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چکیده
از مهمتریـن درونمایههـای شـعر آیینـی ایلام پرداختـن بـه مـدح و منقبـت ائمـۀ اطهـار
(علیهمالسلام) اسـت .بسـیاری از شـاعران معاصـر ایالمـی به سـبب گرایش به مذهب تشـیع،
همـواره عشـق و ارادت خـود را بـه معصومین (علیهمالسلام) در البهالی اشعارشـان به زیبایی
منعکـس کردهانـد .در ایـن میـان عـرض ارادت و اظهـار ادب به پیشـگاه امام هشـتم (ع) نمود
چشـمگیری داشـته اسـت .شـاعران رضویسـرای ایالمی بارگاه نورانـی آن امام همـام را ملجأ
آالم درونـی خـود یافتـه و بـا دیـدی نوسـتالژیک از آن یـاد کردهانـد .گاه آن حضـرت را بـه
شـفاعت خوانده و گاه آرزوی زیارت آسـتانش را در دل نشـاندهاند ،گاه در غم شهادتش نالیده
و گاه از فرخندگـی میلادش بـه خـود بالیدهانـد و بدیـن گونـه در اثبات حقانیـت و والیت و
بیـان ارزشهـای واالی امـام ،شـعر خـود را به زیور مدح ایشـان آراسـتهاند .در ایـن مقاله نگاه
ایـن شـاعران بـه آن امـام همام با بررسـی هفـده مجموعۀ شـعری به شـیوۀ توصیفـی -تحلیلی
واکاوی شـد .از یافت ههـای تحقیـق حاضـر آن اسـت کـه مهمتریـن شـاخصۀ شـعری در بیـان
مضامیـن رضـوی در شـعر شـاعران ایالمـی وجود بعد نوسـتالوژیک اسـت که توانسـته اسـت
اشـتیاق شـاعران بـه زیـارت امـام و غـم دوری و غربـت از آسـتان مقـدس آن حضـرت را بـه
خوبـی تداعـی کند.
واژگان کلیدی :شعر ایالم ،شعر آیینی ،امام رضا (ع) ،نوستالژی.
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مقدمه
اهـل بیـت (علیهمالسلام) بـه عنـوان رحمـت الهـی از روزگاران پیشـین تـا امروز
قداسـت و عظمـت داشـت ه و ب ه عنوان الگو و سرمشـق ،حالل معضلات و مصائب
انـد و اهـل دیـن با توسـل بـه وجود مبـارک آنان
بسـیاری در جوامـع اسلامی بوده 
توانسـتهاند بـه سـرمنزل مقصـود رهنمون گردند .وجـود بابرکت امام هشـتم (ع) در
مشـهد مقـدس ،بیش از هزار سـال اسـت کـه موهبتی گرانقـدر برای ایرانیان اسـت.
عشـق و ارادت بـه آن حضـرت چنـان در وجـود قشـرهای مختلـف مـردم ریشـه
دوانـده کـه نشـانههای آن را میتـوان در زندگـی خـاص و عام مشـاهده کـرد .مردم
ایـران همـواره دلدادگـی خـود را بـه ایـن امـام رئـوف به طـرق مختلـف از جمله:
نـذر ،نوحـه ،تعزیـه ،نقاشـی ،معماری ،شـعر و  ...بـروز دادهانـد .در این میان ،شـعر
بـه عنـوان یکـی از عرصههای عمدۀ ظهـور اعتقـادات و باورهای بشـری از اهمیت
ویـژهای برخـوردار اسـت و شـاعران ایرانزمین بـا هر مذهب و مرامـی و با هر زبان
و کالمـی ،توانسـتهاند تصاویـری بدیـع از ارادت خـود را بـه اهلبیـت (ع)؛ بهویژه
امـام رضا (ع) در بوسـتان شـعر خـود به یادگار نهنـد .در اهمیت ایـن موضوع ،ذکر
قـال فینـا ٌمؤم ِ ٌن ِشـعرأٌ
ایـن حدیـث از امـام رضـا (ع) بسـندهاسـت که فرمـود« :ما َ
اللَ تعالی ل ٌه مدین َه فی الجن ِه أٌ
یَ ٌمـدٌ َحنـا بـ ِه إِال بَنـی َ
ـبع مِـرات :»...
وسـع م ِ َن الدُ نیا َس َ
َ
َ
«مؤمنـی کـه دربـارۀ ما یک بیت شـعر بگویـد و ما را مـدح کند خداوند شـهری در
بهشـت بـرای او بنـا میکنـد که هفت بـار وسـیعتر از دنیاسـت ( »...شـیخ صدوق،
 ،1363ج .)7 :1
در بررسـی شـعر معاصـر ایلام میتـوان دریافـت کـه شـاعران متعهـد و
شیرینسـخن ایالمـی نیـز در سـتایش و مدح اهـل بیـت (ع)؛ بهویژه امـام رضا (ع)
سـرودههای شـیوایی آفریدهانـد کـه از افتخـارات ادبی این دیار کردنشـین به شـمار
میآیـد .پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تـا  17مجموعـۀ شـعری فارسـی و کـردی
از شـاعران ایالمـی («کهکشـان پرچیـن باغـت بـود» از سـالم پوراحمـد« ،بچههای
خاطـرات مـن سلام» و «شـعر از مـن شـفاعت از شـما» از عبدالحسـین رحمتـی،
«تـاوان کلمـات» و «عـذاب دوسـت داشـتن» از عبدالجبـار کاکایی« ،نایرۀ عشـق» از
مرتضـی صحرایـی« ،هشـتمین سـپیده» از مهـدی تقینـژاد« ،النهویـز» از محمدرضا
رسـتمپور و «شایوشـین» از علی شـهبازیزاده و شـعرهای «گناه شـاعر» از اسلام
انصاریفـر« ،دخیـل» از محمدرضـا رشـیدی« ،از راه دوری اومـدم» از نورمحمـد
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ناصـری« ،شـفاعت» از مهـدی احمدیخـواه« ،کفشـداری حـرم» از عبـاس رضایی،
«نجـات» از محمدرضـا رسـتمپور« ،ارتفاع انسـان» از یوسـف رسـتمی و «کهرواس
خـوهر» از روحاهلل باقالنـی) را در آیینـۀ شـعر رضـوی به شـیوۀ توصیفـی -تحلیلی،
واکاوی و تحلیـل نمایـد .در اینجـا ذکـر این نکته ضروری اسـت که تعـدادی از این
ی شـخصی انتشـار دادهانـد؛ لذا در
شـاعران ،پـارهای از اشـعار خـود را در وبالگها 
مقالـۀ حاضـر در ارجـاع بـه آنها شـمارۀ صفحه ذکر نشـده اسـت.
اهمیت پژوهش
شـعر رضـوی بخـش مهمی از شـعر آیینـی را به خـود اختصـاص داده اسـت که با
بررسـی آن میتـوان بـه نـوع نـگاه شـاعران به امـام رضـا (ع) و موضوعـات مرتبط
بـا آن پـی بـرد .از آنجایـی که تاکنون اشـعار شـاعران ایالمی در مـدح و منقبت امام
هشـتم (ع) بـه صورتـی منسـجم و جداگانه بررسـی نشـده اسـت ،ضـرورت انجام
ایـن پژوهـش نمایـان میشـود؛ هـم به جهت آنکـه این اشـعار در مجموعـهای گرد
هـم آینـد و بررسـی گردند و هم آنکه بسـتری بـرای انجام تحقیقات بعـدی در این
زمینه فراهـم آید.
پیشینۀ پژوهش
در موضـوع شـعر رضـوی و جوانب مختلف آن در ادب فارسـی تاکنـون تحقیقات
گسـتردهای بـه انجـام رسـیده اسـت که از جملـه مهمتریـن آنهـا میتوان بـه موارد
اشـاره کرد:

