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چکيده
هنر، زبان گويا و آينة فرهنگ و تمدن جامعة انساني است و گفتار و رفتار هنرمند در انديشه و سبک 
زندگي مردم بسيار تأثيرگذار است. هنرمندان مسلمان نيز خدا، انسان  و جهان  را با قرآن کريم و سخنان 
پيامبر9 و امامان: شناخته اند و تحت تأثير اين منابع گهربار، انديشه هاي خود را در قالب آثار هنري 

آفريده اند. 
ادبيات ازآنجاکه برخاسته از زبان مردم است، جايگاه ويژه اي در ميان هنرهاي ديگر دارد و مي تواند 
بيشترين تأثير را بر مخاطبان خود بگذارد. با ظهور اسالم، ادبيات و شعر، پيش تر و بيشتر از هنرهاي ديگر 
در خدمت گسترش و پيشبرد اهداف دين اسالم قرار گرفت در ادبيات فارسي نيز سنايي غزنوي پرچمدار 

ادبيات اخالقي و ديني شد.
به  رسيدن  براي  راهي  هم  که  است  بزرگواران  اين  به  محبت  اظهار  و  توسل  گونه اي  امامان:  زيارت 
خداست و هم انسان را در مسير شناخت قرار مي دهد؛ ازاين رو همواره مساجد و زيارتگاه ها جلوه گاه هنر 

اسالمي به ويژه شعر و ادبيات بوده اند.
به مفاهيمي چون اخالق  و ادب فارسي بررسي شده و در آن  اين نوشتار، جايگاه زيارت در شعر   در 
اسالمي در بناهاي اسالمي، رفتن به زيارت يا آرزوي زيارت، زيارت عاشقانه و تشويق زائران به زيارت اشاره 

شده است.
واژگان کليدي: زيارت، ادبيات فارسي، شعر، زيارتگاه، مسجد.

٭. پژوهشگر بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي، کارشناسي ارشد ادبيات فارسي.
٭٭. مدرس دانشگاه و پژوهشگر بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي، دکتراي فقه و حقوق.

جايگاه زيارت
ميثم محتاجي٭ در ادبيات فارسي

مرتضي انفرادي٭٭
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مقدمه

در باب هنر و ادبيات

هنر، زبان گويا و ترجمان فرهنگ و تمدن هر جامعه انساني است؛ چنان که آثار هنري به 

ج��اي مان��ده در طول تاريخ، نگارخانه اي از آداب و رس��وم و عقايد اقوام در جاي جاي کره 

خاکي است. هنر صاحبش را از ديگران متمايز مي کند. بنابراين گفتار و رفتار هنرمند در انديشه 

و سبک زندگي مردم بسيار تأثيرگذار است. 

»اين کلمه در واقع به معناي آن درجه از کمال آدمي است که هوشياري و فراست و فضل 

و دان��ش را در بر دارد و نم��ود آن، صاحب هنر را برتر از ديگران مي نمايد« )دهخدا، 1377، 

ذيل واژه(.

هنر، از مهم ترين ابزاري اس��ت که نه تنها در زيباس��ازي محيط زندگي انسان به کمک او 

مي آيد، بلکه از اين فراتر، پيام ها و عقايدي را که او نمي تواند به طور مستقيم با هم نوع خود 

در مي��ان بگذارد، به زباني فراگير منتقل مي کند. بنابراين »هرگاه به کمک نش��انه هاي زباني و 

مفهوم س��ازي هاي فلس��في، منطقي و علمي نتوانيم واقعيتي، رويدادي يا تجربه اي انساني را 

تبيين کنيم و آن را به مخاطبان مورد نظر خود انتقال دهيم، بي درنگ متوجه ظرفيت هاي هنر 

مي ش��ويم. تاريخ هنر نش��ان مي دهد که از هنر کاري ساخته است که از عهدة هيچ ابزار بياني 

ديگر بر نمي آيد« )باونديان، 1388، ص27(.

زيبايي انس��ان را در معرض تفکر و تعقل در جهان آفرينش قرار مي دهد و او را به سوي 

شناخت هنرمند يکتايي که بهترين و تواناترين سازندگاِن و پرورندگان است، رهنمون مي شود.

به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن مراد دل ز تماشاي باغ عالم چيست  

)حافظ، 1385، غزل 393، ص535(.

