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چکیده
شــعر آیینــی یکــی از گونههـای شــعر تعلیمی اســت کــه پیشــینهای کهــن در ّ
ادبیــات دارد .جایــگاه واالی
ـاعران هــر
امــام رضــا  gدر میــان شــیعیان و بهویــژه حضــور ایشــان در ایــران ،ســبب شــده اســت کــه شـ ِ
گوشــه از ایــن دیــار بــا ســرایش مدیحههــا و مرثیههــای زیبــا ،آثــاری ارزشــمند بیافریننــد و گامهــای بزرگــی
در غنــای ّ
ادبیــات دینــی بردارنــد .در ایــن میــان« ،محمدحســین غــروی اصفهانــی» و «خوشــدل تهرانــی»
نمونههایــی بــارز از شــاعران خوشذوقــی هســتند کــه غالــب اشــعار آنــان را مــدح و ســتایش اهــل بیــت
 bتشــکیل میدهــد .در ایــن پژوهــش ،نخســت بنــا بــر جایــگاه و رســالت ّ
ادبیــات تطبیقــی ،بــر بنیــان
دیدگاههــای مکتــب آمریکایــی ،کــه تأکیــد بــر مطالعــات زیباشــناختی ،میانرشــتهای و بینافرهنگــی از
ویژگیهــای برجســتۀ ایــن نظریــه اســت ،پیــش رفتــه و ســپس بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،بــا اســتناد به
شــواهدی از اشــعار ایــن دو شــاعر ،بــا هــدف بررســی تطبیقــی مضامیــن رضوی بــه مدایــح و مراثی ایشــان
پرداختــه شــده اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه دو شــاعر در مباحثــی چــون بیــان
فضایــل اخالقــی امــام  ،gحکمــت و علــم ،منزلــت و فضیلتهــای امــام  ،gوالیــت ،وجه تســمیه امام،
کرامــت بــارگاه مطهــر امــام ،حــوادث تاریخــی زندگــی امــام  ،gنمــاز بــاران و حدیــث سلســلةالذهب،
ضامنآهــو ،شــوق زیــارت ،شــفاعت و ...دارای شــباهت و وجــوه تفاوتــی هســتند .نتایــج حاکــی از آن
اســت کــه اشــعار رضــوی خوشــدل تهرانــی بهســبب تصاویــر ادبــی زیبــا و مضامیــن متنـ ّـوع آن ،نمــود
برجســتهتری نســبت بــه شــعر غــروی اصفهانــی دارد و تأثیــر بیشــتری بــر مخاطب گذاشــتهاســت هرچند
در شــعر غــروی نیــز مضامیــن بدیــع زیبایــی بهچشــم میخــورد.
کلیدواژههاّ :
ادبیات تطبیقی ،امام رضا  ،gشعر رضوی ،غروی اصفهانی ،خوشدل تهرانی.
 .1استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی (نویسنده مسئول)Mohammadimajid44@gmail.com :
 .2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازیimanghanbariaghdam@gmail.com :
 .3کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازیbehnaznazari 0832 @gmail.com :
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 .1مقدمه
توجــه شــاعران ّ
ســیمای اهلبیــت  bهمــواره در کانــون ّ
متعهــد شــیعی قــرار داشــته و ایشــان
پرداختــن بــه آن را زینتبخــش ســرودههای خویــش گرداندهانــد بهطوریکــه کمتــر شــاعر
شــیعی را میتــوان یافــت کــه قطعــه شــعری در مــدح و منقبــت اهلبیــت  bو مــکارم ایشــان
نســروده باشــد .جایــگاه واالی امــام رضــا  gدر میــان شــیعیان و بهویــژه حضــور ایشــان در ایــران،
ـاعران هــر گوشــه از ایــن دیــار،
پیونــد عاطفــی ناگسســتنی را ســبب شــده اســت بهطوریکــه شـ ِ

مدایــح و مرثیههــای زیبــای خــود را آیینــۀ تمامنمــای ارادت خویــش بــه محضــر آن حضــرت
گرداندهانــد و آثــاری ارزشــمند را آفریــد ه و گامهــای بزرگــی در غنــای ّ
ادبیــات دینــی برداشــتهاند.
ّ
«ادبیــات متعهــد بهویــژه گونــۀ شــعر ،همــواره از ابزارهــای اساســی در تبلیــغ و اشــاعه فرهنــگ
دینــی و آیینــی در میــان ادیبــان فارســیزبان و عربزبــان بهشــمار رفتــه و شــاعران در هــر
عصــر و دورهای ،بــرای ابــراز باورهــای دینــی و اعتقــادی خــود از قلــم بیــان ،عاطفــه ،احســاس و
قــدرت خیــال خــود بهــره جســته و برتریــن مضامیــن عاطفــی را در ایــن زمینــه خلــق کردهانــد.
بدینترتیــب ،شــیعیان از یکــی از مهمتریــن ابزارهــای احساســی و عاطفــی ،یعنــی ادبیــات ،آن
هــم قالــب شــعر کــه نقطــۀ اوج بیــان احســاس اســت ،بــرای نشــر دیدگاههــای مذهبــی خــود
بهــره بردهانــد .بــدون تردیــد ،شــعر فارســی نیــز ماننــد شــعر عربــی از آغــاز فعالیــت خــود در قالــب
فارســی نــو کوشــید ه اســت تــا مضامیــن اشــعار عربــی و از جملــه موضــوع ستایشــگری را در خــود
ً
جــای دهــد و بهطــور طبیعــی شــیعیانی را کــه عمیقــا بــه اهــل بیــت  bعشــق میورزنــد ،بــه
ســرایش شــعر فارســی دربــارۀ اهــل بیــت وادارد» (جعفریــان .)78 :1382 ،عشــق بــه پیامبر  nو
خانــدان اهلبیــت  bاز دیربــاز در میــان ایرانیــان جایگاهــی خاص داشــتهاســت« .شــاعران ادب
فارســی ســیمای امــام رضــا  gرا بهدلیــل حضــور حضــرت و مرقــد مطهرشــان در ایــران بیــش از
برخــی ائمــه و معصومیــن دیگــر در آثارشــان انعــکاس دادهانــد( ».بی ـگزاده و دیگــران:1394 ،
 .)20شــاعران بســیاری ســعی در ارائــۀ فضایــل و مناقــب ایــن شــخصیت الهــی داشــتهاند و ضمن
ّ
بیــان ویژگیهــای ظاهــری و معنــوی ایشــان در قالــب شــعر ،بــه نحــوی مظلومیــت و حقانیــت امام
 gرا در اشــعار خــود منعکــس کردهانــد .بهعبارتــی «شــعر ابــزاری میشــود بــرای دفــاع از امامــت
و والیــت آن حضــرت ...ســیمای اهــل بیــت  bدر ادبیــات فارســی و عربــی ،بــا قدمــت تاریخــی
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بســیار نمــود پیــدا کــرده اســت .یکــی از آن بــزرگان ،امــام رضا gاســت که توســط تعــداد کثیری
از شــاعران مــورد حمــد و ثنــا قــرار گرفتهانــد و هــر کــدام ســعی داشــته اســت بــه نحــو مؤثر و بــا ذوق
ســلیم و شــیوای خــود ،دورنمایــی از چهــرۀ تابنــاک ایشــان را بــه تصویــر بکشــد .هرچنــد شــأن و
منزلــت افالکیــان بســی باالتــر و ارزندهتــر از آن اســت کــه خاکیــان بــه مــدح آنــان بپردازنــد ،لیکــن
بــاز هــم شــاعران فرهیختــه در سراســر ایــن کــرۀ خاکــی و بــا هــر آئیــن و مذهبــی ،همــواره برآننــد
تــا نهایــت اســتعدادهای شــاعرانۀ خــود را بـهکار گیرنــد و برتریــن اشــعار خــود را دربــارۀ امــام همــام
ّ
ارائــه دهنــد و ایــن امــری اســت ُم َســلم کــه عاشــقان ،معشــوق را پیوســته بســتایند( ».پوالدچنــگ
نجفآبــادی« .)78 :1392 ،محمدحســین غــروی اصفهانــی( »)1و «خوشــدل تهرانــی(»)2
نمونـهای بــارز از شــاعران خــوشذوق ادب فارســی و عربــی هســتند کــه غالــب اشــعار آنهــا را مــدح
امامــان بزرگــوار و اهــل بیــت  bتشــکیل میدهــد .قصایــد و اشــعار مذهبــی ایــن دو از یکســو
بیانگــر حـ ّ
ـب آنــان نســبت بــه امــام رضــا  gو دیگــر اهــل بیــت  bو از ســوی دیگــر نشــاندهندۀ
آگاهــی دینــی بــاالی آنهــا بهویــژه در زمینــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
ّ
هــدف کلــی از پژوهــش حاضــر مقایســۀ تطبیقــی مدحیــات رضــوی در دیــوان ایــن دو شــاعر
ّ
متعهــد اســت .شــیوه و روش کار بــه ایــن صــورت اســت کــه ایــن مضامیــن بهطــور جداگانــه در
دیــوان دو شــاعر مطالعــه و مقایســه میشــود و شــباهتها و تفاوتهــای موجــود میــان آنهــا
بررســی و ابیاتــی کــه تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری در آنهــا بــه چشــم میخــورد ،ذکــر میگــردد.
هــدف از ایــن مقالــه ،عــاوه بــر ّ
معرفــی محمدحســین غــروی اصفهانــی و خوشــدل تهرانــی ،کــه
در زمــرۀ شــاعران متعهــد بــه اهلبیــت  bهســتند ،بررســی مضامیــن مشــترک و متفــاوت رضوی
در دیــوان دو شــاعر اســت.
1ـ 1پرسشهای تحقیق
 .1وجوه اشتراک و افتراق مضامین رضوی این دو شاعر در چه زمینههایی است؟
 .2برجستهترین مضامین رضوی در اشعار این دو شاعر کدامند؟
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1ـ 2ضرورتّ ،
اهم ّیت و هدف
یکــی از دالیــل اصلــی نــگارش ایــن مقالــه بررســی نــگاه شــاعران فارس ـیزبان و عربزبــان بــه
موضــوع رضــوی و ّ
اهمیــت آن و نیــز معرفــی محمدحســین غــروی اصفهانــی و خوشــدل تهرانی به
عنــوان دو شــاعر ّ
متعهــد اســت .از آنجاکــه شــعر از برتریــن وســایل جهــت تأثیــر بــر دیگــران و نشــر
معــارف اســت ،پرداختــن بــه اشــعاری از ایــن دســت ،گامــی بــزرگ جهــت ترویــج فرهنــگ رضــوی
اســتّ .
ادبیــات تطبیقــی یکــی از دانشهــای تأثیرگــذار در ابعــاد مختلــف اجتماعــی ،سیاســی،