زیـر
	-بیرجنـدی و نقـویزاده ( )1377اشـعار رضـوی را از قـرن ششـم تـا عصـر
حاضـر در کتـاب «مدایـح رضـوی در شـعر فارسـی» گـرد آوردهانـد.
	-در کتاب «تاریخ هزار سـالۀ شـعر فارسـی دربارۀ امام رضا (ع)» به سرپرستی
اسـماعیل آذر ( ،)1389شـخصیت و سـیمای امام رضا (ع) در شـعر فارسـی
تبیین شـده است.
	-روحاهلل هادی ( )1388در مقالۀ «سـیمای امام رضا در شـعر فارسـی از سنایی
تـا جامـی» ،ضمن معرفی شـاعرانی کـه دیوان اشعارشـان به مـدح امام رضا
زینـت یافتـه ،نمونههایی از سـرودههای آنهـا را نیز ذکر کردهاسـت.
	-مقالـۀ «بررسـی تطبیقـی سـیمای امـام رضـا (ع) در شـعر دعبـل خزاعـی و
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سـیدحمید برقعـی» از مجید محمـدی و دیگران ( ،)1394به بررسـی هنر دو
شـاعر مذکـور در عنـوان مقالـه در بیـان سـرودههای رضوی پرداختهاسـت.
	-در مقالۀ «بررسـی سـیمای امام رضا (ع) در اشـعار شعرای شیعی معاصرش»
از ابراهیـم فلاح ( )1389نیـز درونمایـۀ شـعری تعـدادی از شـاعران عرب
همچـون :دعبـل ،ابونـواس و ابراهیمبنعبـاس صولـی خصـوص امـام رضا
بررسی شـده است.
	-ابراهیـم دسـتگیر و عزیـزاهلل عبدلـی ( )1394نیـز «بازتاب سـیمای امام رضا
(ع) در غزلیـات شـاعران معاصـر» را مـورد پژوهش قـرار دادهاند.
	-رضـا ارسـنی ( )1391نیـز در پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد خود به «بررسـی
سـیمای فـردی و اجتماعی امام رضا (ع) در ادبیـات منظوم کودکان» پرداخته
است.
	-همانگونـه کـه مشـاهده شـد تاکنون کتـاب ،مقالـه یـا پایاننامهای بـا عنوان
«واکاوی درونمایـۀ شـعر رضـوی در سـرودههای شـاعران معاصـر ایلام»
نگاشـته نشـده اسـت و ایـن خـود ضـرورت انجـام ایـن تحقیـق را مینمایاند.
روش تحقیق
ایـن پژوهـش ،بـه روش کتابخانـهای و شـیوۀ توصیفی  -تحلیلی انجام شـده اسـت
کـه بر اسـاس آن ابتدا مجموعه اشـعار شـاعران ایالمی ،بررسـی و ابیـات مورد نظر
اسـتخراج گردیـد و پـس از دسـتهبندی ،مورد بحـث و تحلیل قـرار گرفتند.
شعر مدحی
مدیحهسـرایی از قدیمیتریـن مضامیـن مطـرح در شـعر فارسـی اسـت کـه بیشـتر
شـاعران در آن طبـع آزمایـی کردهاند .شـعر مدحـی تنها مختص به امرا و پادشـاهان
نیسـت؛ بلکـه در ادبیات این سـرزمین «بسـیار اسـت مدیحههایی کـه در حق پیامبر
(ص) گفتـ ه شـده یـا دربـارۀ ائمـۀ دین علیهمالسلام به صـورت نعـت و منقبت به
سـلک نظم درآمده اسـت .این دسـته از اشـعار در ردیف شـعر تعلیمی و دینی مورد
بحـث قرار میگیـرد» (رزمجـو.)90 :1382 ،
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شعر آیینی
شعر آیینی به گونهای از شعر متعهدانه گفته میشود که از جهت معنایی و محتوایی
صبغهای کام ً
ال دینی دارد و از آموزههای وحیانی ،فرهنگ عترت و والیت و تاریخ
اسالم سرچشمه میگیرد .مناسبتهای مذهبی ،ستایش چهرههای دینی ،توجه به
مقولههای قدسی و ملکوتی و تزکیه و تهذیب نفس انسانی در هستۀ مرکزی شعر
مذهبی قرار دارد (اکرمی و خاکپور33 :1390 ،؛ سپیدنامه.)102-103 :1393 ،
شعر رضوی
شـعر رضوی به آن بخش از شـعر آیینی اطالق میشـود که درونمایۀ آن دربردارندۀ
موضوعـات مربـوط بـه امام رضـا (ع) از جمله :زندگـی ،امامت ،هجرت ،شـهادت،
بـارگاه رضـوی ،زیـارت و  ...باشـد .شـاعر در این نوع شـعر ،احسـاس درونی خود
را در عـرض ارادت بـه سـاحت قـدس رضـوی ،در قالب مـدح یا مرثیـه ،در ضمن
تصاویـری زیبا و گویا ابـراز میدارد.
شعر معاصر ایالم
بررسیها نشان میدهند که ادبیات عامۀ ایالم (اشعار حماسی ،امثال سایر ،داستانها
و چیستانها و  ،)...غنی و دیرینه است و عمدت ًا به صورت شفاهی و سینه به سینه به
زمان ما رسیده است .صاحبنظران ،قدمت ادبیات مکتوب ایالم؛ بهویژه شعر را به دورۀ
صفویه و اشعار میرنوروز دهلرانی نسبت میدهند .با این توضیح میتوان دریافت شعر
ایالم که فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده تا به دورۀ حاضر رسیده است ،از
دورۀ مشروطه به بعد ،از آن با عنوان شعر معاصر ایالم یاد میکنیم .مهمترین شاخصۀ
شعر معاصر ایالم ،صرف نظر از پارهای از ویژگیهای شعر به مانند وزن ،قالب ،درونمایه
و  ...که آن را از شعر پیش از خود متمایز میکند ،در دهۀ هفتاد حادث شد که طی آن،
شاعران جوان و نوگرایی همچون ظاهر سارایی ،عبدالجبار کاکایی ،آفاق شوهانی ،بهروز
سپیدنامه ،بهروز یاسمی و  ...توانستند دگردیسی بزرگی در زبان و محتوای شعر ایالم به
ویژه در قالب غزل ایجاد نمایند و راه ورود آن را به پهنۀ ادبیات ایران بگشایند .با این
حال میتوان ادعا کرد مهمترین ویژگی شعر ایالم ،چه در دورۀ معاصر و چه پیش از آن،
همان بعد مذهبی و آیینی آن است که بهترین جلوۀ آن در شعر رضوی نمود یافته است
(ر.ک :سارایی و محمدرحیمی (.))1385
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بحث و بررسی
تـورق دفتـر اشـعار شـاعران معاصـر ایالمـی بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه آنان
نیـز ماننـد دیگـر شـاعران هموطـن خویـش ،عالقۀ خاصـی به امـام رئوف داشـته،
در سـرودههای خـود آن حضـرت را سـتودهاند و بـا وجـود مبارکـش درد دلهـا
کردهانـد .از مهمتریـن مباحـث مطـرح در درونمایـۀ شـعر رضـوی ایـن شـاعران
میتـوان مـوارد زیـر را برشـمرد:
 .1دلباختگی به امام رضا (ع)
شـخصیت امـام رضـا (ع) و توصیـف عظمـت آن امـام همـام از موضوعـات مهمی
اسـت که در کانون توجه شـاعران فراوانی قرار گرفته اسـت؛ چنانکه در سـرودههای
خـود مفاهیـم مشـترکی را در بیـان ارادت به آن امـام رئوف عرضـه کردهاند .یکی از
ایـن مفاهیم ،احسـاس دوسـتی و دلباختگی اسـت .کاکایی در بیـان عمیق این حس
خـود از صنایع ادبی تشـبیه و اسـتعاره بهـره میگیرد .او خـود را در برابر عظمت امام
همچـون حبابـی میدانـد کـه بایـد دل به دریـای بیکران بسـپارد تـا ماندگار شـود؛
همچنیـن عشـق بـه امام را آتـش و کیمیایـی میداند کـه میتواند مـس وجودش را
بگـدازد و تبدیل به طلا نماید:
دل را به بحر تو بسـپارم حبابوار