هنر، انعکاس دهندة زيبايي هاست و مي تواند انديشه هاي بزرگ بشري را جاودانه کند و آن 
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را به زباني بيان کند که فرا گير و همه فهم باش��د. هنرمند، مي آفريند و آفريدن، چيره  شدن بر 

پوچي و بي هدفي زندگي اس��ت؛ دريچه اي است به سوي جاودانگي و ماندگاري تفکري که 

هنرمند در آفريدة خود منعکس کرده  است.

آثار هنرمندان مسلمان، همچون ديگر آثار هنري، برخاسته از صور خيال است. اما خيالي 

ستايش ش��ده که در ش��عر موالنا به »عکس مه رويان بستان خدا« تعبير ش��ده است )مولوي، 

1363، دفتر اول، بخش دوم( و نه خيالي است که زاييدة انديشة مادي و غيرماندگار، دروغين 

و وهم انگيز باش��د. »خيال س��تودني و صورت هاي خيالي که در تشبيه و محاکات صحيح به 

ظهور مي آيد، واسطة کنده  شدن آدمي از عالم فاني مي شود تا تعالي پيدا کند به اسم و صفتي 

که مظهر آن است« )مددپور، 1374، ص44(. بنابراين مي توان گفت هنر اسالمي در آموزه هاي 

ناب اس��الم ريشه دارد و پش��توانة آن، انديشة الهي پيامبر گرامي اسالم9 است. در حقيقت، 

هنرمند مس��لمان الفباي خداشناسي، انسان شناس��ي و جهان شناسي را از قرآن کريم و سخنان 

گهرب��ار پيامب��ر9 و امامان: آموخته اند و تحت تأثير آن، به زبان هنر دانس��ته هاي خود را 

متجلي مي س��ازد. »مس��لمانان، تحت سيطرة انديشه هاي اس��المي به افکار، اعمال و ذوقيات 

خاصي دست يافتند که هنر، يکي از تجليات آن شمرده مي شود و با ريزش آموزه هاي نبوي 

و قرآني در جان آنان و تحت انضباط خاص فکري و رفتاري، آثار هنري دوران اس��المي را 

شکل دادند« )موسوي گيالني، 1390، ص49(.

در ميان هنرها، ادبيات جايگاهي ويژه دارد. آن ابزاري که احساس آدمي را بازگو مي کند؛ به 

زبان و بيان خودش. در واقع، »ادبيات عبارت است از آن گونه سخناني که از حد سخنان عادي 

برتر و واالتر بوده اس��ت و مردم، آن س��خنان را در خور ضبط و نقل دانسته اند و از خواندن 

و نوش��تن آنها دگرگونه گشته اند و احساس غم و شادي يا لذت و اََلم کرده اند و اين سخنان 

ناچار با س��خنان مکرر و عادي تفاوت دارد و از آن س��خنان برتر است« )زرين کوب، 1374، 

ص25(. ادبيات برخاسته از زبان مردم است. پس جامعه با آن راحت تر ارتباط برقرار مي کند. 
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زبان شاعران و سخنوران، زبان ذهن آنهاست و انتقال مفاهيمي بلند است که در مراحل عرفاني 

و پله هاي خداشناسي به آن دست يافته اند. 

»سرچش��مه ادبيات را، نه به صورت ش��فاف و مدّون، مي توان در ابتداي کتاب آفرينش 

مشاهده کرد؛ زيرا محور فکري هر دو، احساسات و عواطف بشري است که همواره همزاد و 

همراه با آدمي بوده است؛ به همين جهت نسبت به ديگر آگاهي ها و يافته هاي علمي، قدمت 

زماني بيشتري دارد« )حجازي، 1389، ص11(.

با ظهور اسالم، ادبيات نيز همپاي ديگر هنرها، در ترويج و تبيين اين دين مبين، به خدمت 

گرفته ش��د. هنر اسالمي در چهارده قرن از پديدآيي اسالم، شاعران و سخنواران بزرگي را به 

خود ديده است که همواره زبان ُدرنشانشان جاودانه بر کتيببه دل هاي مسلمانان، سينه به سينه 

از نسلي به نسلي انتقال يافته و جلوه هاي بلند توحيدي را، آميخته با محبت محمد و خاندان 

پاک نهادش که درود خداوند نکوياد بر آن صالحان باد ) بر گسترة گيتي متجلي ساخته است.