فرهنگــی و ...اســت .بــا توجــه بــه ّ
اهمیــت چنیــن موضوعــی ،تــاش شــده اســت تا ضمــن معرفی
ایــن دو شــاعر عربــی و فارســی ،بــه یکــی از محورهــای اصلــی شعرشــان ،کــه اشــعار رضوی اســت،
پرداختــه شــود .هــدف اساســی ایــن پژوهــش نیــز آن اســت کــه مضامین شــعری ایــن دو شــاعر در
مــدح و منقبــت و وجــوه اشــتراک و افتــراق ایــن مضامیــن بررســی شــود.
1ـ 3روش و چارچوب نظری پژوهش
روش پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی اســت کــه بــا بهرهگیــری از منابــع ،اســناد و ابــزار کتابخانـهای
و همچنیــن فضــای مجــازی ،فراینــد پژوهــش پیــش رفتــه اســت .بررســی ایــن دو اثــر بــر بنیــان
دیدگاههــای مکتــب ّ
ادبیــات تطبیقــی آمریکایــی اســتوار اســت .ایــن مکتــب بــر خــاف مکتــب
فرانســه ،بــر آن عقیــده اســت کــه بــرای تطبیــق دو اثــر ادبــی ،نیــازی بــه تقــارن تاریخــی میــان آن
دو نیســت؛ بدیــن مفهــوم کــه بــدون اینکــه مبادلـهای میــان دو اثــر صــورت گرفتــه باشــد و یــا اینكه
ارتباطــی میــان دو نویســنده بــر قــرار شــده باشــد نیــز میتــوان بــه تطبیــق دو اثــر ادبــی پرداخــت
(کفافــی.)14 :1382 ،
1ـ 4پیشینۀ تحقیق
در بــاب پیشــینۀ پژوهــش ،الزم اســت اشــاره شــود تاکنــون پژوهشــی مســتقل بــا عنــوان فــوق
صــورت نگرفتــه اســتّ .امــا برخــی نویســندگان بــه بعضــی زوایــای این موضــوع اشــاره کردهانــد :از
جملــه آثــاری کــه در آن بهصــورت تلویحــی بــه ســرودههای متعهدانــه غــروی اصفهانــی پرداختــه
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شــده اســت میتــوان بــه مقالــۀ «األســلوبیة فــی مدیحــة آیــة اهلل الغــروی اإلصبهانــی لإلمــام
الرضــا  gمــن دیوانه العربــی "األنــوار القدســیة"» (آفریــن زارع و همــکاران )1395 ،اشــاره کرد.

نویســندگان در ایــن مقالــه اســلوب ادبــی و زیباییشناســی در مدحیــات امــام رضــا  gهمچــون
ّ
مجــزای
بالغــت ،وزن و  ...را بررســی کردهانــد .بــا اینحــال ،پژوهشــی کــه در آن بــه بررســی
ســرودههای مذهبــی خوشــدل تهرانــی و بهویــژه مدایــح رضــوی ایشــان پرداختــه باشــد ،یافــت

نشــد .در ایــن پژوهــش ضمــن معرفــی ایــن دو شــاعر و اشــارهای گــذرا بــه شــعر شــیعی ،مضامیــن
مشــترک رضــوی و ســیمای امــام رضــا  gدر شــعر آنــان را بررســی خواهیــم کــرد.

 .2پردازش تحلیلی موضوع
2ـ 1شعر شیعی و جایگاه آن در نظر اهل بیت b
شــعر شــیعی نشــأتگرفته از باورهــا و اعتقــادات شــاعران ّ
متعهــدی اســت کــه بــا قلــم توانــای
خــود و بــه یــاری کلمــات ،ارادت خالصانــۀ خــود بــه محضــر ایــن بزرگــواران را نشــان دادهانــد.
بهعبارتــی ،تاریــخ ادبیــات شــیعه پــر اســت از شــاعرانی کــه بــا تکیــه بــر عنصــر ّ
تعهــد ،بــر خــود
الزم دانســتهاند کــه بــا تمــام وجــود در راه اشــاعۀ فرهنــگ راســتین امامــان بزرگــوار و اهــل
بیــت  bگام بردارنــد« .همــواره در میــان قشــر هنرمنــد و ادیــب جامعــه ،افــرادی بودهانــد کــه
عشــق بــه مکتــب اهــل بیــت  bآنهــا را واداشــته تــا بــا ذوق سرشــار قلــم ب ـ ه دســت بگیرنــد
و دلنوشــتههای خــود را بــر صحیفــه تاریــخ بــه ثبــت برســانند( ».انصــاری.)168 :1392 ،
ّ
«اهم ّیــت ایــن نــوع از شــعر بهحــدی اســت کــه گاه خــود امامــان بزرگــوار لــب بــه تحســین
شــاعران و ادیبــان میگشــودند .در روایــات آمــدهاســت کــه كمیتبــن زیــد اســدى شــاعر بــه
محضــر امــام باقــر  gرســید و شــعرش در فضیلــت اهــل بیــت را قرائــت كــرد .امــام باقــر g
بــه او فرمودنــد :بــه خــدا ســوگند ،اى كمیــت ،اگــر ثــروت و مالــى نــزد مــا بــود از آن بــه تــو مــى
بخشــیدیم ،امــا بــراى توســت آنچــه رســول خــدا بــه ّ
حســانبنثابت فرمودنــد :تــا زمانــى كــه از
مــا اهــل بیــت در شــعرت دفــاع مىكنــى ،روح القــدس بــا توســت( ».کلینــی1407،ق ،ج :8
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« .)102ابوطالــب قمــى شــعرى در فضیلــت امــام سـ ّـجاد  gســرود و آن را بــراى امــام باقــر
 gنوشــت و اجــازه خواســت دربــارۀ آن حضــرت نیــز شــعر بســراید .امــام  gدر جــاى خالــى
بــاالى همــان كاغــذ نوشــت :كار نیكــى انجــام دادى ،خداونــد پــاداش خیــرت دهــد( ».حـ ّـر
عاملــی1403 ،ق ،ج .)468 :10افــزون بــر ایــن ،روایــات متعــددی دربــارۀ بــذل و بخشــش امــام
رضــا  gنســبت بــه شــاعرانی کــه شــعر خویــش را وســیلهای در جهــت مــدح اهــل بیــت b
قــرار دادهانــد ،بیــان شــده اســت .آمــده اســت کــه «ابونــواس در مــدح امــام رضــا  gشــعرى
ســرود و آن را در محضــر ایشــان قرائــت کــرد .امــام رضــا  gبــه او فرمــود :اى حسـنبنهانى،
ابیاتــى را گفتــى كــه پیــش از ایــن هماننــد آن را نگفتـهاى ،خداونــد جــزاى خیــرت دهد! ســپس
بــه همــراه خویــش فرمودنــد :چقــدر پــول داریــم؟ عــرض كــرد :ســیصد دینــار ،امــام بــه او امــر
كردنــد :آنهــا را بــه ابونــواس بــده .اســب خویــش را هــم بــه او بخشــیدند( ».طبــری1425 ،ق:
 .)134در روایــت دیگــر آمــدهاســت کــه «روزى دعبلبنعلــى و ابراهیمبن ّ
عبــاس ،كــه بــا هــم
دوســت بودنــد ،خدمــت امــام رضــا  gرســیدند و هــر یــك قصیــدهاى خواندنــد .امــام رضــا g
بیسـتهزار درهــم بــه ایــن دو بخشــیدند .دعبــل دههــزار درهــم خــود را بــه قــم آورد و اهــل قــم
هــر درهــم از آن را بــه ده درهــم خریدنــد و ســهم او صدهــزار درهــم شــد( ».قمــی ،1371،ج:1
.)343-342
2ـ 2مضامیــن رضــوی مشــترک در شــعر «محمدحســین غــروی اصفهانــی» و «خوشــدل
تهرانی»
در مدحیــات ایــن دو شــاعر مضامیــن مشــترکی چــون بیــان فضایــل اخالقــی امــام ( gکرامات
بیانــی و کالمــی ،حکمــت و علــم امــام  ،gمنزلــت و فضیلتهــای امــام  ،)gوالیــت ،وجــه
تســمیۀ امــام بــه لقــب رضــا  ،gکرامــت بــارگاه مطهــر امــام رضــا  ،gخیانــت و پیمانشــکنی
مأمــون و ...بــه چشــم مــی خــورد .در ایــن بخــش ضمــن بیان شــواهد و مضامین مشــترک در شــعر
دو شــاعر ،بــه بررســی و تحلیــل موضــوع پرداختهایــم:
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3ـ1ـ 1ارزشهای اخالقی
3ـ1ـ1ـ 1کرامات بیانی و کالمی