مس را به آتش تو بسوزم ،طال برم

(کاکایی1392 ،ب)62 :
رحمتـی نیـز خـود را زائـری میداند که سـر بر حـرم یار میسـاید تا نهایت عشـق
بـه او را در وجود خـود دریابد:
امـروز که سـر بر حرمت میسـایم

انگار تمام عشـق کامل شـده است

این زائر خسته سالها شوق تو داشت

امشب به زیارت تو نائل شده است
(رحمتی)10 :1389 ،

پوراحمـد نیـز در بیان دلباختگی و اشـتیاق خود ،همۀ وجودش را در حکم آغوشـی
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میپنـدارد که برای دربرگرفتن آن امام همام گشـوده اسـت:
شیوایی عشقی به درآی از پس این راز شبانه

کز شـوق تو یکپارچه آغوش تمنا شدهام من

(پوراحمد)14 :1390 ،
صحرایـی وجـود امـام را کعبـهای میداند که باید ُمحـرِموار به سـویش روان گردد
تـا با رسـیدن به آن ،سرشـار از نور ایمان شـود:
ای کعبۀ فضیلت و ایمان من رضا

سرشار از فروغ تو شد جان من رضا
(صحرایی)109 :1386 ،

رسـتمی نیـز در بیـان اشـتیاق و دلدادگـی بـه امـام رئـوف ،خـود را ذره و غبـاری
میپنـدارد کـه در پرتـو نور آن خورشـید رخشـان ،رو به سـوی تعالی میگشـاید تا
بـه مـدد هدایتـش «به پشـت بامتریـن ارتفاع انسـان» برسـد:
کسـی نگاه مرا تـا فـراز روزان برد

بـه پهنـهای پـر از آیینۀ فـروزان برد

به انتشـار شگرف تشعشع خورشید

به پشـت بامترین ارتفاع انسـان برد
(رستمی)1393 ،

همچنین است سالم پوراحمد در بیتی زیبا چنین بیان داشته است:
انگار گمم گم ،ره خورشید خیال تو کدام است

دیری است که در پیچ وخم عشق معما شدهام من

(پوراحمد)14 :1390 ،
.2شفاعتخواهی از امام رضا (ع)
امـام رضـا (ع) از جـد خـود پیامبر اکـرم (ص) نقل میکنـد که آن حضـرت فرمود:
ـو ُم اَلْقِيَا َمـ ِة َج َع َ
ـاب ِشـي َعتِنَا»« :در روز قیامت ،حسـاب پیروان ما
ـل ا َ َّللُ ِح َس َ
«إ ِ َذا َكانَ يَ ْ
بـه مـا واگـذار میشـود» (علویمهـر .)40 :1385 ،شـفاعت امـام رضـا (ع) و برکات
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حضور ایشـان از جمله موضوعاتی اسـت که بیشـتر دوسـتداران امام را تحت تأثیر
شـر
خود قرار دادهاسـت« .حقیقت شـفاعت ،واسـطه شـدن در رسـاندن نفع یا دفع ّ
و ضرر اسـت» (طباطبایی )295 :1374 ،و «شـفاعت را از آن جهت شـفاعت گفتهاند
کـه شـفیع ،خواهـش و وسـاطت خویـش را بـه ایمـان و عقـل ناقـص شفاعتشـده
ضمیمـه می-کنـد و هـر دو در مجمـوع پیش خـدا اثر میکنـد» (قرشـی ،1377 ،ج
 .)132 :1شـاعران ایالمـی همـواره شـفاعت و توسـل به بـزرگان دیـن از جمله امام
رضـا (ع) را بـه عنـوان پـاداش اظهـار ادب و ارادت خویـش تلقـی کـرده و یکی از
مضامیـن عمـدۀ مـدح در شـعر خـود قـرار دادهانـد .ایـن شـاعران بـا نـگاه بـه بُعد
کرامتـی آن حضـرت از ایشـان بـهعنـوان نجاتدهنـده و شـافی خـود یـاد میکنند،
کسـی کـه زائـران خـود را از ژرفنای مصیبت و بلا رهایی میبخشـد و گاه آنها را به
سـمت جهان مـاورا هدایـت می-کند.
بهـروز یاسـمی در طلـب شـفاعت از آن حضـرت ،خـود را تشـنهای میداند که
تنهـا بـا نوشـیدن از چشـمۀ زالل امام سـیراب خواهد شـد؛ از ایـن رو از حضرتش
میخواهـد او را دریابـد و از بـارگاه خـود نراند:
نشستهام به شفاعت ،مرا جواب مکن

