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چکیده 

ــازندۀ  ــات س ــخنان و روای ــام( و س ــن )علیهم الس ــیمای معصومی ــی، س ــای دین ــا و آموزه ه کتاب ه
آنــان بــرای روشــنگری و استبداد ســتیزی، از مبانــی نظــری مهــم در ادبیــات پایداری اســت کــه همواره 
انســان را بــه اخــاق نیکــو بــرای رســیدن بــه رســتگاری دعــوت می کننــد. بــر ایــن اســاس، ســیره و 
فرهنــگ رضــوی مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری، تأثیــری شــگرف در ادب فارســی داشــته و جلوه هایــی 
از پایــداری را در شــعر رضــوی معاصــر پدیــد  آورده اســت. ســیره و فرهنــگ رضــوی بــا توجــه بــه وجود 
مرقــد مطهــر امام رضــا )علیه الســام( در ایــران اســامی و بازتــاب جلوه هــای پایــدارِی تأثیرپذیرفتــه 
از آن در اشــعار شــاعران ایران زمیــن، همــواره سرمشــق زندگــی ایرانیــان بــوده اســت. به همیــن دلیــل، 
در ایــن پژوهــش برآنیــم تــا ســیره و فرهنــگ رضــوی را به عنــوان یکــی از مبانــی ادبیــات پایــداری 
ــی  ــوان یکــی از مبان ــی فرهنــگ رضــوی به عن ــن پژوهــش، معرف تبییــن و تحلیــل کنیــم. هــدف ای
ــا رویکــردی توصیفــی  ـ   ادبیــات پایــداری و بازنمایــی آن در ســروده های شــاعران پایــداری معاصــر ب
تحلیلــی اســت. پــس از یاری گرفتــن از منابــع گوناگــون و نیــز بــا توجــه بــه وجــود جلوه هــای پایــداری 
تأثیرپذیرفتــه از موضوعــات ســیره و فرهنــگ رضــوی و بازنمایــی آنهــا در اشــعار شــاعران پایــداری، 

ــی ادبیــات پایــداری به شــمار آورد. ــوان ســیره و فرهنــگ رضــوی را از مبان می ت

کلیدواژه ها: ادبیات پایداری، مبانی پایداری، امام رضا )علیه السام(، سیره رضوی، فرهنگ رضوی.

* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان »تحلیل مبانی دینی ادبیات پایداری )قرآن کریم و فرهنگ رضوی(« به حمایت 
دانشگاه شهرکرد است.
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1. مقدمه

ــر 203  ــده 148ـ 30 صف ــیعیان )11 ذی قع ــا  )علیه الســام( هشــتمین پیشــواي ش امام رض
ه.ق.( پــس از شــهادت پــدر، در 35 ســالگی عهــده دار مســئولیت امامــت و رهبــری شــیعیان 
گردیــد )قمــی،1377: 899(. امــام )علیه الســام( بــه زیــور اخــاق فــردي و اجتماعــي آراســته 
ــا رفتــار و برخورد هــاي ســازندۀ خویــش، درس هــاي  ــا افــراد مختلــف ب بــود و در معاشــرت ب
آموزنــده اي بــه همــگان مــي داد. وي بــه همــۀ انســان ها ـ اعــم از آزاد و بــرده، ســفید و ســیاه ـ 
ارج مي نهــاد و بــا خدمتــکاران انــس داشــت و در موقــع لــزوم، بــا تذکــرات الزم، یــاران خویــش 

را از فروافتــادن در دام فســاد و انحــراف بازمی داشــت )رفیعــي،1382: 180(. 

   پایــداري یکــي از واقعیت هــاي مهــّم زندگــي بشــري و محصــول همدلــي میهنــي یــا قومــي 
در برابــر گونــه اي از تجــاوز طبیعــت بشــري اســت )ســنگری، 1389: 65( کــه در کتــب مقدس 
بــه انجــام آن ســفارش شــده اســت. خداونــد در قــرآن متذکــر می شــود کــه نبایــد بــه بهانــۀ 
دوری از جنــگ و تبعــات آن، در برابــر ظلــم تســلیم شــد زیــرا ایــن امــر نشــان دهندۀ پذیــرش 
زور اســت. به همیــن دلیــل، بــه جهــاد در راه حــق و دفــاع از اســام و مســلمانان فرمــان داده 
اســت و یکــی از جلوه هــای واالی آن، جــان دادن بــرای رضــای خداونــد اســت:»َوِمــَنالنَّــاِس
َمــْنیَْشــرينَْفَســُهابْتِغــاَءَمْرضــاِتاهللَِواهللَُرُؤٌفبِالِْعبــاِد« )بقــره/207(. بعضــی از مــردم جــان 
خــود را بــرای خشــنودی خداونــد می فروشــند. خداونــد دوســتدار چنیــن بندگانــی اســت. بــا 
ــوان  ــران، می ت ــات ای ــداری و پیشــینۀ آن در ادبی ــات پای ــای ادبی ــه گســتره و گونه ه توجــه ب
ــات  ــی )ســنگری، 1389: 6(، ادبی ــی  ـ  میهن ــات مقاومــت مل ــی چــون ادبی ــه گونه های آن را ب
مقاومــت انســانی ـ جهانــی و ادبیــات مقاومــت دینــی ـ آیینــی )آقاخانــی بیژنــی،1393: 14( 
تقســیم کرد. بــر ایــن اســاس، ادبیــات مقاومــت دینــی و آیینــی و آثــار آن »یکــی از جلوه هــای 
ادبیــات پایــداری ایــران اســت کــه بــا الهــام از آیــات قــرآن کریــم، احادیــث و روایــات ســروده 
ــان،  ــزت انس ــت و ع ــتیزی، کرام ــت، ستم س ــه عدال ــوت ب ــار دع ــن آث ــاد ای ــده اند و در نه ش
قدردانســتن نعمــت آزادی و بســیاری از ارزش هــا مــوج می زنــد.« )اســماعیلی،1390: 106(. 

   شــاعران ادبیــات پایــداری تحــت تأثیــر درد مشــترک و بــا توجــه بــه رهنمود هــای ائمــه 
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ــود  ــار خ ــم را در آث ــداری مه ــای پای ــا مؤلفه ه ــد ت ــاش می کنن ــام(  ت ــوم  )علیهم الس معص
منعکــس کننــد و بدیــن طریــق مــردم را ضمــن آشــنایی بــا ســبك و روش مقاومــت امامــان 
)علیهم الســام( در راه مبــارزه بــا اهــداف عالــی زندگــی خود تشــویق کننــد. آنان در اشعارشــان 
ــد و  ــادی می پردازن ــی اســامی ـ اعتق ــر مبان ــه  ب ــا تکی ــداری ب ــای پای ــن مؤلفه ه ــه مهم تری ب
مــردم را نســبت بــه اســتکبار جهانــی بیــدار کــرده و بــه جهــاد در راه خــدا، ترویــج فرهنــگ 
ــویق و  ــام( تش ــا )علیه الس ــه امام رض ــل ب ــتی و توس ــهادت طلبی و دوس ــه ش ــار و روحی ایث

ــد. ــك می کنن تحری

ــا ســیره و فرهنــگ رضــوی و بازتــاب آن در ادب پایــداری، بررســی جلوه هــای     آشــنایی ب
پایــداری تأثیرپذیرفتــه از ســیره و فرهنــگ رضــوی در اشــعار شــاعران ادبیــات پایــداری معاصر 
ــوان  ــی آن به عن ــدی و...( و معرف ــوی گرمارودی، وحی ــارزاده، موس ــور، صف ــه: امین پ )از جمل
یکــی از مبانــی ادب پایــداری، از اهــداف ایــن پژوهــش اســت. ایــن پژوهــش بــه شــکل بنیادی، 
بــر پایــه مطالعــات کتابخانــه ای و بــه روش توصیفــیـ  تحلیلــی بــا تحلیــل شــواهد درون متنــی 

ــت.  ــده اس انجام ش

1ـ1  پیشینۀ پژوهش

ــر علمــی1 مشــخص  ــا و ســایت های معتب ــه ای در مجله ه ــا بررســی و جســتجوی کتابخان ب
شــد دربــارۀ مبانــی ادبیــات پایــداری پژوهش هایــی انجــام شــده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی 
از آنهــا اشــاره می کنیــم. »بن مایه هــا و مصداق هــای پایــداری در صحیفــۀ ســجادیه« از تــورج 
ــران«  ــداری ای ــات پای ــه ادبی ــی، بن مای ــت عمل ــرزاده )1394(، »حکم ــا اکب ــد و فریب زینی ون
نوشــتۀ محمدصــادق بصیــری )1393(، »اســتراتژی پایــداری در برابــر جنــگ نــرم بــا تکیــه 
ــات  ــای ادبی ــفلو )1392(، »بن مایه ه ــن قزلس ــدی و ام البنی ــن مجی ــه« از حس ــر نهج الباغ  ب
ــتقامت و  ــی )1391(، »اس ــادری و حســین کیان ــید فضــل اهلل میرق ــرآن« از س ــت در ق مقاوم
ــی نظــری  ــرآن« نوشــتۀ ســیدمحمد میر حســینی و همــکاران )1390(، »مبان ــداری در ق پای

1. sid.ir, magiran.com and irandoc.ir Noormags.com
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دفــاع مقــدس در قــرآن کریــم« نوشــتۀ عباســعلی رستمی نســب )1389( و »مبانــی ادبیــات 
ــران و عــرب« از ناصــر محســنی نیا )1388(. مقاومــت معاصــر ای

ــی  ــم، نهج الباغــه، صحیفــۀ ســجادیه و حکمــت عمل ــرآن کری  در پژوهش هــای مذکــور، ق
ــیره و  ــون س ــی تاکن ــچ پژوهش ــا هی ــده اند. ام ــداری معرفی ش ــات پای ــی ادبی ــوان مبان به عن
ــن ـ  ــداری ایران زمی ــاعران پای ــعار ش ــاب آن در اش ــه بازت ــه ب ــا توج ــوی را ـ ب ــگ رض فرهن
به عنــوان یکــی از مبانــی ادبیــات پایــداری معرفــی نکــرده و ایــن پژوهــش درصــدد تبییــن و 

تحلیــل چنیــن مســئله ای اســت.

