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  و توجه حضرت به ایشان در ادبیات معاصر ایران) ع(بررسی جایگاه زائران امام رضا 

  عبداهللا طلوعی آذر

  استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

  شعله عبدالعلی پور

  ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهدانشجوي دکتري زبان و 

  زینب چراغی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

  چکیده

- آل علی زبانه کشد، شوق زیارت آن بزرگواران نیز آرام و قرار از دل عاشقان می در دل هر شیعۀ) ع(ائمۀ اطهار آتش عشق به     

شاید زیارت خاندان عصمت . یابدسازد که جز با زیارت، وجودشان آرامش نمیمی رباید و دریاي جانشان را به چنان طوفانی متالطم

چنین انسانی، در وراي . واقعی است که در اندرون جان خویش غمی نهفته دارد و اندوهی فروخفته شیعۀو طهارت، نیاز راستین هر 

ي او را مهربانانه در کام خویش سته از دل غمزدهجوید که سخن و حکایت او را بشنود و نجواي برخااین جهان خاکی، کسی را می

ها را از جسم و جان زائرانش ها و غماي زالل، رنجیکی از این بزرگواران است که بارگاه باعظمتش چون چشمه) ع(امام رضا . ریزد

ورزد و وجود خویش را ق میالبته این باور هر انسانی است که به آن حضرت عش. بخشدها میناپذیر بدانزداید و آرامشی وصفمی

خوریم که از در مدح و منقبت امام هشتم بر می اخیر و در شعر معاصر به شعر شاعرانی ةدر دور.خالصانه وقف ایشان کرده است

این پژوهش بر آن است که زیارت حرم مطهر امام رضا و جایگاه زائران آن حضرت و توجه .ظرافت و لطافت اندیشه برخوردار است

) ع(امام بزرگوار به ایشان را در شعر معاصر به تصویر بکشد؛ و بدین منظور تعدادي از اشعار شاعران معاصر که در وصف امام رضا آن 

ها، اشعاري که متناسب با موضوع پژوهش بودند گردآوري اند، مورد مطالعه قرار گرفت و از بین آنو بارگاه ملکوتیشان شعر سروده

 -توصیفی روش تحقیق در این پژوهش به شیوة. مورد بحث و بررسی قرار گیرد) ع(نسبت به زیارت امام رضا شد تا دیدگاه شاعران 

  .اي استوار استتحلیلی و بر مطالعات کتابخانه

  .امام رضا، زیارت، شفاعت، فضیلت زیارت، جایگاه زائران: هاکلیدواژه

  مقدمه

ي فضائل و مناقب و کرامات و دارد که دربارهران دوستدار اهل بیت را وا میها، همواره شاعاثر بخشی عمیق شعر در دل انسان   

الشعر بنی من قال فینا بیتا من « : اندکه فرموده) ع(توجه به این حدیث از امام جعفر صادق . منزلت رفیع آن بزرگواران شعر بسرایند

-ي در بهشت براي او قرار میایت شعر بسراید، خداوند خانهي ما یک بهر کس درباره: ()5: 1363صدوق،(» اهللا له بیتا فی الجنه

ما قال فینا مومن شعرا یمد حنا به اال بنی اهللا تعالی له مدینه فی ااجنه اوسع من «: اندکه فرموده )ع(؛ و حدیثی از امام رضا .)دهد

و ما را مدح کند، خداوند شهري در بهشت  ي ما یک بیت شعر بگویدمؤمنی که درباره): (7: 1363صدوق،(» ... رات، الدنیا سبع م

هاي شعري خود را به ذکر اشعاري در شود که شاعران دیواننیز سبب می) ...دنیاست، تر از کند که هفت بار وسیعبراي او بنا می

  .مدح آن بزرگواران آراسته کنند

هاي مختلف تاریخی، فراز و ایران که در طول دورهاند این است که کشور از موضوعاتی که بیشتر شاعران معاصر بدان پرداخته   

هاي فراوانی داشته است، به برکت وجود مبارك ایشان این سرزمین همیشه به نوعی در امان بوده است و درخشش نام ایران نشیب

. ر آن ناچیز استهنگفت ماست که به نظرمان همه چیز در براب پس این سرمایۀ. ارزش ایشان است در جهان نیز به برکت وجود با

مان هشتمین گوهر تابناك آسمان والیت و هدایت را در صدف وجود خویش جاي براي ما ایرانیان افتخار بزرگی است که سرزمین

