااأم ررن رَیهللااااااااااااااااااااااااا.ر7 مَُرَعَلااااااااااااااااااااااااایکهللا رالفکهللا

ر

اًرَشاااااااااااااااااااالفاااااااااااااااااااهفرَعااااااااااااااااااایرأه رَلاااااااااااااااااااعَرر َاًرلدف رلهف
رالتَّرَیشااااااااااااااااااااااااَبهرالطَّااااااااااااااااااااااااارَِا رللفاااااااااااااااااااااااااَاًرلسففهللا

تَعطهللاااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااان رَِ اااااااااااااااااااااَِررةٍرلئَااااااااااااااااااامفررَُنرمف رَاًرحف
ر

ر(723:ر)مهلن
 کته بیتنممی من. 2 .باشدمی مردمش ترینعالم او که اس  کافی عادل شاهد برای شیب اعمال. 1 ترجمه:)

 طریق مأمون( از) او. 3. نیس  قدیم مانند هاآن خوب کارهای در جدید روش اامّ دارند، روش جدیدی هاآن

 (دهد.می درصد ی  شما و به دبیشمی شما به خودتان اموال

 ای از استعاره در شعر جامی:نمونه

 ت تیتتته مهتتترشچتتو جتتتامی چشتتتید لتتذّ
 

 چتته غتتم گتتر میتتالف کشتتد خنجتتر کتتین 
 

 (228: 1311 )جامی،
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 تلميح. 0-4-0-0

نتد. ایتن ادهآورعنتوی بته استتفاده از تلمتیح روی م جه  غنتای موستیقی عربی و فارسی نعرااش برخی از

داستتان حضترت ستلیمان، حضترت  ساخته اس . ی و...، ملّاز مضامین مذه ی سرشارح را تلمیحات، مدای

موستی، حضترت داود، ضتحاک، یوسف، حضرت یونس، حضترت یعقتوب، حضترت عیستی، حضترت 

کتار بترده و بتر زی تایی هتای ختود بته ستازیه شتعرا در مضتمونهایی اس  ک... از جمله داستانفریدون و

 اند.اشعار خود افزوده
 اقتباس .0-4-0-9

ای از قترآن مجیتد بتر زی تایی شتعر ختود ربتی گتاهی بتا اقت تاس آیتهرضوی در شتعر فارستی و ع نعرااش

لرَکَسبَر»رةاند. دع ل خزاعی در بی  زیر از آیافزوده ل رامر ٍءرِبف ُس/)«رسَهیٌررکهللا  بهره بره اس .ر(54رط
ااااال رافماااااارفرَهاااااَهیا ر رکهللا ااااالتهللا َااااارنٌر ٍءرسَه  رلرَکَسااااااَبت رِبف

ر

ََرر ااااااااا  رلَااااااااههللاریَاااااااا اااااااائ رَماااااااارا هللارَفخهللا رفَاااااااااَ سفررِ رَترألرشف
ر

ر(411:ر4141ر،اخلزاعي)
یتس هتر ترجمه: بعید اس ، هر انسانی در گرو آن چیزی اس  که به دست  آورده است ، وی دو دست  دارد، )

 (و یا ترک کن و واگذار کن.خواهی بگیر آنچه می

انتد، حتدی  معتروف داشته بدان اشاره یکی از احادییی که شعرای بسیاری در حین سرودن اشعار رضوی

شتاعران فارستی و عربتی  توجّتهاز اما  رضا )ع(، این حدی  بارها در متدایح رضتوی متورد  هبالا  رةرولسال

 قرار گرفته اس .
 تضاد. 0-4-0-1

شتاعر بتا نشتان دادن  ،تضاد از صنایی یرکاربرد در شعر فارسی و عربی اس ، بته خصتوص در هنگتا  متدح

تترین یتاد مانتدنیبته ن و زی تاترییکی از کشد. ضوع، برتری ممدوح را به رخ میبین دو نفر یا دو مو تضادّ

 یکتی از قصتاید ختود در وی در ، ی است بتن ح یتب الضتّ  محمّتدعربتی مربتوت بته ای قصیدهتضادها در 

شتید یلیتدی هتارون و با نشتان دادن تفتاوت میتان متزار امتا  رضتا )ع( و متزار هتارون الرّیی،  ی یی درابیات

