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 در اشعار شعراي شيعي معاصرش) ع(سيماي امام رضا 
 
 
 
 
 
 دكتر ابراهيم فالح 
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري 

 
 1389/11/25: تاريخ پذيرش                 1389/9/13: تاريخ دريافت

 
 

 چكيده 
 

نمود بيـشـتـري دارد،      )  ع( از اغراض شعري كه در آثار شاعران شيعي معاصر امام رضا   
 . توان به مدح و رثا و نشر فضائل آن حضرت اشاره نمود مي

همواره مـورد تـوجـه شـعـرا و            )  ع( آذين بندي سخن و شعر به فضائل و مناقب ائمه   
اي بيانگر اعتقاد و احترام به اين بزرگواران و حـريـم واليـت و         نويسندگان بوده و به گونه

 . مهر جواز يافته است) ع(و ائمه ) ص(امامت است و از سوي پيامبر 
دعبل، »  در اشعار شعراي شيعي معاصرش)  ع( سيماي امام رضا « اين پژوهش، با عنوان   

ابو نواس، ابراهيم بن عباس صولي درصدد است كه درون مايه اشعار اين شاعران عرب را   
 . در اين خصوص مورد بررسي و مداقّه قرار دهد

كه خود را نسبت به بيان حقـايـق و     )  ع( از آنجايي كه شاعران دوستدار و پيرو اهل بيت   
دانستند، در ايفاي رسالت، نهايت توان خود را به كار  نشر فضائل اين خاندان پاك موظف مي

و با معرفي نقش پيشوايي و طاليه دارانه آن حضرت در ميان امت، بيان مظلوميـت و    .  بستند
و در پايان نتيجه گرفـتـه   .  اند ها را از هنر شعر برده ستمي كه بر او رفته بود، بهترين استفاده

شده كه شاعران معاصر امام به ايفاي نقش كارآمدشان در اثبات حقانيت واليت و زمامداري 
و همچنين به بيان سجاياي اخالقي و كرامات و مقام علمي و مدح اجداد پاكش )  ع( امام رضا 

 . و فرياد رس بودن حضرت پرداختند
 
 . ، شعر، دعبل، ابونواس، ابراهيم بن عباس صولي)ع(امام رضا  :هاي كليدي اژهو
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 مقدمه
هاي الهي و درياي بخشنده هستند، به خاطر عظـمـت و      اصول كائنات و فروغ)  ع( اهل بيت  

ها علومي ظـاهـر    از مدرسه آن.  ها بود كه آدم به كرامت سجود فرشتگان مفتخر گشت بزرگي آن
اگر شيوه زندگـي آنـان     . باشند و در روز قيامت اميد مخلوقات مي. شد كه همانا اسرار وجود است

گمان مشكالت اجتماعي و اخـالقـي كـه بشـر          سر مشق و الگوي جوامع بشري قرار گيرد، بي
 . ها دست به گريبان است از ميان خواهد رفت كنوني با آن

گشت و همه  سرعت زبان به زبان مي از آنجا كه شعر، بهترين ابزار رسانه آن روزگار بود كه به 
كننـد   از اين رو بعضي از شاعران تالش مي.  بست ها نقش مي شد و آسان در خاطره جا منتشر مي

تا با زبان رساي شعر حقانيت رهبران الهي و حقايق پنهان را به فرهنگ جامعه و شعور اجتماعي 
 . منتقل سازند و آن را در طول زمان جاودان نمايند

هـا، هـمـواره         ، به خاطر اثر بخشي عميق شعر در دل انسان) ع( هاي ائمه معصومين  تشويق 
داشت كه، درباره فضائل و مناقب و كرامات و منزلت رفيع آن بـزرگـواران    شعراي متعهد را وا مي

 . شعر بسرايند
ما قال فينا مومن شعرا يمد حنا به اال بني اهللا تعالي له مدينه فـي  « :  فرمايند مي)  ع(امام رضا  

مومني كه درباره ما يك بـيـت   : ( ) 7، ص 1، ج 1363صدوق، ( »  ...  الجنه اوسع من الدنيا سبع مرات،
تر از    كند، كه هفت بار وسيع شعر بگويد و ما را مدح كند خداوند شهري در بهشت براي او بنا مي

 ....)دنياست
 : سرودند از جمله خود شعر مي) ع(امام رضا  

 و لكن قل اللهم سلم وتمم   اذا كنت في خير فال تغترر به
)84، 1974دخيل،(  

داشتند و بـه   جستند و شاعران متعهد معاصر خود را گرامي مي و به اشعار ديگران تمسك مي 
هنگامي كه ابراهيم بن عباس صولي در مـرو خـدمـت          .  دادند آنان هداياي مادي و معنوي مي