تن رسول  است که میزبان محبوب خدا و پارةبسی فخر و مباهات  ندان خاندان عصمت و طهارت، مایۀداده است و براي ما ارادتم

  )97: 1389عطّاري کرمانی، .(باشیمز برکات آن وجود مشحون از خیر و برکت، برخوردار میهستیم و ا) ص(خدا 

  ما را فقط گنج تولّاي تو اصل است س عرفان تو وصل است         ایران به اقیانو

  هاي جاودان از مرقد توستاین جلوه          ایران ما مدیون لطف بی حد توست     
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  ) 114: 1386محدثی، (   

اند؛ برتري سرزمین طوس و شهر مشهد نیز بیشتر مورد توجه شاعران معاصر بوده است و هر کدام به نوعی به وصف آن پرداخته   

خاکی، مشتاقانه مرغ جانشان بدانجا پرواز  و نامداران فراوانی از تمام کرةرونق یافت ) ع(شهري که به برکت وجود مبارك امام رضا 

  .نهدر امام سر میکند و بر آستان مطهمی

  تري از طورتري از نور، درخشانآبی          نشیناناي طـوس تو میقــات همه چلّــه

  )17: 1388قزوه، (

اي رهبري که بر دل و جان پیشوا تویی    

یــــر لطف خدا تویــه دار، مظهــآیین    

ريـــري و فروزنده اختـــزیبنده گوه    

یــــا تویـــامام رضام پاك، ـهشتم ام    

جاللــو، درخشش پیوند ذوالـاي نام ت    

     )   34: 1334خزائلی، (یـوس، روشنی کبریا تویـبر خاك ط   

      
ضیـــایی و دلبند مرتــــفرزند مصطف    

ال توـکامل شد از ازل همه فخر و کم    

شد فیض بخش خاك خراسان سرفراز    

     )36: 1356زاده کرمانی، ناظر(ال توـرخنده فــــــدم خجسته فـــاز مق  

  )ع(فضیلت زیارت امام رضا 

. محصول آداب زیارت استپاداش زیارت،کسب اجر و.پاداش ویژه داردزیارت امام رضا علیه السالم آداب ویژه و   

وري زیارت نیازمند کسب بهره. تا پاداش زیارت جاري گردد سپس راه افتادنخست باید آداب زیارت را فرا گرفت و

ترین و اثرگذارترین منبع براي  بهترین و با ارزش. ها درون آداب زیارت نهفته است هاي زیارت است و آن مهارت مهارت

زیارت یاد  امام رضا علیه السالم خود بارها از حقیقت. پاداش زیارت، احادیث رضوي مربوط به زیارت استکشف آداب و

: فرمود) ع(امام رضا) 1382:51شریف القرش، (.اند گشودهرا اند و زوایاي پنهان زیارت را آشکارنموده و رازهاي آن کرده

هر کس که دورى سفر را بر خود بپذیرد و به زیارت من آید، من در روز قیامت در سه جایگاه به نزد او خواهم شتافت تا او 

شیخ صدوق، . (شود، در صراط، و هنگام سنجش اعمالایى که نامه اعمال دست به دست مىآن ج؛ را از تنگنا به در آورم

1374 :109(  

  . ما زارنی احد من اولیائی عارفاً بحقی اال تشّفعت فیه یوم القیامه: بزنطی گفته است شنیدم امام رضا علیه السالم فرمود    

نکته و پیام . کند مگر اینکه روز قیامت من درباره او درخواست شفاعت خواهم نمود هیچ یک از اولیاء عارف به حقم، مرا زیارت نمی

امام رضا علیه السالم در روز قیامت از زائر خویش در پیشگاه خدا شفاعت خواهد نمود و شفاعت رضوي :این حدیث این است که

     .وي استدستاورد زیارت حرم شریف رض

براي » شفاعت«که واژه علت این. است» طاق«به معناي » وتر«، در مقابل واژه »جفت«به معناي » شفع«از ماده » شفاعت«واژه    

ننده و نیروي تأثیر او یا عوامل نجاتی که در کو موقعیت شفاعت  رود این است که مقامبه کار می» نجات گنهکاروساطت براي«

شفاعت، کمک اولیاي خدا به . گردندشوند و به کمک هم موجب خالصی گنهکار میده هست، با هم ضمیمه میوجود شفاعت شون