2. بحث اصلی

از بیــن حــوادث عمیــق مذهبــي و تاریخــي، عــاوه بــر واقعــۀ کربــا و شــهادت حضــرت 
علــی )علیه الســام(، ســفر امــام رضــا )علیه الســام( از مدینــه بــه خراســان بیشــترین نمــود 
را در شــعر شــاعران پایــداری داشــته اســت. علــت ایــن توجــه بســیار این اســت کــه در ایران، 
مقــارن شــکل گیري جریــان شــعر و داســتان نویــن مذهبــي، دو اتفــاق بســیار مهــم صــورت 
ــه  )علیهم الســام(  و امام رضــا )علیه الســام( و عظمــت آن را  ــري از ائم ــه الگو گی ــت ک گرف
در ادبیــات امــروز فارســي پررنگ تــر کــرد: یکــي پیــروزي انقــاب اســامي و برپایــي حکومت 
ــاب و  ــي، انق ــور طبیع ــت. به ط ــدس اس ــاع مق ــري دوران دف ــي و دیگ ــاالري دین مردم س
ــاري آن  ــر و بردب ــي، صب ــام( از زندگ ــا )علیه الس ــد امام رض ــود مرق ــل وج ــون به دلی انقابی
حضــرت الهــام گرفتــه و ایــن الهــام نیــز در شــعر رضــوي و پایــداری انعــکاس ویــژه-اي یافتــه 
اســت )محدثي خراســاني، 1388: 241(. از آنجاکــه ادبیــات در یــك جامعــه بــه تولیــد آثــاري 
مانــدگار مي پــردازد کــه مي توانــد نتایــج مهــم و تأثیرگــذاری را در همــان جامعــه و جوامــع 
ــن راه و عملکــرد در به نمایش گذاشــتن ســیرۀ اخاقــي، فرهنگــي،  ــد، بهتری ــم بزن دیگــر رق
اجتماعــي و دینــي امامــان شــیعه )علیهم الســام( به ویــژه امام رضــا  )علیه الســام( در 
ــري از  ــق در اثر پذی ــری عمی ــد تأثی ــه مي توان ــت ک ــتان اس ــعر و داس ــري ش ــاي هن قالب ه
زندگــي ایــن امــام بزرگــوار بــر روحیــه مســلمانان و همچنیــن غیر مســلمانان داشــته باشــد و 
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آن را بــه الگویــي بــراي ســعادت بشــري تبدیــل کنــد. 

ــه زندگــی معنــا دار یکــی از اساســی ترین نگرانی هــای آدمــی  ــاز دغدغــۀ دســتیابی ب از دیرب
بــوده اســت و در هــر مقطعــی کــه توانســته پاســخی بــرای آن بیابــد، زندگــی پویــا داشــته و 
آنــگاه  کــه از درک ایــن مهــم نا تــوان شــده، رو بــه پوچــی و بی معنایــی نهــاده اســت. »انســان 
ــد کــه هــدف واقعــی اش را  ــا می یاب ــی معن موجــودی هدفمنــد اســت و زندگــی اش در صورت
بشناســد و به دنبــال آن بــرود. اگــر کســی هــدف زندگــی خــود را تشــخیص داده باشــد، بــرای 
رســیدن بــه آن بایــد از موانعــی عبــور کنــد تــا بــه آن دســت یابــد« )ادیبي ســده،1381: 32(. 
شــعر پایــداری معاصــر بــا اســتفاده از پشــتوانه های دینــی و مذهبــی و تکیــه  بــر تاریــخ صــدر 

اســام، مــردم را بــه قیــام عمومــی و خیزش هــای اجتماعــی تشــویق می کنــد.

ــه  ــی ایــن طیــف از شــاعران ب ــا پیــروزی انقــاب اســامی، آرمان هــای اســامی و انقاب »ب
ــعر  ــش روی ش ــد، پی ــای جدی ــرای گشــایش حوزه ه ــدی ب ــای امی ــق پیوســت و روزنه ه تحق
معاصــر ایــران قــرار گرفــت، امــا وقــوع جنــگ تحمیلــی تمــام توجهــات را به ســوی خــود جلــب 
ــازه ای  ــار بیــان آرمان هــای انقــاب، مســئولیت ت ــان، در کن ــن جری ــرای شــاعران ای کــرد و ب

ایجــاد شــد و ایــن وظیفــه، انعــکاس مظلومیــت ملــت ایــران اســت.« )طاهــری،1387: 31(.

ادبیــات پایــداری در راســتای ایــن تعهــد، جایــگاه محکمــی به دســت آورد و تأثیــری ژرف بــر 
ذهــن و اندیشــۀ دل ســوختگان و عاشــقان انقــاب گذاشــت و هــر کســی بــه ســهم خــود، در 
ادای دیــن و رســالت دینــی خــود، نقــش ارزنــده ای را ایفــا می کــرد چنان کــه ایــن مقوله هــا 
ــردی  ــا رویک ــداری معاصــر ب ــگ رضــوی و شــعر پای ــان ســیره و فرهن ــی می رابطــۀ تنگاتنگ

تــواردی، الهامــی و اثرپذیــری بنیادیــن و آرمانــی  فراهــم کــرده اســت.

بخــش وســیعی از آثــار ادبــی شــاعران ایران زمیــن را مضامیــن اخاقــی، توجه به ســاحت های 
متعالــی انســان، الگوگیــری از شــخصیت های مذهبــی، معنویــت و وحدت گرایــی، دعــوت بــه 
ــکیل  ــال آن تش ــر و امث ــزوم صب ــم، ل ــا ظال ــارزه ب ــم و مب ــرک ظل ــتی، ت ــداری و نوعدوس بی
می دهــد. ایــن بخــش از شــعر شــاعران ســعی در ارتقــا و پــرورش روح انســانی دارد و هــدف 
ــح و عدالت محــوری  ــی و خوشــبختی انســان در ســایۀ گســترش صل ــز نیکبخت ــی آن نی غای
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ــادی و  ــرد اعتق ــه رویک ــه ب ــا توج ــداری ب ــات پای ــی،1393: 45(. ادبی ــی  بیژن ــت )آقاخان اس
ــان و از ســوی  ــه ای از زم ــه در بره ــی اســت ک ــا و رنج های ــدۀ درد ه ــه اش بازگوکنن معنا گرایان
ــر ملتــی تحمیــل می شــود )ســنگری، 1389: 38(. در اشــعار  دشــمنان داخلــی و خارجــی ب
پایــداری بــه بیــان قهرمانی هــا و جانفشــانی های بــزرگان دیــن و همچنیــن قهرمانــان ســرزمین 

ــود. ــه می ش ــان پرداخت ــا و آیین ش ــاع از ســرزمین، ارزش ه ــت دف ــران اســامی در جه ای

2ـ1  سیره و فرهنگ رضوی، مبنای ادبیات پايداری 

ــۀ  ــه الزم ــم آورده اســت ک ــداری فراه ــات پای ــردی در ادبی ــگ رضــوی رویک ــیره و فرهن س
بررســی آن نگرشــی کامــًا فرهنگــی بــه ادبیــات پایــداری اســت. در ایــن رویکــرد بیشــتر بــر 
جنبه هــای فکــری و فرهنگــی ایرانــیـ  اســامی تأکیــد شــده و مبانــی نظــری موضوع، دفــاع از 
جهان بینــی اســامی و تفکــر شــیعی اســت. بنابرایــن، جلوه هــای آن نیــز نمــود فرهنگــی دارد 
و نوعــی از ادبیــات پایــداری را شــکل بخشــیده کــه ادبیــات پایــداری دینــی و آیینــی خوانــده 
می شــود و موضــوع آن بازنمایــی ســیمای مبارزاتــی امام رضــا )علیه الســام( و فرهنــگ 

پایــداری رضــوی اســت.

2ـ1ـ1  جلوه های پايداری در سیره و فرهنگ رضوی و شعر پايداری معاصر

2ـ1ـ1ـ1  صحن حرم؛ الگوی وحدت، صلح و بشردوستی

وصــف خراســان و حــرم مطهــر امام رضــا  )علیه الســام( و آرزوی زیــارت بــارگاه آن حضــرت، 
از موضوعاتــی اســت کــه شــاعران پایــداری بــه آن پرداخته انــد. وجــود مرقــد پــاک و مطهــر 
امام رضــا )علیه الســام( در مشــهد، نمــاد صلــح و بشردوســتی و همیشــه ســبب ایجــاد خیــر و 
برکــت در زندگــي مســلمانان جهــان به ویــژه ایرانیــان بــوده و هســت تــا آنجاکــه شــور و شــوق 
زیــارت حــرم آن حضــرت بــا تاروپــود زندگــي مســلمانان گــره  خــورده اســت. شــاعر پایــداری 

ایــن شــور و شــوق را چنیــن به تصویــر کشــیده اســت:
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ــارگاه داد/ یکســره بیــدار اســت/ تعطیــل و فصــل نــدارد/ طبیــب ایــن همــه بیــدار/   ایــن ب
ــی  ــه یک ــه خان ــما/ همیش ــا ش ــا ب ــتم/ م ــام هش ــکل.../ آه ای ام ــه مش ــن هم ــای ای گره گش
هســتیم/ خــود زائــر دلیــم/ دل خانــۀ شماســت/ ایــن مشــهد شــما.../ ایــن مرقــد مقــدس/ ایــن 
صحــن بــا صفــا/ ایــن گنبــد طــا.../ مــا را حاوت بســیار/ ســر ســودن اســت و دســت رســاندن/ 

ــه آســتان شــما )صفــارزاده،1391: 519ـ521(.  ب

   صحــن و ســراي سرشــار از معنویــت امام رضــا  )علیه الســام( دل  و جــان انســان را مجــذوب 
ــان هاي  ــدس، انس ــد مق ــن مرق ــود ای ــواره وج ــد و هم ــي مي کن ــاي روحان ــاد خلوت ه ایج
ــي  ــد )محدث ــه خــود فرامی خوان ــان ب ــران و جه ــاط ای ــد را از اقصي نق ــن، آگاه و حاجتمن مؤم
خراســاني، 1388: 269(. وجــود ایــن ارتبــاط عینــي و ملمــوس و الگوبــودن شــخصیت امام رضا 
ــون  ــی چ ــداری مؤلفه های ــات پای ــا در ادبی ــده ت ــث ش ــلمانان باع ــراي مس ــام( ب )علیه الس
ســیماي فــردي و اجتماعــي آن حضــرت، صحــن و ســرا، گلدســته، ضریــح، کبوتــران حــرم و 
گنبــد طــا از بســامد باالیــي برخــوردار باشــند و همیــن عامــل، باعــث شــده تــا ادبیــات رضوي 
شــور و حــال بیشــتري پیــدا کنــد و مــورد توجــه شــاعران پایــداری قــرار گیــرد. از آنجاکــه در 
عصــر مدرنیتــه و پیشــرفت فّنــاوری، عواطــف و احساســات بشــري جایــگاه چندانــي ندارنــد 
و حتــي زمینــۀ آرامــش روحــي بشــر را فراهــم نســاخته اســت، وجــود شــخصیت امام رضــا   
ــدن  ــراي نزدیك ش ــه اي ب ــدۀ زمین ــان ـ فراهم کنن ــر ایش ــرم مطه ــژه ح ــام( ـ به وی )علیه الس
قلب هــاي بشــري بــه یکدیگــر اســت و آرامــش خاطــر و تلطیــف روح را بــراي بشــر بــه ارمغــان 
مــي آورد؛ به گونــه ای کــه میــان امــام و عاشــقانش فاصلــه ای نیســت و خانــه و دل و حــرم یکــی 

