
معرفی و رشح قصیده ای نویافته 
در منقبت حرضت علی بن موسی الرّضا)ع(  

از ولی محمد بیگدلی، مشهور به مرسور

 سیدهادی میرآقایی* 

چکیده

با تأمل در مجموعه های باارزشـی که تاکنون در زمینۀ شـعر رضوی منترششـده، باید اذعان 

داشـت یکـی از گسـرده ترین درون مایه هـای شـعر آیینـی ادبّیـات فارسـی، فرهنـگ رضـوی و 

توجـه عمیـق بـه مؤلفه های مهم آن اسـت. شـاعران پاک آییـن و مخلص، مـّودت و ارادت خود 

را بـه حـرت علی بن موسـی الرّضا)ع( در کناردیگـر امامـان معصـوم)ع( ابـراز کرده انـد. نـام 

عـدۀ کثیـری از شـعرا بـا رسوده هـای آنـان در مجموعه هـای مزبـور آمده اسـت؛ اّما هنـوز نام 

و آثـار بسـیاری از شـاعران گمنـام در نسـخه های خطـی کتابخانه هـای معتـر ایران و چه بسـا 

جهـان پنهان اسـت. مرسور بیگدلی یکی از هامن شـاعران گمنامی اسـت کـه علی رغم رسودن 

قصیـده ای نغـز در منقبـت حـرت رضـا)ع(  بـه علت عـدم تصحیح دیـوان خطـی او، تاکنون 

ناشـناس و گمنـام مانـده اسـت. او در آن رسوده مـوّدت و دوسـتی خـود را نسـبت به حرت 

علی بن موسـی الرّضا)ع( بیـان کـرده و ضمـن شـمردن فضایـل و مناقـب آن حرت، بـه مدح و 

سـتایش ایشـان پرداختـه اسـت. ایـن مقاله قصد دارد ضمـن بیان رشح حال و معرفی شـاعر به 

بررسـی و تحلیـل قصیدۀ مزبـور بپردازد.
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پیشینۀ تحقیق 

متأسفانه شخصیت مرسور بیگدلی از چشم محققان دور مانده و 

تاکنون هیچ پژوهشگری، مقاله ای برای معرفی شاعر ننوشته و تنها رشح 

حالی مخترص به همراه چند بیت از اشعار او در تذکره های فارسی از 

جمله آتشکدۀ آذر، ریاض الشعرا و حدیقه الشعرا آمده است. آقابزرگ 

تهرانی نیز در الذریعه، در ذیل معرفی دیوان مرسور، با ایجاز به رشح 

حال وی اشاره کرده است. 

مقّدمه 

عشق یکی از مضامین مهم شعر فارسی است که از لحظۀ تولد شعر، 

با شعرفارسی  به نوعی همزاد  در رسوده های شاعران موج می زند و 

است. انسان ها از آن روزی که پا به عرصۀ خاک نهادند به گونه ای با 

تکرار خاطرۀ ازلی عشق، خود را در پیامن عامل قدس عشق با معشوق 

همنشین می بینند ) بارانی، 1389: 8(.

یا  ازلی  منونۀ  کهن الگوهاست.  براساس  ما  وجودی  خمیرمایۀ 

کهن الگو، مفهومی است که از روانشناسی یونگ برگرفته شده است. 

بر اساس نظریۀ یونگ در پشت ضمیرآگاه هر فرد، ناخودآگاه جمعی 

این  ماست.  نیاکان  زندگی  مکّرر  تجربه های  حاصل  که  دارد  وجود 

تجربه ها در اسطوره و رؤیاها و ادبیّات بروز می کند. بسیاری از آنچه 

در ادبیات محل بروز می یابد، ته مانده های حافظۀ نیاکان انسان است 

که در ضمیر ناخودآگاه نویسنده یا شاعر حفظ شده است و آنها را 

می توان منونۀ ازلی نامید. این منونه های ازلی در آثار مختلف ادبی تکرار 

می شوند. مفاهیمی مشرک از قبیل عشق، مرگ، تولد، جست وجو و 

شخصیت های قراردادی مانند قهرمانان همیشه پیروز و طاغی در حوزۀ 

ادبیّات، منونۀ ازلی محسوب می شوند )میرصادقی، 1377: 278(. تجلی 

عشق  می شود.  دیده  شعرفارسی  در  گوناگون  صورت های  به  عشق 

و ارادت انسان های معتقد و متدیّن به اولیا و اوصیای خدا، یکی از 

بیشر شعرا دیده  آن است که در رسوده های  متعالی ترین گونه های 

می شود. مرسور نیز مانند خیل عظیم شاعران پاک آیین، با تأسی به آیۀ 

»قل الأسألکم علیه أجرا االّ املوده فی القربی« )شوری: 23( جلوه هایی از 

ارادت و موّدت خود را در این قصیده نشان داده است. 