بـيـسـت    )  ع( سرود،  امام رضا   )  ع( حضرت شرفياب شد، بعد از اين كه اشعاري درباره اهل بيت 
ص    1ج 1373سيد مرتضي،( .  ها  نقش بسته بود به ابراهيم بخشيد هزار درهم كه نام مباركش بر آن

485 .( 
كه دعبل، قصيده معروف تائيه خود را نزد امام خواند، حضرت ده هزار از    همچنين بعد از اين 
هاي خود را هـم بـه او        ها بود به او بخشيده و يكي از پيراهن هايي كه اسم شريفش بر آن سكه
و يا ابونواس از ديگر شعراي معاصر امام، هنگامي كه اشـعـارش   )  650، ص 2، ج 1363صدوق، ( .  داد

در ايـن    )  143ص      2همان، ج     ( را درباره امام خواند، حضرت دستور داد سيصد دينار به او بدهند 
) ع( مقاله، به بررسي اشعار دعبل، ابونواس و ابراهيم بن عباس از شاعران معاصـر امـام رضـا          

 . پرداخته شده است
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 ) ع(و ائمه ) ص(مقام و منزلت شعر و شاعري نزد پيامبر 
. و ناقدان شعر و ادب بوده اسـت )  ع( و ائمه )  ص( اهميت شعر و جايگاه آن مورد توجه پيامبر  

شعرا، زبان ملت و تنها وسيله تبليغاتي در آن زمان بودند، و شعر هم به داليل بسيار، از جـملـه       
ماندگاري در حافظه و دلپذيري آن به دليل داشتن طنين آهنگين، بر بسياري از فنون ديگر عرب 

العاده شاعران را در مدح پاكـان و     فوق)  ص( از همين روست كه رسول اكرم .  برتري داشته است
. نـهـاد     نمودند، ارج مـي      فرمود و به آنان كه رسالت شعر را مراعات مي ذم مخالفان تشويق مي

وارد شد، و شعر خـود را خـوانـد          )  ص( بر پيامبر »  عمروبن سالم« عنوان نمونه هنگامي كه  به
 ) 5، ص 2، ج 1366اميني، (.  »حقا كه ما را ياري نمودي، خدا يارت باشد«: حضرت فرمود

ترين و سحرآميزترين گفتارها و بيان در شعر متجلي است و جايگاه خاصي براي شـعـر در        زنده
نـقـل   )  ص( در اين رابطه از حضرت رسول اكـرم    .  هاي علم و معرفت وجود دارد اغلب رشته 

 ). 190، ص 2003عبيدي، (. »ان في البيان لسحرا و ان من الشعر لحكمه«: شده است كه
صـدوق،  ( »  من قال فينا بيتا من الشعر بني اهللا له بيتا في الجـنـه  « :  فرمايد مي)  ع( امام صادق  

اي در بهشت بـراي او       هر كس درباره ما يك بيت شعر بسرايد، خداوند خانه: ( ) 5، ص 1، ج 1363
 ). دهد قرار مي

از مال من فالن مـقـدار وقـف كـن بـراي              « :  كه)  ع( به امام صادق )  ع( وصيت امام باقر  
سرايي كنند، ناظر به  اند بر من نوحه سرايان كه تازه ده سال در مني موقعي كه حاجيان جمع نوحه

اهميت شعر و استفاده از آن به عنوان وسيله تبليغي موثري است در خدمت دين و اهداف عاليـه  
 ). 119، ص 1359وند،  آيينه(. »اسالمي

ولي هميـن كـه     .  هرچند كه شاعري آلوده و بدمنش بود و از رفتارش ناراضي بودند)  ع( ائمه  
ديدند كه در راه هدايت و ترويج دين و بيان حقايق و فضائل و    افكار و اشعارچنين شعرايي را مي

و .  نگريستند ها به ديده استرحام مي مناقب مفيد است، از اعمال بدشان چشم پوشي كرده و به آن
 . نمودند كردند و احساسات مؤمنين را به اطرافشان تحريك مي برايشان طلب آمرزش مي

) ع( شعري نوشت كه در آن از پدر بزرگوارش حضرت رضا )  ع( ابوطالب قمي به حضرت جواد  
حضرت شعـر  .  ياد نموده بود و از آن حضرت خواست تا اجازه دهد درباره ايشان نيز شعري بگويد