 ةاند؛ البته این کمک با اجازکردهگنهکارانی است که پیوند ایمانی خود را با خداوند و پیوند معنوي خویش را با اولیاي خدا قطع ن

  )172ـ  1383:173سبحانی، . (تخداوند اس

گردد و لیاقت و شایستگی درك شفاعت  با دو شرط زائر بارگاه رضوي از شفاعت امام رضا علیه السالم در روز قیامت برخوردار می   

رسولی محلّاتی، (.آن حضرت باشد»عارف به حق«دیگر اینکه امام رضا علیه السالم باشد و »اولیاء«نماید یکی اینکه از  را پیدا می

تواند امیدوار به کسب شفاعت امام رضا علیه السالم در روز  است می »اولیاء الرضا علیه السالم«ي که از زائر) 426-425: 1378
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هایی  در این حدیث رضوي یادآور چه ویژگی »اولیائی«ةالسالم شدن چه شرایطی دارد؟ واژ اولیاء امام رضا علیه اما .قیامت باشد

و  »ولی«در واقع معناي اصلی کلمه . توان پیام به کار رفتن واژه اولیاء در این حدیث را یافت براي زائر است؟ بادقت درمعناي ولی می

اگر دو چیز آن چنان به  اي در کار نباشد یعنی کلمات هم خانواده آن، قرار گرفتن چیزي درکنار چیز دیگر است به نحوي که فاصله

 معناي شود، به همین مناسبت طبعا این کلمه در استعمال می »ولی«هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آنها نباشد ماده 

پیروي و معانی یاري، ،و باز به همین مناسبت در مورد دوستی ؛قرب و نزدیکی به کاررفته است اعم از قرب مکانی و قرب معنوي

بنابراین زائري از اولیاء الرضا علیه . اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد ۀاز این قبیل استعمال شده است چون در همدیگر 

. اي بین او وامام رضا علیه السالم نیست السالم است که در رفتار و گفتار با امام رضا علیه السالم نزدیک و متصل است و هیچ فاصله

شود  شناسد، الگویی که هرگز کهنه نمی می »جاویدان«و  »جهانی«و »جامع«السالم را بهترین اسوه و الگوي  زائري که امام رضا علیه

پیروي است، چنین  ۀشایستها حجت و در همه قاره ،زمین ةهاي روي کر و رفتار و گفتارش همواره تا روز قیامت براي همه انسان

. ید، به نوعی که هیچ ناهماهنگی میان رفتار او و سیره رضوي مشاهده نگرددزائري در تالش است همواره از آن حضرت پیروي نما

استحقاق دستیابی به شفاعت آن حضرت را  ،زائر با رفتار رضوي، که در اخالق و آداب اسالمی نزدیک به امام رضا علیه السالم است

  )45و 43:  1382فضل اهللا، ( . پیدا خواهد کرد

به شیعیانم برسان : امام رضا علیه السالم را خواندم که در آن چنین آمده بود ۀنام :بزنطی گفته است بن محمد بن ابی نصرد احم   

: هزار حج؟ فرمود: و ابالغ نما، زیارتم در پیشگاه خداي عزوجل برابر با هزار حج است، به ابوجعفر امام جواد علیه السالم عرض کردم

  . سی که علی بن موسی الرضا علیه السالم را با شناخت و معرفت به حقش زیارت کندآري به خدا سوگند هزار هزار حج است براي ک

اند این حقیقت را به  برابر دانسته و از وي خواسته »هزار حج«را با »زیارت«امام رضا علیه السالم دراین نامه به بزنطی ثواب   

مدرسی، (.آنان را در راه زیارت قرار دهدم به اصحاب امام،آگاهی شیعیان آن حضرت هم برساند و با رساندن این پیام کتبی اما

بزنطی از پاداش فراوان زیارت امام رضا علیه السالم و برابري ثواب آن با هزار حج شگفت زده شده و درصدد تحقیق  )281: 1367

نماید و امام جواد علیه السالم  برمی آید و محتواي پیام کتبی امام رضا علیه السالم را بر فرزندشان امام جواد علیه السالم قرائت می

را یادآوري نموده و شرط آن را هم ) یک میلیون حج(اجر زیارت امام رضا علیه السالم بر هزاران حج باتایید نامه پدرشان برتري 