امامــان  bبهعنــوان جانشــینان خداونــد بــر روی زمیــن ،دربردارنــدۀ کرامــات و شــاخصههای
اخالقــی هســتند کــه از ایشــان در برابــر مؤمنــان نمونههــای عینــی از انســانهای راســتین را
ّ
تجســم بخشــیده اســت .گفتــار و کــردار ایــن بزرگــواران ،در حقیقــت جلــوهای کوچــک از ایــن
ارزشهــای اخالقــی اســت کــه بایــد سرمنشــأ قــرار گیــرد .غــروی اصفهانــی ،در بخشهــای
نخســتین یکــی از مدیحههــای رضــوی خــود ،گفتــار امــام  gرا جلــوهای بــارز از کالم قــرآن و
عصــارهای از کالم نــور الهــی دانستهاســت .قــرآن کالم خداونــدی اســت و در آن کوچکتریــن
نقصانــی بهچشــم نمیخــورد .در حقیقــت ،شــاعر بــا بیــان ایــن مطلــب بیــان کــرده اســت کــه این
ویژگــی در کالم نورانــی امــام  gنیــز متبلــور شــده اســت:
یَنـبی فی بَیانِه َ
الـکری ِم

وج ِ
َعن ُم ِ
العظی ِم
زات النَّب ِأ َ

ُک ُّل َکال ِمه َجوا ِم ُع َ
الکلِ ِم

ُعقو ُدهـا َوثیق ٌة ال تَن َف ِصـم
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)68 :

(ترجمــه .1 :در بیــان کریمانــهاش از کالمهــای موجــز قــرآن کریــم خبــر میدهــد .2 .تمــام
ســخن او جامعتریــن کالمهاســت کــه گرههــای آن محکــم و اســتوار اســت و جــدا نمــی شــود).
شــاعر بــا بهکارگیــری «النبــأ العظیــم» در بیــت نخســتین ،اشــارهای به آیــه  2از ســورۀ نباء داشــته
اســت و بــا جمعکــردن میــان ایــن آیــۀ شــریفه و کالم امــام ،بهدنبــال آن بــوده اســت کــه جنبـهای
معنــوی و ارزشــی واال بــه کالم ایشــان ببخشــد .غــروی اصفهانــی ،در بیتــی دیگــر ،کالم امــام را
کالمــی وحدانــی دانســته اســت کــه سراســر آن نفــی غیرخــدا و اشــاره بــه یگانگــی اوســت:
لِسـان ُ ُه نَا ِطــ َق ُة التَّ ِ
وحی ِد

َو َمن ِطق التَّجرِی ِد ِوالتَّفرِی ِد
(همان)68 :
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(ترجمه :زبان او سخنگوی توحید است و منطق او نفی غیر خدا و یگانه دانستن اوست).
امامــان  bانــوار الهــی هســتند کــه هــر کــس بــه آنان ّ
متوســل شــود و ایشــان را ســرلوحۀ خویش
قــرار دهــد ،راه نجــات را خواهــد یافــت و در مســیر ضاللــت و گمراهی گام نخواهد برداشــت:
كالمه ُهدی لمن ب ِ ِه اهتَ َدی
ُ
ُّ
الــــطو ِر
ور
َك َل ُم ُه ن ُ ٌ
ور َون ُ ُ

َوقَول ُ ُه ف َْص ٌل َع َلی َمن ا ْعتَ َدی
َ
ور ذ َ
َاك الـــ ُّنو ِر
َكأن َّ ُه ُظــ ُه ُ

)همان(69 :
(ترجمــه :ســخن او هدایــت اســت بــرای کســی کــه هدایــت را طلــب کنــد؛ و گفتــارش قــول
فصلــی بــرای کســی کــه تجــاوز و دشــمنی در پیــش گرفتــه اســت .2 .کالمــش کالم نور اســت؛ نور
طــور؛ تــو گویــی نمایــان شــدن همــان نــور (کــوه طــور) اســت).
ـود نــور دانســته و ســپس ضمــن
شــاعر در بیــت دوم در تشــبیهی زیبــا نخســت کالم امــام را خـ ِ

اشــاره بــه داســتان قرآنــی حضــرت موســی  gو ظهــور نــور خداونــدی در کــوه طــور ،میــان ایــن
دو پیونــدی زیبــا ایجــاد کــرده اســت.
مناظــره امــام رضــا  gبــا جاثلیــق نصرانــی از مناظرههــای معــروف امــام رضــا  gدر برخــی
موضوعــات کالمــی و اعتقــادی اســت کــه در دربــار مأمــون عباســی شــکل گرفــت .در ایــن مناظــره که
نســطاس رومــی و رأسالجالــوت هــم حضــور داشــتند ،امــام gتمام دعــاوی خــود را بر اســاس کتاب
مقــدس مســیحیان مطــرح فرمــود و این امر موجب شــگفتی حاضران و مســیحیان حاضــر در مجلس
شــد .خوشــدل نیــز پــس از ابیاتــی کــه طــی آن بــه برشــمردن چندیــن ویژگــی امــام پرداختــهاســت ،با
اشــاره بــه همیــن داســتان تاریخــی ،بــر توانایــی بــاالی ایشــان در گفتــار تأکید داشــته اســت:
روی و مویش ُحسن خلق و خویش نکو

مذهب و دین زوی یافــــته آبرو

صد به از جائلـــــیق عاجز از گفتـــگو

خم بر منطقش از حکیمان رئوس
(خوشدل تهرانی)628 :1370 ،
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وی در جــای دیگــر کالم امــام را صــدق راســتین و جلــوهای از کالم الهــی برشــمرده اســت .از
ای ـنرو ،ســخن وی همــواره صحیــح بــوده و بــه شــاهد و گــواه نیــازی نــدارد:
قول امام است حــجت و سخن صدق

گفــــتۀ حــق حاجت گواه ندارد
(خوشدل تهرانی)603 :1370 ،

3ـ1ـ1ـ 2حکمت و علم امام g

روایــات متعــددی دربــارۀ علــم و آگاهــی واالی امامــان بزرگــوار  bوجــود دارد کــه بــر ّ
اهمیــت
ـم أَ ْم ٌر
جایــگاه ایشــان تأکیــد دارد .در ســورۀ نســاء آیـهای بدیــن مضمــون آمــده اســتَ :
«وإِذَا َج َ
اء ُهـ ْ
األمــنِ أَ ِو ال ْ َخـ َ
ـول َوإِلَــى أُولِــی َ
الر ُسـ ِ
ین
ـم ل َ َعلِ َمـ ُه ال َّ ِذ َ
ِمـ َ
ـو َر ُّد ُ
ـن َ ْ
ـو ِف أذَا ُعــوا ب ِـ ِه َولَـ ْ
ْ
األ ْمـ ِر ِم ْن ُهـ ْ
وه إِلَــى َّ
ـوال ف َْضـ ُ
ان إِ ّ
ال قَلِیــا» (و هنگامى كه
ـم َّ
ـی َط َ
ـم َولَـ ْ
الشـ ْ
ـم َو َر ْح َمتُـ ُه التَّبَ ْعتُـ ُ
ـل اهلل ِ َع َل ْی ُكـ ْ
یَ ْسـتَ ْنبِ ُطون َ ُه ِم ْن ُهـ ْ
خبــرى از پیــروزى یــا شكســت بــه آنها برســد (بــدون تحقیــق) آن را شــایع مىكننــد ،در حالــى اگر
آن را بــه پیامبــر و اولواالمــر از میــان مســلمین كــه آگاهــى كافــى و قــدرت تشــخیص دارنــد  ،ارجاع
دهنــد آنهــا كــه اهــل ریشـهیابى مســائل هســتند ،از آن آگاه خواهنــد شــد و اگــر فضــل و رحمــت
خــدا نبــود همــۀ شــما جــز عــدۀ كمــى از شــیطان پیــروى مىکردیــد) (نســاء .)83 /و در آیــۀ دیگــر
خداونــد مىفرمایــد...« :فَاسـ َ
ـألُوا أَ ْهـ َ
ـون» (از كســانى كــه اهــل علــم و
ـم ال تَ ْع َل ُمـ َ
ْ
ـل ال ِّذ ْكـ ِر إ ِْن ُك ْنتُـ ْ
دانشانــد بپرســید اگــر چیــزى را نمىدانیــد) (نحــل .)43 /غــروی اصفهانــی ،دانــش سرشــار
امــام را نشــأتگرفته از گنجینههــای معرفــت دانســته اســت؛ دانشــی که سرچشــمهای الهــی دارد
و در آن حقایــق آشــکار و نهــان دیــن نهفتــه اســت .ایــن جاســت کــه شــاعر در گفتــار و کــردار امام و
در آگاهــی واالی ایشــان اســرار الهــی را میبینــد؛ اســراری کــه در بیــان امــام بــه شــکل روشــنی از
پــرده بــرون میآینــد و از طریــق ایشــان بــه پیــروان دیــن میرســد:
المــــع ِرفَة
ُرمو ُز ِعلـــ ِمه ُکنو ُز َ

نکـــ َش َفة
َحقائ ِ ُق الـدینِ بِها ُم
َ

المن ِطقِ
بِنُور ِعلــــــ ِمه َو ُح ُ
سن َ

یَ ِ
المطلَقِ
الوجو ِد ُ
کش ُف َعن ِس ِر ُ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)68 :
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(ترجمــه .1 :اســرار علمــش گنجهــای معرفتنــد کــه حقیقتهــای دیــن بــا آن روشــن میشــود.
 .2و بــا نــور علمــش و نیکویــی گفتــارش از اســرار وجــود مطلــق خداونــدی پردهگشــایی میکنــد).
کارکــرد مجــازی علــم و همراهــی معنــای نــور در ایــن ابیــات نشــان از آن اســت که این علــم ،الهی
اســت و همانطــور کــه نــور راه را روشــن میکنــد ،توســل بــه امــام و بهرهگرفتــن از علــم ایشــان،
ً
راه بندگــی و ســعادت را بــر مؤمنــان روشــن میگردانــد .خوشــدل نیــز در بیتــی بــا مضمونــی تقریبا
مشــابه ،علــم و آگاهــی امــام را گســترده و دانشــی الهــی برشــمرده اســت کــه تمــام دانســتههای
بشــری را شــامل میشــود و هیــچ دانشــی نیســت مگــر آنکــه بــه تعبیــر شــاعر کلیــد دروازۀ آن نــزد
امــام  gباشــد:
بر همه ابواب علم اوست مفتح