نگاهی اجاملی به رشح حال  و جایگاه ادبی شاعر 

محمدزمان بیگ  فرزند  مرسور،  به  متخلص  شاملو  ولی محمدخان 

بیگدلی، از شاعران و خوشنویسان قرن یازدهم، مقارن با عرص صفوی 

خانواده ای  در  او  نیست.  دست  در  اطالعی  او  تولد  تاریخ  از  است. 

دانشمند چشم به جهان گشود و پرورش یافت. برادرزاده اش، آذر بیگدلی، 

در رشح حال او نوشته است: »اسم رشیفش، ولی محمدخان، عّم مؤلّف 

از اعاظم خوانین بیگدلی. در اصفهان تحصیل کامالت کرده و  است 

شوق بسیار به نظم اشعار داشت و شعر را خوب می فهمید. در عهد 

حکومت  و  گردید  مأمور  روم  سفارت  به  صفوی  ثانی  شاه طهامسب 

کرمان و آذربایجان نیز کرده است« )آذربیگدلی، 1378: 637/2(.

که  داشته  حاج محمدبیک  و  آقاخان  نام های  به  برادر  دو  مرسور 

تاریخ  نویسندۀ  است.  کرده  فوت  نادرشاه  سلطنت  اوایل  در  آقاخان 

بیگدلی در رشح حال مرسور نوشته است: ولی محمدخان مرسور که در 

شعر و ادب قدرمتند بود و اشعار نغز و پرمغز دلنشینی از خود به یادگار 

گذاشته، در دوران پادشاهی شاه طهامسب دوم، مشاغل و مناصب مهم 

دولتی داشت و مانند نیاکانش قرب و منزلتی متام در دیوان داشت. 

مدتی حاکم کرمان]بود.[ او روزگاری مأموریت هایی انجام داده است. 

)غالمحسین بیگدلی، 1390: 16(

و جزو  بوده  برخوردار  نغزی  بسیار  از خط  ما  بحث  مورد  شاعر 

در  بیگی  دیوان  چنان که  می شده  محسوب  خود  عرص  خوشنویسان 

حدیقه الشعرا در ذکر منزلت علمی مرسور به این نکته ترصیح کرده 
زمان  در  مرحومش  والد  و  شاملوست  علّیۀ  سلسلۀ  امرای  »از  است: 

خاقان مالک رقاب مرحوم ایشک آقاسی دیوان اعلی بوده. مرسور جامع 

اکرث کامالت بود از جمله، خط شکسته را خوب می نوشت و طبعش به 

گفنت شعر میل متام داشت« )داغستانی 1384: 4/ 2192(.

پایان زندگی

از طرف حکومت  منابع معتر، مدتی  به ترصیح  بیگدلی  مرسور 

مرکزی، حاکم شهر الر بود؛ اّما بعد از چند ماه حکومت، محمدخان 

بلوچ، از رسداران مشهور صفوی، درسال 1148ق در زمانی که نادرشاه، 

برای رسكوبی غنی خان، حاكم  از سلطنت خلع کرد،  را  شاه طهامسب 

به  بیگدلی، والی الرستان،  جهرم، و میرزاباقر كالنر و ولی محمدخان 

منطقه رفت و با آشنایی كامل با قدرت های محلی حکومت را در دست 

گرفت. شبانه به منزل مرسور حمله کردند ) وثوقی 1375: 69( و به 

پا  از  را  حیاتش  نخل  ریخته،  »بر رسش  ریاض الشعرا  نویسندۀ  تعبیر 

درآوردند« )داغستانی 1384: 2192/4(.

آثار مرسور بیگدلی 

1. دیوان اشعار، از بین نویسندگانی که رشح حال مرسور را نوشته اند، 

تنها آقابزرگ تهرانی ضمن ارایۀ رشح حال مخترصی از وی، به دیوان او 

اشاره کرده است )تهرانی،1403: 9/ 1035( نگارنده کوشش زیادی کرد تا 

دیوان او را که احتامل می داد در بخش نسخ خطی کتابخانه های تهران 

و مشهد باشد، به دست آورد اّما بی فایده بود .