  . کنند آشکارا بیان می

عرفان حق «م ثواب فراوان و شگفت انگیز زیارت امام رضا علیه السالبه بیان امام جواد علیه السالم شرط اساسی و بنیادي اجر و   

 »معرفت«به حق امام رضا علیه السالم کافی نیست  »علم«تنها. تفاوت دارد و معرفت و علم متفاوت استعارف و عالم . است »امام

شناخت درست حق و مقام امام رضا علیه السالم و سعی و کوشش فراوان عملی در انطباق رفتار و . نسبت به حق امام الزم است

اطالع و آگاهی از . دهد نظیر زیارت قرار می را در راه درك اجر و پاداش بیزائر گفتار خویش با سیره و سنت امام رضا علیه السالم،

هاي برجسته و ممتاز ائمه معصومین علیهم السالم و اندیشیدن و دقت در آثار و لوازم آنها، سازنده زائر  اوصاف و فضایل و ویژگی

تواند زائر را به  و منزلت امام رضا علیه السالم می چنین آگاهی و معرفت نسبت به مقام. عارف به حق امام رضا علیه السالم است

راز تأکید بر زیارت با  ةاهللا جوادي آملی دربار آیت. نواهی امام که همان فرمان خداست برسانداطاعت و تسلیم کامل دربرابر اوامر و

گردد معرفت و کمال زیارت می ۀیآن است که آنچه مابا معرفت باشداند زیارت زائر این که توصیه کرده سرّ: گوید معرفت می

روح و همراه با غفلت، همانند بوسیدن صرف و ناآگاهانه ضریح یا در و دیوار، گردش  ر است، نه اعمالی بیشناخت مقام و موقعیت مزو

به سیاحت  این کارها،. ها ها، درها، پنجره ها، شمعدان ها، چراغ کورکورانه در اطراف ضریح، و تماشاي آثار هنري، شمارش ستون

یعنی جایی که هاي اخروي و آثار دنیوي که در روایات آمده، بر زیارت واقعی مترتب است، ثواب. شباهت بیشتري دارد تا زیارت

-60: 1382شریف القرش، (. صوريمزور برقرار شود و منشأ تحول در زائر گردد، نه بر سیاحت و زیارت جسمی و  ارتباط قلبی با

و ابالغ اجر و فضیلت زیارت حرم رضوي یک وظیفه،از اجر زیارت امام رضا علیه السالم و آگاه نمودن شیعیان ازآگاهی بنابراین ) 59

  )1065و  1064: 1384عمادزاده، (. یک عمل صالح است ،پاداش زیارت به عموم مردم

ر اشعار شاعران معاصر مورد توجه قرار و امیدوار بودن به شفاعت ایشان از جمله مطالبی است که د) ع(فضیلت زیارت امام رضا    

  .شفاعت این جهانی و شفاعت در آخرت: شودشفاعت به دو بخش تقسیم می. گرفته است
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شفاعت این جهانی، همان درخواست بخشش گناهان و شفاي دردهاي جسمی و روحی است که در شعر شاعران به تصویر ) الف   

دلدادگانی است که بیمار عشق آن حضرت هستند و از درد » دارالشفاي«) ع(آري مرقد مطهر امام رضا . کشیده شده است

جویند، گاهی با فریاد و زمانی با نالند؛ و چون دردهاي زندگی آنان را به ستوه آورده از امام مرهم درد خویش را میسرگشتگی می

دهد؛ اگر چه گوش ظاهر را توان شنیدن ان پاسخ میکند و به درخواستشآنان یقین دارند که امامشان از زائرانش میزبانی می. سکوت

  .شنودنیست اما گوش جان می

  ...تـو پادشـــاه جهـــانی آیـا امــام رضـا                     انیس و مونس جانی آیا امام رضا

  ...فرشتگـان همـه شب در کنـار بارگهت                    کنند عطــر فشـانی آیـا امام رضا

  ...و شـاه بـه نـزدت بهـر نیـاز آینـده                   تو حاجت همه دانی آیا امام رضا گـدا

  ...اگر چه شاه و غنی بر طواف کعبه روند                  تـو کعبــه همگـانی آیـا امام رضا

  دانم                   شفـا بـه طرفه رسانی آیا امام رضا دواي درد همـــه نـزد تـوست مـی