به گواه تاريِخ ادبيات، اش��عار اسالمي از ديرباز با موضوع مذهب و زيارت پيوندي عميق 

و ناگسس��تني داشته است و با گذش��ت زمان، بر تطور آن افزوده شده است. در شعر اسالمي 

مفاهي��م و مضامين مرتبط با موضوع زيارت، جلوه هايي موزون و رنگين دارد که اين اش��عار 

بيشتر با الهام از قرآن کريم، احاديث نبوي و روايات خاندان وحي سروده شده است. با نگاهي 

کلي و گذرا به روند تاريِخ ادبيات درمي يابيم که توجه به موضوع زيارت با فراز و فرود فراوان 

همراه بوده اس��ت که علل آن را مي توان در توج��ه حاکمان به اين مبحث يا نوع حکومت و 

قدرت در اقبال يا ادبار شاعران به اين مضامين، بررسي کرد )جليليان مصلحي،1389، ص14(.

بي شک، شعري که با دانش و شناخت همراه نباشيد و پيامي را نرساند، ماندگار نيست و 

احساس، خيال و ذوق، تنها شرط الزم براي پويايي شعر نخواهد بود. و از سويي ديگر باروري 

عاطفه به تنهايي نمي تواند به سرودن شعر ناب و عالي منجر شود. ادبيات و شعر که با استفاده 
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از ظرافت هنر، برجستگي هاي مسائل معنوي و عرفاني و مصاديق آن را که مضمون زيارت از 

جمله آنهاست، در واژه هاي روح افزاي خود به منصه ظهور مي رساند. 

درباره زيارت

زيارت در لغت، به معناي مالقات و ديدار با شخص بزرگ و محترم است. تشرف قلبي 

به محضر کس��ي که نزد خداوند مقام و مرتبه اي ويژه دارد و نيز او را واس��طة خود و خدا 

قرار دادن در طلب تقرب به درگاه حق تعالي، بخشايش گناهان و بر آمدن خواسته ها و رفع 

گرفتاري ها. 

»زيارت، برقرار کردن ارتباط قلبي است با حجت خدا، قرار دادِن خويشتِن خويش است 

در حوزة روحانيت و فيض بخش��ي امام، و امام، انس��اني اس��ت متعالي و خدانماي، با ابعاد 

وجودي گسترده، که بار معنوي اش را از آفريدگار مي گيرد و واسطة رحمت و خيررساني، به 

آفريده هاست. زيارت، حاضر شدن بر مزار مطهر چنين بزرگاني است که سراسر زندگي خود 

را به جهاد در راه خدا و دفاع از حقوق انسان و نشر اسالم راستين و توحيد خالص گذاردند« 

)رکني يزدي، 1378، ص17(.

حضرت پيغمبر9، به امير مؤمنان7 فرمود: 

اي اب�ا الحس�ن، همانا خداي تعالي قبر تو و قبرهاي فرزندان�ت را بقعه اي از بقعه ها و 

ميدان هاي بهشت قرار داده و خدا دل هايي را از آفريدگان و برگزيدگانش قرار داده 

كه به س�وي ش�ما ميل مي كنند و دربارة شما اذيت و آزارها را تحمل مي كنند. سپس 

قبرهاي ش�ما را آباد مي كنند؛ به واس�طة نزديكي آنان به خداوند جّل و عال و دوستي 

براي رسول خدا. يا علي، اينان ويژگان و مخصوصان به شفاعت من اند و اينان فردا در 

بهشت مرا زيارت مي كنند« )ديلمي، 1374، ج2، ص426(.

مولوي مي سرايد:
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تا نشيند در حض��ور اوليا    هر که خواهد هم نشيني خدا  

)مولوي، 1363، دفتر دوم، بخش چهل و نهم(

زيارت ائمة اطهار، از شرايط شفاعت آنان در روز قيامت است. امام رضا7 مي فرمايد: 

هر امامي را پيماني بر گردن اوليايش و ش�يعه اش مي باش�د. وفاي به اين پيمان وقتي 

تمام و کامل است که قبرهايشان زيارت شود. پس کسي که امامان را مشتاقانه زيارت 

کند و به آنچه مورد خواست و رغبت آنان است تصديق داشته باشد، امامانش در روز 

رس�تاخيز ش�فيع او خواهند بود و در پيش�گاه الهي پايمردي اش مي نمايند« )مجلسي، 

1403ق، ج100، ص116(.