 دهد:نشان می را ما  رضا )ع(یاکی ا
اااااااااااااار.4 رمهللاق ررَرقَابا  رَهاااااااااااااانَاااااااااااااااَتفرانف ررةهللارَعااااااااااااااار رارتاهللار َرلنف
ااااااااااااااان رلفااااااااااااااااَكرذَرََِکااااااااااااااا َرر.5 رمَرَجَهاااااااااااااااانَّرَکرمف
ااااار.7 ررَرقَابا  رََر،رالهللااااااُ َرطهللااااااارانفريف ااااااَِرر ريف رَفراحف
ااااااااااااااااريفرُفرالََاااااااااااااااااربهللارر رقاهللااااااااااااااااا.ر1  ري فرکفاااااااااااااااااالزَّررنَرمف

 

رري رالََااااااااااااااااااَِر  ریَاااااااااااااااااااريف َف اااااااااااااااااارا هللاررَرََلاااااااااااااااااا رامهللاررَرضف
ُیااااااااااااااااااااااةهللار رلمهللارَماااااااااااااااااااااااإراسهللارلریاهللااااااااااااااااااااااازَریَهاااااااااااااااااااااااففررجن

اااااااااااحهللار رلمهللارَیااااااااااااهفررَااااااااااااُيفرلفل رردهللارَ فرلریهللاَاااااااااااایَهااااااااااااففررةٌررَرف 
ن رَِررهفرابفاااااااااااا َرلفعَررلَعفهللارمهللاَضاااااااااااا  لمهللارَغااااااااااااس راإرهفرففااااااااااااألف

 

ُیه، ر4735ر)ابنربلب :955) 
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 شعلة که دیگری در ضالل  و یگمراه و اس  مدفون یکی در هدای  که اس  طوس در ق ر . دو1ترجمه: )

 آن در امتامی کته بهشتتی است  ایروضه یا و گلزار یکدیگرند، این کنار در ق ر . دو2 بیند.می را آن آتش

 و عطش گمراهش صاحب همواره برای که جهنّم اس  از گودالی حفره و دیگر آن نیز . و3 شودمی زیارت

 .(اوس  عذاب دوچندان شدن موجب رمطهّ و یاک آن روضة به ضال گمراه آن گور . نزدیکی1 اس . تشنگی

غزنتوی در شتعر  تل خزاعتی دیتده شتده است  و ستپس ستنایی این مضمون ییش از این در شتعر دع ال تّه

هتایی بترای هتر کتدا  از صتنایی اگرچه نمونته خود از همین مضامین بهره برده اس . فارسی نیز در قصیدة

ارتر از شتعر عربتی بتوده بت ریتتوان در شعر عربی و فارسی یاف ، ولی شعر فارسی در ایتن زمینته بستیار می

یعنتی بعتد از قترن ششتم بته ایتن موضتوع  ؛ختود باریِ یر دورةی در شعر فارس اس ؛ شاید به این دلیل که

 یرداخته اس .

بته کتار رفتته، زبتان و همچنتین  هایقالببرای تط یق کامل مدایح رضوی در عربی و فارسی باید  ال تّه 

یتن بته گستتردگی ایتن موضتوع، بررستی ا توجّتهکته بتا  مورد بررسی قرار گیردنیز  نعرااموسیقی کال  ش

 گردد.مسائل به مجالی دیگر واگذار می

 وجوه اشتراک و افتراق مدایح رضوی در شعر فارسی و عربی از ابتدا تا قرن دهم .0-0

دهتد کته متدایح رضتوی در مقایسة مدایح رضوی در شعر فارسی و عربی از ابتتدا تتا قترن دهتم نشتان متی

یتیش از آن شتاعر دیگتری بته ایتن مهتم شتود و شعر فارسی، از قرن ششتم و بتا ستنایی غزنتوی آغتاز متی

بته  توجّتهی یتیش از آن بتا امتا  رضتا )ع( و حتّت نپرداخته اس ، در جایی که در شعر عربتی از زمتان ختودِ

انتد. همتین موضتوع باعت  شتده داشتته توجّتهگانه، به ایتن مهتم امامان دوازده خصوص دراحادی  ییام ر 

گتوی قترار گیرنتد و مضتامین تتأثیر شتاعران عربتی گوی در متوارد بستیار تحت اس  که شاعران یارسی

مشترک فراوانتی را در اشتعار رضتوی فارستی و عربتی بیافریننتد. بته صتورتی کته گتاهی مضتامین کتامالز 

