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Research history 

No research has been done on the customs of pilgrimage and pilgrims 

to the shrine of the eighth Imam in Persian poetry, but the history of 

research on other topics related to Razavi praises in Persian and 

Arabic poetry is extensive. There are some cases such as the book of 

Razavi shrine according to the narration of history (2015) by the great 

scholar and the mirrors of the holy shrine of Razavi (2017) written by 

the Mahdavi Brotherhood and a critique of the history and customs of 

the Razavi shrine. In this research, in order to inform the customs and 

traditions of the people during the pilgrimage of Imam Reza (AS) in 

the Safavid period and the status of the shrine, religious sources, 

memoirs, historical books, endowments and travelogues that have 

been written in this period have been used. 

Goals, questions, and assumptions  

The literary contents of these praises, along with long praises and 

manqabat, express information about the condition of the shrine and 

the Razavi court and the customs of pilgrimage and pilgrims in this 

period. Due to the large number of poets and the volume of poems left 

over from the tenth to twelfth centuries, the statistical population of 
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this research is the Razavi Praises of 21 prominent poets of this era 

with more than 20 thousand and 25 verses. Of course, the descriptions 

and information of sociology and anthropology in these praises are not 

the same and have intensity and weakness. This case study takes a 

look at the reflection of pilgrimage etiquette and the condition of 

pilgrims in the Razavi praises of this period and has shown their place 

in the Islamic tradition. Also, there is a focus on the poets of this 

period that have paid more attention to these customs and the 

pilgrimage tradition that has attracted the most attention. 

Discussion 

In Persian literature, in the tenth to twelfth centuries, with the advent 

of the Safavid dynasty, the composition of Shiite poetry peaked. 

The Safavids took special advantage of the existence of the holy 

court of Imam Reza (AS) in the territory of Iran and the fact that they 

considered themselves attributed to that Imam through Imam Musa 

Kazem (AS) (see Brown, vol. 4, p. 41). Numerous historical reports 

indicate the great attention of Safavid kings to the holy court of Imam 

Reza (AS) and the attention to the important endowments of the 

Razavi shrine in the tenth to twelfth centuries, the three main lines of 

Safavid religious policy about this threshold are: the glory of the Holy 

Shrine of Hazrat Reza (AS), the creation of welfare facilities for 

pilgrims and attracting more of them, and the livelihood for the staff 

of the Holy Shrine of Quds (Rak Khanizadeh, 2012, pp. 150-197). 

Pilgrimage customs in Razavi praises of the Safavid period can be 

divided into different categories. Mustahab prayers and etiquette 

kissing at the doorstep of the eighth Imam in the Safavid period have 

also been common among pilgrims, although its frequency is very low 

in the Razavi poems of the Safavid period and is seen as an example 

in Razavi praises of poets such as Fahmi Astarabadi or Sayyid Nasfi. 
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Since the court of Samen Al-Hajj (AS) was considered as the most 

important Shiite refuge in Iran, poets used this court to intercede and 

express their needs in the dimension of material and worldly desires, 

in the Razavi praises in the Safavid era. In the Razavi praises in the 

Safavid era, the honor of the soil of the shrine and taking the soil of 

blessing and burial of people near the Razavi shrine is mentioned. 

Other customs mentioned in the praises of this period are saying 

goodbye to the shrine and turning the coffin of the deceased around 

the holy shrine. Crowds of pilgrims, lighting candles, shrine washing, 

etc. are among the conditions of pilgrims of this period, which is 

reflected in the poetry of the Safavid period. Sitting in the shrine of 

Razavi (AS) is another tradition related to this court in the two tenth 

and twelfth centuries, which is also mentioned in the praises of this 

period. 

Conclusion 

In the Razavi poetry of this period, rituals such as fasting and i'tikaaf, 

turning the coffin around the shrine, reciting the recommended prayers 

and kissing, and greeting during the pilgrimage of the eighth Imam are 

mentioned. 

Another social benefit of Razavi poetry in the Safavid era is the 

condition of the pilgrims during the pilgrimage: the fact that most of 

the pilgrims' heads and faces were dusty because they came on 

pilgrimage, the congestion during the pilgrimage sometimes led to the 

breaking of the pilgrims' arms and legs. Pilgrims also brought candles 

and lighted them as a vow in the shrine. 

The poets of this period, in addition to spiritual intercessions, 

sometimes included their material demands in these hymns. 