می شــوند:

 از راه دور هــم/ ایــن مرقــد مقــدس/ ایــن صحــن بــا صفــا/ ایــن گنبــد طا/ در چشــم ماســت/ 
ای قطــب عاشــقان/ بــه آســتان شــما/ در صبحــگاه/ حــال و زیــارت/ پــا بــر کــف اتــاق/ ســر 
ــتاده ایم  ــا س ــر پ ــد/ ب ــا وادی اب ــقانه را/ ت ــپردگی عاش ــر س ــن س ــم/ ای ــما داری ــح ش ــر ضری ب

ــارزاده،1391: 520(. )صف

ــد  ــر گنب ــه ب ــد ک ــر دل مي دان ــراوان، خــود را زائ ــا شــوق  و ذوق ف ــن ســروده ب شــاعر در ای
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امام رضــا )علیه الســام( مهمــان شــده اســت. او گنبــد را ســتاره اي درخشــان و نمــاد صلــح و 
ــه توجــه  ــردازد ک ــف آن مي پ ــه توصی ــا شــور ب ــان ب ــد و چن ــا مي دان آرامــش بشــري در دنی
انســان هاي آزاده را به ســوی گنبــد و گلدســته جلــب مي کنــد. مصــراع »ای قطــب عاشــقان« 
ــي و  ــد صلح خواه ــام( مانن ــا  )علیه الس ــي امام رض ــیرۀ اجتماع ــدۀ س ــی نمایش دهن به خوب
صلح جویــي، عدالت محــوري، بشردوســتی و امثــال اینهاســت و او را بــه الگویــي بــراي بشــریت 
ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــردن قلب ه ــا و نزدیك ک ــح و صف ــاد صل ــراي ایج ــي ب ــه مکان ــدش را ب و مرق

تبدیــل کــرده اســت.

   شــاعران پایــداری )از جملــه شــاعران رضــوی معاصــر( به دلیــل نابرابری هــای اجتماعــی، 
همــواره از روزگار و جامعــه گایــه کــرده و حاکمــان وقــِت ســتمگر را نااهانــی ریــاکار می دانند 
کــه در پــی فریــب عــوام هســتند و خفقــان شــدیدی در جامعــه ایجــاد کرده انــد کــه ناگزیــر 
ارزش هــای انســانی در شــب دیجــور و ظلمانــی جامعــه رو بــه افــول رفتــه و قشــر فرهیختــۀ 
جامعــه قتل عــام شــده اند. در چنیــن جامعــه ای، شــاعر مأمنــی جــز تــوس و حــرم امام رضــا  
ــرایط  ــن ش ــارای ایســتادگی در ای ــود ی ــه خ ــد ک ــام می خواه ــد و از ام )علیه الســام( نمی یاب

نابســامان جامعــه را بــه وی بدهــد: 

تیرگی  انبوه  شد   پشت  سحر      صبح  در  آفاق  شب  شد  دربه در

نسخه ای  نو  در فریب آورده اند       بوسه   دارویی  که  پنهان کرده اند

در  دل  این  روزگار  پر فسوس       عاشقان  را  کو  پناهی  غیر  توس

تا  نهد دل در رهت پا در رکاب      اشك پیش افتاد و دل را زد به آب

)موسوی گرمارودی،1363: 53(.

ــفاعت  ــه ش ــام( ب ــا )علیه الس ــیرۀ امام رض ــي و س ــك دین ــر مناس ــا ب ــداری بن ــاعران پای ش
ــان  ــد. آن ــود مي پردازن ــعار خ ــام در اش ــط ام ــخت توس ــاي س ــاج و بیماري ه ــاي الع درد ه
شــفاعت را کــه نوعــي توســل و حاجت خواهــی اســت، به صــورت بســیار گســترده و هنــري 
بازتــاب مي دهنــد. ایــن امــر ناشــي از وجــود حــرم مطهــر امــام )علیه الســام( در ایــران اســت 
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ــي  ــه زندگ ــوط ب ــم مرب ــا و مفاهی ــا نماد ه ــاعران ب ــاط ش ــت ارتب ــت و صمیمی ــه عینی ــه ب ک
ــب  ــوف و طبی ــام( را رئ ــام )علیه الس ــان ام ــد. آن ــایاني مي کن ــك ش ــام کم ــخصیت ام و ش
ــه و  ــران خویــش مي داننــد و بیــش از هــر چیــز نشــان دهندۀ گفتگــوي خالصان درد هــاي زائ
صادقانــۀ شــاعر دین بــاور و معتقــد بــه آن حضــرت در تأثیرپذیــری از شــخصیت فــردي امــام 

ــت:  ــام( اس )علیه الس

ای کـاش بـه هـر کـوچه زنـد بال نگاهم           امــید تــماشای تــو را داشـته  بـاشم

مـن عـالم این درد بزرگم، دل و این درد               زنــهار کــه امــید شـفا داشته  بـاشم

                                                                                )وحیدی،1386: 191(  

2ـ1ـ1ـ2   امام رضا  )علیه السالم( مبارز آزاديخواه با پیروی از مبانی اسالم

 شــکیبایی و پایــداری ریشــۀ همــۀ فضیلت هــا و محــور تمــام خوبی هاســت کــه همــۀ راه های 
ــد.  ــریعت آن را الزم می دان ــا و ش ــت آن را اقتض ــن و دیان ــود و دی ــم می ش ــه آن خت ــال ب کم
شــکیبایی و پایــداری معصومیــن )علیهم الســام( در حفــظ و نگهــداری دیــن، بهتریــن نمونــۀ 
شــکیبایی و پایــداری اســت کــه بــر فــراز قلــۀ تاریــخ می درخشــد. واقعیــت ایــن اســت، ضامــن 
بقــا و دوام دیــن چیــزی جــز شــکیبایی و پایــداری در دفــاع از حــق و حقیقت نیســت و پیروزی 
و بهــروزی جــز در ســایۀ آن به دســت نمی آیــد )اصغــری، 1389: 67(. زندگــی انبیــا، رســوالن 
و صالحــان بــا امــر تبلیــغ و دعــوت پیونــد خــورده اســت و بدیهــی اســت کــه رســالت و تبلیــغ 
ــای واالی  ــام( از نمونه ه ــا )علیه الس ــی دارد. امام رض ــاط نزدیک ــداری ارتب ــکیبایی و پای ــا ش ب

شــکیبایی و پایــداری در برابــر حیله هــای ظالمــان اســت: 

مأمــون بــه حکــم نفــس و تبــار/ آمــر بــه حق زدایــی بــود/ از اهــل حــق/ هــم قتــل کــرد/ هــم 
شــکنجه گر روح بــود/ در حبــس زندگانــی معصــوم/ آمــاس زخم هــای پــای پــدر/ آن فروبرنــدۀ 

خشــم/ یکســره در زنــدان می نالیدنــد )صفــارزاده،1391: 828(. 

ــث  ــه، احادی ــم، نهج الباغ ــرآن کری ــب ق ــم اســام در قال ــامل تعالی ــي ش ــاي دین    آموزه ه
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ــامي  ــع اس ــلم جوام ــور مس ــوان منش ــرآن به عن ــت. ق ــامي اس ــران اس ــه هاي متفک و اندیش
ــا دشــمن  ــارزه ب ــد و مب ــاع از خــود و ســرزمین بســیار توجــه مي کن ــه جهــاد، اهمیــت دف ب
متجــاوز را »جهــاد اصغــر« مي نامــد؛ جهــادي کــه بــر هــر فــرد مســلماني واجــب و الزم اســت. 
در واقــع، در نظــر قــرآن و اســام، جهــاد تــاش و کوشــش هــر فــرد در راه خــدا و مبــارزه بــا 
دشــمن مهاجــم و بــه عبارتــي دفــاع مقــدس اســت کــه بــراي دفــع دشــمن خارجــي و تبلیــغ 
ــا مفســدان و... الزم اســت  ــارزه ب ــن، نجــات ســتمدیدگان، مب ــا دشــمنان دی ــارزه ب ــن، مب دی
)آقاخانی بیژنــی،1393: 35(. جهــاد یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در قــرآن کریــم اســت و 
بــه کســانی کــه جنــگ بــر آنــان تحمیل شــده اســت، اجــازه جهــاد و مقاومــت داده می شــود، 
اهللََعَلــینَْصِرِهْم َُّهــْمُظلُِمــواَوإِنَّ زیــرا خداونــد بــر یــاری آنهــا تواناســت: »أُِذَنلِلَِّذیــَنیَُقاتَُلــوَنبَِأن
لََقِدیــٌر«)حــج/39(. بــر ایــن اســاس، جهــاد در جهــت حفــظ دیــن، ســرزمین، نامــوس، شــرف، 
آزادی، آبــرو و دیگــر عناصــر مهــم و ارزشــمند زندگــی، هــم در مقابــل دشــمن خارجــی و هــم 
ــی  ــدُوا فِ ــد: »و جاِه ــد در قــرآن کریــم می فرمای ــل هوس هــای نفســانی اســت. خداون در مقاب
ــا  ــه نبــرد دعــوت می کنــد، ام ــا همــواره مســلمانان را ب اهلل حــقَ ِجهــاده...« )همــان: 78(؛ ام
ــداری(: »َو ــر و پای ــع )جهاد گ ــوان مداف ــروز( بلکــه به عن ــك کنشــگر )جنگ اف ــوان ی ــه به عن ن
الُمعتَِدیــَن« )و در راه خــدا بــا  اهللَالیُِحــبُّ َِّذیــَنیَُقاتُِلونَُکــمَوالتَعتـَـُدواإِنَّ قَاتُِلــوافـِـیَســبِیِلاهللِال
کســانی کــه بــا شــما می جنگنــد، بجنگیــد و تجــاوز نکنیــد، کــه خــدا تجــاوز کاران را دوســت 
نــدارد( ) بقــره/190(. تأکیــد بــر واژۀ »تجاوزنکــردن« در ایــن کتــاب مقــدس، نشــان بــر پایداری 
در مقابــل تجــاوز و جنــگ اســت و بشــر را به نوعــی پایــداری و جهــاد در راه خــدا در مقابــل 
ــه دفــع آن  ــه شــما تجــاوز شــد، ب ــی دعــوت می کنــد کــه اگــر ب ــی و بیرون نامایمــات درون

ــی،1393: 36(.  ــد )آقاخانی بیژن بپردازی

ــا  ــه امام رض ــود را ب ــف ارادت خ ــبت های مختل ــن و مناس ــه عناوی ــداری ب ــاعران پای    ش
ــه امام رضــا  ــودن همیشــه ب ــل شــیعی ب ــه دلی ــا ب ــه م ــد. جامع )علیه الســام(  نشــان داده ان
ــه خــود بالیــده و افتخــار کــرده اســت.  )علیه الســام( و الگو گیــری از زندگــی آن حضــرت، ب
بهره گیــری از اســوه های دینــی ازآن جهــت کــه روح پایــداری یــك ملــت در آن نهفتــه اســت، 

بــرای جهــاد در مقابلــه بــا دشــمن بســیار کار گشــا اســت:
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هــیمۀ عشق را شــرر، از نفس دعا بزن        موج زنان برو برو، ببر به سـر، قرار را

نشسته خصم خاروش، به سـاقۀ نگاه تو         به حربۀ مقاومت، بَکن زریشه خار را

                                                                                 )کاشانی،1389: 21(.