زيارت امامان، گونه اي توس��ل به ايشان اس��ت و محبت آن بزرگواران را در پي دارد؛ در 

نتيجه زيارت، يکي از بهترين وسيله ها براي رسيدن به بلنداي عشق است.

بدون شک، زيارت از جمله موقعيت ها و فرصت هايي است که انسان را در مسير شناخت 

قرار مي دهد. از شناخت خود که زمينه و مقدمة خداشناسي است، گرفته تا شناخت خداوند 

که حادثة تغيير را در زندگي انس��ان هاي عارف به عرصة ظهور مي رس��اند؛ ش��ناختي که به 

حيات انسان معنا مي بخشد و هدف او را در زندگي تعيين مي کند. اين تحفة گران بها که زائر 

مي تواند در سفر زيارت به دست آورد، با هيچ چيز ديگر قابل مقايسه نيست. بنابراين هنرمندان 

مسلمان، به ويژه شاعران و سخنوران، توجهي درخور به اين رکن از شعائر ديني داشته اند. در 

ادامه به تفکيک، شاهد مثال هايي براي اين امر بيان خواهد شد.

مساجد و مزار رهبران ديني، تجليگاه زبان و ادبيات فارسي

»خانه هاي پيامبران خدا و ائمة معصومين:، همه اماکني ش��ريف و مقدس و با حرمت 

اس��ت؛ چه در حيات و چه بعد از مماتش��ان؛ زيرا محل فرود فرشتگان و هبوط وحي و محل 

نزول رحمت خدا و برآمدن حاجات است؛ که اينان برگزيدگان خدايند و نزديک ترين انسان ها 
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به آن ذات متعال و دور از گناه و اشتباه و واسطة هدايت و فيض رساني به مردم« )رکني يزدي، 

1378، ص64(.

در حقيقت، اين مکان ها، قدمگاه انسان هاي پاک و وارسته است و خلوت انس عارفان به 

حق، مناجات خانة اهل دل و ميهمان خانة دوس��تداران اهل بيت:. بنابراين حضور در خانة 

چنين بزرگواراني، سبب معرفت خداي تعالي و رضايت حضرتش مي شود.

معتبرترين و پرمخاطب ترين جلوه گاه آثار هنرمندان مس��لمان، مساجد و مزارهاي رهبران 

ديني است که همواره در درازناي روزگاران، گروهي از مذاهب اسالمي به آنها توجه داشته اند 

و حضور در آن را تش��رفي روحاني برش��مرده اند. »معماران مس��لمان با ديدن هر زيبايي اي، 

آن  را در خور اس��ما و صفات الهي مي دانس��تند و از آن در آييني ترين بناي اس��المي، يعني 

مس��جد، تضمين مي نمودند. مسجد يکي از مهم ترين و اصلي ترين عرصه هاي پيدايش انواع 

هنر اسالمي است که به جنبة آييني هنرها در آن توجه شده است و هنر و دين در آن با يکديگر 

درآميخته است« )موسوي گيالني، 1390، ص145(.

هنرمند مس��لمان نمونة دوستداران خداوند و اولياي اوست؛ پس عاشقانه براي ساختن و 

آراستن سراي محبوب تالش مي کند و همة هنر خود را در اين راه به کار مي بندد.

که طاق ابروي يار منش مهندس شدطرب سراي محبت کنون شود معمور

 )حافظ، 1385، غزل 167، ص225(.

حافظ خاضعانه مي گويد که آنچه هنرنمايي مي کند، من نيستم؛ بلکه عشق يار، مهندس اين 

همه زيبايي و آراستگي شده است. 

»هنرمن��دان در اماکن مذهبي بيش��ترين هنر خود را ص��رف مي کردند؛ چون جنبة عمومي 

داشت و همة افراد جامعه، از غني و فقير، يکنواخت از اين اماکن استفاده مي کردند. هنرمندان با 

خلوص نيت، هنر خود را پيشکش خدا مي کردند و از حس زيبابيني که خداوند به آنها عنايت 
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کرده بود، هرچه در توان داش��تند به پيش��گاه خدايي که خالق همة زيبايي هاس��ت و آن  را در 

دسترس اشرف مخلوقات خود قرار داده است، تقديم مي کردند« )ماهرالنقش، 1379، ص84(.