بر همه ارکان شرع اوست مهندس
(خوشدل تهرانی)652 :1370 ،

3ـ1ـ1ـ 3منزلت و فضیلتهای امام g

جایــگاه امامــت بــا ویژگیهایــی کــه شــیعه بــه آنهــا معتقــد اســت ،جایگاهــی بــس رفیــع و بلنــد
اســت .از همی ـنرو ،معتقدیــم امامــت هــر یــک از امامــان شــیعه  bبــر پایــۀ گزینــش و تأییــد از
ســوی خداونــد و تصریــح پیامبــر اســام  nو نیــز بــر اســاس شایســتگیهای معنــوی و علمــی
صــورت گرفتــه اســت .نظــر بــه جایــگاه واالی ایــن بزرگــواران ،شــاعران همــواره بهدنبــال آن
بودهانــد تــا برتریــن واژگان و عبــارات بــر منزلــت و جایــگاه ایشــان اشــاره داشــته باشــد.
غــروی اصفهانــی ،در ابیاتــی بــا ایــن مضمــون ،کوشــیده اســت بــا بهکارگیــری فضایــی معنــوی
از طریــق برگزیــدن واژگانــی چــون «آیــات ،محکمــات ،زبــر» و نیز انتســاب امــام  gبــه پیامبر n
و نیــز علــی  ،gبــه منزلــت ایشــان اشــاره کند:
َ
لـــم
الرفِ ُ
َم َق ُ
ام ُه َّ
یع فی أ ْع َلی ال َق َ

ــــــوح ذَاتِ ِه َص ِحی َف ُة ِ
َول َ
الح َكم
ُ

فَاتِ َح ُة ِ
َ
الــكتَ ِ
الجــللَه
اب فِی

إِ ْذ ُهو ِس ُّر َخاتَ ِم
الــــــــر َسالَه
ِّ
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بل نقطة البا هی فی عین الرضا

فإن َّه ســر ابیه المــرتــضی

آیات کــبریائـــه والعــظمة

بینة فی الزبر المعــــــظمة

الكلم ِ
َو ُم َ
ات الــباهرة
حك َم ُ
ات َ

ون ظا ِهره
العلیَا ُش ُؤ ٌ
لِـــذاتِ ِه ُ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)66 :

(ترجمــه .1 :جایــگاه واالیــش در باالتریــن مرتبــهای اســت کــه قلــم (تقدیــر) الهــی نگاشــته
ّ
اســت و صفحــۀ ذات آن حضــرت محــل نــگارش حکمتهاســت .2 .در عظمــت ،فاتحهالکتــاب
(ســوره حمــد) قــرآن اســت زیــرا او همــان سـ ّـر خاتمیــت رســالت پیامبــر  nاســت .3 .نقطــۀ بــاء
(بسـمالله) در چشــم (امــام) رضــا اســت .پــس او سـ ّـر پــدر خویــش علـ ّ
ـی مرتضــی اســت .4 .آیــات
بزرگــی و عظمتــش در زبورهــای بــزرگ روشــن اســت .آیــات و کلمــات محکــم قــرآن بــرای ذات بزرگ
او امــوری آشــکار اســت).
وی در ایــن ابیــات امــام را در چنــان مرتبـهای از عــزت و جــال برشــمرده اســت کــه قلــم از وصــف
آن عاجــز اســت؛ چنانکــه آیــات کریمــۀ قــرآن از عظمــت او حکایــت میکنــد و خاتمیــت پیامبــری
ّ
محمــد  nوجــود مبــارک امــام علــی  gسـ ّـری از وجــود مبــارک ایشــان اســت .از ســوی دیگــر،
آیــات محکــم قــرآن کریــم نیــز بخشــی از سـ ّـر وجــودی آن حضــرت اســت .در ایــن ابیــات مصــراع

اول «نقـــــــــــــطة البــاء» اشــاره بــه کالم حضــرت امیــر مؤمنــان  gدارد کــه فرمــود« :ان كل مــا
فــی العالــم فــی القــرآن و كل مــا فــی القــرآن بأجمعــه فــی فاتحــة الكتــاب ،و كل ما فــی الفاتحة
فــی البســملة ،و كل مــا فــی البســملة فــی البــاء ،و أَنَــا ن ُ َ
ـت الْبــا ِء» .تمــام آنچــه در عالــم
قطـ ُة تَحـ َ

اســت در قــرآن اســت و تمــام آنچــه در قــرآن اســت در ســورۀ حمــد و آنچــه در ســورۀ حمــد اســت
در بســماللهالرحمنالرحیم جمــع شــده اســت ،و آنچــه در بســماللهالرحمنالرحیم اســت ،در

بــاء آن اســت و مــن نقطــۀ تحتالبــاء هســتم .تمایــز بیــن «الــف» و«بــا» بــه نقطــه اســت و در نظــر
احدیــت» ذات غیــب ّ
اهــل معرفــت «الــف» اشــاره بــه «مقــام ّ
هویــت اســت؛ و «بــا» کــه حــرف دوم
ّ
ّ
جمعیــت
واحدیــت» اســت و آن را مقــام غیــب ثانــی گوینــد و آن مقــام
اســت ،اشــاره بــه «مقــام
ّ
الهیــه اســت و ظهــور شــؤون احدیــت ذات از ایــن مقــام اســت و ایــن همــان مقــام ّ
اســمای ّ
نورانیــت
ِ
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و حقیقــت ّ
دیــۀ ّ
محم ّ
علویــه اســت کــه آن را والیــت مطلقــۀ ّ
الهیــه و«نقطــه» گفتهانــد( ».بروجــردی،
1416ق ،ج.)118 :3
خوشــدل در توصیــف شــأن و منزلــت امــام  gایــن نکتــه را بــس میدانــد کــه میــدان حــق جــز
ایشــان دالوری نداشــته اســت و همانطــور کــه وی بــا ضمانــت خویــش جــان آهــوی مســکین را
ّ
نجــات بخشــید ،بــه همانگونــه ملــت و دیــن پیامبــر  nرا حفــظ کــرده و راه امامــان پیــش از خــود
را ادامــه داده اســت:
پهنـۀ دین را جز او نیایی پهـلو

1

خسرو ضامن امین ملت خاتم

عرصــۀ حق را جز او نیابی فــارس
حجت ثامن معین مذهب سادس

2

(خوشدل تهرانی)652 :1370 ،
افــزون بــر ایــن ،شــاعر در ابیاتــی دیگــر از مدیحــۀ بســیار زیبــای خــود در وصــف امــام رضــا  gبا
فراخوانــی شــخصیتهای دینــی همچــون حضــرت ســلیمان  gو حضــرت موســی  gبــر ایــن
نکتــه تأکیــد دارد کــه امــام در چنــان مرتبـهای قــرار دارد کــه جهــان در برابــر عظمــت وی همچــون
نگیــن خاتــم ســلیمان  gبــوده اســت .از ســوی دیگــر ،موســی  gنیــز ستایشــگر آن حضــرت
بــوده اســت:
امام هشتمین سلطان دین نور مبین شاهی

که در زیر نگین باشد جهان همچون سلیمانش

وصــی موسی کاظــم که خــــاک درگه او را

همی روبد به مژگان از شرف موسی بن عمرانش
(همان)

 .2-3والیت
والیــت بــه معنــای سرپرســتی و تصــدی امــور ،از اصلیتریــن و اساس ـیترین مباحــث اندیشــۀ
 .1پهلوان
 .2امام ششم
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سیاســی اســامی اســت کــه بیشــتر در اندیشــۀ شــیعه مــورد توجــه اســت .طباطبایــی بر آن اســت
کــه والیــت بــر دو نــوع اســت :والیــت بــر اشــیا یــا شــیء و یــا والیــت بــر اشــخاص یــا شــخص .والیــت
بــر اشــیا ماننــد والیــت و سرپرســتی شــخص بــر امــوال کســی کــه مــرده اســت و والیــت بــر شــخص
یــا اشــخاص ماننــد سرپرســتی ولــی بــر همــه جوانــب مالــی کــودک ،فرزنــد یــا مجنــون و یــا والیــت
خداونــد و فرســتادگان او ماننــد برخــی از پیامبــران و ائمــه معصومیــن  bدر امــور دنیــا و آخــرت
مؤمنــان میباشــد» (طباطبائــی ،1374 ،ج.)15 :6
غــروی اصفهانــی ،در نخســتین مدیحـهاش در مــدح امــام هشــتم  gبــا تکیــه بــر ایــن اصــل
اعتقــادی آورده اســت:
الر َضا
قَ ِد ْاستَ َوی ُس ْل َط ُ
ان إ ْقلِی ِم ِّ

بِالیُ ْمنِ َوال ِع ِّز َع َلی َع ْر ِ
ش ال َق َضا

رش ِ
الخــالف ِة اإلِلهــیَّ ِة فی
َع ُ

ـــر ِف
ِعـبا ِده فَـیا لَه ِمــن َش َ

ـحــ َّمـدیَّة
لَه الــــوِالیَ ُة ُ
الم َ

الـبـ ِری َّ ِة
فی ِس ِّ
ـــر ذاتِه َعـلی َ

ِبــــداع
ِوالیَ ُة التَّـکوینِ َواإل
ِ

الملِ
ِ
اَکرِم ب ِ َ
ــطاع
الم
ِ
ـــک ُ
هذا َ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)66 :

(ترجمــه .1 :پادشــاه دیــار رضــا ،بــا برکــت و عــزت بــر کرســی قضــاوت جایگیــر شــد .2 .کرســی
خالفــت الهــی در میــان بندگانــش ،آن حضــرت عجــب شــرافتی دارد .3 .والیــت ّ
محمــدی بــر

مــردم ،در سـ ّـر ذات حــق از آن اوســت .4 .والیــت تکوینــی و ابداعــی (نیــز بــه او اختصــاص دارد)
چــه گرامــی اســت چنیــن پادشــاهی کــه مــورد اطاعــت مــردم اســت).