2. ُجنگ مرسور، نسخۀ خطی مشتمل بر نرث و نظم است که مرسور، 

برخی رسوده های شاعران معروف از جمله مولوی، صائب تریزی، کلیم 

کاشانی و سعدی و نرثهایی از کتب متعدد فقهی مانند مصباح الرشیعه و... 

را تدوین کرده و آنها را در خالل سال های 1131ق تا 1132ق  کتابت کرده 

است و اشعار خود را با عنوان ملحرره در خالل صفحات متعدد کتاب از جمله 

صفحات 9، 31، 98، 127، 136، 182 و صفحۀ آخر آورده است. جنگ مرسور، 

اینک با شامرۀ 9229 در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می شود . 

یا  »سفینه«  عنوان  با  که  مجموعه هایی  در  مرسور  اشعار  برخی 



»ُجنگ« تهیه شده اند، دیده می شود که عبارت اند از:

علام  از  برخی  آن،  در  که  الف: سفینۀ حاجی محمدبیک خرسوی 

از  نوشته اند؛  با دست خط خود  را  و مطالب خود  و شعرا، رسوده ها 

 ،  )64( عاملی  مهری  سیدعلی   ،)19 )ص  خاتون آبادی  حسینی  جمله 

نواب وحیدالزمانی )83( و  مرسور )35(. این نسخه با شامرۀ 1419 در 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است.

ب: جنگ و مجموعۀ اشعار؛ اسحاق بیک بیگدلی شاملو متخلص به 

شعله، نسخۀ مزبور را در تاریخ 1172ق در تهران کتابت کرده است. 

برخی اشعار مرسور در این نسخه آمده است. نسخه هم اکنون باشامرۀ 

4428 در بخش نسخ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است 

)بیگدلی، 1390: 16(.

برای آشنایی خوانندگان با سبک شاعری مرسور ، چند منونه از اشعار 

او در زیر می آید:

من کیستم از شوق تو رسگرم دعایی

پروانه صفت، سوختۀ بی رس و پایی

چون آه ضعیفی که نیاید به لب از دل

ای وای که خود را نرساندیم به جایی

قربان حریفی که نیازرده دلی را

گرد رس خاری که نرفته است به پایی

از شمع سحرگاه شنیدیم که می گفت

از ما برسانید به پروانه دعایی

با نیک و بد دهر نداریم رجوعی

نه طالب دردیم و نه جویای دوایی

تا قافلۀ اشک روان می شود ای ماه

برخیز که خود را برسانیم به جایی

رشمنده از آنیم که در روز مکافات

ما درخور عفو تو نکردیم خطایی 

جستیم تو را در حرم و دیر نبودی

ای نور دل دیدۀ مرسور کجایی ) هامن: 17(

***

مزرع قدس، آشیانۀ ما

قطرۀ اشک، آب و دانۀ ما

آه ما، نالۀ سحرگاهی

ذکر ما، نالۀ شبانۀ ما

جود هر کس به قدر مایۀ اوست

کرم او بود خزانۀ ما

باصفا کرده ایم خانۀ دل

تا گذار آردت به خانۀ ما )جنگ شامرۀ 1419، 182(

علی بن موسی)ع(  حرت  منقبت  در  قصیده ای  همچنین  مرسور 

رسوده است که نگارنده، آن را در یکی از نسخ خطی به نام مجموعۀ 

رسایل یافت که مشتمل بر 21 رساله و آثار چند شاعر است و با شامرۀ 

10147درکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می شود. این قصیده 

برای نخستین بار معرفی و تحلیل می شود.

تحلیل اجاملی ساختار قصیده 

مضمون  برای  را  قصیده  قالب  ادبی،  سّنت  از  پیروی  با  شاعر 

ستایش و منقبت  انتخاب کرده است؛ اّما قصیدۀ وی  به شیوۀ قدما 

است  تشکیل شده  بیت  از 68  و  ندارد1  تغزل  و  تشبیب  مقّدمه،  در 

که دو مطلع دارد و در هر مطلع  34 بیت آمده است. شاعر قصیدۀ 

خود را »نامۀ بدون عنوان« می داند و خود را سالک تندرو وادی حیران                   

می خواند و سپس از روزگار شکوه و گالیه رس می دهد. شاعر توانسته با 

در هم آمیخنت چهار عنرص مهم شعر یعنی اندیشه و موسیقی و عاطفه 

با زبانی  اندیشه های مذهبی خود را  از افکار و  و تخیل، خط سیری 

هرنمندانه بیان کند که خواننده، عالوه بر التذاذ ادبی، بهره ای نیز از 

تفکر و اندیشۀ او برد. 