قد احسنت فجزاك اهللا خيـرا  « :  را از كاغذ بريد و در قسمت سفيد باقي مانده در باالي آن نوشت
اي كه خداوندت جزاي خير دهد، بر مـن و     نيكو سروده: ( ) 350كشي، بي تا، ( »  اند بني و اندب ابي
 ).بر پدرم مرثيه بگوي

هـاي امـام        در كربال، سـروده )  ع( هاي حسين بن علي  ، سروده) ع( هاي اميرالمؤمنين  سروده 
و ديگر ائمه، ترجمان توجـه  )  ع( در رثاي پدر بزرگوارش و همچنين اشعارش امام رضا )  ع( سجاد 

اكنون بـه    .  آنان به فضيلت شعر، تأثير عميق آن و جايگاه و منزلت شعر نزد خاندان رسالت است

 در اشعار شعراي شيعي معاصرش) ع(سيماي امام رضا 
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 74 دانشنامه
كه شعرايي كه  با توجه به اين.   پردازيم مي)  ع( هاي اشعار شعراي معاصر امام رضا  مايه شرح درون

اند بسيارند، در اين مقاله فقط به اشعار سه تن از شعراي معـاصـر    شعر سروده)  ع( درباره امام رضا 
و در )   9:  1394دخيل، ( »  . دعبل الخزاعي، ابونواس، ابراهيم بن عباس الصولي« :  امام كه عبارتند از

اند، پرداخته شده است و خالصه مضمون  حضور آن حضرت اشعاري سروده، وصله دريافت نموده
 . شود اشعار هم به فارسي بيان مي

 
 ابو نواس  -1

فـاخـوري،   ( .  هجري  در اهواز به دنيا آمـد       145حسن ابن هاني معروف به ابونواس در سال  
ابـونـواس   « :  گويد ابن منظور صاحب لسان العرب مي.  و شاعر ايراني و شيعي بود)  692، 1 ، ج1422

تمايل زيادي داشت و جرأت اظـهـار   )  ص( كرد و به اهل بيت رسول اهللا  شيعه بوده ولي تقيه مي
 ) 334، ص 5، ج 1406امين، (» .دوستي اهل بيت را به طور علني نداشت

ابونواس نقش مهمي در پيشرفت ادبيات شيعه داشت و از بارزترين شعراي عصـر عـبـاسـي        
تـوانسـت در      مند بود مي و چون از احساس ادبي رقيق و توصيف دقيق و اسلوب زيبا بهره.  است

شيخ آقا بزرگ تهراني آن را از تصانيف شيعـه  « ديوان شعري دارد كه .  جامعه تأثير زيادي بگذارد
 ) 140، 3، ج 1408آقابزرگ تهراني، (» .كند ذكر مي

كه عمويم به من گفت،  ابونواس گـفـتـم كـه       « كند  ابوسهل اسماعيل بن نوبختي نقل مي 
تر از تو نديدم، درباره هر معني و مفهومي شعر گفتي، خمريات و طرديات را ترك نكردي  شرم بي

امام در مرتبه :  ابونواس جواب داد.  كه در زمان تو است، شعري نسرودي)  ع( ولي درباره امام رضا 
بااليي قرار دارد و من شعري در باره او نسرودم مگر به خاطر اكرام و تعظيم آن حضـرت، و در      

پس بعد از چند لحظه چـنـيـن    »  . شأن و منزلت من نيست كه در باره آن امام همام شعر بسرايم
 :سرود

 في فنونٍ مـن الكالم النبيه     قيل لي انت أحسن الناس طُرّاً
 جتنيه    لك من حبد القريض مديــحي مـدفي ي رثمرُ الدي 

 و الحضال التي تجمعن فيه   فعلي ما تركت مدح ابن موسي 
 كان جبرئيلُ خادمــا البيه    قلت ال أستطيع مدح امـــامٍ 

چيزي نگفتي، با استناد به )  ع( شاعر در اين ابيات در پاسخ اين سوال كه چرا درباره امام رضا  
كه من در ستايش از امامي كه جبرئيل خدمتگذار پدرش بوده است، راه :  گويد حديث معروفي مي

كند  بيت آخر را ابونواس از حيث معروفي اقتباس مي)  245، 1424ابن منظور، ( .  به جايي نتوانم بردن
را در كودكي هنگامي كـه مـادرش       )  ع( جبرئيل گهواره امام حسين :  اش چنين است كه خالصه

در گـهـواره گـريـه       )  ع( داد و امام حسين  به كارهايش مشغول بود، تكان مي)  س( زهراي اطهر 

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 75 
و ابونواس با توجه بـه ايـن       .  داد تا آن حضرت گريه نكند كرد و جبرئيل گهواره را تكان مي مي