  )48- 49: 1382مولوي میر کالیی، (

  هال، کـه در قـحط سال درمـان، گـذر به دارالشّفـا نداري      مگــــر بمیري به دردناکـــی که درد داري دوا نداري

  ...خبر آن چنان ز خویشی که چشم درد آشنا نداريبی طبیب آنجـــا و مرهـم آنجــا، ره مـداوا فـراهم آنجـــا    تو

  ز عـشق، فارغ چــرا نشینی اگــر دلـــی دردمند داري؟      ز دوست بهتر کــه را گزینی اگــر سر ماجــرا نداري؟ 

  ...اريبه پایبوس امام هشتم ز هــر کجـــایی به توس رو کن          چو رویگـاهی کـه رو پذیرد به جز سراي رضا ند

  قبول قدر تو محترم نیست کــه حاجتش را روا داري    اگر درخور حرم نیست، اگرچه شایستۀ کرم نیست   » حمید«

  )42-43: 1388سبزواري، (                                                                                     

  مزار پاك تو دارالشّفـــــاي ایران است                 حریم قدس تو دریاي جود و احسان است      

  ...کــبوتر حـــرمم، پاي بند لــطف توام    اگـر چه نامـه سیاهم، اگــر چه پــر گنهم                 

  زیارت حـــرم تو غــذاي روح مـن است                         در این تالطم امواج فتنه، نوح من است

  کرامت حرمت رفع هر گرفتاري است          ر تو درمــان هر چـه بیماري است              کنار قب

  )117: 1386محدثی، ( 

  ...انگیز استطایر شوق هنوزم پــر و بال  خرّما مرز خراسان که بدان گلشن قدس                      

  کآنچنان درگه مسئول، سؤال انگیز است   بر در حجت هشتم، همه حاجت باشی                         

  )104-105: 1391شهریار، (                                                                                   

  آیۀ عشـــق و وفــــا                 سورة صدق و صفا

  ...معـدن جود و سخـا                  سیــــدنا یا رضـــا

  ذکـر تو درمان دل   وي تو رضوان دل                 ک

  )128: 1383شاه میرزایی بیدگلی، (درد مـــــرا کن دوا                  سیــدنا یا رضــــا 

  .در انتظار زائران على بن موسى الرضا علیه السالم استشفاعت در آخرت، نیز ) ب   

خواهند کشت و در  ممرا با س: از حضرت رضا علیه السالم شنیدم که فرمود: از پدر خود نقل کرده است که گفت حسین بن فضال

ام روز قیامت شفیع او خواهیم بود هر ربتم زیارت کند، من و آباء گرامىکس مرا در غبدانید که هر. غربت دفن خواهم شدسرزمین 

دانیم محتاج شفاعت هستیم پس زمانی که می .باشد اگر چه آلوده به گناه جن و انس یابد که ما از او شفاعت کنیم نجات مى کس

  ؟ ) ع(آیا راه نجاتی دلپذیرتر از زیارت امام رضا

  اسیـر عشـــق امــام غریب در طوســـم          منـم که زائر مشتـــــاق و آستـــان بوسم

  گاه شويعجیب نیست مرا هم تو تکیه          پناه شويتویـــی که ضـــامن آهوي بــی

  امیـد آخرتم دامـن شفـــاعت توست          تو آن امام رئوفی که جود، عادت توست

  )117: 1386محدثی، (
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)132: 1383شاه میرزایی بیدگلی،(تو امیــد امروز و تو شفیــــع فردایی هایی        تو صفـــاي دل زهــــرایی، عزیزتو     

طوس که سلطان سریر دو سراییه ـــي شا    

یـــه ظل تو و ظل خدایــــما سوي اهللا هم    

دست نگیريز من  روزــام رــواي فردا اگ    

خدا و پسر خون خداییخود دست اي که     

به امیديم ـرفتو  بوسیدم تو قبرآمدم     

  )29: 1390ریاضی یزدي، (که شب اول قبرم تو به دیدار من آیی    

  جایگاه زائران امام رضا در بارگاه ملکوتی ایشان

دارد هشتمین امام گام برمی ریا و تظاهر است به سوي آستانۀ زمانی که زائري با دلی آکنده از عشق و  با دستانی شسته از هر چه   

ببیند، پاداش سختىدارد ثواب است و هر چه زائر بیشتر رنج ومی هر قدمى که در این راه بر تا از نزدیک به امام خویش سالم دهد،