رشح سوز دل ما بی تو ندارد پایان

چه عجب نامۀ ما را نبود گر عنوان

سالک تندروی وادی رسگشتگی ام

پا به راهی نگذاریم که دارد پایان

ساده لوحان جهانیم ز ما کینه مخواه

غیر آیینه نداریم متاعی به دکان

چون حباب از نفسی زورق ما می شکند

از چه بر کشتی ما بسته، رس ره طوفان  

همچو نخلی که شکستش رسد از پرمثری

شکوه ام هست در این باغ ز دست دگران

همچو طفلی که جدایی نکند از مادر

اشک من راه به جایی نرد جز عامن

در جفای فلک، آگاه، جوانان باشند

تیر داند که چه مقدار بود زور کامن 

باقی از هستی من هیچ مناند چون شمع

آه اگر آنچه به دل هست بیارم به زبان

آسامن مضطرب از زاری من می گردد

دایه بی تاب شود طفل چو گردد گریان

آه چون شعله کشد اشک چو ریزد از چشم

گاه آتش گذرد از رس و گاهی طوفان

عافیت را نظری با دل رنجورم هست

وای بر حال مریضی که ندارد درمان

دل دریا به طپش آمده از موج دگر

کشتی کیست به گرداب بال رسگردان

خالی از سنگ مکن دامن خود را ای کوه

مستعد باش که کرده است جنونم طغیان

در ادامۀ رسوده، به مخاطب شعر خویش که به نوعی من اجتامعی 



است، توصیه می کند که عارفانه بیندیشد و دست از تعلقات بردارد و 

خار که استعاره از وابستگی دنیاست، منی تواند کسی را نجات دهد. 

ضمناً شاعر به اصطالحات عرفانی از جمله وادی هفت گانه، احاطه و 

ارشاف دارد مثالً در بیت دوم از وادی حیران و رسگشتگی و در بیت زیر 

از وادی تجرید نام می برد: 

سالک وادی تجرید شو و ایمن باش

خار این ره نگرفته است کسی را دامان

خار از پا به درآریم ولی با خنجر

چاک دل بخیه مناییم ولی با پیکان

می کنی خار و خس سیل، رسشک خود را

گر بدانی به کجا می رود این آب روان

ای که در کاوش دل، سعی زیادی داری

برحذر باش کز این چشمه برآید عامن

جز به رخسار نکویت، در دل نگشایم

نیست آیینۀ من، قالب عکس دگران

بشنود گر شب هجران تو فریاد مرا

با همه سنگدلی ناله کند کوه گران

شمع و پروانه و دل، هر سه ... جمعند

سخنی گوش توان کرد ز آتش نفسان       

سپس با اعراف به عجز بیان و ناتوانی در سخن، عزّت نفس خود  را 

پاس می دارد و ترصیح می کند که اگر از مردم چیزی بخواهی در حقیقت 

آبروی خود را ریخته ای. اهمیت این سخن از نکته های مهمی است که 

شاعر به آن معتقد است به ویژه مدح وستایش که مخصوص اولیای خدا 

از جمله امام رضا)ع( است و با این مقدمه به ابراز عقاید خود می پردازد:

من گرفتم که به کوی تو رسانم خود را

کو زبانی که کنم رشح دل زار بیان

من کجا خواسنت چیز ز مردم ز کجا

آبرو را نتوان ریخت برای کف نان

در بهای سخن ار جان طلبند از تو بده

گر خریداری یوسف نکند کس نقصان

قدر در هر سخنی هست خصوصاً سخنی

که به مدح شه دین می رسد از دل به زبان

شاعران معموالً در ستایش و منقبت امامان معصوم )ع( به چهار 

موضوع کلی اشاره می کنند:

یا  مقطع  به  شاعر   نگرش،  این  در  تاریخی؛  و  روایی  نگرش   .1

قسمت هایی از زندگی ممدوح اشاره می کند؛  

2. نگرش کالمی و فلسفی؛ شاعر کوشش می کند نقش معنوی و 

ملکوتی امام معصوم)ع( را در عامل هستی نشان دهد؛

3. نگرش عاطفی و شخصی؛ در این نوع بینش، شاعر احساسات 

درونی خود را اعم از موّدت و دوستی با دوستان یا برائت از دشمنان 

آنان با زبانی شاعرانه بیان می کند؛ 

4. نگرش تخیلی و شاعرانه؛ شاعر ویژگی ها و مناقب ممدوح خود را 

با استفاده از آرایه های ادبی رشح می دهد. 