 .»كان جبرئيل خادمأ لأبيه«: گويد حديث مي
: علي بن ابراهيم بن هاشم از پدرش روايت كرد كه ابو الحسن محمد بن يحيي فارسي گفت 
كه آن حضرت بر روي قاطري سوار و از  افتاده، در حالي)  ع( يك روز نگاه ابونواس به امام رضا « 

اي فـرزنـد رسـول      :  ابونواس به امام نزديك شد، و سالم كرد و گفت.  نزد مأمون خارج شده بود
و ابـونـواس   .  بگو:  امام فرمودند.  ام دوست دارم اين ابيات را بشنوي خدا، ابياتي درباره شما سروده

 : چنين سرود
 تجري الصلوه ُ عليهم أينما ذكروا    مطهرون نقيات  ثيابهـــــم 
هِِبا حين تَنسفتخَرُ   من لم يكُن علّويفي قديم الــــدهر م فما لَه 
 ري خَلقًا فَأتقَنَـــها بها البشـرُ   فا للّه لموا و اصطفاكُم أيصفّا كُم 
 علم الكتابِ و ما جائت  بِه السـُور   فأنتم المألُ األعلي و عنـدكُم 

هـايـي      دل   را از خانداني مي داند كه پاك و پاكيزه و پـاك )  ع( در اين ابيات، شاعر امام رضا  
هر ” دهد،  و ادامه مي.  گردد هستند كه، هر كجا نامشان برده شود، درود و سالم بر آنان جاري مي

خداوند، از آن هنگام كـه    .  اي براي افتخار و مباهات ندارد كس در نسب خود، علوي نباشد، مايه
هاي بـرگـزيـده،     اي انسان.  شان داد، شما را پاك و برگزيده قرار داد مخلوقات را آفريد و استواري

هاي قرآن آمـده     هستيد و در نزد خود علم كتاب و  آنچه را كه در سوره»  مأل أعلي« همانا شما 
كه بـه     مفهوم كالم ابونواس اين است كه ائمه معصوم هستند، به جهت اين.  “ است، يكجا داريد

 . عقيده شيعه امامان معصومند
اي كه كسي بر تو پيشي نگرفت و به غالمـش   اشعاري سروده:  در پايان اين ابيات امام فرمود 

سيصـد  :  امام فرمود.  سيصد دينار موجود است:  غالم گفت.  چيزي از نفقه همراهت هست:  فرمود
پس آن حضرت ادامه داد، شايد سيصد دينار كم باشد، پس يك قـاطـر     .  دينار را به ابونواس بده

 )143، 1363صدوق، (. »هم به او بده
اش خارج شد و سواري  روزي ابونواس از خانه:  كند كه بوالعباس محمد بن يزيد مبرد نقل ميا 

 : بود و ابونواس چنين سرود) ع(را در مقابلش ديد، گفته شد آن شخص امام رضا 
 أذا أبصرتك العينُ من بعد غايته    أثبتك القلب و عارض فيك الشَك 
 نسيمك حتي يستــدلُ بك الركّب    و لو انّ قوناً  أمموك لَقادهـــم 

) 55، 1406امين، (  
كند كه، اگر چشم تو را ببيند و دچار ترديد شود، قلب تو را اثبات  در اين ابيات شاعر، بيان مي 
 . كني تا به هدايت برسند ها را رهبري مي عنوان امام برگزيدند تو آن قومي كه تو را به. كند مي

 در اشعار شعراي شيعي معاصرش) ع(سيماي امام رضا 
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 دعبل خُزاعي  -2

و از شعـراي  )   737، 1380فاخوري، ( »  . هجري در كوفه متولد شد 148دعبل خزاعي در سال «  
) ع( اشعار زيادي در مورد اهل بـيـت     .  متعهد شيعي است  كه معتقد بود امامت حق علويان است

محمد بـن قـاسـم بـن         .  طبع و داراي بينش عميق و ژرف نگر بود شاعري خوش.  سروده است
، 4، ج     1366اميني، ( »  . شعر به دعبل خاتمه يافت« :  گفت از پدرم شنيدم كه مي:  گفت مهرويه مي

هـاي     سـروده )  ع( و امـام رضـا       )  ع( و در رثاي امام حسين )  ع( دعبل در فضائل ال علي .  ) 275
ي تائيه دعبل از بهترين نوع شعر و شكوهمندترين نمـونـه    قصيده« .  بسياري بر جاي نهاده است

اهميت ايـن     ) 29، 18، ج 1374اصفهاني، (» .سروده اند) ص(مداحي است  كه درباره خاندان پيامبر 
اي است كه در آن، آن        تر از همه اشاره قصيده فراوان است و بر آن شروحي نوشته است، مهم