ً
شــاعر در ایــن عبــارات کــه عمدتــا بــا لحنــی مســرورانه ســروده شــده اســت ،مسـ ّـرت خــود را از بــه

خالفــت رســیدن امــام هشــتم  gبــا اســتفاده از واژگانــی چــون «الیمــن ،العـ ّز» و نیــز اســتعمال
عبــارات تمدیحــی همچــون «فیــا لــه مــن شــرف» و «أکـرِم بهــذا الملــک المطــاع» نشــان داده

اســت .افــزون بــر ایــن ،غــروی در بیــت ســوم از ایــن مدحیــه بــا اســتفاده از اســلوب حصــر ،ایــن
ّ
والیــت را در امــام حصــر و بهکلــی از دیگــران نفــی گردانــده اســت .وی در ادامــه ،ایــن والیــت را از
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نــوع والیــت تکوینــی برشــمرده اســت کــه طــی آن بنــدهای از بنــدگان خــدا ـ خــواه پیامبــر باشــد
خــواه امــام و یــا شــخص دیگــری ـ بــر اثــر عبودیــت و بندگــی ،تکامــل روحی پیــدا و بر جهــان خارج
از خــود تســلط پیــدا میکنــد( ».ســبحانی و محمدرضایــی .)6 :1389 ،از ایـنرو ،امــام بــه اعتقاد
شــاعر از چنــان منزلــت و مرتبتــی برخــوردار اســت.
خوشــدل نیــز بــا اعتقــاد بــه والیــت الهــی امــام رضــا  ،gبــر وجــوب پذیــرش والیــت ایشــان
تأکیــد ورزیــده و راه رهایــی مــردم از طوفــان حــوادث و مصیبتهــای زندگــی را توســل بــه والیــت
ّ
ایشــان و اتــکا بــه آن حضــرت پنداشــته اســت:
به مزد بندگی درگــــهش خـــدا بنـــــهاد

به فرق کیــهان رخشـــنده تاج کیوان را

حدیث سلسله بر خوان که تا چو من دانی

والی و مهرش فرض است هر مسلمان را

بنه به کشــتی مهرش قـدم وگرنه مجــوی

ره رهــایی این بــــحر پر ز طـــوفــــان را

اال ای ّ
ولی خدا ،ای ّ
وصی خـــتم رســـل

یکی ز لــــطف نگر خوشدل سخـندان را
(خوشدل تهرانی)557 :1370 ،

بهعبارتــی ،تعبیــر شــاعر از کشــتی مهــر در ابیــات فــوق و ابیــات پــس از آن را میتــوان یــادآور
حدیــث مبــارک ســفینه بــا ایــن مضمــون دانســت .تعبیــر شــاعر از اهــل بیــت  bبه کشــتی نجات
بشــریت را میتــوان اقتبــاس معنایــی از حدیــث مبــارک پیامبــر  nدانســت کــه میفرماینــد:
ـل أَ ْهــلِ بَیتِــی فِ ُ
«إِن َّ َمــا َمثَـ ُ
ـف َع ْن َهــا
ـن تَ َخ َّلـ َ
ـم َک َمثَــلِ َس ـ ِفینَ ِة نُـ ٍ
ـن َد َخ َل َهــا ن َ َجــیَ ،و َمـ ْ
ـوحَ ،مـ ْ
یکـ ْ
َ
َغـر َِق» َ(مثــل اهــل بیــت مــن در میــان شــما ماننــد کشــتی حضــرت نــوح اســت؛ هــر کس بــه این
کشــتی داخــل شــود نجــات مییابــد ،و هــر کــس ســوار نشــود و از آن دوری و تخلــف ورزد غــرق و
نابــود میگــردد) (دیلمــی1412 ،ق :ج:)306 :2
اال محب رضا ،در والی او میکـــوش

که هر چه فیض و سعادت از این وال خیزد

بیا به کشتی مهر رضا و خوشدل باش

در این محـــیط کــز آن محنت و بال خیزد
(خوشدل تهرانی)615 :1370 ،
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وی در بیتــی دیگــر محبــت و والی ایشــان را واســطۀ فیوضــات الهــی و نیــز بخشــش گناهــان در
روز محشــر برشــمرده اســت:
روز جزا بیمی از گناه ندارد

هر که والیت او حرز بازوی جان کرد

(همان)603 :
3ـ 3وجه تسمیۀ امام به لقب رضا g
در وجــه نامگــذاری حضــرت بــه «رضــا» احادیثــی وارد شــده اســت ،از جملــه« :احمدبنابینصر
بزنطــی بــه امــام جــواد  gعــرض كــرد :گروهــی از مخالفان شــما گمــان میكننــد كه مأمــون پدر
بزرگــوار شــما را «رضــا» لقــب داده ،آن هــم بدیــن جهــت كــه امــام  gرا بــرای پذیــرش والیتعهدی
راضــی كــرده اســت .امــام جــواد  gفرمــود« :بــه خــدا ســوگند! اینــان دروغ میگوینــد ،بلكــه
خــدا پــدرم را «رضــا» نامیــده ،چــون كــه پســندیدۀ خــدا در آســمان بــود و رســول خــدا و أئمــه هدی
در زمیــن از او خوشــنود بودنــد ».بزنطــی بــه امــام گفــت :آیــا همــۀ پــدران گذشــتۀ تــو پســندیدۀ
خــدا و رســول و ائمــه نبودنــد؟ فرمــود :چــرا .بزنطــی پرســید :پــس چــرا تنهــا آن حضــرت «رضــا»
نامیــده شــد؟ فرمــود« :زیــرا همانگونــه كــه دوســتان و موافقــان وی از حضــرت راضــی بودنــد،
دشــمنان و مخالفــان نیــز از او راضــی بودنــد ».چنیــن ویژگــی بــرای هیــچ كــدام از پــدران حضــرت
وجــود نداشــت ،و بدینســبب اســت كــه میــان آنــان ،حضــرت «رضــا» نامیــده شــده اســت».
(ابنبابویــه ،بیتــا ،ج.)277 :1
غــروی اصفهانــی ،در ابیــات زیــر ضمــن اشــاره بــه لقــب «رضــا» بــرای امــام هشــتم  ،gبیــان
مـیدارد کــه ایشــان بــه قضــای الهــی و بر اثــر علـ ّـو درجهای کــه داشــتهاند بــه مرحلهای رســیدهاند
ّ
کــه مــورد رضــای خداونــد قــرار گرفتهانــد؛ از ایـنرو بدیــن نــام ملقــب گشــتهاند:
الرضا ِء بِال َقــضا
ل َ َقد تَفانَی فی ِّ
ضاه ِ
فان
بَل فی ِرضا البَاری ِر ُ

الرضا
امی وتُ َس َّمی ب ِ ِّ
َحتَّی تَ َس َ

بَل ذاتُه بِذل ِ َ
الــــع ِ
نوان
ـك
ُ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)70 :
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(ترجمــه .1 :در رضــا بــه قضــای الهــی نهایــت ســعی خویــش را نمــود تــا آنجاکــه ســرآمد همــه
گشــت و رضــا نامیــده شــد .2 .بلکــه رضایــت او در رضــای خداونــد باریتعالــی فانــی اســت بلکــه
ذات او در ایــن عنــوان اســت).
خوشــدل نیــز در ابیــات زیــر ضمــن اشــاره بــه چندیــن لقــب دیگــر «صابــر ،فاضــل ،وفــی» از امام
 gبــه لقــب رضــا یــاد میکنــد:
ّ
وصف الـقاب او بشــنو از من جـــلی

(صابر) از صابری (فاضل) از فاضلی

چون (رضی) و (وفی) زو رضا منجلی

آنکه بر دسـت او نه فلک داده بـوس

داند این نـــکته را عـارف با وقــــوف

هســت مخصوص او یا امـام الرئوف
(خوشدل تهرانی)629 :1370 ،

وی در بیتــی دیگــر دلیــل ّ
مسمیشــدن امــام بــه ایــن لقــب را رضایــت بــه قضــای حتمــی خداوند
میدانــد:
شه ملک رضا کوشد رضا زآن را و لقب وی را

که میبودی رضا خود بر قضای حتم یزدانش
(همان)657 :