از اسـتجابت عشـق مـن اجتناب مکن

مرا که تشـنۀ جوشـان چشـمهات شـدهام

اسـیر وسوسـۀ سـاکت سـراب مکـن

مرا کـه دلخوش آرامش حضور توأم

دوباره دستخوش دست اضطراب مکن
(تقینژاد)515-516 :1394 ،

انصاریفـر نیـز بـا بهرهگیـری از عنصـر تشـخیص ،غـزل تقدیمـی به پیشـگاه امام
را در حکـم شـفیعی میدانـد کـه گنـاه شـاعر را بـه گـردن گرفتـه و بـرای او طلب
شـفاعت میکند:
غزل گرفته به گردن گناه شاعر را

که آبرو بدهد اشـتباه شـاعر را

ببین چقدر خدا لطف کرده است امروز

که باز کرده حرم باز راه شاعر را
(انصاریفر)1396 ،
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رضایـی در اشـعار زیـر با دیدی نوسـتالژیک ،نظر به شـفاعت دارد و بـا بیان غربت
خـود ،سـر ارادت بـر آسـتان دوسـت فـرود مـیآورد و خـود را گدایـی میداند که
چشـم به گنج شـفاعت شـاه خراسـان دوخته اسـت:
من غریب کجا و ت ِو عزیز کجا؟
مـن غریـب کجـا و تـ ِو عزیـز کجا؟

مرا به سمت تو آورده است لطف خدا

اگـر از آن سـر جغرافیـا منم کـه بَدم

تـو خوبی و طلبیدی به طور حتم مرا

تـو شـاهزادۀ دنیـای شـاعرانهای و

منم که شـاعر محتاج تـو ،منم گدا ...

به گنج ادعیههای تو چشـم دوختهایم

بـه ثـروت تـو نظـر کردهایم مـا فقرا

(رضایی)1394 ،
رسـتمپور در ابیـات زیـر ،از امـام رضـا (ع) بـ ه عنوان کانـون لطـف و رحمت الهی
یـاد میکنـد و ایشـان را منشـأ اتصـال و نزدیکی به حق تعالـی میدانـد .وی دوازده
پلـه را اسـتعاره از دوازده امـام معصـوم میدانـد کـه در شـفاعتخواهی از آنهـا ،امـام
رضـا (ع) به وی یاری رسـانده اسـت:
زمین سراسر شوق شده است و منتظر است

که من بگویم امام رضا نجاتم داد

مـرا کشـاند بـه دنبـال ر ّد پـای خـدا

و رفتن از پی این ر ّد پا نجاتم داد

دوازده پلـه در مـن بـه آسـمان رفتنـد

عاقبت یکی از پلهها نجاتم داد

(رستمپور)1396 ،
رشـیدی در ابیـات زیـر شـفاعت را بـا امیـد در ارتباط قـرار میدهد و نحـوۀ ارادت
و متوسـل شـدن زائـران از طـرق مختلـف ماننـد تضـرع و زاری ،درد دل ،دلتنگی و
دخیـل بسـتن را بـه زیبایـی ترسـیم میکنـد کـه به این واسـطه امـام را شـفیع خود
قـرار میدهند:
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هانا وه ت بهن ههر یهک وه جوورط

یهکط وه گری یهکط هه نووؤط

یهکـط وه گـری یهکـط وه بطدهنگ

یهکـط وؤینهط شـهوار دثتهنگ

یهکط دهخیل دوو وه جهدد سادات

ت بویته شهفیع ده ؤووژ حاجات
(رشیدی)1394 ،

رسـتمپور در ایـن ابیـات تمـام چشـم امیدش را بـه امام و بـارگاه و ضریـح نورانی
آن حضـرت دوختـه تـا در نتیجـۀ این نـگاه وتوجه ،به مراد و خواسـتهاش برسـد و
بـا وجـود تمـام دردها و بیکسـی خود از امام خواسـته که ضامن و شـفیعش شـود:
ولکهر ئط زریه نیم ،تا وه مورادم نهؤهسم

زریه ک بان داگه وهرم ،زریه که کار دا وه دهسم

زهخم فرهطگ خواردمه و هام ده دام بط کهسی

تیـای بویتـه زامنم ،تیـای بویته کول کهسـم؟

(رستمپور)40 :1390 ،
 .3دید نوستالژیک شاعران ایالمی نسبت به امام رضا (ع) و بارگاه نورانی ایشان
«نوسـتالژی متشـکل از دو واژۀ یونانی ( nostosبازگشت) و ( alogosدرد و رنج)
اسـت کـه معنـی آن بازگشـت درد و رنـج ،غـم غربت ،حسـرت دلتنگی و اشـتیاق
مفرط برای بازگشـت به گذشـته ،احسـاس حسـرت و دلتنگی برای وطن ،خانواده،
دوران خـوش کودکـی ،اوضـاع خـوش سیاسـی ،اقتصـادی ،مذهبـی و  ...اسـت»
(آشـوری :1380 ،ذیـل واژه) .نوسـتالژی عمدتـ ًا بـه عنـوان رفتـاری ناخـودآگاه از
نویسـنده یا شـاعر سـر میزنـد و در مؤلفههای گوناگـون اثر ادبی به ظهور میرسـد.
«وقتیکـه رنـج و الـم بـاال میگیـرد ،بیاختیـار از جـان رنجـور فریـاد برمیخیزد و
ایـن امـر ،طبیعـی اسـت و میبینیـم که مـردم به وقـت دلتنگـی شـکایت میکنند و
هنـگام بیمـاری ،نالـه و زاری برمیکشـند و به وسـیلۀ نالـه و شـکایت ،آالم خود را
تسـکین میدهنـد» (فروزانفـر .)38 :1386 ،در بین شـاعران ایالمـی ،کاکایی بیش از
همـه توانسـته اسـت غم غربـت و نیاز معنوی خـود به زیـارت حرم امـام رضا (ع)
را بـا دیدگاهـی نوسـتالژی بیانکند .شـاعر در شـعر زیر بـا آوردن دو صفت متضاد
«غریـب» و «آشـنا» ،امـام را بـ ه عنـوان بهتریـن ملجا و آشـنا بـرای بیـان درد غربت
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خـود فـرا میخواند:
مـن جز شـما ،گالیه به صحـن کجا برم؟

راز غریـب را بـه کدام آشـنا برم؟

ای جان و دل به گنبد و گلدستهات مقیم

جان را کجا گذارم و دل را کجا برم؟
(کاکایی1397 ،ب)74 :

شـاعر در شـعر زیـر با سـخن گفتـن از کلیدی کهنـه که در واقع اسـتعاره از عشـق
وی بـه امـام رضا (ع) اسـت ،پای عشـقی قدیمی را به میان میکشـد که گشایشـگر
سـینۀ دردمند اوست:
یه کلید کهنه چرخید توی قفل سینهم انگار