اف��زون بر جلوه گري عش��ق به معبود، اخالق اس��المي نيز آش��کارا در بناهاي مذهبي 

خودنمايي مي کند؛ يعني هنرمند مي کوش��يده تا به دور از هر ادعايي، بهترين و زيباترين و 

کم نقص تري��ن اثر را خلق کن��د و همواره وجدان خود را حاضر و ناظر بر عملش مي ديده، 

پس هرگونه سهل انگاري و کم کاري را از خود دور کرده است؛ در نتيجه فضايي سرشار از 

عش��ق و معنويات همراه با ش��ور و آرامش براي مردم به يادگار گذاشته است. چنان که »در 

يک مس��جد ]يا مزار[ انس��ان احساس نمي کند آسمان از باال نزول مي کند. در مسجد انسان 

در بي نهايت، يعني در همين جا و هم اکنون، زندگي مي کند و از قيد هرگونه تمايل و کشش 

آزاد اس��ت. آن آرامش و اس��تراحتي که از هر اشتياق و ميلي رهايي يافته است« )بوکهارت، 

1386، ص67(.

 آث��ار هن��ري موج��ود در زيارتگاه ها، چ��ون ضيافتي از معن��ا، ذه��ن و روان مخاطب را 

 سرش��ار از آرامش و نش��اط مي کن��د. در اماکن مذهبي، ب��ه ويژه حرم معصوم��ان، زائران با 

 هنره��اي گوناگون��ي از جمله ادبيات س��ر و کار دارن��د و هر يک از اين هنره��ا در جايگاه 

 خ��ود، تأثير مثبت��ي بر خ��ودآگاه و ناخودآگاه اف��راد دارد. »مت��ن بس��ياري از کتيبه ها آيات 

کريمة قرآن، احاديث نوراني نبوي و س��خنان گهربار ائمة معصوم: اس��ت و متن بسياري 

ديگر، اش��عاري متين و مس��تحکم در قالب قصيده، قطعه، غزل و رباعي اس��ت« )غفورزاده، 

1381، ص13(.

شاعران و سخنوران پارسي گوي نيز به پاسداشت بزرگواري و انسانيت بزرگان دين، مقابر 

ايش��ان را نيز محل فرود فرش��تگان و صعود دل هاي عاشق به بلنداي معرفت مي دانند و با به 

کارگيري هنر زبانشان، زيبا سروده هايي تقديم کرده اند.
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نرگس از تربت اي��ن طايفه بينا خيزد شمع بينش شود از خاک شهيدان روشن

)صائب تبريزي، 1384، غزليات، ش3410( 

حکيم سنايي، درباه حرم حضرت رسول9:

تربت��ش ترب��ت ع��رب را مش��ککرده بي گرم و سرد و بي تر و خشک

)سنايي، 1375، باب سوم(

و نيز نظامي در شرف نامه، حرم پيامبر9 را زيارتگاه انسان هاي پاک دانسته و مي گويد:

ولي نعمت فرع خواران خاکزيارتگ��ه اص��ل داران پ��اک
)نظامي، 1382، بخش 3(

س��نايي، که ش��ايد بتوان او را اولين کسي دانس��ت که اخالقيات را وارد شعر فارسي کرد 

و لفظ و معنا را به درجه کمال رس��انيد و دش��وارترين معاني را در قالب ترکيب هاي تازه و 

خوش آهنگ پرورانيد،1 در وصف منزلت بارگاه امام رضا7 سروده است:

دش��وار تو را به محش��ر آساندين را حرمي است در خراسان
از حجت ه��اي دي��ن ي��زداناز معجزه ه��اي ش��رع احم��د

)سنايي، 1375، قصايد، ش139(

همچنين نمونه هايي از ديگر شاعران:

چون مشک خطا نافه گشا مي آيياي ب��اد صب��ا غاليه س��ا مي آيي
از ترب��ت آل مصطف��ي مي آييمعلومم ش��د ک��ه از کجا مي آيي

)ابن حسام، رباعيات، ش97(
آفت��ابسلطان ابوالحسن علي موسي آن که هست و  م��اه  او  آس��تانه  گلمي��خ 
گردي��ده پايتخت دعاهاي مس��تجابآن کعب��ه امي��د که صن��دوق مرقدش