 4-3کرامت بارگاه مطهر امام رضا g
از دیگــر مســائلی کــه در مدحیــات دو شــاعر بــه آن پرداختــه شــده ،موضــوع زیــارت حــرم مطهــر
آن بزرگــوار اســت« .اگــر حتــی یــک روایــت در فضیلــت زیــارت معصومــان  bصــادر نشــده بــود،
ادب در برابــر آنــان ،مؤمنــان را وا میداشــت تــا بــه زیــارت حرمهــای ّ
مطهرشــان مشـ ّـرف شــوند و
افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود ،از دریــای معنویــت بیبدیــل و ناپیداکرانۀ آنهــا ،جرعهها
نوشــند و روح خــود را بــا نزدیکســاختن بــه آن ارواح بلنــد و بینظیــر شــاداب ســازند( ».حســینی،
 .)20 :1386از خــود حضــرت رضــا  gنقــل اســت كــه فرمودهانــد« :هــر کــه مــرا در غربتــم و
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دوری مــزارم زیــارت کنــد ،روز قیامــت در ســه جــا بــه فریــادش میرســم تــا از هــول و وحشــت آن
مکانهــا نجاتــش دهــم :هنگامــی کــه نامههــا بــه چــپ و راســت تقســیم میشــود ،هنگام صــراط،
و هنــگام ســنجش اعمــال( ».ابنقولویــه ،1377 ،ج .)304 :4در غالــب مدایح دو شــاعر ،کرامت و
عظمــت بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا  gبهچشــم میخــورد کــه بــا بیانــی مخلصانــه و گاه بــا لحنی
افتخارآمیــز همــراه اســت .ابیــات زیــر از غــروی اصفهانــی ،بهخوبــی نشــان میدهــد کــه شــاعر تــا
چــه انــدازه بــرای امــام و حــرم مطهرشــان احتــرام قایــل بــوده و چگونــه بــا افتخــار از اینکــه همــۀ
اقــوام بــه گــرد ایــن حــرم میگردنــد ،صحبــت میکنــد:
َ
ـــجدا بِبابِه
الم
لــوک ُس َّ
تَ َری ُ
ـــطوف َح َ
ول قَب ِر ِه ا َ
ال ُ
مالک
ُ
تَ

فَالــــ ِع ُّز ُک ُّل الـــ ِع ِّز فِی اَعتابِه
حــو ُر َو َ
ُ
فـــــالک
األ
َک َأن َّه ال ِم
َ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)70 :

(ترجمــه .1 :پادشــاهان را ســجدهکنان درگاه او میبینــی و تمــام عــزت در آســتان اوســت.2 .
فرشــتگان و آســمانها بــه گــرد قبــر او میگردنــد گویــی کــه محــور کائنــات اســت).
شــاعر در ایــن ابیــات تمــام عــزت و فخــر را منحصــر در بارگاهــی میکنــد کــه گویــی محــور عالــم
اســت و افــاک و ســتارگان بــه ِگــرد آن میچرخنــد .افــزون بــر این ،خوشــدل نیــز در ابیاتی مشــابه
بــر فضــل و برتــری حــرم و دســتگاه زیارتــی ایشــان تأکیــد ورزیــده و آن را مایــۀ فخــر ایرانزمیــن

توصیــف کــرده اســت:
هر که بـــهکوی رضــا پناه ندارد

در دو جـــــهان آبرو و جـــاه ندارد

جـــلوۀ دربار و آســتان رضـــا را

تا به ابـد هیـــــچ پادشــــاه ندارد

ای شه شاهان و شهریار خراسان

هیچ شهی چون تو دستگاه ندارد

پرچـم سبز تو هست بر سر ایران

کـــشــور ما به از این پـــناه ندارد
(خوشدل تهرانی)603 :1370 ،
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3ـ 5خیانت و پیمان شکنی مأمون
در کنــار مدیحههــای دو شــاعر ،در مرثیههــای آنــان بــه بســیاری از موضوعــات زندگــی امــام
 gپرداختــه شــده اســت .از جملــۀ ایــن مــوارد ،حادثــۀ خیانــت مأمــون بــه امــام رضــا  gاســت
کــه بخــش قابــل توجهــی را در مرثیههــای غــروی بــه خــود اختصــاص داده اســت .وی در ابیاتــی
ضمــن بیــزاری از عمــل مأمــون ،از وی بــه عنــوان خیانتــکاری یــاد میکنــد کــه سـ ّـنت پیامبــر را زیر
پــا گذاشــته و خیانتــی بــزرگ را مرتکــب شــده اســت کــه جــز نتایجــی شــوم نداشــت:
یالت ل ِ َ
َو ٌ
لمـأ ِ
مون
الو ُ
یل بَلِ َ

َو ٌ
الخــ ُؤ ِن
یل لِذاک الـــغا ِدر َ

بی فِی َسبـیلِه
لَم یَح ِف ِظ النَّ َّ

تاه فِی الـــ َغ ِّی َوفی َسبـیلِه
َو َ

مـین اهلل ِ فِی اَمانَـتِه
َ
خان ا َ َ

فَهل تَری ا َ َ
عـظ َم ِمن ِخــیانتِه
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)70 :

(ترجمــه .1 :وای بــر مأمــون! وای بــر آن فریبــکار خائــن!  .2راه پیامبر را حفظ نکــرد و در گمراهی
و راه آن فــرو رفــت .3 .امیــن خداونــد را در امانتــش خیانــت کــرد .آیــا از خیانــت او بزرگتــر مــی
بینی؟)
خوشــدل ،شــهادت امــام پــس از خیانــت مأمــون را بــا حالتــی اندوهگیــن بــه تصویــر کشــیده
اســت:
انگور زهـــردار انـگشـــت
بهســوی خوشــــۀ ِ

دریـغ و درد از آندم که ز امر مأمـون برد
تاب زهر عـــقیق لــبش زبرجـــد شد
ز ِ

1

کسیکه داشت در این زمردین حصار انگشت

2

(خوشدل تهرانی)587 :1370 ،

 .1زبرجد سبز رنگ است .اشاره به اینکه از اثر زهر لبانش سبز شد.
 .2بهمعنی آسمان زنگاری است که زمردوار رنگش سبز است.
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 .4مضامین رضوی غیرمشترک در شعر «محمدحسین غروی اصفهانی» و «خوشدل
تهرانی»
افــزون بــر مضامیــن مشــترک رضــوی در شــعر ایــن دو شــاعر ،مضامینــی غیرمشــترک چــون

«اشــاره بــه برخــی حــوادث تاریخــی زندگــی امــام  ،gنمــاز بــاران ،و حدیــث سلســلۀالذهب،
ضامــن آهــو ،شــوق زیــارت ،شــفاعت ،غربــت امــام و حــزن و انــدوه شــاعر» جلــوهای متفــاوت بــه
شــعر ایــن دو شــاعر بخشــیده اســت کــه بــه ذکــر آنهــا پرداختــه میشــود:
4ـ 1والدت امام g
در کنــار مضامیــن خالصانـهای کــه در غالــب مدایــح این دو شــاعر بهچشــم میخــورد ،مولودیهها
یــا بهعبارتــی اشــعاری کــه پیرامــون تولــد امــام  gســروده شــده ،بخــش قابــل توجهــی را بهخــود
اختصــاص داده اســت .خوشــدل در ابیاتــی بــا همیــن مضمــون ،ضمن اشــاره بــه تاریــخ والدت آن
حضــرت ،بــا بیانــی مســرورانه از ایــن رخــداد تاریخــی مبــارک یــاد کرده اســت:
به صبــــــــح یازدهــــم مــــاه ذیقــــــعده

ز نجـمه زاد و برآورد ســوی یار انگشت

ز نجمه گشت در این مه مهی عیان که ز شوق

سپهر کرد ز رنگ و شفق نگار انگشت
(خوشدل تهرانی)588 :1370 ،

4ـ 2اشاره به برخی حوادث تاریخی زندگانی امام g
4ـ2ـ 1جانبخشیدن به شیر

در «عیــون اخبارالرضــا» آمــد ه اســت« :حاجــب مأمــون کــه مأمــور بــود در مجلــس امــام رضــا
 gرا تحقیــر کنــد ،بــه آن حضــرت گفــت :مــردم بــرای تــو معجزاتــی اثبــات میکننــد کــه بــرای
احــدی از مــردم غیــر از تــو اثبــات نکردهانــد؛ گویــی معجــزهای ماننــد معجــزۀ حضــرت ابراهیــم
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کــه مرغــان کشتهشــده را زنــده کــرد ،آوردهای! اگــر راســت میگویــی ،پــس امــر کــن بــه ایــن
دو شــیر و آنهــا را زنــده کــن و بــر مــن مســلط گــردان! و مقصــود حاجــب دو صــورت شــیری بــود
کــه روبـهروی هــم ،بــر مســند مأمــون نقــش کــرده بودنــد .حضــرت بــه غضــب درآمــده و بــه آن دو
صــورت صــدا زدنــد :بگیریــد ایــن فاجــر را! و ایــن مــرد فاجــر را طعمــه خــود قــرار دهیــد و از او عین
و اثــری باقــی نگذاریــد! آن دو شــیر برجســتند و آن مــرد را پــاره کردنــد و طعمــۀ خــود قــرار دادنــد
و اســتخوانهای او را خــرد کردنــد و جویدنــد و او را خوردنــد و خــون او را لیســیدند .و مــردم تماشــا
میکردنــد و همــه در ّ
تحیــر و حیــرت فــرو رفتــه بودنــد و پــس از آن ،خدمــت حضــرت ایســتادند و
عــرض کردنــد :ای ولـ ّ
ـی خــدا در روی زمیــن! آیــا امــر میکنــی کــه بــا مأمــون نیــز ایــن عمــل را
انجــام دهیــم؟ مأمــون از اســتماع ایــن ســخن غــش کــرد و حضــرت فرمودنــد :بایســتید! و آنهــا بــه
حــال خــود برگشــتند( ».ابــن بابویــه1404،ق ،ج .)83 :2ایــن موضــوع بــا تعبیرهایــی متفــاوت،
بهدفعــات در شــعر خوشــدل ب ـهکار گرفتــه شــده و شــاعر بــه بیانــات گوناگــون ،ایــن واقعــه را بــه
تصویــر کشــیده اســت:
شـــیر پرده کـــند خصـم او را ادب

پادشـاه عــــجم شــهریار عـــرب
(خوشدل تهرانی)629 :1370 ،

به شیر پرده اگر جان دهد عجب نبود

به دفع آن که به ّ
ضد امام ما خیزد

بلی که زادۀ شیر خـدا به صـورت شیر

بداد جان که پی قتل آن دغا خیزد
(همان)614 :