یه دل شکسته افتاد زیر دست و پای زوار
(همو1397 ،الف)11 :

رحمتـی نیـز غم غربـت خود در دوری از امـام را در کاربرد نمادیـن نمودهای عینی
تجسـم می-بخشـد .وی بـا نگاهـی نمادین ،کبوتران حـرم را بارانی از جنس عشـق
میدانـد کـه بر زوار حضـرت باریدن گرفته اسـت:
ناز نفست که خانۀ دل شده است

باران کبوتر اسـت نازل شـده اسـت

در خواب ،شبی زائر کویت بودیم

گفتند به ما لطف تو شامل شده است

قربـان کبوتـران گـرد حرمـت

آن کیسـت که از عشق تو غافل شده است

(رحمتی)10 :1389 ،

حـس نوسـتالوژیک اسلام انصاریفـر در اشـتیاق بـه دیـدار امـام رضـا (ع) چنـان
نیرومنـد اسـت کـه خـود را چونـان گویی سـرگردان میپنـدارد که آرزویش بوسـه
زدن بـر آن مضجع شـریف اسـت:
بگذار بر این خاک زنم بوسۀ شوق

هر چند که من بی سر و پا آمدهام
(انصاریفر)1397 ،
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رسـتمپور نیـز بـا دیـدی نوسـتالوژیک ضریح مقـدس آن حضـرت را خطـاب قرار
داده و مـراد خـود را طلبیده اسـت:
ولکهر ئط زریه نیم ،تا وه مورادم نهؤهسم

زریه ک بان داگه وهرم ،زریه که کار دا وه دهسم

(رستمپور)40 :1390 ،
 .4زیارت بارگاه رضوی
«اگـر حتـی یک روایت در فضیلـت زیارت معصومان (ع) صادر نشـده بود ،ادب در
برابـر آنـان مؤمنان را وا میداشـت تا به زیارت حرمهای مطهرشـان مشـرف شـوند
و افـزون بـر عـرض ارادت و شـیفتگی خـود ،از دریـای معنویـت بیبدیـل و ناپیدا
کرانـۀ آنهـا جرعههـا نوشـند و روح خـود را با نزدیک سـاختن بـه آن ارواح بلند و
بینظیـر شـاداب سـازند» (حسـینی .)20 :1386 ،در فضیلـت زیـارت همیـن بس که
امـام رضـا (ع) میفرمایـد« :هر کس مرا بـا دوری وطنم زیارت کنـد ،در روز قیامت
در سـه مـورد بـه یـاری او خواهم شـتافت :هنـگام توزیع نامـۀ اعمال ،هنـگام عبور
از پـل صـراط و در پـای میـزان» (عطـاردی .)307 :1368 ،زیارت بـارگاه رضوی و
عـرض ارادت بـه آن امـام همام از درونمایههای اشـعار مدحی و یکـی از مهمترین
موضوعاتـی اسـت که شـاعران ایالمی در اشـعار خود بدان پرداختهانـد .الزم به ذکر
اسـت کـه عالقۀ شـاعر بـه زیارتـگاه بـه صـورت مسـتقیم و گاه در قالـب عباراتی
ماننـد اشـتیاق دیـدن حـرم ،کبوتران بـارگاه ،گنبد طلا و  ...نمود یافته اسـت:
کاکایـی در اشـارههای شـاعرانه و دلانگیـز خود بـا یادکرد گنبد و گلدسـتۀ طالیی،
اشـتیاق خود را به زیارت آن حضرت بیان داشـته و آن را سـبب آرامش دل و جان
خود را پنداشـته است:
ای جانو دل به گنبد و گلدستهات مقیم

جان را کجا گذارم و دل را کجا برم؟
(کاکایی1397 ،ب)74 :

اشـتیاق رحمتـی بـه زیارت بـارگاه نورانی امام به حدّ ی اسـت که «در خواب ،شـبی
زائـر کـوی» یار میشـود و آن را ناشـی از لطف آن امام همـام میداند:
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در خواب ،شبی زائر کویت بودیم

گفتند به ما لطف تو شامل شده است

قربـان کبوتـران گـرد حرمـت

آن کیست که از عشق تو غافل شده است
(رحمتی)10 :1389 ،

در شـعر شـاعر ایالمـی ،گاه بسـت نشسـتن در کنـار پنجـرۀ فـوالد تداعی اشـتیاق
بـه زیـارت بـارگاه رضوی را در خـود دارد« .وقتـی صحن عتیق (انقلاب) در دورۀ
صفویـه بـا طـرح شـیخ بهایـی سـاخته شـد ،مالمحسـن فیض کاشـانی کـه حکیم،
فیلسـوف ،عـارف و شـاعر آن دوره بـود ،پیشـنهاد داد برای کسـانی که بـه هر دلیل
نمیتواننـد وارد حـرم شـوند ،کنـار ضریـح فضایـی طراحـی شـود کـه بتواننـد در
نزدیکتریـن فاصلـه از ضریح بایسـتند و ضریـح امام رضا (ع) را ببیننـد و زیارتنامه
بخواننـد؛ بنابرایـن در محلـی کـه مشـرف بـه ضریـح مطهر بـود ،پنجـرهای فوالدی
نصـب شـد کـه از آن پس بـه پنجرۀ فـوالد معروف شـد» (جعفریـان.)123 :1370 ،
اگه منو صدا کنی مگه چی از تو کم میشه

کمی منو نیگا کنی مگه چی از تو کم میشه

تنهـای تنهـا میشـینم کنار پنجـره فوالد

تا که منو شفا کنی مگه چی از تو کم میشه

(ناصری)1394 ،
 .5امیدواری و توسل به امام رضا (ع)
از دیگر اندیشـههای رضوی در شـعر معاصر ایالم گرایش به توسـل اسـت« .توسـل
عبـارت اسـت از خواسـتن حقیقی از حقیقـت وجودی انسـانهایی برگزیده و کامل
بـرای وسـاطت در امـر خیـری مربوط بـه دنیـا و آخـرت» (غروریـان.)21 :1368 ،
اندیشـۀ توسـل در شـعر ایلام با حـس امیـدواری توأم بـوده و گاهی رنـگ و بوی
عرفانـی بـه خـود گرفتـه و با اندیشـۀ خوف و رجا همراه شـده اسـت:
ای دوسـت! بـه پابـوس شـما آمـدهام

امـروز بـه صـد خـوفو رجـا آمـدهام

آهوی دلم سـخت هراسـان شـده است

مـن دسـت بـه دامـان رضـا (ع) آمـدهام

(احمدیخواه)1393 ،
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پوراحمـد نیـز توسـل و تمنـای خـود را بـا امیـد پیونـد میدهـد و وجـود خـود را
آغوشـی گشـاده میپنـدارد بـرای در بـر گرفتـن «شـیوایی عشـق» بـه امام:
شیوایی عشقی به درآی از پس این راز شبانه