1. جليليان مصلحي، مصطفي، درآستان شوق، ص21
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او خل��ق  ب��اغ  محم��دي  گل  در چين به باد عطسه دهد مغز مشک نابب��وي 
تابوت هر که طوف کند گرد آن جناببا اسب چوب از آتش دوزخ گذر کن

)صائب تبريزي، 1384، قصايد، ش4(  
از شکرت بپرس که: اين آتش از کجاست؟بر عود تربت تو چوش��کر بس��وختيم

)اوحدي مراغه اي، 1376، قصايد، ش5(
از زمين تا آس��مان است آسمان را بر زمينرشک آن گنج دفين کش خاک شهد مدفن است
ب��ر جناب اعظم��ت ناموس اکبر پاس��باناي معظ��م کعب��ه ات را عرش اعظم آس��تان

)محتشم کاشاني، ترکيب بندها، ش7(

شيخ بهايي درباره حرم مطهر امام هشتم7 مي سرايد:
در تأديت مدح تو خم پشت عبارتاي خاک درت سرمه ارباب بصارت
ب��ر فرق فريدون ننش��يند ز حقارتگ��رد ق��دم زائرت از غاي��ت رفعت
گويند به هم مطلب خود را به اشارتدر روضه ت��و خيل ماليک ز مهابت
در چشمه خورشيد کند غسل زيارتهر صبح که روح القدس آيد به طوافت
کز عمر، نشد حاصل او غير خسارتدر حشر به فرياد بهائي برس از لطف

)شيخ بهايي، 1372، ش2(

زيارت در ادبيات فارسي 
به زيارت رفتن بزرگان، در شعر و نثر فارسي، نمود داشته است؛ براي نمونه عطار در کتاب 

تذکرة االوليا به زيارت ابوالقاسم نصرآبادي از قبر حضرت موسي7 اشاره دارد: »و گفت: که 

يک بار به زيارت موس��ي صلوات اهلل عليه ش��دم، از يک يک ذره خاک او مي شنودم که ارني 

ارني« )عطار، 1393، ذکر ابوالقاسم نصرآبادي(.

همچنين گروهي از شاعران عارف، زيارت را آرزوي خويش برمي شمرده اند. آرزوي رفتن 

به زيارت پيامبر9 و اهل بيت: در برخي ديوان ها، ديده مي شود. 
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پ��رده دار حري��م حرمت اوس��تمن که باش��م در آن ح��رم که صبا
زان که اين گوشه جاي خلوت اوستب��ي خيال��ش مب��اد منظر چش��م

)حافظ، 1385، غزليات، ش56(

اوحدي در ديوان خود، درباره آرزوي کعبه و زيارت مرقد رسول9 مي گويد:
آرزوي ح��رم مکه و بطحاس��ت مراهوس کعبه و آن منزل و آنجاست مرا

)اوحدي مراغه اي، 1376، ترکيبات، ش1(

اشاره به زيارت براي توبه از گناهان نيز در برخي حکايت هاي شاعران ديده مي شود؛ براي 

نمونه جامي در مثنوي هفت اورنگ، حکايت وزيري را آورده که با ش��نيدن مالمت پيرزني، 

وزارت را رها کرده و براي توبه به زيارت حرم شتافته است:
به ح��رم راه زيارت برداش��تهمه اس��باب وزارت بگذاشت

همچو پاکان ب��ه دل پاک مقيمب��ود تا ب��ود در آن پاک حريم

رس��داي خوش آن جذبه که ناگاه رسد آگاه  دل  ب��ر  آن  ذوق 

وز ب��د و نيک خرد ب��از رهدصاحب جذب��ه ز خود بازرهد

امي��د کن��د قبل��ه جاوي��د کن��دج��اي در کعب��ه  روي در 

از ديگر آثار زيارت، مراحل خودشناسي و معرفت، و تحقق آن در زيارت پاکان درگاه حق 

است اين غزل حافظ در اين باب قابل تأمل است:

اح�وال گ�ل به ب�ل�بل دس�تان سرا بگواي پ���يک راس���تان خ��بر ي�ار م�ا ب�گو
ب�ا ي�ار آش���نا س��خن آش���نا ب��گوما مح��رم�ان خ�لوت اُنس��يم غ�م م�خ�ور
گ�و اي�ن سخن معاينه در چشم ما بگوهر کس که گفت خاِک دِر دوست توتياست
بعد از اداي خ�دمت و عرض ُدعا بگوگر دي�گرت بر آن در دول���ت گ���ذر ُبود
ش�اه�انه م�اج��راي گ�ناه گ��دا ب�گوهرچ���ند م���ا بَـديم تو م�ا را ب�دان مگير
با اين گ��دا ح��کايت آن پ�ادش�ا بگوبر اي��ن فق��ير، ن�ام�ة آن محت���شم بخوان
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رم�زي ب��يا ب�پرس و ح�ديثي بيا بگوج��ان پرور اس��ت قص��ة ارب�اب مع�رفت
مي نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگوحاف�ظ گ�رت به مجل��س او راه م��ي دهند

)حافظ، 1385، غزل 415، ص564(

مي گويد: اي قاصد انس��ان هاي راست کردار و عاشقان حقيقي، از يار، که همانا خداست، 

براي ما خبري بگو و ما را با او آشنا کن، و از حال سرچشمة روح با نفس پاک يا همان بلبل 

نغمه س��از سخن بگو. ما همنشينان خلوت آشنايي هس��تيم و نامحرم نيستيم. با ما که دوستي 

و آش��نايي خدا پيشه کرده ايم از آن دوس��ت حقيقي بگو. هر که مي گويد خاک درگاه مقّربان 

)حرم هاي اوليا اهلل( ش��فابخش است، بگو براي روشنايي چشم هاي ما و گشودن دريچه هاي 

معرفت، آشکارا اين سخن را بازگو کند. اگر به آن دولت سرا مشرف شدي، پس از اداي ارادت 

و سالم رساندن و تقديم دعا، به گناهان خود اعتراف کن و بخواه که تو را بر آن نگيرد؛ از او 

بخواه که در محضر باري تعالي براي ما آن گونه درخواس��ت بخشايش کند که در برابر شاهي 

بزرگوار حکايت فقيري ناچيز را مي گويند.

براي ما که از شناخت خود و خداي خود، هيچ نمي دانيم و از گوهر معرفت تهي دستيم، 

نامة او را بخوان )شايد منظور شاعر همان قرآن و زيارت نامه است( و ما را به اسرار معرفت 

آشنا کن.

تا اين بيت، ش��اعر توبه در محضر بزرگان، ش��ناخت به وس��يلة آنان و هدايتگري آنان را 

به خوبي نمودار کرده اس��ت. در بيت بعد آنها را ارباب معرفت و آموزگاران خودشناس��ي و 

خداشناس��ي مي داند و از زائري که به حضورشان شرفياب شده است، مي خواهد که در آنجا 

نکته ها بياموزد و سخن ها بازگويد. همچنين از او مي خواهد، حال که اجازة ورودش را به آن 

بارگاه داده اند، پيمانه هاي محبت و معرفت برگيرد و ترک ريا و دورويي کند و از َزرق و َبرق 

دنيا دور شود. 
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زيارت عاشقانه و از روي معرفت و محبت نيز منظور بسياري از شاعران است؛ براي نمونه 

حافظ مي سرايد: 

که خاک ميکده عشق را زيارت کردثواب روزه و حج قبول آن کس برد

)حافظ، 1385، غزل131(

در بخشي ديگر از آثار مي بينيم که شاعر، زائران را تشويق به زيارت و صبر بر سختي هاي 

سفر مي کند:

راه زيارت است اين، نه راه گشت بازارهر سنگ و خار اين راه، سنجاب دان و قاقم
غسل زيارت ما، از اشک چشم خونباربا زائران محرم، ش��رط است آنکه باشد

)حافظ، 1385، غزل131(

نظر بقربت يارس��ت ني بقرب ديارچو هست قرب حقيقي چه غم ز ُبعد مزار
تفاوت��ي نکن��د از دنو و ُبع��د مزارچو زائران حرم را وصال روحاني است

)حافظ، 1385، غزل131(

برآيند سخن:

آري شعر ابزار بيان عاطفه و تخيل بشري است و اهميتش تا بدان جاست که نام سوره اي 

از قرآن کريم به متوليان اين امر اختصاص داده ش��ده اس��ت )قرآن کريم، سوره شعراء( و در 

آن به توصيف رفتار و حاالت آنان پرداخته شده است. شاعراِن باايمان از کافران ياوه سرا جدا 