 نهد و پنجرةپنجرة ضریح او میزمانی که با دستی به ادب بر سینه و با دستی دیگر به دریوزگی بر  .زیارتش بیشتر خواهدبود

تواند بگوید، آنچه را که به دیگران نمیکند و فوالدي را در انگشتان خود گرفته و با سوز دل و صفاي قلب با امام خود راز و نیاز می

اي از بهشت است که در جاي جایش نهر معنا جاري شک به این باور رسیده است که آنجا روضهگذارد، بیبا امام خود در میان می

اند که امام غریبش، دزائر امام رضا می. اي از نهر بنوشد و تشنگی خود را فرو نشاندرسد جرعهاست تا هر کس که عاشقانه بدانجا می

یی بخشد و از مهمان مشکالت رها از گرفتاري در کالف درهم پیچیدةکلید هر قفل ناگشودنی است و توان این را دارد که انسان را 

  .دلپذیري میزبانی کند خود به شیوة

  ...که شاعرت شده، مقبول خاطرت باشم           نه دعبلم نه فرزدق که شاعرت باشم

  ام باز زائرت باشــــم؟دهـــیاجازه می          همان نوازیت باز استهمیشه سفرة م

  )36: 1385نظافت، (سید محمد جواد شرافت 

ان نگرــن کوکب رخشــپرتو ای    

رـــان نگـــاه خراســـش ۀبــکوک    

نــا را ببیــــــیب نمـغ ـــــــۀآین    

  ترك خودي گوي و خدا را ببین    

ه بر ا و نور رضا تافته است ــهرک    

در دل خود گنج رضا یافته است    

رسندي استــه مایه خــــش ۀسای    

ملک رضا ملک رضامندي است    

نــمان را، دربان مــــــشاه خراس    

)37-38: 1384رهی معیري، (   ان منمـــاه خراســـاك در شـــخ    

  

ان است اینجاـــــخراسا، یا ـــوان است اینجــباغ رض   

ان است اینجاــــار آســـیچ مشکل نیست در ره، کـه    

دن و رضوانـان، یا بهشت عــکعبه است این یا خراس    

هست نعمت، نیست نقمت، روح و ریحان است اینجا    

وج است اینکـــوج در مــی پایان رحمت، مــبحر ب    

اـــمن است اینجــی، عرش رحـــذات حق اندر تجل    

داوند دل و دینــــی آن خــــد فرزند موســـــمشه    

اـــران است اینجــــه از انوار ذاتش پور عمـــــــوال    
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ور پیش آـــــار داري ور دل رنجـــــــر تن بیمـــگ    

ان است اینجاــــه درمــــا را و دین را جملــدرد دنی    

یــــرم گسترده خوانـــــامام ذوالکر مهمانان ـــــبه    

    )4: 1338فروزانفر، ( اـــــوان است اینجــــی چیده بر خـــسبع الوان بهشت   

  

  بـر در دربـار تـو اي شـــاه خوبـان آمـدم                 عشق تو اندر دلم، من نغمـه گویان آمدم

  مستمندي پـــر نیـاز آمـدم، راهــی دراز         سوي تـو از هــر طرف آینده از بهـر نیـاز        

  اي جمیل الوجه حاجاتم فزونست از شمار                جان آقـا، حق یکتــا، حاجت مـا را برآر

  ...اي کـریم النفس از راه کـرم دستـی فـراز                  با سر انگشت والیت از گره بگشاي راز

  ام اي انـدك زآب دیـدهام                 آمـدم بـا مـایـهررها دیدهاي عزیز از گـردش دوران ض

)1385:19موسوي، (

شونده معرفت داشته  اینکه انسان به مقام زیارت. آنچه سبب کمال زیارت است، معرفت است) ع(در زیارت بارگاه مقدس امام رضا     

ها و درها و  اینکه در حرم به آثار هنري و معماري دقت کند، شمعدانباشد و زیارتش فقط اعمال ظاهري نباشد؛ به عنوان مثال 

شونده اعتقاد  ها خوشش بیاید، زیارت نیست؛ زیارت ارتباط قلبی است؛ زائر باید به زیارت ها را زیر نظر داشته باشد و از آن پنجره

معرفت زائر بستگی  ۀبه درج هم  شدن زیارت قبول ۀدرج.توجه نیست و مطمئن باشد که امام هم به او بی قلبی و توجه داشته باشد