کز شوق تو یکپارچه آغوش تمنا شدهام من

(پوراحمد)14 :1390 ،
توسـل بـه امام در شـعر کـردی ایالم از عاطفۀ شـعری دیگرگونی بهرهمند اسـت که
بـه لطافـت و سـیالی زبـان و تخیل شـاعر میانجامد؛ برای مثال رسـتمپور در شـعر
کـردی زیـر با اشـاره بـه اصطالح کنایـی «دخیل بسـتن» (دثم وه قهط گریه بهسـم)،
اوج دلبسـتگی ،ارادت و توسـل خـود را بـه بـارگاه امـام رئـوف بیا ن میکنـد .میزان
ارادت و توسـل شـاعر بـه حـدّ ی اسـت کـه بـا بـودن در بـارگاه نورانی امـام ،ماه و
خورشـید آسـمان در چشـم او ناچیز مینماید:
سهرط شلووقه زریهگهط ،فریه کهسهیل زوور کهن ئهؤهط
نـهواط ده هـأر م بچـووگ ،دثـم وه قـهط گریـه بهسـم
یـه ههم نشـانهطگه ده خوهت ،شـوون تو دهطره دیمهسـهو
خـودا ئطـره قبثهمـه ،ئهثـهم نهگـر بـت پهرهسـم
ؤأ ده ؤ ِأ مانـگ نیهخـهم ،قـهرق ده تـام خـوهر نیهووم

ههر ت خوهر و مانگ منی ،ههر ت هناس و ههوهسـم
(رستمپور)40 :1390 ،
 .6تبرک جستن از امام رضا (ع)
شـاعران ایالمـی بـه مانند دیگـر مردمان ایـران زمین ،وجـود ائمه؛ بهویـژه امام رضا
(ع) را مایـۀ برکـت و عاقبتبهخیـری خویـش میپندارنـد و همـواره بـدان تبـرک
میجوینـد .رحمتـی در ابیـات زیـر و در تلمیحی لطیف بر آن اسـت تـا دل خود را
«آهوانـه» بـه ضمانـت ضامن آهـو درآورد و غزلـش را بدان متبـرک نماید:
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بیـا آهوانـه کـه دل بیبهانـه

هـوای غریب خراسـان بگیرد

نگاهـم کن از دورها تا دوباره

غزلهایم از شوق تو جان بگیرد
(رحمتی)29 :1397 ،

صحرایـی نیـز همـۀ هسـتی را متبـرک به قـدوم مبـارک «سـلطان دیـن» و «عالم آل
محمـد (ص)» دانسـته و شـعر خـود را چـون نغمـۀ بلبـل نثـار او کردهاسـت:
سلطان دین که عالم آل محمد (ص) است
سلطان دین که عالم آل محمد (ص) است

رونقفزای باغ کمال محمد (ص) است

دنیا شـده اسـت از قدم او شکوفهزار

بلبل سـرود نغمۀ شـیرین به شاخسـار
(صحرایی)109-110 :1386 ،

 .7شفاخواهی از امام رضا (ع)
از جملـه کرامـات منتسـب بـه امام هشـتم شـفای بیماران اسـت که از گذشـته تا به
امـروز محـل توجه همگان بوده و هسـت .شـاعر ایالمـی نیـز در چکامههای کردی
و فارسـی خود ،زبان به شـفاخواهی از آن طبیب راز گشـوده و سـروده اسـت:
تنهـای تنهـا میشـینم کنار پنجـره فوالد

تا که منو شفا کنی مگه چی از تو کم میشه

(ناصری)1394 ،
رسـتمپور بـا بهرهگیری از عنصر تشـخیص صحنـهای را توصیف میکنـد که گویی
تمـام زمیـن با شـوقی وافر منتظر اسـت تا شـفای او را از امـام فریاد بزند:
زمین سراسر شوق شده است و منتظر است

کـه من بگویم امام رضا نجاتم داد
(رستمپور)1396 ،
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رشـیدی نیـز امـام را محـرم رازی میدانـد که بایـد درد خـود را نزد او آشـکار کرد
و درمـان طلبید:
یهکط شهفاط خوهط ده دست خوازط

یهکیط ت کهطگه مهحرم ؤازط
(رشیدی)1393 ،

 .8غربت امام رضا (ع)
موضـوع غربـت امـام رضـا (ع) و دوری از زادگاه و بسـتگان آن حضـرت از
مقولههایـی اسـت کـه شـاعران توجـه ویـژهای بـه آن داشـتهاند .پرداختن بـدان نیز
حـس نوسـتالژی غربـت را در انسـان بیـدار میکنـد .در عیوناالخبـار آمـده اسـت:
«حسـین بـن زیـد مـروی گفـت :از امـام جعفـر صـادق (ع) شـنیدم کـه میفرمود:
مـردی از اوالد فرزنـدم موسـی (ع) بیـرون آیـد کـه اسـم او اسـم امیرالمؤمنین (ع)
اسـت و بـه زمیـن طـوس میرسـد و بـا زهـر کشـته شـود و در آنجـا غریـب دفن
شـود» (شـیخ صـدوق ،1338 ،ج.)508 :2
موضـوع غریبـی امـام رضـا (ع) زبانـزد خـاص و عام اسـت و توجه به آن در شـعر
رضوی و به تبع آن در شـعر ایالم از بسـامد باالیی برخوردار اسـت .گویی شـاعران
دردمنـد آنـگاه که به دنبال تسـکینی بـرای آالم خود هسـتند ،غیر از بـارگاه رضوی،
ملجـأ و مأمنـی نمییابنـد؛ هـم از این روسـت کـه در پرداخت هنری ایـن موضوع،
تصاویـری جاندار و بدیع با چاشـنی سـوز و گـداز خلق کردهاند که انسـان را متأثر
میکنـد؛ بـرای مثـال ،کاکایـی در بیـت زیـر و در بیانی پارادوکسـی ،غربـت درونی
خـود را بـا غریبـی امـام (ع) همنـوا میپنـدارد و جـز ایـن «غریب آشـنا» کسـی را
همـدم و محرم اسـرار خـود نمیداند:
من جز شما ،گالیه به صحن کجا برم؟

راز غریب را به کدام آشـنا برم؟
(کاکایی1397 ،ب)74 :

باقالنـی در شـعر کـردی زیـر و با اسـتفادۀ از صنعت تلمیح ،میان خراسـان و کنعان
و امـام رضـا (ع) و یوسـف (ع) تناسـب معنایی خاصـی برقرار کرده اسـت تا بتواند
اوج غربت امام را در شـعر خود ترسـیم و مجسـم کند:
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ده دیـدهم تـا وه دامانـط ،ئـؤا هـر خـهم جـووط ؤط کهط
خوراسان ئیر یووسف دی ،ورهو کهنعان بووط ؤط کهط
خوراسان مانگهشهو هر شهو شماثط تا شهفهق ؤووشن
خوراسـان خوهر وه ئاسانی سووهیل ئهث ئاسووط ؤط کهط