ــر  ــرا معتقــد اســت حجــت خــدا ب ــد زی شــاعر پایــداری امــام را دارای صفــات الهــی می دان
زمیــن نمونــۀ انســان کامــل اســت و همــواره بایــد از او در تمامــی لحظــات زندگــی الگــو گرفت. 
به همیــن دلیــل، در پایــداری و جهــاد در راه خــدا این گونــه بــه وصــف امام رضــا )علیه الســام( 
می پــردازد و بــا ترســیم ارزش شــهادت و  یــادآوری ارزش فــداکاری و ایثــار، بــا اســتناد بــه آیــه 
»مــاکاَنلِْلُمْشــِرکیَنأَْنیَْعُمــُرواَمســاِجَداهللِ...«)توبــه/17( عــاوه بــر دعــوت و امیــدواری مــردم 
ــه یکــی دیگــر از عناصــر فرهنــگ رضــوی، یعنــی آزاد اندیشــی اشــاره  ــه ادامــۀ پایــداری، ب ب

می کنــد:

 و بازســازان دوبــاره می ســازند/ وقتــی بنــای قامــت آزادی/ در اتصــال ظلــم و گلوله/ شــبانه روز 
ویرانــه می شــود/ و پرســش همیشــه و هــر روز/ از جــان هوشــیار جهــان برمی خیــزد/ مشــرک 
تــو را به بازســازی مســجد چــه کار/ مأمــون تو را بــه بازســازی مرقد چــه کار؟ )صفــارزاده،1391: 

.)279

ــا   ــی امام رض ــری از زندگ ــم و الگوگی ــرآن کری ــات ق ــر آی ــا تکیه ب ــرای آزادی ب ــارزه ب    مب
ــۀ  ــدس اســت و روحی ــاع مق ــاب اســامی و دف ــای شــکل گیری انق )علیه الســام( از بنیان ه
آزادی و آزادگی طلبــی، یکــی از مفاهیــم ارزشــمندی اســت کــه هــر انســان آزاده ای بــرای آن 
ــا اوج فــداکاری از حریــم آن پاســداری می کنــد. »انســان در  ــل اســت و ت احتــرام واالیــی قائ
ــتگی  ــه آزادی و وارس ــد؛ چراک ــودن نمی ده ــه دربندب ــن ب ــت و ت ــای آزادی اس ــی جوی زندگ
و نپذیرفتــن ذلّــت، یکــی از اهــداف واالی انســانی اســت کــه زندگــی را تحــت شــعاع خــود 
قــرار می دهــد و آن را معنا دار تــر می کنــد.« )ســنگری ،1389: 77(. از آنجاکــه امام رضــا 
ــای  ــز از ظلم ه ــداری نی ــاعران پای ــد، ش ــد بودن ــی مقّی ــه آزادی و آزاد اندیش ــام(  ب )علیه الس
مأمــون در حــّق ایشــان و رویکــرد آزاد اندیشــی رضــوی الگــو گرفته انــد. ایــن الگو پذیــری باعــث 
شــده تــا مقصــود فرهنــگ پایــداری رضــوی را در واژگان شــعری بریزنــد و پیــام آزاد اندیشــی 
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رضــوی را بازآفرینــی کننــد زیــرا از موضوعــات مهــم در ســیره و فرهنــگ رضوی اســت و اصول 
ــی و  ــداری دین ــات پای ــۀ ادبی ــب در زمین ــی مناس ــام( الگوی ــا )علیه الس ــی امام رض آزاداندیش
ــامی،  ــی اس ــام( روح آزاداندیش ــا )علیه الس ــماعیلی،1390: 106(. امام رض ــت )اس ــی اس آیین
گشــاده رویی و ســعۀ صــدر را در زندگــی خویــش بــه همــگان آموزانــد و نشــان داد کــه اســام 
و آموزه هــای آن برخــاف تبلیــغ بدخواهــان و دروغ پــردازان بــا زور ســرنیزه و شمشــیر بــر مردم 
تحمیــل نشــده؛ بلکــه یــك پیشــوای بــزرگ اســامی بــه مخالفــان اجــازه می دهــد کــه هرگونه 
ایــراد و اشــکالی دارنــد، بی واهمــه طــرح کننــد، اگرچــه محوریــت آن نفــی اســام و توحیــد 
و الوهیــت باشــد )مکارم شــیرازی، 1388: 67(. در واقــع همیــن آزادگــی و آزاداندیشــی امــام 
)علیه الســام( الگویــی متعالــی بــرای انســان هایی اســت کــه خواهــان آزادی هســتند و بــرای 

ــد: ــه آن از هیچ چیــزی واهمــه ندارن رســیدن ب

 شــما کــه طالــب آزادی هســتید/ همــواره گام های اجانــب/ اعصابتــان را/ لگدکوب کرده اســت/ 
زنــدان و روزه/ جنــگ و گریــز/ پیمــان اعتــراض/ بــر ضــد اتحــاد تعــرض/ ایــن رشــتۀ طلــوع و 

غــروب/ برنامۀ شــبانه روز شماســت )صفــارزاده،1391: 417(.

   امام رضــا  )علیه الســام(  برتریــن انســان عصــر خــود در دانــش و دانایــی اســت و مجالســی را 
کــه مأمــون بــا حضــور دانشــمندان ادیــان گوناگــون بــرای آزمــودن دانــش امــام )علیه الســام( 
تشــکیل مــی داد، بخشــی از علــم و دانایــی حضــرت را بــر دیگــران آشــکار کــرد و نشــان داد که 

امام رضــا )علیه الســام( ســرآمد زمانــۀ خویــش در علــوم مختلــف اســت: 

ــاده  ــت/ پی ــتگاه حرم ــان در ایس ــد/ عرف ــواف می کن ــد/ ط ــو می رس ــه ت ــون ب ــخ چ تاری
ــه پاســداری می ایســتد  ــی درگاهــت/ ب ــه دربان ــو می رســد/ ب ــه ت می شــود/ و کلمــه/ چــون ب

)موســوی گرمارودی،1393: 261(.

ــرای بیــان   »کلمــه«، همــان دانایــی و حکمــت امام رضــا )علیه الســام( اســت کــه شــاعر ب
تمــام دانــش و دانایــی و حکمــت رضــوی در بیانــی هنــری از کلمــه بهــره بــرده اســت. امام رضــا 
)علیه الســام( شــخصیت برجســتۀ علمــی عصــر خویــش در خافــت مأمــون بــوده کــه همواره 
ــه  ــم، حیل ــۀ روزگارش را از ظل ــی جامع ــا شــگردهای گوناگون ــارزه و ب ــی مب ــل و نادان ــا جه ب
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ــی  ــام( تمام ــام )علیه الس ــر ام ــت. از نظ ــرده اس ــانش آگاه می ک ــون و هم کیش ــد مأم و ترفن
ســتم های کــه در جهــان وجــود دارد از جهــل و نادانــی آغــاز شــده اســت:

 ایــن هیــکل ســیاه ســتم/ مجموعــه ای اســت/ از همــه اندام هــای نامــردی/ اندام هــای ســرزده 
از/ ریشــه های جهــل )صفــارزاده،1391: 452(. 

صفــارزاده پیوســته ظلــم و ســتم تجاوزگــران را ناشــی از جهــل انســان ها دانســته اســت. وی 
بــرای غنابخشــیدن بــه اشــعارش، بــه علــم و فضیلــت امام رضــا  )علیه الســام( اشــاره  کــرده 
کــه بــا تســلط بــر علــم بی پایانــش بــر ظالمــان غالــب شــده اســت و ایــن علــم می توانــد قیــام 

فرهنگــی باشــد کــه ســرلوحۀ مبــارزه در دفــاع مقــدس بــوده اســت: 

ظلــم از جــوار جهــل می آیــد/ در روح و قلــب مــن/ کــه دشــمنی ام بــا ظلــم/ دیرینــه اســت و 
دشمن ســاز/ همیشــگی کینــه/ از آن مأمــون اســت/ امیــر شــیطان ها/ ســیاهکارتر از همتایانــش/ 

ابن ملجــم و شــمر )همــان: 827(.  

ــت.  ــردم اس ــر م ــدان ب ــلطۀ قدرتمن ــدۀ س ــای عم ــتن از علت ه ــیدن و شجاعت نداش    ترس
»شــجاعت و نترســیدن از غیــر خــدا چیــزی اســت کــه در زندگــی معصومیــن )علیهم الســام(  
نقطــۀ اوج مبــارزۀ آنــان را بــا حاکمــان جــور زمــان خــود به خوبــی آشــکار می ســازد. در پنــاه 
ایــن مبــارزه اســت کــه راه باطــل حاکمــان جــور برمــا و چهــرۀ واقعــی آنــان بــه مــردم معرفی 
می شــود« )اصغــری،1389: 49(. تاریــخ درد و رنج هــای فراوانــی را بــه خــود دیــده اســت، ولــی 
ــام(  ــا )علیه الس ــژه امام رض ــان و به وی ــر امام ــم، ب ــون ظل ــا همچ ــن محنت ه ــك از ای هیچ ی

نبــوده اســت. شــاعر بی هیــچ هراســی ایــن رفتــار ناشایســت را بــه تصویــر می کشــد: 

ای تاریــخ ظلم هــای ســیاه/ ای اشــقیای تاریخــی/ پــای از گلــوی خســتۀ انســان برداریــد/ ایــن 
پــای بوینــاک/ ســنگینی غــل و زنجیــر/ بــر دســت و پــای امــام/ جــان ودل و نفــس مــا را/ بــه 

بنــد کشــیده اســت/ باب الحوائــج اســت امــام )صفــارزاده،1391: 623(. 