 هاس .در بسامد و تکرار آن ها صرفازیکسان هستند و تفاوت آن

موضتوع مشتترک اشتاره شاعران زبان فارسی و عربی در مدح اما  رضا )ع( بیش از هر چیتزی بتر چنتدین 

 اند که ع ارتند از:داشته

امام  و والی  اما  رضا )ع( بر مسلمین: شاعران بسیاری هم در زبتان عربتی و هتم در زبتان فارستی  حقّ -

اند و این موضتوع یکتی از یربستامدترین موضتوعات متدایح رضتوی است . در به این موضوع اشاره داشته

اند و بته مضتامین مشتترکی تح  تأثیر اشعار عربی قرار گرفته تگوی به شدّاین خصوص شاعران فارسی
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ضتا تأکیتد الرّامامت  علتی بتن موستی  در شعر عربی، بر یایمال شتدن حتقّ ال تّهکنند. در این باره اشاره می

 بیشتری شده اس .

 هتای اخالقتی فراوانتیهای اخالقی اما  رضا )ع(: شعرای فارسی و عربی هر دو فضتیل ستایش فضیل  -

، ولی آنچه بیشتر مورد تأکید هر دو گروه بتوده است ، عصتم  و یاکتدامنی اندبرشمردهرا برای اما  رضا 
 به آیة تطهیر بوده اس . توجّهاما  رضا )ع( با 

اصتال  و نست   امتا  رضتا بتته خانتدان ییتام ر: اصتال  و نست   امتتا  رضتا بته خانتدان ییتام ر از دیگتتر  -
ست ق  را از  در ایتن خصتوص گتویِ یگویارسی نعرااش ال تّهاس  که  شعرا بوده توجّهموضوعات مورد 

 اند.زبان ربودهشعرای عربی

امتتا  رضتتا )ع( و آرزوی زیتتارت آن حتتر  شتتریف: یکتتی دیگتتر از  ستتتایش شتتهر خراستتان، بارگتتاه -
بتوده است . اگرچته )ع( احان رضوی، ستایش شهر خراستان و حتر  امتا  رضتا مدّ توجّهموضوعات مورد 

 توجّتهگتوی ، ولتی شتاعران یارستینمودنتد توجّتهمضمون در ضمن اشعار ختود گوی به این ن عربیشاعرا
زیتارت حتر  امتا  رضتا )ع( را بتا  ن،عراابرختی از شت ای کتهگونتهباشند. بته  بیشتری به این موضوع داشته

 اند.ی بهتر از آن دانستهطواف کع ه یکسان و حتّ
بتاز  ال تّتهمشترک بین مدایح رضوی عربی و فارستی است  کته  ل و شفاع  نیز از دیگر موضوعاتتوسّ -

 اند.بیشتری به این موضوع داشته توجّهگوی هم شاعران فارسی
شتعرا بتوده  توجّتهاز مضامین مورد ی: دوستی با دوستان اولیای حق و دشمنی با دشمنان آنان ی و ت رّتولّ -
بتا آنتان و ستتایش امتا  رضتا )ع( و الهتار  یان و الهتار دشتمنیع ّاستدر شعر عربتی بته صتورت هجتو  که

 ت بیشتری برخوردار اس .ت و حدّدوستی خالصانه با آن حضرت از شدّ
  شهر خراسان: بعد از شهادت اما  رضا )ع( در شتهر طتوس برختی از شتعرا، چتون دع تل خزاعتی مذمّ -

وان در شتعر فارستی تتنمتی. چنتین مضتمونی را ردبسامد چنتدانی نتدا ال تّه  این شهر یرداختند که به مذمّ
 ( یاف .بررسیمورد  )حداقل در دورة

شتتاعران  امتتا  رضتتا )ع( بتتا بزرگتتان دینتتی، تتتارییی یتتا استتاطیری: از مضتتامینی کتته میتتتبّ مقایستتة -
آن حضترت بتا بزرگتان دینتی یتا برتتری آن حضترت بتر بزرگتان تتارییی و  است ، مقایستة گویفارسی

 اساطیری ایرانی اس .