گفته شده است كه دعبل وصيـت كـرد كـه        « .  رفته است)  ع( هم در زمان دعبل به امام عصر 
 246اين شاعر انقالبي و متعهد در سال « .  ) 740:  1380فاخوري، ( »  . قصيده تائيه را در قبرش نهند

دعبل در .  ) 110، 1370مقّرم، ( »  .  ي شوش در خوزستان شهيد شد دست مأموري در قريه هجري به
را )  ع( در قم كه خبر وفات حضرت رضـا      :  گويد مي)  ع(وصف مناقب و فضائل و رثاي امام رضا 

 : خود را در سوگ آن حضرت سرودم» قصيده رائيه «شنيدم، 
 
 
 
 
 
 

توانند معذور باشند، ليـكـن    مي)  ع( اميه دركشتار اهل بيت   گويد، بني دعبل در اين ابيات، مي 
دهد در كنار مرقد امام در طوس توقف نـمـا و      و ادامه مي.  بينم براي بني عباس من عذري نمي

در حقيقت طوس را بهـتـريـن    .  اي بدان هرگز براي طلب حاجتي درمكاني نظير آن توقف نكرده
دارد كه مـي    )  ع( كند، كه اشاره به روايتي از امام رضا  مكان براي برآورده شدن حاجات ذكر مي

اني ساقُتُل بالسمِ مظلوماً، فمن زارني عارفاً بحقي غفرما تـقَـدم مـن ذنـبـه و مـا                 « :  فرمايد
من به زودي مظلومانه با زهر كشته مي شوم، پس هر كس مـرا  : ( ) 645، 2، ج1363صدوق، ( »  تأخَّرَ

 ).با شناخت حق من زيارت كند خداوند گناهان پيشين و پسين او را مي بخشد

 وال أري لبنــي العباس  من عـذُرِ  معذورين إن قتلــــــوا  ةأري اميـ
 ان كُنت  تَربع من دينٍ علـي وطَرِ   اربع بطوس علي قبــر الزكي بهــا 

 !وقبر شَرِّهم، هــــــذا مــن العبرِ  خيرُ الناسِ كُلّهِم: قبران في طوس
 علي الزكّي بقرب الرجسِ من ضررِ  ماينفع الرجس من قرب الزكّي و ال 

 لَه يداه، فَخُذ ما شئت أوفَــــــذَرِ   هيهات كُلُّ أمرِيء رهنٌ بما كَسبت 

) 107، 1417ديوان دعبل، (    
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يكي مـرقـد   )  و قبر هارون خليفه عباسي)  ع( كه اشاره به قبر امام رضا ( دو قبر درطوس است  

ي عبرت و  ها، و اين مايه ها است در روي زمين و ديگري قبر شريرترين انسان ترين انسان شريف
زيرا هر فرد در گرو اعـمـال   .  رساند هرگز همجواري ناپاك با پاك، ضرري به امام نمي.  پند است

ي قـرآن دارد كـه            ي به آيـه    از سخنان من پند بگير يا رهايش كن  اين بيت .  خويش است
هـاي خـويـش       هر انساني در گرو كرده: ( ) 22: طور(» كُلُّ أمريء بما كَسب رهينٌ... «: فرمايد مي

 ). است
الرشيد، در مسجـدالـحـرام     دارد، زماني كه هارون)  ع( در بيت دوم اشاره به فرمايش امام رضا  

چه دور است خانه و   « :  فرمايد در بيرون بودند، شنيده شد كه حضرتش مي)  ع(بود وحضرت رضا 
آوري و  بزودي من و او را كنار هم گرد مي!  اي طوس!  چه نزديك است ديدار و پيوند، اي طوس

. و اين موقع، دو انگشت سبابه خويش را به هم نزديـك كـرد    .  همانا ما همچون اين دو هستيم
ابن شهرآشـوب،  ( .  » آنگاه كه حضرت در كنار هارون مدفون گرديد، هدف از اين گفته روشن گرديد

 ) 395: 2بي تا، ج
) ع( خود را به نظم كشيد آهنگ ديدار حضرت رضـا    » قصيده تائيه«وقتي » دعبل خزاعي« 

بـا خـود     « :  چون به خدمت حضرت درآمد، عرض كرد.  را نمود و به جانب خراسان عزيمت كرد
. » را بـخـوان       آن:  حضرت فرمود.  را قبل از شما براي هيچكس نخوانم ام كه آن سوگند ياد كرده