پیشــوایان معصــوم )علیهم الســام( باوجــود تهدید هــای گوناگــون، در هــر فرصتــی بی واهمــه 
پــرده از چهــرۀ حاکمــان جــور برمی داشــتند و چهــرۀ واقعــی آنــان را برای مــردم نمایــان می کردند. 
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   جهــاد دیگــر در راه خــدا، جهــاد اکبــر یــا همــان مبــارزه بــا هوی وهوس هاســت. به همیــن 
دلیــل، بــرای دفــاع در مقابــل هوی وهــوس، بایــد بــه احــکام دیــن عمــل کــرد. نمــاز فریضــه ای 
اســت کــه انســان را از گنــاه دور مــی دارد و مهم تریــن ابــزار در جهــاد اکبــر اســت. نمازخوانــدن 
و بــا خدابــودن از ویژگي هــاي برجســته ائمــه  اســت و از منظــر امام رضــا )علیه الســام( هیــچ 
ــذا آن را در اول وقــت اقامــه مي فرمــود. و شــاعر  ــر از نمــاز نیســت؛ ل ــر و باارزش ت ــي برت عمل

پایــداری آن را بــه شــکل بــارزي بــه نمایــش مي گــذارد:

صــدای ســبز خداوند در گلویت بود    تو نور خواندی و دل ها یگانه شد شاید               

زاللی از اثــر بـهترین وضــویت بـود مــیان بــاغ ســحر زمـزم تاوت تـو    

                                                                             )وحیدی،1386: 166(

شــاعر خــود را زائــر حــرم امام رضــا )علیه الســام( مي دانــد و دوســت دارد بــا قلبــي مهربــان 
و آکنــده از شــور و ذوق، همــراه امــام نمــاز بخوانــد زیــرا نمــاز را مســیر رســیدن بــه نــور و خــدا 

ــد: می دان

ایـن وضـوی تازه، این توسل این نماز                  خــط ســیر روشــن عبور می شود  

                                                                                  )محبت، 1385: 4(

شــاعر پایــداری در شــعر زیــر مســلمانان را بــه اتحــاد دعــوت مي کنــد کــه جملگــي از ســیره 
ــا،  ــر دو دنی ــا در ه ــد ت ــروي کنن ــام( پی ــا )علیه الس ــژه امام رض ــام( و به وی ــه )علیهم الس ائم
ســربلند و پیــروز باشــند. وی امام رضــا )علیه الســام( را آرمــان بشــری، سرچشــمۀ نــور حــق، 

نــگاه خــدا و نمونــۀ کامــل معرفــی می کنــد:

تویی نور فّیاض و دل ها به سوی تو  جاری          بـه چشم امید پـیر و جوان می درخشی

نــگاه  خــداوند   جــان پــرور  کائناتی         کـه بی مّنت از قله های زمان می درخشی    

                                                                               )وحیدی،1386: 169(.
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2ـ1ـ1ـ3  الگوگیری از اسوه های دينی )شخصیت امام رضا )علیه السالم( ( 

ــاً ماهیتــی مذهبــی داشــته و جنبــۀ  ــرای ملــت مــا ذات انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس ب
اعتقــادی و دینــی آن به مراتــب پررنگ تــر بــوده اســت زیــرا در آن دفــاع از عقیــده و آرمان هــا 
ــا ایمــان  ــه ای کــه »مدافــع جنــگ هشت ســاله، ب ــرار گرفــت، به گون در درجــه اول اهمیــت ق
ــن  ــنی ای ــه چاش ــد. اگرچ ــتادگی می کن ــر او ایس ــم و قاه ــروی عظی ــدا و نی ــه خ ــاد ب و اعتق
عشــق الهــی موضوعــات عــام دیگــری چــون میهــن و مــردم می توانــد باشــد، امــا وجــه غالــب 
ــن اســام  ــز دی ــی،1380: 105( و پشــتوانۀ آن نی ــی اســت.« )کاکای ــاد باطن ــن اعتق آن همی
همــراه بــا فرهنــگ غنــی آن بــوده اســت. شــاعران پایــداری انقــاب اســامی، دفــاع مقــدس 
ــق آرمــان دینــی و تحــوالت  و رضــوی، پیامبــران و ائمــه  معصومیــن )علیهم الســام( را مطاب
اجتماعــی، رکــن اساســی شــعر خویــش قــرار می دهنــد و ســبب افزایــش گرایــش بــه ایــن 
الگوهــا می شــوند. از آنجاکــه ایــن شــخصیت ها مظهــر و الگــوی مبارزانــی هســتند کــه در راه 
میهــن و عقایدشــان جان برکــف مبــارزه کــرده  و در قیــام خــود تــا آخــر پایــدار مانده انــد، بــه 
انســان اطمینــان و اعتمــاد الزم را بــرای مبــارزه می دهنــد )امیری خراســانی و آخشــن،1391: 
32(. شــاعران پایــداری در راســتای تعهــد خــود در سراســر اشعارشــان، نگاه مخاطــب خویش را 
بــه ایــن مهــم جهــت می دهنــد کــه بایــد از ایــن اســوه های نیکــو در زندگی شــان سرمشــق 

 . ند بگیر

ــح  ــام، تصحی ــق اس ــان حقای ــم و بی ــرف تعلی ــام( ص ــا )علیه الس ــار امام رض ــی پرب    زندگ
فرهنــگ دینــی مســلمانان، مبــارزه بــا مســتکبران و خلفــای غاصــب، حمایــت از محرومــان و 
ــی  ــف اله ــه وظای ــدت بیست ســال، ب ــه م ــام ب ــد. ام ــاب تشــّیع گردی ــای انق ــری نیرو ه رهب
و اجتماعــی خــود عمــل کــرد و در ابــاغ کلمــۀ حــق و زنده نگه داشــتن آن ســخت کوشــید 
و ســرانجام پــس از ســال ها مبــارزه بــه دســت خلیفــه عباســی مســموم شــد و بــه شــهادت 
ــای  ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــام( به عن ــا  )علیه الس ــور امام رض ــی،1377: 964(. حض ــید )قم رس
اصلــی شــعر آیینــی، شــیعی و مذهبــی دارای پیشــینه ای طوالنــی اســت و شــاعران در ادوار 
مختلــف، ارادت خویــش را بــه آن حضــرت نشــان داده انــد؛ امــا ایــن حضــور پــس از انقــاب 
اســامی و دفــاع مقــدس، پررنگ تــر و چشــمگیرتر شــده اســت؛ به گونــه ای کــه شــاعر انقــاب 
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ــد: ــش می گوی در وصف

چشمه های خروشان تو را   می شناسند          موج های  پریشان  تو را   می شناسند

از  نشابور  بر   موجی   از  ال   گذشتی               ای که امواج طوفان تو را  می شناسند

اینك ای خوب،  فصل  غریبی  سر آمد              چون تمام  غریبان تو را   می شناسند

                                                                              )امین پور،1391: 58(

ــان داده  ــیار نش ــه بس ــرت توج ــی آن حض ــد از زندگ ــن بُع ــه ای ــعارش ب ــدی« در اش »وحی
ــرای  ــه( و الگویــی ب اســت و امام رضــا  )علیه الســام(  را از تبــار پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآل

ــد:  ــلمانان می دان مس

تو   آیینۀ   آفـتابی،   تو  از  نسل  نور                     به دریا، به ساحل،کران تاکران می درخشی

من آن آستان بوس  پیرم، تو  نور والیت                 که با جرعه ای از محبت بر آن می درخشی

                                                                                  )وحیدی،1386: 170(

ــه  ــه رفتن شــان در راه هــدف را نیــز ب شــاعر پایــداری ضمــن بیــان هــدف شــهیدان، چگون
ــای  ــی جبهه ه ــن راه ــن و وط ــربلندی دی ــظ و س ــزت، حف ــرای ع ــه ب ــذارد ک ــش می گ نمای
نبــرد شــده اند و ســکون و ســکوت در مقابــل دشــمن هرگــز در مــرام چنیــن آزادمردانــی کــه 

ــت: ــد، نیس ــو گرفته ان ــام( الگ ــا )علیه الس از امام رض

بــزرگ بـاد نامشان، بــزرگ بـاد نـامشان             و تـا هـمیشه ســبز بـــاد بــاغ احترامشان

بــرای عــزت وطـن ز بند تن رهـا شدند              کـه بـی خیالی و سـکون نـبود در مرامـشان

                                                                                    )نجاتی،1389: 89(.

شــاعر انقــاب و رضــوی، دل هــای عاشــقان آن حضــرت را آهویــی می دانــد کــه بــه حریــم آن 
حضــرت پناهنــده شــده اند و محتــاج لطــف و عنایــت حضــرت بــه آن هاســت. بخشایشــی کــه 

احتیــاج بــه گریــه و  زاری هــم نــدارد:
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دل همه رم خورده ست، آهوی  شماست                    جان های جهان گم شدۀ کـوی  شماست

محتـاج به گـریه نیـست بخشـایش تان                     این اشـك هم از خجـالت روی شماست

                                                                               )شفیعی، 1387: 105(

یکــی از جلوه هــای مهــم ادبیــات پایــداری »شناســاندن چهــرۀ بیدادگــران و تجاوزگران اســت 
و آنچــه گونــۀ ادبیــات پایــداری را پدیــد آورده اســت، ظلــم و ســتمی اســت که صاحبــان قدرت 
ــه ظلــم و ســتم پدیــد آورده  ــی را در اعتــراض ب ــه ادب ــر زیردســتان اعمــال کــرده و این گون ب
اســت« )امیری-خراســانی و آخشــن،1393: 16(. بــر ایــن اســاس، امام رضــا )علیه الســام( در 
برابــر ظلــم و ســتم ناشــی از اســتبداد مأمــون بــر مــردم، همیشــه هوشــیار عمــل می کــرد و بــا 
آن بــه مبــارزۀ فرهنگــی می پرداخــت. شــاعر پایــداری فضــای اســتبدادی حکومــت مأمــون و 

تــاش و مبــارزۀ امام رضــا  )علیه الســام( در مقابــل آن را بــه تصویــر کشــیده اســت:

روزگار مردمی هــا ســوخته/ چهــرۀ نامردمی هــا افروختــه/ کینه هــا در ســینه انباشــته/ پرچــم 
رنــگ و ریــا افراشــته/ گــر دلــی مجــروح گــردد از جفــا/ نیســت گلخنــدی کــه تــا یابــد شــفا/ 
ــا ز  ــبز اّم ــت س ــته اند/ دش ــت ها را کش ــوان دش ــته اند/ آه ــر پش ــه در  ه ــادان ک ــل صی خی
خــار و کاکتــوس/ و ز تبــر شــد هیمــه عــود و آبنــوس/ آب دریــا تــن بــه مــوج کــف ســپرد/ 
ــرد و  ــودن م ــرف/ خوب ب ــاکاری ش ــد از ری ــب ش ــه ل ــان ب ــرد/ ج ــاد ب ــا اوج را از ی ــوج دری م
ــم کرده اســت  ــا تراک ــم کرده اســت/ ســنگ در دل ه ــه را گ ــم آیین ــدف/ آب ه ــودن شــد ه ب

)موســوی گرمارودی،1393: 262-261(.