و  تفکر  تجلی گاه  شاعر،  رسوده های  که  باشیم  داشته  باور  اگر 

اندیشه های اوست چنان که ادیبان بزرگی از جمله  ملک الشعرای بهار، 

ترصیح کرده اند:

نشان سیرت شاعر ز شعر شاعر جوی

که فضل گل بن در فضل آب و خاک و هواست

هرکالمی بازگوید فطرت گوینده را

شعر زاهد زهد گوید، شعر کافر کافری

ور نباشد شاعری اندر منش واالگهر

نشنوی از شعرهایش بوی واال گوهری )بهار، 1355: 317/1(

با تأملی کوتاه در قصیدۀ مرسور، مبانی فکری شاعر هویدا می شود؛ 

رسودۀ  و  دارد  کامل  ارشاف  اسالمی  متون  به  که  فرهیخته ای  شاعر 

به  نغز  ابیات  در خالل  شاعر  بلکه  نیست  احساس  و  تخیل  او رصفاً 

مؤلفه های اعتقادی خویش از قبیل وجوب امامت، ظلم ستیزی و رواج 

عدالت و... اشاره می کند.

بررسی محتوا و مضامین قصیده 

بدیهی است که درون مایۀ هر اثر، آینۀ متام منای تفکر و باور هرنمند 

و شاعر است. با تأمل در قصیدۀ مرسور محورهای فکری وی را می توان 

این گونه دسته بندی کرد: 

1. وجوب امامت و والیت 

اعتقاد راسخ به اصل والیت و امامت از بارزترین بن مایه های تفکر 

فلسفی و کالمی شاعر است و اطاعت پذیری او از هامن نکتۀ مهمی که 

حرت رضا)ع( در حدیث مشهور سلسله الذهب به آن اشاره کردند و 

فرمودند کلمه ال الَه االّ الله ِحصنی فََمن َدَخَل ِحصنی اَِمَن ِمن َعذابی 

برُشوِطها و اَنا من رُشوطها  )شیخ صدوق، 1372: 144/1( 

علی موسی جعفر که به دور عدلش

نرساند به کسی گردش دوران، نقصان

2. اصالت درخلقت 

»لوالک  قدسی  حدیث  ترشیح  و  تبیین  در  محققان  از  برخی 

لاَّمَخلَقُت األفالک« )مجلسی، 1403: 406/16 ( که خداوند متعال در 

ُد! إنِّی َخلَْقُت  شأن حرت رسول اکرم)ص( فرموده به حدیث یا ُمَحمَّ

َعلِیَّا َو فاِطَمه َو الَحَسَن َو الُحَسیَن َو األِئَّه ِمن نُوٍر واِحٍد کأَنَّ أَْرَواَحُكْم َو 

نُوَركُْم َواِحَده« )شیخ طوسی، 1388: 93(  )اى محّمد! ىب گامن من عىل 

و فاطمه و حسن و حسین و ]دیگر[ امامان را از نور یكساىن آفریدم( 

استناد کرده اند و وجود پنج تن آل عبا)ع( را علت خلقت جهان می دانند. 

شاعر با تکیه بر همین اندیشه، در بیت زیر معتقد است که حرت 

رضا)ع( گل باغ جهان است و بدون روی او بهشت ارزشی ندارد. 

آن گل گلشن ایجاد که باشد به بهشت

داغ از حرست نظّارۀ رویش، نتوان



در تجدید مطلع، وجود نازنین امام)ع( را عامل مهم جاودانِی نهال 

ایامن می داند: 

از تو تا حرش بود سبز نهال ایامن

همچو نخلی که برآید ز کنار عامن

3. بیان فضایل حرضت رضا)ع(

الف: عدالت 

دست کوتاه بود حادثه را در دورش

گر دلی بشکند از چرخ ستاند تاوان

مهد آسایش او گردد اگر خاک درش

طفل از فرقت مادر نکند آه و فغان

کی به دورش رسد از کس به ضعیفان رضری

جامه ها بر تن مه دوخته حفظش ز کتان

شاعر در مرصاع دوم بیت آخر به یکی از عقاید گذشتگان اشاره کرده 

است. قدما معتقد بودند تابش نور ماه باعث پوسیدگی و تباهی کتان 

و قصب می شود. شعرای بسیاری از این مضمون برای مدح معشوق و 

ممدوح خود استفاده کرده اند و بسامد زیادی در شعر فارسی دارد از 

جمله:

 از نام تو بگدازد بدخواه تو گویی

ماه است مگر نامت و بدخواه تو کتّان )نارصخرسو، 1365: 327(          

با تن من کرد نور عارضت

آن چه با تار قصب، مهتاب کرد )سنایی،1372: 173(                         

گر در نظرت بسوخت سعدی

مه را چه غم از هالک کتّان )سعدی، 1361: 194(        

ب: اصالت و نجابت 

شاعر با آوردن نام مبارک دو امام معصوم)ع( در کنار نام امام رضا)ع( 

به  امام  نسبت  ذکر  با  کرده،  اشاره  امام رضا)ع(  نجابت  و  اصالت  به 

خاندان پیامر)ص( شعر خود را مترک کرده و زینت بخشیده است.

علی موسی جعفر که به دور عدلش

نرساند به کسی گردش دوران، نقصان

سلطان یا شاه خراسان یکی از استعاره های پربسامدی  است که 

شاعران در رسوده های خویش، امام رضا)ع( را با این نام، مورد خطاب 

قرار داده اند و حتی در فرهنگ شفاهی مردم نیز رواج دارد. سلیمی 

تونی، شاعر قرن نهم، در بیتی این گونه سلطان خراسان را به کار برده 

است: 

بود سلطان خراسان در مدینه معتکف

خلق عامل را به حق بود او امام و مقتدا )سلیمی تونی، 1390: 65( 

و منونه های دیگر:

هست سلطان خراسان نی چه گفتم، زینهار

بر رس هر هفت اقلیم و دو عامل پادشاه است )ابن یمین، 1361: 61(

روضۀ شاه خراسان که حریم حرمش

کعبۀ اهل دل و قبلۀ ابرار آمد )شانی تکلو، 1373: 48(

دشمن شاه خراسان باد بر روی زمین

همچو نقش نقطۀ موهوم بی نام و نشان )سالک قزوینی، 1372: 450( 

در مطلع دوم قصیده، شاعر یک بار دیگر با تأکید بر اصل و نسب 

امام، آن امام رئوف را به پیروی از شاعران کهن با لقب پادشاه، یا سلطان 

خراسان مورد خطاب قرار می دهد و یکی دیگر از مناقب حرت را که 

عامل به ارسار الهی است بیان می کند.

2-توصیف بارگاه رضوی

)ع(  اطهار  ائۀ  و  پیامر)ص(  گهربار  تأمل در سخنان  و  با دقت   

می توان ویژگی های مرقد مطهر امامان معصوم)ع( را این گونه برشمرد:

الف: محل رفت و آمد فرشتگان 

یکی از مضامینی که همواره در فرهنگ شعر رضوی موج می زند، 

توصیف بقعه و  بارگاه جنت آشیان حرت رضا)ع( است. حرت در 

حدیثی، مرقد مطهر خود را این گونه معرفی کرده است: » اِنَّ ِبُخراساَن 

ِمن  یَنزُِل  فَوُج  فاَلیَزاُل  املاَلئَِکِه  ُمختَلَف  تَِصیُر  زَماُنَ  َعلَیَها  یاتی  لِبُقعه 

ور... ِهی باَرِض طُوس و هی و  امِء و فُوُج یَصَعد الی اَن یُنَفَخ فی الصُّ السَّ

الله َروَضه ِمن ریاض الَجنَّه... )صدوق، 1417: 119(

به  امام رضا)ع(  گهربار  سخن  به  تلمیح  با  شاعران  از  کثیری  عدۀ 

توصیف روضۀ رضوی پرداخته اند:

آن بقعه شده به پیش فردوس

آن تربه به روضه کرده رضوان  )سنایی، 1372: 427(

رشف خاک خراسان همه دانی که ز چیست؟

ز آن که در خطۀ او روضۀ رضوان آمد )احمدی، 1377: 76(   

    

گوهرافشان کن ز جان، ای دل که می دانی چه جاست

مهبط نورالهی، روضۀ پاک رضاست )هامن: 273(

مرسور نیز با توجه به سخن گهربار حرت علی بن موسی الرضا)ع( 

معتقد است که مالئک از جمله جرئیل، فراش حرم مطهر حرت است. 