 )263، 2، ج1363صدوق، (
 . كه بدين بيت رسيد سپس دعبل آغاز به خواندن شعر كرد، تا آن  

 تَضَمنَها الرحمن ُ في الغُرُفات     ٍ ةو قبرٌ ببغداد لنفسٍ زكيـ
) 61، 1417ديوان دعبل،(  

دارد، كه آن نفس پاكيزه را خـداونـد در     )  ع( شاعر در اين بيت، اشاره به قبر موسي بن جعفر  
آيا در اينجا، دو بيت به اشعار تـو    :  فرمود)  ع( سپس امام رضا .  هاي بهشت، فرو گرفته است غرفه

 : پس حضرت فرمود. بفرمائيد: عرض كرد» دعبل«ات تكميل گردد؟ نيفزايم تا قصيده
  ن مصيبتهو قبرٌ بطوسِ يا لَها م    رقاتفي األحشاء بالح توقَّد 
 يفرج عنّا  الهم و الكُرُبــات    الي الحشرِ حتي يبعث اهللا قائماً

) 263، 264، 2، ج1363صدوق (  
هاي آتشين بر جـان   در طوس قبري است كه از مصيبت جانكاهش، چه شعله:  فرمايد امام مي 

قائم را برانگيزاند كه غم هاو اندوه ما رااز ميـان  « تا روز حشر، هنگامي كه خداوند .  و دل مي زند
هو قبري و ال تنقضي االيام و « :  اين قبر از آن كيست ؟ حضرت فرمود:  دعبل گفت»  . دارد برمي

الليالي حتي تصير طوس مختلف شيعتي و زواري الّا و من زاري في قربتي بطوس كان معي فـي  
شـب هـا و       .  آن قبر از آن من است: ( ) 339تا،  ابن شهر آشوب، بي( »  . در جتي يوم القيامةِ مغفوراً له
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 78 دانشنامه
! هـان .  گـردد  كه طوس، محل آمد و شد شيعيان و زائران من مي رسد مگر آن روزها به پايان نمي

ام خواهد بود؛ در    گاهم طوس، زيارت كند، روز رستاخيز همراه من در درجه هر كس مرا در غربت
 : اين بيت را خواند» دعبل«و چون .) حالي كه گناهانش بخشيده شده باشد

 و أَيديهم من فيئهم صفرات   أري فَيئَهم في غير هم متَقَسماً
) 63، 1417ديوان دعبل، (  

در ميان غير تـقـسـيـم       )  ع( كه حقوق و اموال اهل بيت  شاعر در اين بيت اشاره دارد به اين 
السالم گـريسـت و      حضرت عليه.  بينم شود و دستان ايشان را از حق و مال خويش خالي مي مي

اي اي دعبل، تمامي حقوق ما را به غارت بردند، اول فـدك را غصـب        كه راست گفته« :  فرمود
داشـتـنـد، چـپـاول        )  ص( كردند، و جانشينان بعدي از خلفاي جور آنچه را كه خاندان پيامـبـر     

 ) 263، 2، ج 1363صدوق، (» .كردند
 : وقتي دعبل اين بيت را قرائت كرد 

 أكُفا عن األوتار منقبضات    اذا وتروا مدوا إلي و اتريهم 
) 338، 4ابن شهر آشوب، بي تا، ج(  

گشايند كـه از       سوي ظالم مي هايي را به رود، دست هنگامي كه جنايت وظلمي به ايشان مي 
كسي از هيأت حاكمه جور گوش :  كند كه در اين بيت، شاعر اشاره مي.  انتقام، بازداشته شده است

الـعـبـاس       دادند، و مردم زمان نيز از ترس حكام بني اميه و بـنـي       به شكايت و حرف آنان نمي
. خواند)  ع( وقتي دعبل اين بيت را در حضور امام .  دادند العملي از خود نشان نمي هيچگونه عكس

أجـل و اهللا      « :  هاي مبارك خود را به پشـت و رو چـرخـانـد، فـرمـود                 دست)  ع( امام رضا 
هاي ما از گرفتن انتقـام بسـتـه       آري به خدا سوگند، دست: ( ) 263، 2، ج 1363صدوق، (» منقبضات
 ).شده است

كـه از جـاي       « :  فرمـود »  دعبل « كه اشعار دعبل به پايان رسيد، برپاخاست و به  بعد از اين 
دعـبـل   « .  سوي دعبل فـرسـتـاد      خويش حركت نكند و بعد، صد دينار رضوي به همراه خادم به

و كيـسـه   .  ام ام را به طمع كمكي نسروده سوگند به خدا كه من براي اين نيامده و قصيده:  گفت» 
. هاي حضرت را درخواست نمود تا بدان تبرّك بـجـويـد      اي از جامه اما جامه.  دينارها را بازگرداند