ــق  ــارزه ح ــرف مب ــود را ص ــر خ ــه عم ــل آنک ــه دلی ــخ ب ــول تاری ــی در ط ــوه های مذهب اس
ــل،  ــن دلی ــد؛ به همی ــدگان بوده ان ــرای رزمن ــی ب ــع الهام ــواره منب ــد، هم ــه باطــل کرده ان علی
همیشــه در شــعر شــاعران پایــداری مایــه و مضمــون جلوه هــای پایــداری و مبــارزه به شــمار 
ــه همــواره در فرهنــگ  ــد ک ــم را رویکــردی می دان ــا ظل ــارزه ب ــداری، مب ــد. شــاعر پای می رون
رضــوی مشــهود اســت زیــرا ایــن ویژگــی را الگویــی متعالــی بــرای کســانی می دانــد کــه داعیــۀ 

مبــارزه بــا ظلــم را دارنــد:
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ــای امــام/  ــر دســت و پ ــد/ ســنگینی غــل و زنجیــر/ ب ــای از گلــوی خســته انســان برداری پ
ــارزاده،1391: 623(.    ــت )صف ــیده اس ــد کش ــه بن ــا را/ ب ــس م ــان ودل و نف ج

2ـ1ـ1ـ4  ستايش شهادت امام رضا  )علیه السالم(

ادبیــات پایــداری و رضــوی بــا تأثیرپذیــری از قــرآن و حادثــه عاشــورا، عــاوه بــر راه و شــیوه 
ــرا در اســام کشته شــدن  ــان را نیــز می ســتایند زی ایثار گــری شــهیدان، مــرگ و شــهادت آن
آگاهانــه در راه خــداـ  کــه در راســتاي گســترش اهــداف الهــي و اســامي اســتـ  بار هــا مــورد 
تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل، قــرآن کریــم بــه ســتایش شــهیدان می پــردازد و 
ِِّهــمیُرَزقـُـوَن« َِّذیــَنقُتُِلــوافـِـیَســبِیِلاهلَلِأَمَواتـَـابـَـلاَحیـَـآٌءِعنــَدَرب ال می فرمایــد: »َوالتَحَســبَنَّ
ــد و  ــده و جاودانن ــه زن ــد، بلک ــرده مپنداری ــده اند، م ــهید ش ــدا ش ــه در راه خ ــانی را ک )کس
ــهادت در  ــار و ش ــگ ایث ــس فرهن ــران/ 169(. پ ــد( )آل عم ــود روزی می خورن ــدای خ ــزد خ ن
ــي اســت کــه  ــده »مجموعــه اي از آگاهي هــا، باور هــا، اعتقــادات و اعمال دیــن اســام دربردارن
موجــب تقــرب انســان بــه عالي تریــن درجــه کمــال؛ یعنــي انتخــاب آگاهانــه مــرگ در راه خــدا 

ــتمی،1382: 25(. ــردد.« )رس مي گ

تقدیــس شــهید و شــهادت از  مؤلفه هــای مهــّم ادبیــات پایــداری، فرهنــگ رضــوی و اصــوالً 
شــعر مذهبــی اســت. پیشــوایان دینــی شــیعیان هیــچ گاه بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا نرفتنــد، 
بلکــه بــا دسیســه و نیرنــگ دشــمنان طعــم شــیرین شــهادت را چشــیدند. شــاعر پایــداری در 
انعــکاس فرهنــگ رضــوی، همــواره ایــن موضــوع را در اشــعار خــود مّدنظــر داشــته اســت و بــا 
تبییــن جایــگاه شــهید و مفهــوم شــهادت، ایــن بــاور را کــه ارزش وجــودی آدمــی فراتــر و باالتر 
از جهــان مــادی اســت و به عنــوان یــك الــزام عملکــردی و یــك محــرک فکــری در برابــر ســتم 
تقویــت می نمایــد، می ســتاید و امام رضــا )علیه الســام( را پــس از شــهادت در چنــان منزلــت 

و جایگاهــی می دانــد کــه تمــام کائنــات در برابــر او بــه احتــرام قیــام کرده انــد:

تــو ایســتاده زیســتی/ هرچنــد/ بــا میــوه درختــی گــوژ و نشســته/ مســمومت کردنــد/ امــا 
شــهادت/ تــو را ایســتاده درود گفــت/ و اینــك جایــی کــه تــو خوابیدی/ همــۀ کائنات بــه احترام 
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ایســتاده اســت/ مــن بــا اشــك می نویســم/ شــعر مــن عشــق اســت )موســوی گرمارودی،1363: 
.)86

»صفــارزاده« در شــعر رضــوی خویــش ضمــن توصیــف شــهادت امام رضــا  )علیه الســام( در 
ســرزمین مشــهد، آن را مؤلفــه ای مهــم در ادبیــات پایــداری و فرهنــگ رضــوی می دانــد و بــه 

آن به عنــوان اتفاقــی مقــدس و مقــّدر می نگــرد:

ــا  ــا م ــت دارد ب ــوده فکــر رقاب ــن ســرفکنده/ ســرزمین شــهادت/ بیه ــن مشــهد شــما/ ای ای
)صفــارزاده،1391: 632(.

ــان  ــرا امام ــمارد زی ــیعه بر می ش ــن و ش ــروزی دی ــدا را پی ــای خ ــهادت حجت ه ــاعر ش ش
ــوند.  ــردن شــهید می ش ــی زندگی ک ــه جــرم اله ــد و ب ــا دل نمی بندن ــه دنی )علیهم الســام( ب
همچنیــن شــاعر پایــداری تصویر هایــی کــه از فرهنــگ رضــوی و شــهادت امام رضــا 
ــت:  ــار اس ــاق و ایث ــور، اخ ــق، ش ــا از عش ــی زیب ــد، صحنه های ــان می ده ــام( نش )علیه الس

ــور چشــم امــام  در ایــن حصار هاســت/ کــه حجت هــا همــاره/ آمــادۀ شــهادت هســتند/ و ن
رضــا)ع(/ و نــور راه شــیعه/ در تابنــاک جوانــی/ بــه جــرم فکــر الهــی/ از زهــر مکــر شــریران/ 
ــه جاهــان ستم پیشــه وانهــاد... )همــان: 632(.  ــا پــرواز/ حصــار دنیــا را/ ب مســتور شــد/ و ب

   شــاعران پایــداری بــرای تشــویق مــردم بــه مبــارزه علیــه اســتبداد، بــا مضامیــن فرهنــگ 
ــران  ــرت در ای ــد آن حض ــود مرق ــل وج ــام( ـ به دلی ــا )علیه الس ــی امام رض ــوی و زندگ رض
اســامیـ  پیونــد نزدیکــی برقــرار می کننــد و همیــن امــر ســبب می شــود تــا بــا محکوم کــردن 
اســتبداد داخلــی و حامیــان آن و ســتایش مجاهــدان و ستم ســتیزان راه آزادی، مــردان و زنــان 
مبــارز را بــه حرکــت خویــش امیدوار تــر ســازند. آنــان هــدف امام رضــا )علیه الســام( را دفــاع 
از آزادی، فرهنــگ و هویّــت مذهبــی، انگیــزۀ اجتماعــی و اصــاح فرهنگــی اوضــاع و شــرایط 
جامعــه می داننــد تــا بتواننــد بدین طریــق بــه اثبــات والیــت آن حضــرت بپردازنــد. بنا بر ایــن 
»آنچــه زندگــی را بــرای انســان معنــا دار می کنــد و ســبب می شــود تــا انســان بــرای دســتیابی 
بــه آن قبــول رنــج و زحمــت کنــد، داشــتن هــدف و معنــا در زندگــی اســت. پــس وجــود معنــا 
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و هــدف در زندگــی برابــر بــا رنج کشــیدن اســت و بــه شــرطی کــه معنــا و مقصــودی در آن 
رنــج باشــد و بــا درک از ارزش هــدف و معنــا، آرامشــی درونــی بــه فــرد دســت می دهــد کــه 
رنــج خــود را بپذیــرد و آن را بــه دوش بکشــد. ایــن عوامــل باعــث می شــوند تــا انســان آزادی 
خــود را در برابــر وضعــی معّین انتخــاب کند و راه خــود را برگزینــد.« )فرانــکل ،1393 : 45ـ46(.

شــهادت امام رضــا  )علیه الســام( در پــی احیــای فرهنــگ اســام نــاب محمــدی، درس هــای 
بزرگــی از عدالــت و حقیقــت و آزادگــی را بــه انســان ها آموختــه اســت.  »صفــارزاده« ســوگواری 
ــه  ــن ب ــد و چنی ــرای شــیعیان می دان ــن ب ــل وحدت آفری ــرای امام رضــا )علیه الســام( را عام ب

ــردازد: توصیــف آن می پ

امــام مســتور/ امــام مســموم/ مســموم زهــر و زخــم زبــان/ شــهادت امــام غریــب/ امــام رضــا 
)علیه الســام( / دو روز بــه ســه شــهادت/ بــا چشــم اشــکبار بایــد برخاســت/ چشــم غریبه هــا/ 

ــارزاده،1391: 485(  ــراه دســته ها )صف هم

ــا  ــد ت ــه خــود در اشعارشــان ســعی کرده ان همچنیــن دیگــر شــاعران پایــداری شــیعه به نوب
ــه  هــدف و آزادگــی امام رضــا )علیه الســام( را در شــهادتش کــه ادامــۀ راه پدرانــش اســت، ب
نمایــش بگذارنــد هرچنــد ایــن موضــوع در اشعارشــان در حــّد توصیــف اســت و بــه بن مایــه و 

اصــل ماجــرا )تعریــف هــدف( نپرداخته انــد:

 خــدا می دانســت/ چــه درخــت ســبزی می نشــاند/ و تــو می بینــی/ دســتان التمــاس را/ در 
کرانه هــای ابــری احســاس/ و مــا می خوانیــم/ از پیشــانی بلنــدت/ آیــه ای کــه ســجده واجــب 

داشــت.../ و آســمان/ بــه پــاس نجابتــت/ آفتابــی اســت )کبــاری،1382: 159(.