بهایی در حین متیزکردن شمع های حرم مطهر، در  همچنان که شیخ 

رباعی زیر به این مطلب اشاره کرده است: 

پیوسته بود مالئك علیّین

پروانۀ شمع روضۀ خلدآیین

مقراض به احتیاط زن ای خادم

ترسم بری شهپر جرئیل امین )ماملیر، 1389: 134(

مرسور نیز به همین باور ارصار دارد و در بیتی از قصیده این گونه 

رسوده است:

روضه اش را کند از بال و پر خود جاروب

هست جریل در آن در یکی از فرّاشان



ب: محیط امن و امان 

یکی دیگر از توصیفات شاعران از بارگاه ملکوتی امامان معصوم)ع( 

تعبیر مکان امن و امان است. پیامر)ص( فرمودند: 

َمثَُل اَهُل بَیتی کََمثَِل َسفیَنه نُوح َمن َرکَِب فیها نَجی و َمن تََخلََّف 

َعنها َغرَق )قمی 1/630؛ بحاراالنوار341/؛ الطرائف، ابن طاووس ،ص132(َ

و مولوی چه زیبا در ابیات زیر تلمیحی به حدیث پیامر)ص( دارد:

چون که در کشتی نشستی ایمنی

در سفینه خفته ره طی می کنی

بهر این فرمود پیغمر که من

همچو کشتیم به طوفان زمن

ما و اهل بیت چون کشتی نوح

هر که دست اندر زند یابد فتوح )مولوی 1385: 624(

مرسورنیز به نکتۀ مزبور این گونه اشاره کرده است:

ساکن درگهش از حادثه ایمن باشد

آسامن را نرسد هیچ رضر از طوفان

خاکساران رهش مّنت رهر نکشند

که نخواهد بلدی قافلۀ ریگ روان

 شاعر در ادامۀ قصیده با حسن تعلیلی زیبا، علت تجدید مطلع را 

بیان می کند و قصیده را ادامه می دهد:

شکر کز شوق حضورش به زبانم آمد

مطلعی خوب تر از چاک گریبان بتان

تجدید مطلع

از تو تا حرش بود سبز نهال ایامن

همچو نخلی که برآید ز کنار عامن

غرض از خلقت عامل گهر ذات تو بود

چون متاعی که گشایند برایش دکان

کی به دورش رسد از کس به ضعیفان رضری

جامه ها بر تن مه دوخته حفظش ز کتان 

پ: برتری آرامگاه حرضت رضا)ع( برکعبه 

فضیلت زیارت امام رضا)ع( برکسی پوشیده و پنهان نیست زیرا هم در 

سخنان ائۀ اطهار )ع( آمده و هم در آموزه های دینی برآن تأکید شده است.

سلیامن بن حمص گفت: از موسی بن جعفر)ع( شنیدم که می فرمود: 

هر کس قر فرزندم علی را زیارت کند خداوند ثوابی معادل هفتاد حج 

مرور به او عطا می فرماید )صدوق، 1372: 263/2(.

بسیاری از شعرا با تلمیح به این سخن گران سنگ، فضیلت زیارت 

مرقد مطهر امام رضا)ع( را در شعر خود آورده اند:

یک طواف درش از قول رسول قرشی



تا به هفتاد حج و نافله یکسان دارد

)حسن کاشی( )احمدی بیرجندی، 1377: 30(

به هفت حّج وبه هفتادحج برابرکرد

زیارت تورسول ازکرامت ذواملن

)ابن حسام خوسفی( )هامن: 48(  

مطهر  مرقد  اهمیت  به  اشاره  با  قصیده  ادامۀ  در  نیز  مرسور 

امام رضا)ع( و برتری آن بر کعبه، اشعار زیر را رسوده است:

زائر روضۀ پاکت نکند تا ره گم

کعبه باشد به ره کوی تو یک سنگ، نشان

ایمنی در حرمت باشد و در کعبۀ دل

زان که در این دو مکان، راه ندارد شیطان

روضۀ پاک تو و کعبه ز یک آب و گل اند

لیک باشد ز صفا این به مراتب به از آن

ت: تربی و برائت از دشمن 

ابراز مّودت به حرت  و  تواّل  به  از قصیده  این قسمت  تا  شاعر 

علی بن موسی الرّضا)ع( افتخار می کند؛ اّما در بیت زیر، ضمن به کار بردن 

آرایۀ حسن تعلیل، معتقد است علت این که دشمن به یرقان )زردی( 

دچار شده است، حسادت به  طالی زرد رنگ گنبد توست: 

دیده تا گنبد و رس طوق طالی تو عدو

از حسد گشت گرفتار به درد یرقان

شاعر در بیتی دیگر، با استفاده از دو عنرص عاطفه و تخیل، گنبد 

طالی حرت را از نظر رفعت و مرتبه، باشکوه تر از عرش می داند و 

ضمن به کار بردن دو آرایۀ ادبی تشخیص و کنایه، معتقد است گنبد 

طالی امام رضا )ع( از این شکوه بر خود می بالد و بر عرش طعنه می زند 

که تو در برابر من بی ارزش هستی:  