اي بلند از خز براي او فرستاد و به خادم پيغام داد كه به او    كيسه پول را با جامه)  ع( حضرت رضا 
بـه  »  دعـبـل  « .  را نزد من باز نفـرسـت    شوي، پس آن ي زر محتاج مي زودي به كيسه بگويد، به

 ) 109، 1370مقرّم، (» فرمان امام، كيسه زر و جامه را گرفت
 : چنين سروده است) ع(در رثاي امام » أال أيها القبر الغريب«ي  دعبل در قصيده 

 ـــلُّهحم هـا القبــــرُ الغريــــبتونُ   اَال أيه اتاريالس بطوسٍ، عليـــــــك 
 بِك الدينُ و الدنيــــــا، وأنت ضمينُ   بِك العلم والتقوي، بِك الحلم والحجي،

 ) 178، 1417ديوان دعبل، (
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ها بر او ريزان  در خراسان غريب است و اشك)  ع( گويد كه امام رضا  دعبل در اين قصيده مي 

عنـوان   داند و به و آن حضرت را معدن علم و تقوي و عقل و خرد و دين و دنيا مي.  و جاري است
 . كند ضامن و كفيل معرفي مي

 
 ابراهيم بن عباس الصولي  -3

در بغداد به دنيا آمد و در همان جا رشد  176در سال « شاعر و نويسنده و دولتمرد ايراني تبار  
 .)428، 2، ج1982معلوف، (. »هجري از دنيا رفت 243و نمو كرد و در سامرا در سال 

او را   .  اشعار عالي سرود)  ع( مداح اهل بيت بود و به تشيع گرايش داشت و در مدح امام رضا  
: گفت مي»  دعبل خزاعي« مقام ابراهيم در شعر چنان بود كه .  اند بهترين نويسنده و شاعر شمرده

: 2، ج1374اصفهاني،( »  . پرداخت، گرسنه مي مانديم اگر ابراهيم دولتمرد نمي شد و به شاعري مي« 
225 ( 
» ة الدولــ « ديوان شعر و ديوان رسائل و كتاب العطر و كتاب الطبيخ و كتاب بزرگ« از آثار او  

 )226، 2همان، ج(» . توان نام برد را مي
به واليت عهدي برگزيـده  )  ع( هنگامي كه امام رضا « :  كند هارون بن عبداهللا مهلّبي نقل مي 

 : شد، ابراهيم بن عباس نزد امام رفت و چنين سرود
 ازالت عزاءالقلب بعد التَجلُّد   دمحم البني اوالد مصارع«  

) 232، 2، ج1374همان، (  
آرامش و قرار دل را بعد )  ص( كند كه مصايب اوالد پيامبر  شاعر در مطلع اين قصيده ذكر مي 

شعر او را شنيد و ده هزار درهم، از هـمـان سـكـه       )  ع( امام رضا « .  از صبر و شكيبايي زايل كرد
ابراهيم از آن پس مهر زنان خود را از آن مـال          .  هايي كه به نام او زده بودند به وي صله داد

ي كفن و دفن و حمل جنازه خود بـه گـورسـتـان ذخـيـره            پرداخت و مبلغي را براي هزينه مي
 ) 142: 2، ج1363صدوق، (» .كرد
 : سرايد اي ديگر چنين مي و در قصيده 

 ورهطاً وأجداداً علّي المعظــم   أال إنّ خيرَ النّاسِ نفساً و والداً
 » تكتم«اهللا ةاماماً يؤدي حجـ   أتتنا بـه للعلم والحلم ثامنـــا

) 332، 4ابن شهر آشوب، بي تا، ج(  
را از بهترين مردمان در شرف و بزرگي ذكـر    )  ع( شاعر در اين ابيات، اجداد و پدر و مادر امام  
هشتمين امام و فـرزنـد   )  ع( شود كه امام رضا  و در بيت بعدي مساله امامت را متذكّر مي.  كند مي
حـاكـم ابـوعـلـي        « و   .  و از اشراف عجم بود»  نجمه« )  ع( لقب مادر امام رضا .  است»  تكتم «
تكتم است، قول ابراهيم بن عـبـاس در ايـن بـيـت            )  ع( دليلي كه نام مادر امام رضا :  گويد مي
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 80 دانشنامه
معدن علم ودانش و صبـر  )  ع( كند، كه امام رضا  و همچنين يادآوري مي)  23، 1370مقرّم، ( »  .است

كند و او را بر مأمون برتري  خطاب مي)  ع( ابراهيم بن عباس صولي به امام رضا .  و بردباري است
 : سرايد دهد و چنين مي مي