   شــاعر پایــداری انقــاب و رضــوی نه تنهــا خــود را بلکــه تمــام عالــم هســتی را همــراه خــود 
ــراز اندوهــی کــه از شــهادت  ــرای اب ــۀ شــهادت آن حضــرت ســوگوار می بینــد. وی ب در حادث
ــا الفاظــی کــه بیانگــر نزدیك بــودن  امام رضــا )علیه الســام(  بــر دل وجانــش ســایه افکنــده، ب
ــرط  ــه از ف ــد ک ــد و می گوی ــه درد دل می کن ــروع ب ــتی اســت، ش ــۀ دوس ــر رابط ــراد از نظ اف
غــم و انــدوه عنــان دل را از کــف داده و از جهتــی دیگــر شــاعر علــت ســاده و بی پیرایه بــودن 
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شــعرش را احســاس دل تنگــی و حســرت خویــش بــه ایــن اماکــن می دانــد:

دلم که دست خودم نیست این دل غمگین               همان دلی که جا مانده در گوهرشاد است

                                                                                 )برقعی،1392: 46(

بــا مقایســه امام رضــا )علیه الســام( و هــارون، خیــر و شــر به نوعــی در مقابــل یکدیگــر قــرار 
ــس از  ــد شریفشــان پ ــل، امام رضــا )علیه الســام( نمــاد حــق و مرق ــن دلی ــد. به همی می گیرن
شــهادت، مأوایــی بــرای تســلّی قلب هاســت و مأمــون کــه از شــریرترین انسان هاســت، قبــرش 
مایــۀ پنــد و عبــرت اســت. شــاعر از یك ســو حضــور امــام را درک کــرده و از طرفــی بــا توجــه 
بــه اینکــه امام رضــا )علیه الســام( از برگزیــدگان خــاص خداونــد بــر روی زمیــن بــوده اســت، 
بنــا بــر اعتقــاد شــیعیان، زیــارت ایشــان گامــی بــرای تقــرب بــه خداونــد اســت. بــه همیــن 
ــته و در  ــران« دانس ــج فقی ــام( را »ح ــام )علیه الس ــد ام ــارت مرق ــداری زی ــاعر پای ــبب ش س

ــه بیــان کــرده اســت: اشــعارش این گون

یـازده بـار بـه جـای تو به مشهد رفتم                           بپذیرش! بخدا حج فقیران کم نیست

                                                                                        )همان: 39(          

ضمــن ســتایش شــهید و شــهادت، غریبــی در فرهنــگ ایرانــی ـ اســامی، صفــت امام رضــا 
)علیه الســام(  اســت. امــام رضــا  )علیه الســام( به ســبب هجــرت از مدینــه بــه مــرو و اقامــت 
ــاد می شــود.  ــب« ی ــوان »غری ــا عن ــه، همــواره ب ــن شــبانه و غریبان ــران و دف و شــهادت در ای
ــت ایشــان  ــه غرب ــوان یافــت کــه در آن ب ــاره امام رضــا )علیه الســام( می ت کمتــر شــعری درب

اشــاره ای نشــده باشــد. 

ــور  ــتعمار را مح ــا اس ــارزه ب ــتند، مب ــد هس ــوی متعه ــداری و رض ــاعران پای ــه ش از آنجاک
ــتایش  ــن س ــر ضم ــعر زی ــارزاده« در ش ــد. »صف ــرار می دهن ــود ق ــعری خ ــه های ش اندیش
ــن روی  ــرض اســت و از همی ــه حضــور ســلطه گران در کشــور معت امام رضــا )علیه الســام( ب
ــی امام رضــا )علیه الســام( را غریــب  ــد. وی همچنیــن در دنیــای کنون خــود را غریــب می دان
نمی دانــد بلکــه مــا را غریــب می دانــد کــه بــا امــام انــس نگرفته ایــم و قــدرش را ندانســته ایم، 
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ــد: ــش می دان ــا و زائران ــن غریبه ه ــام را ضام ــف ام ــد لط هرچن

 هرگــز غریــب نیســت/ غریــب مــا هســتیم/ کــه در دیــار خودیــم/ و در محاصــرۀ محرمانــه 
بیگانــه.../ لطــف شــما/ رســیدگی بــه غربــت ماســت )صفــارزاده،1391: 521(.

ــن  ــام را ضام ــاعران ام ــن ش ــردم و همچنی ــۀ م ــام  )علیه الســام( عام ــی ام ــر غریب ــاوه ب ع
ــد: ــان می دان غریب

پـناهندۀ تـوست آهوی گـریان، اماما!                 تـو بر بـی پناهان ز عرش امان می درخشی  

به دنیای جان و دل من تو نور امیدی                که بر پیکر مـرده ام جاِن جان، می درخشی

                                                                    )وحیدی،1386: 169ـ170( 

پیکــر برخــی از شــهدای دفــاع مقــدس در خــاک عــراق جــا مانــده اســت و هماننــد امام رضــا 
)علیه الســام( غربــت و تنهایــی را درک کرده انــد. شــاعر بــرای مرهم گذاشــتن بــر درد خویــش، 
از امــام شــفاعت می خواهــد. بــه همیــن دلیــل، بــا نگاهــی عاطفــی و هنــری بــه فضــای معنوی 
هویــزه کــه ســیمای امام رضــا )علیه الســام(  و حــرم رضــوی را بــا بیــان واژگان و عبارت هایــی 
ــۀ  ــد؛ عاطف ــی می کن ــان تداع ــاه خراس ــاران و ش ــا، ســخاوت ب ــب، مشــهد رض همچــون غری
ــن در  ــد. همچنی ــش می ده ــی آن را افزای ــار معنای شــعری را در ســرودۀ خــود گســترش و ب
ســرودۀ وی بیشــترین کارکــرد ترغیبــی در انتقــال پیــام به ســوی مخاطــب اســت کــه در انتقال 

مفاهیم بیشــترین اهمیــت را دارد:

می آیــم ای هویــزه، قــراری ده/ ایــن عاشــق غریــب و پریشــان را/ از مشــهد رضــای تــو می آیم/ 
مــی آورم بــه خلــوت تــو جــان را/ آه ای هویــزه، گل کــن و زیبــا بــاش/ بیــدار کــن ســخاوت 
بــاران را/ امشــب ز قطعه هــای بهشــت آورد/ پیکــی ســام شــاه خراســان را )محدثــی،1388: 

.)194

ــری  ــدس، الگو گی ــاع مق ــی دوران دف ــای نقش آفرین ــم و جلوه ه ــای مه ــی از رویکرد ه یک
از قیــام ائمــه معصــوم )علیه الســام( و تأکیــد بــر معنویــات و گرایــش بــه ســمت ارزش هــای 
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مقــدس و معنــوی به خصــوص ایثــار و شــهادت اســت. شــاعر پایــداری، راه و شــهادت امام رضــا 
ــواره  ــد از آن هم ــه بای ــد ک ــینی می دان ــای حس ــت کرب ــدۀ نهض ــام( را ادامه دهن )علیه الس

الگــو گرفــت:

ای خــسرو زمـان ای پـادشاه طوس             چهرت ز زهر کین شد رنگ سندروس

هـمدم ابـاذر مـی گـفت صد افسوس             امـا بـه کربا چـون شـد صدای کوس

                                                                       )فرخی یزدی،1376: 230(.

2ـ1ـ1ـ5  دفاع از محرومان، عدالت محوري و دادگری 

ایــن مــورد یکــي از پرشــورترین مناســك دینــي و آیینــي شــیعیان امام رضــا  )علیه الســام( 
ــت و  ــی اس ــری عموم ــام(  ام ــا )علیه الس ــه امام رض ــبت ب ــران نس ــردم ای ــتی م ــت. دوس اس
ســابقه ای طوالنــی دارد. از همــان زمــان هجــرت حضــرت از مدینــه به طــوس )خراســان قدیم(، 
در مســیر ورود بــه ایــران می بینیــم کــه در هــر شــهر و روســتایی کــه امــام )علیه الســام( وارد 
می شــد، مــورد اســتقبال قــرار می گرفــت. شــکوه ایــن اســتقبال در شــهر نیشــابور زبانــزد عــام 

و خــاص اســت. شــاعر آرزو می کنــد ای  کاش بــر ســر راه امــام قــرار می گرفــت:

پــرسـش تـشنگی را تو آبی، جوابی            ریــگ های بـیابان تـو را مـی شـناسند

کـاش مـن هم عبور تو را دیده بودم            کـوچه های خـراسان، تو را می شناسند

                                                                   )امین پور،1391: 58(.  

ــود کــه مــورد اســتقبال مــردم شــهر طــوس قــرار  مــورد دیگــر برپایــی نمــاز عیــد فطــر ب
گرفــت؛ امــا دســتگاه حکومــت از آن احســاس خطــر کــرد و برنامــۀ نمــاز را تعطیــل نمــود. 
ــوالی  ــران الگــوی انســان واقعــی، سرپرســت و م ــردم ای ــرای م ــام ب ــل، ام ــن دالی ــه ای ــا ب بن
آنــان بــود و مــردم از جهــات مختلفــی حضــرت را دوســت داشــتند و برایــش احتــرام خاصــی 
قایــل بودنــد )قائمــی، 1378: 255(. امــروزه نیــز مســلمانان و غیر مســلمانان پــس از گذشــت 
ــان  ــه ایش ــواره ب ــام( هم ــا )علیه الس ــانی امام رض ــش انس ــاق و من ــل اخ ــال ها، به دلی س
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متوســل می شــوند؛ چــه روز هایــی کــه شــادند ماننــد هنــگام تحویــل ســال نــو و چــه روز هایــی 
ــه مشــهد ســفر و حــرم امــام را زیــارت می کننــد:  ــرای کمك خواســتن و رفــع با هــا ب کــه ب

ــاور  ــن ب ــزده/ در صح ــاران غم ــر/ ی ــمان منتظ ــد/ چش ــره افکنده ان ــای پنج ــه پ ــود را ب خ
ــن همــه  ــن همــه بیمــار/ گره گشــای ای ــب ای ــد/  طبی ــه آمده ان ــه گری ــش/ ب ــای خوی بی انته

ــارزاده،1391: 521(. ــکل )صف مش

ــث  ــا حدی ــت ی ــب روای ــات و در قال ــه در عرصــۀ حی ــا )علیه الســام( چ ــات امام رض از خدم
بعــد از شــهادت، دفــاع از محرومــان و ســفارش ویــژه در ایــن زمینــه اســت. چــه بســیار افــرادی 
کــه در مواقــع گرفتــاری بــه امــام متوســل می شــوند و او آنــان را بــا مهربانــی می پذیــرد )ر.ک: 
أَکَرَمُکــمِعنــَداهللِأَتقاُکــم« رفیعــی،1382: 28(. امام رضــا )علیه الســام( بــا توجــه بــه آیــه »إِنَّ
ــاری وفــادار  ــان و ی ــان پــدری مهرب ــرای آن ــد و ب )حجــرات/ 13( در دل مــردم مهــر می پروران
ــژاد و قومیــت  ــاز می بینــد و ن ــه روي همــه ب ــود. شــاعر پایــداری، درروازۀ حــرم را امــروزه ب ب
و امثــال آن را مهــم نمي دانــد؛ بلکــه انســانیت، شــرافت، درســتي و پاکــي و فروتنــی ـ کــه از 
ــا را  ــد و آنه ــم مي دان ــتند ـ را مه ــام(  هس ــا  )علیه الس ــي امام رض ــاي اخاق ــه ویژگي ه جمل

ــذارد:  ــش مي گ ــه نمای ب

یــاد پــاک او که در دلت مرور می شود               ذهــن تو چراغ روشن شعور می شود     

هـر چه اضطراب و هر چه خستگِی روح               بـا همان نگاه اول از تـو دور  می شود   

دل کــه  مـی تپد  و می تپد  و می تپد                 زیـر  ســایۀ  حـرم  صــبور می شود     

                                                                                   )محبت، 1385: 4(.