4ـ2ـ 2حدیث مبارک سلسلهالذهب

«حدیــث مشــهور سلســلهالذهب اســت کــه امــام  gشــرط قبولــی توحیــد را اعتقــاد بــه
ـن َد َخـ َ
امامتــش دانســتند" :قــال اهلل کلمــة ال إِل َـ َه إِ ّ
ـن َع َذابِــی ـ
ـل ِح ْصنِــی أَ ِمـ َ
ال اهللُ ِح ْصنِــی ف ََمـ ْ
َ
ـرو ِط َها" (خداونــد فرمــود :عبارت
ـرو ِط َها َو أنَــا ِم ْن ُشـ ُ
بعــد از فاصلــه زمانــی کوتاه ـ فرمودنــد :ب ِ ُشـ ُ
« هیــچ معبــودی جــز اللــه نیســت» دژ اســتوار مــن اســت .هــر کــس درون آن گــردد ،از کیفــرم
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در امــان خواهــد بــود .امــام در ادامــه فرمــود :بــه شــرایطش کــه مــن یکــی از شــرایط هســتم).
(قمــی347 :1371،؛ ابنبابویــه1404 ،ق ،ج .)296-299 :2در بیــت زیــر اشــارۀ شــاعر بــه بــه

عبــارت «أنــا مــن شــروطها» تداعیگــر ایــن حادثــۀ مبــارک اســت:
حدیث سلسله برخوان و اندر آن بنگر

چه نکتهها ز «أنا من شروطــها» خــیزد
(خوشدل تهرانی)615 :1370 ،

4ـ2ـ 3نماز باران

نقــل اســت کــه وقتــی مأمــون امــام رضــا  gرا ولیعهــد خــود قــرار داد ،تــا مدتــی از بــارش بــاران
خبــری نبــود .بهدنبــال ایــن موضــوع ،عــدهای از نزدیــکان مأمــون ،امــام  gرا ســبب بخیلشــدن
آســمان و عــدم بــارش بــاران میدانســتند .بنابرایــن ،مأمــون از امــام درخواســت میکنــد کــه بــرای
بــارش بــاران دسـتبهدعا شــود .بــا دعــای امــام بــاران شــدید شــروع بــه باریــدن میکنــد و مــردم
بــرای تشــکر ،گــرد امــام جمــع میشــوند (ابنبابویــه1404،ق ،ج .)172-167 :2خوشــدل در
بیــت زیــر بــا تعبیــری شــاعرانه و بــا حســن تعلیلــی بســیار زیبــا ،دلیــل جانبخشــیدن بــه شــورهزار
بیجــان را نــگاه لطفآمیــز ایشــان بــه مــردم میدانــد و در ضمــن ایــن امــر اشــارهای تلمیحــی بــه
حادثــۀ باریــدن بــاران و زندهشــدن زمیــن مــرده در زمــان امــام هشــتم  gداشــته اســت:
آن کو به شورهزار گر از لطف بنگرد

ریحان و الله گردد در شورهزار سبز
(همان)649 :

 .4-2-4ضامن آهو بودن

داســتان ضامــن آهــو بــودن امــام رضــا  gدر اشــعار شــاعران ایرانــی جلــوه خاصــی پیــدا کــرده
طســیر هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه بــه مــرو اتفــاق
اســت« .داســتانی کــه در جغرافیــای خ ّ
افتــاده و در افــواه مــردم اســت .وقتــی آن حضــرت بــه دشــت پهنــاور ســمنان میرســد ،آهویــی
اســیر در بنــد صیــاد میبینــد .آهــو از امــام رضــا  gمیخواهــد کــه نــزد صیــاد ضامــن شــود تــا
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بــه النــه و اقامتــگاه خــود بــرود و بچــۀ خــود را شــیر دهــد .امــام ضمانــت میکنــد و آهــو مـیرود و
پــس از ســاعتی برمیگــردد .صیــاد بــا دیــدن ماجــرا ،آهــو را آزاد میکنــد( ».میرآقایــی:1391 ،
.)11
ّ
خطــاب امــام  gبــه لقــب ضامــن آهــو در بســیاری از
مدحیــات خوشــدل ،بــه همیــن واقعــه
اشــاره دارد:
ّ
به ظل ضامن آهو برم پناه و چه غم

خصم نابهکار انگشت
زند به شیر اگر
ِ

امام ثامن ضــامن ّ
علی بن مـوسی

کزوسـت در هــــمه آفاق آشـــــــکار
(خوشدل تهرانی)588 :1370 ،

4ـ 3شوق زیارت
امــام رضــا  gاز بزرگتریــن مؤمنــان ،صالحــان ،صدیقــان و یکــی از معصومــان  bاســت .ادب
در برابــر ایــن امــام بزرگــوار ،مؤمنــان را وامیداشــت بــه زیــارت حــرم مطهرشــان مشــرف شــوند و
افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود ،از دریــای معنویــت بیبدیــل ایشــان اســتفاده کننــد.
زیــارت عملــی عبــادی اســت کــه از دیربــاز نــزد شــیعیان ّ
اهمیــت بســیاری داشــته اســت و مؤمنان
بهوســیلۀ ایــن عمــل ،ارادت خــود را بــه محضــر ایــن بزرگــواران کــه بــه اعتقــاد آنــان جانشــینان بــر
حـ ّـق پیامبــر  nهســتند ،نشــان میدهنــد .حضــور مبــارک امــام هشــتم  gدر ســرزمین ایــران
ایــن پیونــد عاطفــی را مســتحکمتر کــرده اســت بهطوریکــه شــاعران بســیاری دســت بــه ســرودن
مدایــح و مرثیههایــی دربــارۀ آن بزرگــوار زدهانــد« .مؤمنــان همــواره از ژرفــای جــان بــه اهــل بیــت
 bعشــق میورزنــد و در پــی دســتیابی بــه درک محضــر آنــان هســتند .طبیعــی اســت کــه ّ
محبت
بــه آنــان جلوههــا و آثــار گوناگونــی در زندگــی دارد و زیــارت مرقدهــای پــاک و نورانیشــان ،در
زمــرۀ مهمتریــن آن جلوههاســت .از دیربــاز زیــارت امــام رضــا  gنــزد مــردم ایــران و شــیفتگان
آن حضــرت اهمیــت زیــادی داشــته اســت زیــرا او را جانشــین خداونــد و فرزنــدان رســول اکــرم n
میداننــد( ».محمــدی و همــکاران.)71 :1394 ،
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خوشــدل بــا بیــان خویــش ،خداونــد را بــه حـ ّـق صاحــب مهربانــی ســوگند میدهــد کــه وصــال
و شــوق زیــارت امــام رضــا  gرا نصیبــش کنــد تــا بدینوســیله هـ ّـم و غــم از زندگــی وی رخــت
بربنــدد:
بارالها تو را ّ
حق آن ذوالعطوف

مـــه بیخـــسوف
شـــه بیزوال آن ِ
آن ِ

با وصـالش ببر از دل ما لهوف

چون به محشر کند نزد جدش جلوس
(خوشدل تهرانی)30 :1370 ،

شــاعر بــا اســتفاده از اســلوب منــادا در بیــت نخســت و بیــان خطابــی ،خــود را در محضــر خداوند
دانســته و او را در دل و جــان نزدیــک خــود متصــور شــده اســت .از ایـنرو ،اســتعمال ایــن اســلوب
توســط وی و نیــز تعبیــر از امــام  gذوالعطــوف یعنــی کســی کــه صاحــب کرامت و مهربانی اســت
و نیــز اســتعاره از ایشــان بــه ماهــی کــه هرگــز ناپدیــد نمیشــود ،فضایــی عاطفــی بــه شــعر خــود
بخشــیده است.
4ـ 5غربت امام رضا g
بنــا بــه روایاتــی ،امــام جعفــر صــادق  gدر روایتــی لفــظ «غریــب» را بــرای امــام ب ـهکار بــرده
اســت .در «عیــون اخبــار» از حســینبنزید مــروی نقــل شــده اســت کــه گفــت :از امــام جعفــر
صــادق  gشــنیدم کــه میفرمــود :مــردی از اوالد فرزنــدم موســی  gبیــرون آیــد کــه اســم او
اســم امیــر المؤمنیــن  gاســت و بــه زمیــن طــوس میرســد و بــا زهــر کشــته شــود و در آنجــا
غریــب دفــن شــود( ».ابنبابویــه1404 ،ق ،ج .)508 :2غــروی نیــز بــا تکیــه بــر ایــن موضــوع ،در
ابیاتــی از مرثیــۀ خــود ،ضمــن اشــاره به شــهادت امــام  ،gغربت ایشــان را بــا بیانــی اندوهگینانه
بــه تصویــر کشــیده اســت:
حتـ ِ
ـــسب ًا
قَضی َشهیدا صابِرا ً ُم َ

َریب ال ُغ َربا
هو غ ٌ
َریب بَل غ ُ
َو َ

تقــــــطعت امعاءه بالــــسم

فــــداه نفسی و ابی و امی
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)71 :
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(ترجمــه .1 :روزگار را بــا شــهادت و صبورانــه و زندانــی گذرانــد .او غریــب بلکــه غریبتریــن
غریبــان اســت .2 .ســم درون شــکم ایشــان را تکــه تکــه کــرد .مــن و پــدر و مــادرم فــدای او شــویم ).
4ـ 6حزن و اندوه شاعر
حــزن و انــدوه ناشــی از شــهادت مظلومانــه امــام هشــتم  gرنــگ غالــب همــۀ مرثیههــای
رضــوی غــروی را تشــکیل میدهــد .شــاعر انتخــاب واژگان و تعبیرهایــی را کــه شــاعر
برگزیــده اســت ،بهخوبــی وی را در خلــق فضــای انــدوه در ایــن مراثــی یــاری کــرده اســت؛
اندوهــی کــه نهتنهــا شــاعر ،بلکــه تمامــی هســتی از جملــه فرشــتگان و پیامبــران را نیــز
شــامل میشــود:
اح َ
ــج ِ
ون
ین َوهو ذ ُ
األ ِم ُ
ُوش ُ
نَ َ