 علي اهله عادًال  شاهداً    كفي بِفَعالِ امري ء عالـم
 و اليشبه الطارف التالدا   أري  لهم طارفــاً مونقــا 
 و تعطون من مإه واحدا   يمنُّ عليكم  با مــوالكـم 
 يكون أل عدائكم حامدا    فال يحمداهللا  مستنصــرا 
 كما  فضل الوالد الوالـدا    فضلت قسيمك في قعدد 

) 16و 15: 1،ج1363صدوق، (   
از خانواده سخاوتمند و بزرگواري است كه مجد و عظمت )  ع( گويد كه امام  در اين قصيده مي 

مجد و عظمـت  .  و بزرگي اصيلي دارند و مأمون كه از عباسيان است مجد ظاهري و عرضي دارد
همچنيـن در    .  دارد اصلي و ذاتي كجا؟ و مجدظاهري كجا؟ و خداوند دشمنان شما را گرامي نمي

و مأمون از نظر آباء و اجداد در انتساب به عبدالمطلـب بـا هـم        )  ع( گويد كه امام رضا  ادامه مي
و در قصـيـده       .  كند كه پدر تو بر پدرش عبداهللا بن عباس برتري دارد مشترك بودند و بيان مي

 : گويد ديگري مي
 و صرت أمشي شامخ الرأس   ِ ثـــوب الغني ةلبست بالعفـ

 لكنّنـــــــي آنس  بالنّاسِ    لست ُ الي النسناسِ مستأنساً 
 تهت علـــي التائه  باليأس   أذا رأيت التيه من ذي الغني 
 و ال تضعضــــت لإفـالس   ما إن تفاخرت  علي معـدم 

) 361، 4ابن شهر آشوب، بي تا، ج(  

كنـد،   داند و يار و ياور خلق ذكر مي شاعر در اين ابيات، امام را پاكدامن و عفيف و سربلند مي 
. ورزيـد    در مقابل تكبر  و خود خواهي متكبرين، دوري نموده و بر فقير و مسكين افتخار نـمـي    

ما أحسـن تـواضـع      « :  اقتباس نموده است)  ع( ابراهيم بن عباس در اشعار فوق از فرمايش علي 
نـهـج   ( »  و أحسنَ منه تيه الفقراء علي األغنياء اتكالّاً عـلـي اهللاِ      !  األغنياء للفقراء طلباً لما عنداهللاِ

دست آوردن پاداش  چه نيكوست فروتني توانگران برابر مستمندان، براي به: ( ) 406:  البالغه، حكمت
 ).داري مستمندان برابر توانگران براي توكل به خداست الهي، و نيكوتر از آن خويشتن

خاطر ترس از دشمنان  به.  سروده است)  ع( ابراهيم بن عباس اشعار زيادي در مدح امام رضا «  
 )16، 1، ج1363صدوق، (» .آن را مخفي كرد
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 گيري  نتيجه
رسا و زيبا در اشعار خود به فضائل و منـاقـب حضـرت        با الفاظي)  ع( معاصر امام رضا   شاعران* 

 . اشاره نمودند
 . اند ابونواس در بين شاعران بررسي شده بيشترين شعر را درباره حضرت سروده* 
اي اعـتـقـاد و       اي پسنديده و گونه شيوه)  ع( آذين بندي سخن و شعر به فضائل و مناقب ائمه *  

 . احترام به امامان بزرگوار است
مقام علمي و برتري نژاد پاكش و برگزيده شدن آن حضرت از جانب خداوند در اشعار تبيـيـن   *  

 . شده است
از جمله مطالبي است كه در اشعار شاعران مورد استناد واقع )  ع( مظلوميت و حقانيت امام رضا *  

 . شده است
هم از جمله مسائلي است كـه  )  ع( و غريبي امام رضا )  ع( مصايب و مشكالت ائمه معصومين *   

 . در اشعار اشاره گرديده است
سخاوتمندي و تواضع امام و مجد و عظمتش در اشعار شاعران بررسي شده به صراحت وجـود  *  

 . دارد
استناد به برخي از احاديث مروي از ائمه معصومين در اشعار شاعران معاصر امام به روشـنـي     *  

 . وجود دارد
دفاع از امامت و واليت از اهداف همه شاعران معاصر حضرت بود كه در شعـرشـان  اشـاره        *  

 .گرديده است
خاطر وجود مرقد مطهر حضرت هم از جمله مطالبي اسـت كـه در        برتري سرزمين طوس به*  

 . اشعار شاعران مورد توجه قرار گرفته است
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