ــراد طبقــه  ــی اف ــت امام رضــا )علیه الســام( را ســبب نجــات و رهای ــداری، عدال شــاعران پای
ــان را فراگرفتــه  پاییــن جامعــه از غــم و اندوهــی می داننــد کــه به واســطه ظلــم حاکمــان آن
اســت. درحالی کــه پادشــاهان عــادل نیســتند و بیشــتر از اینکــه بــا رعیــت بــا عدالــت رفتــار 

ــان ســتم می کننــد: ــه آن کننــد، ب
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اخــتر بــرج عـطا گـوهر درج سـخا                    وارث مــوسی رضـا آنکه علی شد بنام     

از تو به عالم شده بازوی ایـمان قوی                     یـافته از عدل تــو دیـن پــیمبر قوام                

                                                              )احمدی و نقوی زاده، 1377: 100(.

ــی آورد و آن را  ــان م ــخن به می ــام(  س ــا )علیه الس ــت امام رض ــات از عدال ــن ابی ــاعر در ای ش
امــری مهــم و کارســاز می دانــد. یکــی اینکــه ســامان یابی جهــان را مدیــون عدالــت امام رضــا   
ــر  ــن پیامب ــداری دی ــوام و پای ــل ق ــان را عام ــت ایش ــر عدال ــد و دیگ ــام( می دان )علیه الس

ــد. ــف می کن ــام، توصی ــن اس ــن مبی ــی دی ــه( یعن )صلی اهلل علیه وآل

ــوان  ــام( به عن ــا )علیه الس ــدگان از امام رض ــل، رزمن ــه باط ــق علی ــرد ح ــای نب  در جبهه ه
پشــتوانۀ مذهبــی و الگــوی خــود در دفــاع از محرومــان و ارزش هــای زندگــی بهــره می بردنــد. 
ــرده و پشــتوانۀ معنــوی  ــه ضامــن آهــو بهــره ب ــر، از تلمیــح ب ــداری در ســرودۀ زی شــاعر پای
را بــرای رزمنــدگان بازنمایــی می کنــد کــه بــه پیــروزی در نبــرد می اندیشــند. شــاعر 
حــّس امیــدواری را در رزمنــدگان بازســرایی کــرده و معتقــد اســت کــه رزمنــدگان ایرانــی از 
ســرمایه های معنــوی و ارزنــدۀ گوناگونــی بهــره دارنــد کــه یکــی از آنهــا، پنــاه مظلومــان؛ یعنی 

ــت: ــام( اس ــا )علیه الس امام رض

در ایــن قطــار، صــدای نالــۀ موالنــا، شــیر خــدا و رســتم دســتان/ عیــن القضــات و ضامــن آهو/ 
تمامی ایــران... )قــزوه،1384: 197(.

امام رضا )علیه السام( اسوه و الگوی دادگری است و در پیشگاه ایشان همه انسان ها یکسانند:

ناهیــد و کیــوان و پرویــن/ صــف در صــف/ در کنــار مــن و آن مــرد روســتا/ در مهمان خانــۀ 
ــوی گرمارودی،1393: 259(. ــتاده ایم )موس ــت آش/ ایس ــت/ به نوب ــه در دس ــو/ کاس ت

امــا جامعــۀ زمــان امــام )علیه الســام( باوجــود عدالــت نامتناهــی ایشــان، آکنــده از اختنــاق 
ــن اوضــاع انتقــاد کــرده و از امام رضــا  ــر از ای ــوده اســت. شــاعر در بیت هــای زی و ناعدالتــی ب
ــه  ــرت ک ــارگاه آن حض ــت را در ب ــدۀ عدال ــر گم ش ــد و گوه ــاری می خواه ــام( ی )علیه الس
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ــان  ــه عام ــر آن اســت ک ــاعر ب ــد. ش ــی اســت، جســتجو می کن ــری و دادخواه ــر دادگ مظه
پلیــدی ریاکارانــه بــه دامــان امــام )علیه الســام( متوســل شــده اند و اکنــون هنگامــی اســت 
کــه دادخواهــی امــام بایــد ایــن سلســلۀ سم پاشــان را از ریشــه بخشــکاند. اشــعار زیــر تجســم 

و تصویــری از ظالمــان و طایفــۀ مأمونیــان در زمــان حــال اســت:

تــو بــاغ پنجــرۀ پــوالدی/ و عطــر عافیــت از توســت/ تویــی کــه طعمــۀ سمپاشــان بــودی در 
غربــت/ هــوای ســم زده/ در ســرزمین پراکنده ســت/ و بیمــاران/ کنــار پنجره انــد/ و سمپاشــان/ 
ــاه  ــو را/ پن ــاک ت ــوی پ ــد/ و ک ــو برمی دارن ــوی ت ــه س ــدم ب ــتاخ/ ق ــه گس ــربلند/ چ ــه س چ
ســم زدگان را/ هزاربــاره بــه ننــگ مکــر و دروغ و قــرق می آالینــد/ هــوا پــر از درد اســت/ هــوا 
پــر از بیمــاری/ و پشــت پنجــرۀ پــوالد/ شــفای بیمــاری/ دخیــل بیمــاران/ بــه دفــع سلســلۀ 

سمپاشــان بســته اســت )صفــارزاده،1391: 281ـ282(.

2ـ1ـ1ـ6   اخالق نیکو 

یکــي از ابعــاد مهــم زندگــي امام رضــا )علیه الســام( بُعــد اخــاق و رفتارهــاي ایشــان اســت. 
ــمنان  ــي دش ــه حت ــود ک ــه ای ب ــل وجــودي آن حضــرت به گون ــي و فضای ــای اخاق ویژگی ه
ــا مــردم در نهایــت ادب،  خویــش را نیــز شــیفته و مجــذوب خــود کــرده بــود. آن حضــرت ب
ــات  ــرد. در روای ــدا نمي ک ــردم ج ــود را از م ــچ گاه خ ــرد و هی ــار مي ک ــي رفت ــع و مهربان تواض
ــا امام رضــا )علیه الســام(  آمــده اســت: مــردي از اهالــي بلــخ مي گویــد: »در ســفر خراســان ب
همــراه بــودم. روزي ســفره گســترده بودنــد و همــۀ خدمتگــزاران و ســیاهان را بــر آن ســفره 
نشــاند تــا همــراه ایشــان غــذا بخورنــد. مــن بــه امــام عــرض کــردم: فدایــت شــوم! بهتــر اســت 
اینــان بــر ســفره اي جداگانــه بنشــینند. امــام فرمــود: »پــروردگار همــه یکي اســت، پــدر و مادر 

همــه یکــي اســت و پــاداش هــم بــه اعمــال اســت.« )کلینــی،1362: 201(.

ــوده  ــه  )علیهم الســام(  ب ــر ائم ــات نیکــوی امام رضــا   و دیگ ــردن همیشــه از صف کمــك ک
ــا  ــام نه تنه ــت ام ــف و محب ــد. لط ــی کرده ان ــفارش های فراوان ــز س ــه نی ــن زمین ــت. در ای اس
شــامل اصحــاب و نیازمنــدان اســت بلکــه دشــمنانش نیــز از آن بهــره می بردنــد. شــاعر نیــز 
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ــر می کشــد: ــه تصوی ــه ب ــل اســت ـ این گون ــی کام ــه الگوی ــام را ـ ک ــی ام ــد اخاق ــن بُع ای

ــن کارا/ آدم  ــا ای ــه ب ــت ک ــد/ می گف ــود نیازمن ــی ب ــر ک ــه ه ــردم/ ب ــه م ــرد ب  کمــك می ک
ــری،1387: 7(. ــرد... )خیب ــی می ک ــم/ او مهربان ــمنان ه ــه دش ــی ب ــربلند/ حت ــه س می ش

3. نتیجه گیری

ــی  ــل، مؤلفه های ــه باط ــا جبه ــرد ب ــل و نب ــق و تقاب ــۀ ح ــای جبه ــه کارکرد ه ــن ب پرداخت
تعریــف می شــوند کــه در تمامــی دوران از ارزش و اهمیــت خاصــی بــرای پیــروان جبهــۀ حــق 
ــاً در  ــوان نامیــد و تقریب ــداری« می ت ــی را »مؤلفه هــای پای برخــوردار اســت. چنیــن مؤلفه های
ــه  ــه بیشــتر ب ــر چ ــه ه ــود. توج ــت می ش ــی یاف ــوه های دین ــی اس ــا و زندگ ــی کتاب ه تمام
مؤلفه هــای پایــداری، ریشــه در صبــر، اســتقامت و مبــارزه بــا کفــر دارد و باعــث ترویــج صلــح 
ــد و  ــاال می برن ــه را ب ــت جامع ــوع مقاوم ــل در مجم ــن عوام ــود. ای ــوری می ش و عدالت مح
ســبب تحــرک و پویایــی جامعــه می شــوند. بنا برایــن، کتاب هــا، آموزه هــا و اســوه های دینــی 

ــد. ــمار می رون ــن به ش ــداری ایران زمی ــات پای ــی ادبی ــه مبان ازجمل

ــر،  ــداری معاص ــاعران پای ــعار ش ــل اش ــون و تحلی ــع گوناگ ــن از مناب ــس از یاری گرفت    پ
ــامی ـ  ــران اس ــام( در ای ــا )علیه الس ــر امام رض ــد مطه ــود مرق ــا وج ــه ب ــت ک ــوان گف می ت
کــه از دیربــاز تاکنــون تأثیــر شــگرفی در ادب فارســی داشــته اســت ـ و همچنیــن جلوه هــای 
پایــداری ماننــد شــفاعت محرومان، جهــاد در راه خــدا و پیروی از تعالیم اســامی، آزاداندیشــی، 
ــر آگاهی بخشــی، دفــاع از  اخــاق نیکــو، ســتایش شــهادت امام رضــا )علیه الســام( مبتنــی ب
ــان، عدالت محــوري و دادگــری، الگوگیــری از اســوه های دینــی و شــخصیت امام رضــا  محروم
)علیه الســام( و بازتــاب آنهــا در اشــعار شــاعران پایــداری معاصــر )و از جملــه شــاعران انقــاب 
اســامی، دفــاع مقــدس و رضــوی(، ســیره و فرهنــگ رضــوی مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری، 

ــداری به شــمار آورد.  ــی ادبیــات پای ــوان ســیره و فرهنــگ رضــوی را یکــی از مبان می ت
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