زهمین تا دث ،کیهنی تا چهم ،گوث عشقت گهپهو کهیمن
ورهو ال هه پهلهو خهطگ و ورهو بان هه چووط ؤط کهط
(باقالنی)1393 ،
او همچنیـن در ابیـات زیـر بـه ماننـد عبدالجبـار کاکایـی امـام را «غریـب آشـنایی»
میدانـد کـه «مأمـن دلهـای غریـب» اسـت و از او میخواهد تـا آهوی وجـود او را
نیـز ضامن باشـد:
ای غریب آشنای درد دلهای بزرگ

آیینه به دسـت روی ماهت باشم

ای مأمـن آشـنای دلهـای غریب

آهو شـدهام که در پناهت باشـم
(همان)

رحمتـی با اسـتفاده توأمـان از عناصر ادبـی نمادگرایی (بـاران و زمسـتان) و تلمیح،
حـس نوسـتالژی غربـت را به زیبایـی تصویر کرده اسـت:
چقدر از تو گفتم که باران بگیرد

نگاهم سـراغ از زمستان بگیرد

بیـا آهوانـه کـه دل بیبهانـه

هـوای غریب خراسـان بگیرد
(رحمتی)29 :1397 ،

ناصـری در شـعرش خـود را کبوتر غریبی میپنـدارد که در هوای غربـت امام پرواز
میکنـد و از او میخواهـد تـا به عنـوان کبوتری مقیم و عاشـق گنبد طلا پذیرایش
باشد:
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دیری است گرد بام و در تو کبوترم

عمری است در هوای غریبیات میپرم

بگـذار در هـوای همـان گنبد طال

یکبـار بیبهانـه ،ببینـم کبوتـرم

با اینهمه نیاز که من دارمت هنوز

روی ضریح عقدهگشایت ببین سرم
(ناصری)1394 ،

 .9شهادت امام رضا (ع)
از دیگر موضوعات مطرح در شعر رضوی ایالم -اگرچه با بسامد کمتر -موضوع و
چگونگی شهادت امام رضا (ع) است .در بین شاعران ایالمی ،شهبازیزاد با ارادت
خاصی که به آن حضرت دارد ،با سوز و گداز شهادت ایشان در غربت و تنهایی را
به تصویر کشیده و بنا بر عقیدۀ مشهور به شهادت امام با زهر اشاره داشته است .او
این مصیبت را چنان پنداشته که پیامبر (ص) و ائمه (ع) از آن سیهپوش و عزادارند:
ؤهزا ؤهزا ؤهزاگیـان کوشـته بـأت ده خوراسـان

عهزیـز دث زههـرا شـههید ؤط قورئـان

گیـان ئیمـه فهداط تو فداط خوثک و سـهفای تو

فـداط ناثـهط تـو ژههـر ده پیاثـهط تـو

فداط لطو هشـکت ده وهیشـت ژههر دگهرگوون

فداط گطشت عاشقهیل ئهؤا دیینت چأ مهجنوون ...