قرار مى دهد، حضرت  رخط هاى غم و اندوه زندگى او را در معرض پیوسته طوفان که بنابراین در این دریاى متالطم زندگى. دارد

اى براى ناپسند زدوده و توشهز غم و صفات ها رها و دل ارضا علیه السالم را با معرفت باید زیارت کرد تا وجود انسان از این طوفان

.سفر آخرت فراهم شود

ا را بینی ــــر رضـــــده دل اگــاز دی    

بریا را بینیــــــال کــــرآت جمـــم    

ام به یکسو فکنیـــاو ه ةر پردـــــگ    

...رده خدا را بینیــــدر پس این پـــــان    

مه سپهر والیت شهی که در هر صبح    

اب گردون بوســـاك درش آفتـزند به خ    

رفته مرادـــی که وحش بیابان از و گـــشه    

  )94: 1387صغیر اصفهانی ، ( یوسأصغیر کی شود از لطف و رحمتش م     

  ...شناسندهاي پریشـــان تــو را مـــیشناسند                  مـوجهاي خروشان تو را میچشمـه

  شناسندهـــاي بیابان تـــو را مـــیو آبـــی، جوابی                  ریگپرسش تشنگـــی را ت

  ...شناسندنام تو رخصت رویش است و طراوت                  زین سبب برگ و باران تو را می

  شناسنداینک اي خوب فصـل غریبی سرآمد                   چون تمـــام غریبان تــو را مـــی

شناسند                                                        هاي خراسان تــو را مـیبور تو را دیده بودم                   کوچــهکاش من هم ع

)97-98: 1388شفیعی، (پور قیصر امین

  زائران در زیارت نشاط و شادابی

اند، فواید ملکوتی و قدسی آن حضرت مشرف شدهسر شوق و عشق به بارگاه  براي زائرانی که از )السالم علیه(زیارت امام رضا   

گذارد که به مقدار هایش آن چنان تاثیري بر جان زائر میانگیز سرشار از معنویت است و جذبهآن حرم پاکیزه و دل. گوناگونی دارد

انش رخت بر ها از جبر جان او زدوده شده و غمتواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه نشسته ظرفیتش می

هر انسان اندوهناکی او را زیارت کند، . تن من در خراسان دفن خواهد شد ةپار«:فرمود) صلی اهللا وعلیه وآله(پیامبر اعظم. دبندمی
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شریف القرش، (» .دآمرزمیخداي عزوجل اندوه او را از بین خواهد برد و هر گناهکاري که به زیارت او بشتابد، خدا گناهانش را 

1382 :51   (  

و تأثیر داشته باشد، ابعد از زیارت، بهتر از پیش از آن باشد و زیارت در  شحالت دسعى کنباید ) ع(بنابراین زائر حرم امام رضا    

برد و احساس شادابى روحى و اگر حال باشد، انسان از زیارت لذّت مى. است» حال زیارت«تر از خود زیارت، پیدا کردن مهم یعنی

)53: 1375محمدي اشتهاردي، (دهدها به او دست مىگشتن از آلودگى شدن به خدا و پاك نزدیک

اهــــثرت گنــه، من از کـن االئمـیا ثام    

اهـــدس تو آورده ام پنـاه قـــــدربارگ    

اه تو احیاست عالمیــاي آن که از نگ    

)26، ص 1361همدانی، (   باشد که بفکنی به من از مرحمت نگاه    

ان یابمــــان خراســـــمی روم تا در سلط    

ان یابمـــاه خور آســــذره ام راه به درگ    

ومبویم آن خاك و از آن نفحه ایمان شن    

بوسم آن قبر و از آن رحمت یزدان یابم    

ان رضاستــی به شبستــــگل بستان اله    

)28: 1366امیري فیروزکوهی، (        اط از گل بستان یابمـــه نشـــعندلیبم ک    

  

پذیردپذیرد         دل این جا فروغ خدا میبه کوي رضا جان صفا می

  پذیردکه این پادشه خوش گدا می        تو اي بی نوا رو به سوي خدا کن

  )114: 1373بهجتی، (پذیرد                           به پابوس او رو که زوار خود را            سر خوان جود و عطا می

سخ او را اگر که گوش جان دانیم، پادیدار با امامی که او را هماره زنده و همیشه امام می. رمز و راز دیدار است) ع(زیارت امام رضا    