 گرفتته کتاراز یربسامدترین صنایی بته  قرآن و احادی ، تش یه، استعاره، تلمیح و تضاد... اقت اس از آیات -
 شده در مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی اس .
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 نتيجه .9
و  اندیرداختهگوی به مدح و ستایش اما  رضا )ع( گوی حدود چهار قرن یس از شاعران عربیشاعران فارسی. 1

و به همین دلیتل تفتاوت  جستند ر عربی بهرهاز مضامین و مفاهیم موجود در شعیاری در سرایش اشعار خود از بس

 چندانی در شعر عربی و فارسی در این خصوص وجود ندارد.

اما  و والی  اما  رضا )ع(  اند شامل حقّکه شاعران در مدایح رضوی بدان اشاره داشتهترین موضوعاتی مهم. 2

اخالقی اما  رضا )ع(، اصال  و نس   اما  رضا به خاندان ییام ر، ستایش شهر های ن، ستایش فضیل انابر مسلم

حضترت،  ل و درخواست  شتفاع  از آناما  رضا )ع( و آرزوی زیارت آن حر  شریف، توستّ  خراسان، بارگاه

، تارییی گان دینیاما  رضا )ع( با بزر   شهر خراسان، مقایسةاز دشمنان ایشان، مذمّ یی اما  رضا )ع( و ت رّتولّ

 میتتبّ ،مین موضتوعشعر عربی اس  و دوّ میتبّ ،لین موضوعکه به غیر از دو موضوع آخر که اوّیا اساطیری 

موضوعات در شعر عربی و فارسی مشترک است  و صترفاز تفتاوت در بستامد ایتن موضتوعات  ، بقیةشعر فارسی

زوی دیدار حتر  شتریف آن حضترت، آرش بارگاه اما  رضا، شهر خراسان و در ستای زبانیفارساس . شعرای 

 اند.گوی ربودهس ق  را از شاعران عربی گویِ، فاع ل و درخواس  شهمچنین توسّ

سرای هر دو در ضمن مدایح خود به آیتات قترآن و احادیت  و ستینان بزرگتان و عربی گویفارسی نعرااش. 3

 اند.استناد کرده

باشتد و اغلتب از واژگتان واژگتان نامتأنوس و دشتوار متی ف،در مدایح رضوی، به دور از تکلّ نعراازبان ش. 1

 اند که این سادگی صمیمیّ  را در اشعار شعرا در یی دارد.بهره گرفته زودیاب که به فهم عوا  نزدی  اس 

 ارتنتد از: اقت تاس از آیتات قترآن و لفظی و معنوی یرکاربرد در اشعار رضوی به زبان فارسی و عربی عصنایی . 2

ها در اشعار فارسی بته مراتتب چشتمگیرتر از کارگیری آنهکه بسامد ب  یه، استعاره، تلمیح و تضاد...احادی ، تش

 باشد.کاربرد آن در زبان عربی می

 هانوشتپی
ِطهل،رامنرمنرع ابیرفمنردخلرحصنرکلمةرارالهراار رحصن»(ر4) ِشر ِطهلرِلکنربشرطهلر ُیاه«رِأنلرمنرشر  (:457:ر4735،ر)ابنربلب
حصار محکم من اس  هر کس آن را بگوید، داخل حصار من شده و هر کس داخل شود، از « ال اله اال اهلل» ةکلمرجمه: )ت

ر.(عذاب من در امان اس  و امّا به شرطی و شروطی که من از شروطش هستم
 کتابنامه

 قرآن کریم 

ُنراأل(؛ 1831) علة بن حمّمد. ابن بابویه، 1  الصدوق. ة، هتران: مکتبضلخبلسرالر رعی
 .ة احلیدریة، جنف: املطبعطللبريبأمنلقبر َر(؛ 1831) مازندراين يسرو  يبن عل حمّمدین شهرآشوب، رشیدالدّ ابن . 1
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 ، تهران: یل .خورشيد خراسان (؛1383). آذر، امیراسماعیل 3

ة(؛ 1382. اربلی، علی بن عیسی )1  : اسالمیه.ای، تهران، ترجمة حسین زوارهکشفرالَمةريرالعرفةراائم 

 .، جنف: املطعبة احلیدریةللبیمقلتلرالط ر(؛ 1693الهرج ) ، ابوفصههايناال. 3
 الکتب اإلسالمیة. ، هتران: دارالََیرر(؛1811، عبداحلسنی امحد )امیين. 9
بن ابی بکر عثمـان امـامی  محمّدین عبداهلل بن الدّدیوان کامل رضی (؛1311بکر )محمّد بن ابی . امامی هروی، 3