ئهحمهد ئمؤووژ ده عهزات شـاث سیهط ها شانط

گطشـت ئههث بهطت هانه شین تا وه ساحبزهمانط

(شهبازیزاد)89-90 :1390 ،

نتیجهگیری
از درونمایههـای شـعر معاصـر ایلام ،چـه کـردی و چـه فارسـی ،مـدح و منقبـت
ائمـۀ اطهـار (علیهمالسلام) اسـت کـه در قالـب شـعر آیینـی تجلی یافتـه و بخش
قابـل توجهـی را بـه خود اختصـاص داده اسـت .شـاعران ایالمی به سـبب گرایش
بـه مذهب تشـیع ،همـواره عشـق و ارادت خود را بـه معصومین (علیهمالسلام) در
البـهالی اشعارشـان بـه زیبایی منعکس کردهانـد .در این میان عـرض ارادت و اظهار
ادب بـه پیشـگاه امـام هشـتم (ع) که از آن با عنوان شـعر رضوی یاد میشـود ،نمود
چشـمگیری یافتـه اسـت کـه بـا بررسـی آن میتـوان به نـوع نگاه شـاعران بـه امام
رضـا (ع) و موضوعـات مرتبط بـا آن پی برد .از مهمترین درونمایههای شـعر آیینی
ایلام (شـعر رضـوی) میتـوان بـه دلباختگی بـه امام رضـا (ع) ،شـفاعتخواهی از
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آن حضـرت ،دیـد نوسـتالوژیک نسـبت بـه امـام و بـارگاه نورانـی ایشـان ،زیـارت
بـارگاه رضـوی ،امیـدواری و توسـل بـه امام رضا (ع) ،تبرک جسـتن و شـفاخواهی
از ایشـان و غم غربت و شـهادت آن حضرت اشـاره کرد .مهمترین شـاخصۀ شعری
در بیـان ایـن مضامیـن ،وجـود بعد نوسـتالوژیک اسـت که توانسـته اسـت اشـتیاق
شـاعر بـه زیـارت امـام و غـم دوری و غربـت از آسـتان مقـدس آن حضـرت را به
خوبـی تداعـی کنـد .افـزون بر آن ،برجسـتگی زبانی و ادبی شـعر رضـوی ایالم هم
در زبـان فارسـی و هـم در زبـان کـردی ،بیشـتر در قالـب آرایههـای ادبـیای چون:
تشـبیه ،تلمیـح و بهویژه نمـاد نمود یافته اسـت.
پیشنهادها
	-برگـزاری کنگـره یـا همایـش بـا عنوان سـیمای امـام رئـوف (امام رضـا) در
شـعر کردی ایلام یـا ایران؛
	-بررسی و تحلیل بالغت در شعر رضوی؛
	-مقایسه و تحلیل درونمایه و صورخیال در شعر کردی و فارسی رضوی؛
	-مقایسۀ شعر رضوی در ایران با خارج از ایران (عراق ،سوریه ،لبنان).
منابع و مآخذ
	-آذر ،اسـمائیل؛ ( ،)1389خورشـید خراسـان :تاریـخ هـزار سـالۀ شـعر فارسـی
دربـارۀ امـام رضـا (ع) ،تهـران :پلـک.
	-آشوری ،داریوش؛ ( ،)1380شعر و اندیشه ،چ سوم ،تهران :مرکز.
	-ارسـنی ،رضـا؛ ( ،)1391سـیمای امـام رضـا (ع) در ادبیـات منظـوم کـودکان،
پایاننامـۀ کارشناسـی ،دانشـگاه آزاد واحـد تویسـرکان.
	-اکرمـی ،میرجلیـل و محمـد خاکپـور؛ (« ،)1390نقد و بررسـی شـعر نـو آیینی
پیـش از انقلاب اسلامی» ،گوهـر گویا ،سـال پنجم ،شـمارۀ سـوم.33-56 ،
	-بیرجنـدی ،احمـد و علی نقـویزاده؛ ( ،)1377مدایح رضوی در شـعر فارسـی،
بنیـاد پژوهشهای اسلامی ،آسـتان قـدس رضوی.
	-پوراحمد ،سالم؛ ( ،)1390کهکشان پرچین باغت بود ،ایالم :زانا.
	-تقینژاد ،مهدی؛ ()1394؛ هشـتمین سـپیده (برگزیدۀ شـعرهای رضوی شاعران
معاصر) ،تهـران :فصل پنجم.
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	-جعفریان ،رسول؛ ( ،)1370دین و سیاست در دورۀ صفوی ،قم :انصاریان.
	-حسـینی ،سـیدعلی؛ (« ،)1386فرهنـگ و ارزش فضیلـت و پـاداش زیارت امام
رضـا (ع)» ،فرهنگ جهاد ،شـمارۀ .50
	-دسـتگیر ،ابراهیـم و عزیـزاهلل عبدلـی؛ (« ،)1394بازتاب سـیمای امـام رضا (ع)
در غزلیـات شـاعران معاصـر» ،همایـش بینالمللـی جسـتارهای ادبـی ،زبـان و
ارتباطـات فرهنگی.
	-رحمتی ،عبدالحسین؛ ( ،)1389شعر از من شفاعت از شما ،ایالم :برگآذین.
 ___________-؛ ( ،)1397بچههـای خاطـرات مـن سلام ،چ دوم ،تهـران:ققنو س .
	 --رزمجـو ،حسـین؛ ( ،)1382انـواع ادبـی و آثار آن در زبان فارسـی ،مشـهد:
دانشـگاه فردوسـی.
	-رستمپور ،محمدرضا؛ ( ،)1390النهویز ،سقز :گوتار.
	-سـارایی ،ظاهـر و کامـران محمدرحیمـی؛ ( ،)1385تاریـخ ادبیـات اسـتان ایالم
(پـروژۀ تحقیقاتـی) ،ایلام :اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی.
	-سـپیدنامه ،بهروز و مالک صادقیان؛ ( ،)1393نگاه نو (مجموعه مقاالت بررسـی
تحلیلی شـعر فارسـی ایالم) ،ایالم :هاوار.
	-شهبازیزاده ،علی؛ ( ،)1390شایوشین ،ایالم :جوهر حیات.
	-شـیخ صـدوق ،محمـد بن علـی حسـین؛ ( ،)1338عیـون اخبار الرضـا ،ترجمۀ
محمدتقـی اصفهانـی ،ج  ،1چ سـوم ،تهران :علمیه اسلامی.
 ____________________-؛ ( ،)1363عیـون اخبـار الرضـا ،تصحیـحسـیدمهدی حسـینی ،قـم :طـوس.
	-صحرایی ،مرتضی؛ ( ،)1386نایره عشق (مجموعه شعر) ،ایالم :برگآذین.
	-طباطبایـی ،محمدحسـین؛ ( ،)1374المیزان فی تفسـیر القـران ،ترجمه و تحقیق
محمدباقر موسـوی همدانی ،ج  ،1چ هشـتم ،قم :دفتر انتشـارات اسلامی.
	-عطاردی ،عزیزاهلل؛ ( ،)1368اخبار و آثار حضرت رضا (ع) ،تهران :صدر.
	-علویمهـر ،حسـین؛ (« ،)1385منزلـت امامان شـیعه (ع) و چگونگی حسابرسـی
مـردم در قیامت» ،شیعهشناسـی ،سـال چهارم ،شـمارۀ .40
	-غروریـان ،محسـن؛ ( ،)1368شـفاعت از دیدگاه عقـل و نقل ،تهـران :ادارهکل
پشـتیبانی فرهنگـی معاونـت بینالملل بعثه.
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	-فروزانفر ،بدیعالزمان؛ ( ،)1386شرح مثنوی شریف ،چ دوازدهم ،تهران :زوار.
	-فلاح ،ابراهیـم؛ (« ،)1389سـیمای امـام رضا (ع) در اشـعار شـیعی معاصرش»،
دانشـنامه ،شمارۀ .79
	-قرشی ،علیاکبر؛ ( ،)1377تفسیر احسن الحدیث ،ج  ،1تهران :بنیاد بعثت.
	-کاکایی عبدالجبار؛ (1397الف) ،عذاب دوست داشتن ،تهران :نیستان.
 ___________-؛ (1397ب) ،تاوان کلمات ،تهران :نیستان.	-محمـدی ،مجید ،کبـری عزیزی و فرخنـده میرزایی؛ (« ،)1394بررسـی تطبیقی
سـیمای امـام رضا (ع) در شـعر دعبل خزاعی و سـیدحمید برقعـی» ،کاوشنامۀ
ادبیـات تطبیقی ،سـال پنجم شـمارۀ .20
	-هـادی ،روحاهلل؛ (« ،)1388سـیمای امـام رضا (ع) در شـعر پارسـی از سـنایی تا
جامـی» ،بهار ادب ،سـال دوم.
منابع اینترنتی
	-احمدیخـواه ،مهـدی؛ شـعر «شـفاعت» ،وبلاگ  ،koveshk.blogfa.comآخریـن
بازدید :مـرداد .1393
	-انصاریفر ،اسلام؛ شـعر «گناه شـاعر» ،وبالگ  ،millali.blogfa.comآخرین بازدید:
بهمن .1397
	-باقالنـی ،روحاهلل؛ شـعر «کهـرواس خـوهر» ،وبلاگ ،kanoonehana.blogfa.com
آخریـن بازدید :شـهریور .1393
	-رسـتمپور ،محمدرضـا؛ شـعر «نجـات» ،وبلاگ هفـت خـط  ،///////haftkhatآخرین
بازدید :خـرداد .1396
	-رسـتمی ،یوسـف؛ شـعر «ارتفـاع انسـان» ،وبلاگ ،bairanazilam.blogfa.com
آخریـن بازدیـد :آذر .1393
	-رشـیدی ،محمدرضا؛ شـعر «دخیـل» ،وبلاگ  ،kabian.blogfa.comآخرین بازدید:
شهریور .1394
	-رضایـی ،عبـاس؛ شـعر «کفشـداری حـرم» ،وبلاگ ،shereilam.persianblag.ir
آخریـن بازدیـد :اسـفند .1394
	-ناصری ،نورمحمد؛ شـعر «از راه دوری اومدم» ،وبالگ ،shereilam.persianblog.ir
آخرین بازدیـد :آبان .1394
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