گش��ته، مدح شده اند؛ اين اس��تثنا مي فهمانند که در اسالم شعر و ادبيات و بلکه هر هنري که 

در راه نش��ر تعاليم الهي باش��د و صالح و اصالح را ترويج کند، پسنديده و مورد قبول است؛ 

چنان که پيامبر اکرم9 به شاعر بزرگ عرب، حسان بن ثابت، مي فرمايد: »ال تزال يا حسان مؤيدا 

بروح القدس ما نرصتنا بلس�انك« )ابن ش��عبه حراني، 1404ق، ص383(؛ »اي حسان هميشه از 

سوي روح القدس تأييد مي شوي، تا زماني که با زبانت ما را ياري کني«.
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از س��ويي رمز ماندگاري هنر شاعراني چون حس��ان بن ثابت، فرزدق، حميري، ُکَميت و 

دعبل در ش��عر عرب، و س��نايي، حافظ، مولوي، خاقاني، و جامي در ش��عر فارسي، توجه به 

مباحثي همچون زيارت و بهره مندي از عنايات معصومين: و حرم هاي شريف ايشان است. 

بنابراين ارتباط تنگاتنگي ميان جوشش دروني شاعران، ماندگاري آثار، تعاليم اسالمي و معارف 

الهي وجود دارد و روش مواجهه معصومين: را با ش��اعران ارزش مدار، که پاسدار حرمت 

آل اهلل هس��تند، بسيار شنيده يا خوانده ايم؛ از شاعراني مثل حّسان بن ثابت و دعبل در ادبيات 

عرب گرفته تا س��نايي غزنوي که به گواهي آثار به جا مانده، اولين چکامه پارس��ي را در قرن 

ششم رقم زد، زماني که اشعار در ستايش اهل بيت: توسط شاعران جدي تر و بيشتر پيگيري 

مي ش��د، و همچنان نيز اين موضوع مورد توجه بسياري از شاعران معاصر ارزشي و آييني به 

شمار مي رود که حاکي از اهميت آن است.
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13. رکني يزدي، محمد مهدي )1378(، شوق ديدار، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس 

رضوي.
14. زرين کوب، عبدالحسين )1374(، آشنايي با نقد ادبي، تهران، نشر سخن، چاپ چهارم.

15. س��نايي، مجدود بن آدم)1378(، حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه، نشر دانشگاه تهران، مؤسسه 
انتشارات و چاپ.
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16. س��نايي، مجدود بن آدم )1375(، ديوان حکيم س��نايي غزنوي، به اهتمام پرويز بابايي، تهران، 
انتشارات نگاه.

17. ش��يخ بهايي، محمد بن حس��ين )1372(، ديوان شيخ بهايي، به تصحيح علي کاتبي، تهران، نشر 
چکامه.

18. صائب تبريزي, محمدعلي )1384(، ديوان اشعار, تهران، نشر علم.
19. عطار، محمد بن ابراهيم )1393(، تذکرة االوليا، تهران، نشر زوار.

20. غفورزاده، محمدجواد )1381(، کتيبه خورش��يد، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس 
رضوي.

21. فروغي بسطامي، ميرزا عباسي، ديوان غزليات.
22. ماهرالنقش، محمود )1379(، »مس��جد، جلوه گاه هنر معماري اسالمي«، فصل نامه هنر، ش45، 

پاييز، ص 87-79.
23. مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي )1403ق(، بحار األنوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم.

24. محتشم کاشاني، علي بن احمد، ديوان اشعار، تهران، نشر نگاه.
25. مددپور، محمد )1374(، تجليات حکمت معنوي در هنر اسالمي، تهران، اميرکبير.

26. موس��وي گيالني، س��يدرضي )1390(، درآمدي بر روش شناسي هنر اسالمي، قم، نشر اديان و 
انتشارات مدرسه اسالمي هنر.

27. مولوي )1383(، ديوان شمس، مصحح باران مهرسا، تهران، نشر شقايق.
28. مولوي، جالل الدين محمد بن محمد )1363(، مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد. آ. نيکلسون، به 

اهتمام نصراهلل پورجوادي، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير.
29. نظامي، الياس بن يوسف )1382(، شرف نامه )اشرف نامه(، مصحح محمدرضا تقي فرد، تهران، 

نشر هم قلم.