 اک ر علمی.، تهران: علیعراء( و شرح زندگانیوی )ملك الشّهر

 سنایی. کتابیانة، به کوشش حامد ربانی، تهران: يات اشعارکلّ(؛ 1311بن یوسف )محمّد . اهلی شیرازی، 8

 ، به کوشش احمد کرمی، تهران: نشرما.دیوان اشعار؛ (1333بیارایی، عصم  ). 3

 ویراستار هاشم رضی، تهران: ییروز. ،دیوان (؛1311) حمن. جامی، ع دالر12ّ

ادی، تهتران: ین ستجّضیا الدّ د، تصحیح سیّدیوان اشعار(؛ 1331) الدّین بدیل بن علیافضل. خاقانی شروانی، 11

 ار.زوّ

ُانردعبل(؛ 1111، دعبل )يازاعاخل. 11  .الکتاب العريب حسن امحد، بریوت: دارحتقیق  ،دی
 س رضوی، تهران: سنایی.، تصحیح مدرّوان اشعاردی(؛ 1332. سنایی، مجدود بن آد  )13

 متین، مشتهد: برگرفتته از مجموعته آثتار دوّستایش و سوگ امام رضـا در شـعر(؛ 1332جعفر ) د. شهیدی، سی11ّ

 جهانی حضرت رضا )ع(. کنگرة

 حسن عاطفی، تهتران: مةاس رستاخیز، با مقدّ، به کوشش ع ّدیوان حسن کاشی(؛ 1388. کاشی آملی، حسن )12

 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیمرکز یژوهش کتابیانه، 

 ، قم: دلیل ما.الرّضا )ع(علی بن موسی ؛ (1382) زاده، مرضیهمحمّد. 13

فروشتی کوشتش مهرعلتی گرگتانی، تهتران: کتتاب، بته دیوان(؛ 1338ین علتی )الدّمحتشم کاشانی، کمال. 13

 محمودی. 
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 121شعر عربی و فارسی از ابتدا تا یایان قرن دهم /ررسی تط یقی مدایح رضوی در ب
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ُی ةريرا رحت یرالقرنرالعلشررالجرير)دساوةرمقلسنة(الَائحرالر ض ِالفلسويرمنرالبَایة  4لش عررالعريبر

ر5هلاحَسضلریلمه
 یرانجامعة احلرّة اإلسالمیة دهاقان، إة وآداهبا، أستاذ يف قسم الّلغة الهارسی

َ بلدي يلرحمم  ر7مهَیهر
 یرانمیة دهاقان، إجامعة احلرّة اإلساليف فرع الّلغة الهارسیة وآداهبا، طالبة الدّکتوراه 

راللخ ص
لقي اإلمام رضا )ع( من املدح والثّناء يف األشعار الهارسیة ماا   یلقاه أحادو ساور الّرساور األکارم )م( واإلماام علاي )ع( واإلماام 

اسااة حسانی )ع(. إلاار درجااة أفصابع الّلااعر الّرضااوي موضااوعام مساتقالم قاامااام برا ااه يف األدب العااريب والهارساي کلیهمااا. قمنااا بدر 
اء املدااع الّرضویّة يف کال األدبنی من البدایة حّتر أخریات القرن العاشر دراسة مقارنة. من أهّم املوضوعات اّليت  طرّق إلیها الّلاعر 

العارب والهااری فیمااا یتعّلااق باإلمااام رضااا )ع( هااي أحّقیااة اإلماام يف اإلمامااة واخلالفااة وأولویّتااه لااوالء املساالمنی واإلشااادة ب خالقااه 
میة وسجایاه احلمیدة وعراقة اإلماام يف األفصال والّنساب وانتمااءه إلار آر الّرساور )م(، مادح خراساان والعتباة الّرضاویّة واملرقاد الکر 

ماان الطّااهر لمماام )ع(، مقارنااة اإلماام بامللاااهری الّدینّیاة والّتارسّیاة واألسااطوریّة. هارا وقااد اساتمدم الّلاعراء يف مااداا هم الّرضاویّة 
 لبالغّیة ما یدخل يف نطاق االقتبای والّتلبیه واالستعارة والّتلمیع والطّباق وما شابه ذلک من مجالیات البالغة.احملّسنات ا

لیلی ة:  َ  اإلمام رضا )ع(، املدااع، الّلعر العريب، الّلعر الهارسي. الکلملترال
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