أم ِ
ون
الم ُ
ِم َّمـا َجــنَت ب ِ ِه یَ ُد َ

ور فِی ِ
الجنَ ِ
ان
احت ع َلیه ُ
نَ َ
الح ُ

ِّــسو ِان
تَ َأ ِّســـی ًا بِخیَر ِة الن
َ

وح
الـو َری یَنُ ُ
َع َلـی ِه َســیِّ ُد َ

وح
ُحزن ًا ف ََك َ
وح ُّ
الر ُ
یف ال یَنُ ُ

الر ُسل
نَ َ
احت َع َلی ِه األنبِیَ ُ
اء َو ّ

الع ُق ُ
المثُل
بَل ُ
وس َو ُ
ول َوال ُّن ُف ُ
(همان)

ترجمــه .1 :پیامبــر امیــن در حالــی کــه غمگیــن اســت ،بــه ســبب آنچــه بــه دســت مأمــون
ّ
رخ داد ،نوحــه ســر داد .2 .حوریــان در بهشــت بــرای تســلی برتریــن بانــوان (حضــرت زهــرا
برتریــن آدمیــان بــر او نوحــه ســر میدهــد چگونــه روح
 )gبــر او نوحــه ســر دادنــد.3 .
ِ
نوحــه ســرایی نکنــد؟  .4پیامبــران و فرســتادگان عقلهــا و جانهــا و پیکرهــا بــر او نالــه

ســر دادنــد.
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پینوشتها
 .1محمدحسین غروی اصفهانی
( ۱۳۶۱-۱۲۹۶ق) معــروف بــه کمپانــی ،از عرفــا و علمــای شــیعۀ دوران معاصــر اســت .وی در
دوم محــرم ســال  1296در خانــوادهای شــریف ،محتــرم ،دانشدوســت و پاکدامــن درکاظمیــن
دیــده بهجهــان گشــود و نــزد آنــان پــرورش یافــت .پــدرش محمدحســن از تجــار ثروتمنــد و معروف
کاظمیــن ،مــردی پرهیــزگار و متـ ّ
ـدی و بــا اینکــه بــازرگان بود ،علــم و عالمان را دوســت داشــت .وی
ً
اصالتــا نخجوانــی بــود و پــس از امضــای قــرارداد ترکمانچــای ،نخســت بــه تبریــز و بعــد بــه اصفهان
مهاجــرت کــرد و ســپس بــه کاظمیــن رفــت .محمدحســین در دهــه دوم زندگــی بــه حــوزه نجــف
رفــت و مشــغول تعلیــم نــزد اســتادان حــوزۀ آن روز شــد .تحصیــات مقدماتــی را در محضــر شــیخ
محمدحســن تویســرکانی شــروع و تــا بیستســالگی آنرا کامــل کــرد (مطلبــی39 :1370 ،؛
خیابانــی تبریــزی .)190 :1366 ،آیتاللــه غــروی عــاوه بــر تربیــت شــاگردان ممتــاز ،آثــار مهمی
در زمینــۀ فقــه ،اصــول ،کالم و تفســیر بــه جامعــۀ اســامی عرضه کرد .ایــن آثــار از ذوق و اســتعداد
خــدادادی و سرشــار ایــن عالــم بــزرگ حکایــت میکننــد .مهمتریــن امتیــازی کــه در آثــار او وجــود
دارد ،اســتدالل و ابتــکاری اســت کــه از ژرفنگــری و دقتنظــر او ناشــی میشــود .محمدحســین
غــروی اصفهانــی در پنجــم ذیحجــه ســال  ۱۳۶۱ه .ق ( ۲۳آذر  )۱۳۲۱در نجــف درگذشــت و در
حــرم امیرالمؤمنیــن در اتاقــی کــه جنــب گلدســته قــرار دارد ،بــه خــاک ســپرده شــد( .آقابــزرگ
طهرانــی1404 ،ق ،ج.)561 :2
 .2خوشدل تهرانی
علــی اکبــر صلحخــواه در نهــم تیــر ســال  1293در تهــران دیــده بــه جهــان گشــود .وی فرزنــد
حــاج رحیــم صلحخــواه بــود و از همــان اوان جوانــی طبــع و ذوقــی لطیــف داشــت .علیاکبــر
تحصیــات متوســطۀ خــود را در مدرســه ثــروت بــه پایــان بــرد و علــوم قدیمه از صــرف و نحــو ،فقه و
اصــول و معانــى بیــان و بدیــع را در مدرسـ ۀ مــروى بــه انجام رســاند .آنگاه یــک دوره کتــاب «مطول»
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تفتازانــى و «مغنــى» ابنهشــام را در محضــر آقــا شــیخ علــى رشــتى بــه انجــام آورد و روزگارى را در
اصفهــان و شــیراز بــه تحصیــل حکمــت و منطــق پرداخــت .خوشــدل ســپس بــه ســیر و ســیاحت
روی آورد و بهمــدت سیســال ،ایــران ،عــراق ،مصــر ،ترکیــه ،حجــاز ،افغانســتان ،پاکســتان و
هندوســتان را بــه پــای شــوق طــی نمــود و چهــار بــار بــه زیــارت خانــه خــدا رفــت .وی از آن پــس در
تهــران مانــدگار شــد و بــه شــعر و شــاعری پرداخــت .وی پــس از عمری مجاهــدت ادبی و هنــری در
دوم مهــر  1365در  72ســالگی درگذشــت و در آســتانه شــیخ صــدوق در شــهر ری به خاک ســپرده
شــد .علىاکبــر صلحخــواه کــه خوشــدل تخلــص میکــرد ،در قالــب غــزل ،قصیــده ،قطعــه و
مثنــوى شــعر مىســرود و در غــزل بــه شــیو ه طائــب معتقــد بــود .آثــار اوســت :دیــوان خوشــدل،
دیــوان غزلیــات ،دیــوان منتخبــات ،عمدهاالســرار ،و گلشــن خوشــدل (آصفــی.)1397،

نتیجه
ســیمای تابنــاک امــام رضــا  gدر ســرودههای مذهبــی شــاعران شــیعه جلــوهای بــارز داشــته
اســت .کمتــر شــاعر متعهــدی را در ادبیــات فارســی و عربــی میتــوان یافــت کــه بــه ســتایش
اهــل بیــت  bنپرداختــه و ســخنی از ایــن بزرگــوار بــه میــان نیــاورده باشــد .خوشــدل تهرانــی و
محمدحســین غــروی اصفهانــی نمونــهای از شــاعرانی هســتند کــه بیشــتر ّ
ّ
همــت خــود را در
خدمــت شــعر دینــی قــرار داده و مدایــح و مرثیههــای فراوانــی را ســرودهاند کــه اشــعار رضــوی
بخــش قابــل توجهــی را در دیــوان دو شــاعر بــه خــود اختصــاص داده اســت .بــا جســتجوی دقیــق
در ایــن ســرودههای مذهبــی دریافتیــم کــه:
خوشــدل بــا احتســاب تمــام مدایــح و مرثیههــا و قصیدههایــی کــه در منقبــت امــام  gآورده
اســت ،در مجمــوع در دوازده قصیــده بــه ایــن مهــم پرداخته اســت؛ حــال آنکه غــروی اصفهانی در
یــازده قصیــده بــه مضامینــی چــون مــدح و منقبــت و مرثیــه بــه بیــان فضایــل و مــکارم ثامناالئمــه
توجــه داشــته اســت .میتــوان گفــت دســتاوردی کــه هــر پژوهــش تطبیقــی بــا خــود بــه ارمغــان
ً
م ـیآورد ایــن اســت کــه طرفیــن مــورد بررســی ،بعضــا اندیش ـههای یکســانی دارنــد .بهعبارتــی،
ً
ّ
دغدغههــای ذهنــی هــر مولــد ادبــی در موضوعــی خــاص تقریبــا مشــابه هــم اســت چنانکــه در
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ایــن مختصــر مشــاهده شــد .خوشــدل تهرانــی و غــروی در مباحثــی چــون بیــان فضایــل اخالقــی
امــام ( gکرامــات بیانــی و کالمــی  ،حکمــت و علــم امام  ،gمنزلــت و فضیلتهای امــام ،)g
والیــت ،وجــه تســمیه امــام بــه لقــب رضــا  ،gکرامــت بــارگاه مطهــر امــام ،خیانت و پیمانشــکنی
مأمــون و ...دارای اشــتراکاتی نزدیــک بودهانــد.
بــا تمــام ایــن شــباهتها ،تفاوتهایــی نیــز بــا هــم دارنــد و آن اینکــه خوشــدل بــه برخی حــوادث
تاریخــی زندگــی امــام  ،gنمــاز بــاران و حدیــث سلســلةالذهب ،لقــب ضامنآهــو ،اشــاره کــرده
و در ایــن میــان از شــوق زیــارت ســخن بــه میــان آورده اســت .غربــت امــام و حــزن و انــدوه شــاعر،
جلــوهای متفــاوت از شــعر غــروی اســت کــه نمــود بارزتــری در شــعر وی دارد .خوشــدل تهرانــی بــا
توجــه بــه کثــرت مدایــح و مراثــی و نیــز پرداختــن بــه مضامیــن بدیعــی رضــوی متنــوع ،در ابــراز
ّ
عواطــف و احساســات خــود موفقتــر بــوده اســت .بهطــور کلــی ،پرداختــن بــه موضوعاتــی از ایــن
دســت نهتنهــا گامــی در جهــت غنــای ادبیــات دینــی شــمرده میشــود ،بلکــه زمین ـهای بــرای
معرفــی شــاعران متعهــد و پژوهــش پیرامــون آثــار آنــان را بهوجــود مـیآورد.
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