هست هر طوق طال شاهد این کز رفعت

گنبدت را به رس عرش دراز است زبان

حکم آرام اگر رأی متین تو کند

چرخ از سیر فتد خشک شود آب روان

می دهد مهر تو از بس به ضعیفان پهلو

در دیاری که تویی ماه ندارد نقصان

ز همین گل شده خندان ز نسیم لطفت

رفته در عهد تو از خاطر بلبل، افغان

  برنخیزیم ز درگاهت اگر آه شویم

گر شویم آب ز کوی تو نگردیم روان

 پای تعریف براقت به میان چون آید

خامه بر صفحه شود بی مدد دست روان

 لوحش الله ز سمند تو که در تندروی

نرسد باد به گردش چو شود گرم عنان

اظهار عجز شاعر از توصیف مناقب رضوی 

شاعر در ادامۀ قصیده اعراف می کند که مدح و توصیف ممدوح 

پایان ندارد و یک بار دیگر، نجابت و اصالت امام)ع( را تصدیق می کند 

که جانشین راستین پیامر)ص( هستید و همه چیز بر شام آشکار است:  

وقت آن شد که ز تعریف، عنان کش گردم

که بدین بیشر این صفحه ندارد میدان

پادشاها، خلف صدق رسول اللهی

ای که چیزی به ضمیر تو نباشد پنهان

خاطرم پر بود از شکوۀ گردون، اما

سوزدم شمع صفت گر ز دل آرم به زبان

استمداد و شفاعت خواهی شاعر

بیگدلی در پایان رسودۀ خویش با حالتی محزون و اندوهگین، چون 

عاشقی ناتوان و رنجور، خود را به مورچه ای تشبیه می کند که علی رغم 

ناتوانی، فلک کمر به نابودی او بسته است و  مانند کشتی بدون لنگر 

است که طوفان منتظر نابودی اوست. امام رضا)ع( را با یکی از مهم ترین 

القابش، شهنشاه غریبان، صدا می زند و با استغاثه از او کمک می خواهد، 

اما شاعر ادب را رعایت می کند و خود را مخاطب قرار می دهد: 

لیک چون لطف تو فریادرسی می بینم

هست واجب که کنم رشح دل خویش بیان

منم  آن بی کس خوکرده به محنت که بود

در غبار دل من، کوه غم و درد نهان

منم آن سوختۀ عشق که گر آه کشم

یابد از شعلۀ آن، خرمن افالک زیان

منم آن مور جگرسوختۀ خرمن سوز

که به کینم فلک از کاه کشان، بسته میان

منم آن کشتی بی لنگر بحر هستی

که شب و روز بود چشم به راهم طوفان

ساخنت با همه اینها بر من مشکل نیست

لیک محرومی درگاه تو نبود آسان

یا شهنشاه غریبان، من غربت زده را

جانب خویش کش از جذبۀ لطف و احسان

رشم کن، رشم ز خّدام جنابش مرسور

نبود با سخنت رتبۀ مدح شاهان

جرئیل از پی آیین به فلک منتظر است

وقت آن شد که دعاگوی شوی از دل و جان

تا نگنجد به بیان راز محبت در عشق

قاصد نالۀ دل تا بود از گرم روان



نتیجه گیری

با استناد به تاریخ ادبیّات فارسی، می توان باور داشت که ستایش و 

منقبت پیامر)ص( و امامان معصوم)ع( تاریخی به قدمت شعر فارسی 

دارد. کمیت و کیفیت این نوع ادبی در دیوان های شاعران قرن چهارم 

تا معارص دلیل این مّدعاست. یکی از شاعرانی که به منقبت و مدح 

قرن  شاعر  بیگدلی  مرسور  پرداخته،  علی بن موسی الرّضا)ع(  حرت 

یازدهم است. وی با اینکه یک رجل سیاسی بوده و مسایل حکومتی و 

سیاسی را مدیریت می کرده، از طبع شعر و نازک اندیشی های شاعرانه 

برخوردار بوده است. او در قصیده ای، موّدت و محبت خود را نسبت 

به امام رضا)ع( با مضامین عالی بیان کرده و ضمن برشمردن فضایل و 

مناقب آن حرت، باور و احساسات قلبی را ابراز کرده و عاجزانه متنای 

شفاعت منوده است. 
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