زبانیش، میزبانی شاهی از زیارتش حج فقیران است و می. یابیمشنویم و مرهم  درد خویش را در لقاي او میرا توان شنیدن باشد، می

او را و  دو ابراز عشق و عالقه کن د، به هر زبانى سالم و درود بگویدکنکه زیارتش مى غریب الغرباخطاب به  دتوانمىکس هر. گدا

-ه ابیاتی از این شاعران اشاره میب ،کالم و با هدف پاس داشت کالم ارزشمند  شاعران معاصر ۀپرهیز از اطال رايببنابراین .دبستای

  .گردد

خراسانیه  صیدةقخوریم که در دیوان اشعارشاي بر میه میرزا مهدي الهی قمشههاي ممتاز و برجسته عصر معاصر باز میان چهره  

  .تمشهود اس) ع(امام علی بن موسی الرضا  موالدر مدح 

ان راـــــه ایمــــمن بنده ام شهنش    

ان راــان دین شهید خراســــسلط    

ی راـــــم لدنـــــــآن رازدان عل    

ان راــاهد پنهـــو آن پرده دار ش    

شــدس دل پاکـــاه قـــدر بارگ    

است حضرت سبحان راآیینه اي     

ایونشـــــه جالل همـــــبر درگ    

ن راــــبین پاسبان مالیک رحم    

خورشید طلعتی که ز رخسارش    

ر و ماه فروزان راـــافروخت مه    
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٨

ریبستان ـــوار ملک غــاي شهس    

  )32: 1366اي، الهی قمشه(         ر به چشم لطف، غریبان راـــبنگ   

: نمایدم رسا نیز احساسات قلبی خود نسبت به امام بزرگوار را چنین ابراز میقاس   

اـر نور خدا در روز میالد رضـــد جلوه گــــــش    

ا شد مشکبار و عنبرینــز بوي دلجویش فضـــک    

ه سر زد اختري خورشید روشن گوهريـاز نجم    

چنین رزنديـــآورده فــادري کــم فداي مــجان    

اهی که او را خاك در، روبد ملک با بال و پر ـش    

برخاك پاکش مشک تر ریزد ز گیسو حور عین    

ش صفابخش دلمـم، خاکــرش فروغ محفلـــمه    

م، گشته والي او عجینــه با آب و گلــگویی ک    

ان حاجت به فردوس و جنانـدیگر ندارد در جه    

نـان قبر امام هشتمیـجو من بوسد ز ـآن کس چ    

انــم حریمش در امــان، دائــاه مالیک پاسبــش    

  )14: 1374رسا، (   و جبریل امینـــان، دارد چـــان آستــون پاسبـچ     

  :در دیوان ملک الشعرا بهار نیز شاهد ارادت ایشان به امام رضا هستیم   

هاشمس و قمر ز خاك درش اکتسا ب           شمس الشموس، شاه والیت که کرده اند     

  راب هاـز اقتـهر راست به عجـم سپـهفت           ه بر درشــــدا آن کــی بار خـــهشتم ول    

  هاها به خـــلد و بـه دوزخ عذاببــهر  مــقر  و  مـنکـر  او  ایـزد  آفــرید             انعـام      

  )33: 1382ملک الشعرا بهار، (خواهی اگر نوشت یکی جزوش از مدیح             ان کتاب هاــدرخت رگـه ز بـدر پیش ن      

  :نتیجه

ارادت و مودت، ریشه در اعتقاد دینی و  ،اي کهن دارد و از آنجا که این عشقئمه معصومین در ادبیات ما پیشینهمدح و منقبت ا    

به کار  بزرگواران ترین الفاظ و نعوت را در توصیف آنترین و لطیفند زیباترین و جذاباها کوشیدهایمانی شاعران ما دارد لذا آن

به جهت قرار گرفتن آستان  )ع(رضا آنان در خواننده مضاعف است که در این میان جایگاه امام  ۀثیر اشعار مدیحأت در نتیجهگیرند و 

اند تا در نهایت ارادت، با صرف جان و شاعران فارسی زبان کوشیده .در ایران اسالمی، ویژه و ممتاز است ایشانپرجاللت و ملکوتی 

  .پی افکنند هشتمهایی بلند از شعر و نظم در مدح امام صدق و اندیشه و ذوق سلیم، کاخ قدم
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