According to the statistical population of the poets of this research, 

Saeb Tabrizi and Ashraf Mazandarani have reported the quality of 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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pilgrimage and pilgrims and the Razavi shrine in their poems more 

than all the poets of the Safavid era. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0410 خرداد و تیر، 44، شمـارة 01 سال
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 های زیارت و احوال زائران در مدایح رضوی دورة صفویبازتاب آیین

 0فاطمه تسلیم جهرمی

 (01/10/0410پذیرش:  10/01/0411)دریافت: 

 چکیده

فواید تاریخی و اجتماعی نیز دارند و از  در کنار مدح و منقبت، دورة صفویهمدایح رضوی 

در دو را  )ع(حرم امام رضا احوال زائرانای از رسوم اجتماعی، آداب زیارت و پاره ،هاآن میان

های این تحقیق، در این مدایح برخی آداب براساس یافتهتوان دریافت. قرن دهم تا دوازدهم می

بوسی، اقامۀ نماز نشینی، آستانبست ،گردانیتابوت تعطیر، ،اییروشن :مثل و سنن زیارت،

یکی دیگر از نکات شایستۀ توجه در آمده است. خواهی و ... ، شفاعتدر حرم رضوی مستحبی

های مادی و معنوی و به خواهی در مدایح رضوی این دوره، ابراز حاجات و خواستهشفاعت

تخلص »درگاه امام هشتم است که در شعر این دوره، با عنوان نوعی قطعات تقاضایی شعرا به 

اند. دربارة احوال زائران نیز به نکاتی چون: ازدحام آمده« )ع(یا امام رضا به مدح شاه خراسان

تعداد  آلود زائران، شکستن دست و پای زائران بر اثر ازدحام، دفنزوّار، سر و روی خاک

این مدایح اشاره شده که بیانگر وضعیت اجتماعی حرم رضوی زیادی از مردم در حرم و ... در 

های زیارت حرم آییندهد تحلیلی نشان میـ  این مقاله با روش توصیفیدر آن دوران است. 
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چگونه بوده و در مدایح رضوی به چه  در دورة صفویرضوی و احوال زائران در مشهد 

این موضوع است که شعر این دوره دهندة صورتی منعکس شده است. بازتاب این رسوم نشان

پشتیبان و ادامۀ خط فکری و سیاست مذهبی صفویان در برابر رقبای سنی مذهبی چون ازبکان 

 و عثمانیان بوده است.

 زیارت. ، زائران،)ع(دورة صفوی، مدایح رضوی، امام رضا های کلیدی:واژه

 . مقدمه ۱

و اشعار فارسی نیز  متون ادبی ای ازدر کنار متون تاریخی و اجتماعی، طیف گسترده

و آداب و در این میان، فرهنگ  اند.مسائل اجتماعی دورة صفوی را در خود بازتاب داده

 .دهدعامه بخشی از این متون است که مسائل اجتماعی مردم عادی را بازتاب میرسوم 

با حذف خالفت عربی و تصرف بغداد به دست هالکو و کاهش قدرت سیاسی ـ 

اهل تسنّن، راه برای تقویت تشیع در عهد صفویه فراهم شد که یکی از نتایج اجتماعی 

ای از تصوف و تشیّع، آن، آمیخته شدن تشیع و تصوف بود. اولین صوفی که با آمیزه

آغازگر حکومت صفویان شد، شیخ جنید، جد بزرگ شاه اسماعیل صفوی بود. شاه 

ان مذهب رسمی ایران اعالم کرد. عنواسماعیل، پادشاه صفوی نیز مذهب شیعه را به

اعالم پادشاهی وی درحالی بود که هنوز مذهب شیعه در ایران در اقلیت بود و حتی در 

شهری چون مشهد که حرم رضوی در آن قرار داشت، اکثریت با اهل تسنن بود 

 (.041، ص. 000۱)مادلونگ، 

 ،گرید یز سوا انینزاع ازبکان با صفو وسو کیاز هیو صفو یدولت عثماننزاع 

و  یحام یدولت صفو ،رانیا بر یسودو ن از نشان آن بود که به رغم فشار تسنّ

در  عیّحفظ تش یما براعل یمردم و حت یطیشرا نیدر چن .است یهامام عیّحافظ تش
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 دندیدیم یصفوخود را ملزم به دفاع از دولت  یخالفت عثمان ییجوبرابر سلطه

 . (404 /ص.0ج. ،00۱1 ،جعفریان)

ادبیات  درکی از مظاهر حمایت مردم از دولت صفوی، توجه به ائمۀ شیعه بود. ی

اشعار سرایش  ،در دو قرن دهم تا دوازدهم ۀ صفویهبا روی کار آمدن سلسل فارسی

هشتم به امام  اارادت شعرگرفت. شعر رضوی و مدایح رضوی به ابراز اوج  شیعی

هایی چون، در گونهو  )ع(ای امام رضاای هنری و ادبی به سیره و سیم، به شیوهشیعیان

پردازد. بسامد اشعار رضوی در تاریخ مدح، مفاخره، مرثیه، عرفان، حماسه و... می

بعد از مدایح علوی، بیشترین مدایح در این دو قرن، ادبیات فارسی متغیر است، اما 

 یزصفوی نآیینی متعلق به شعر رضوی و شعر مهدوی است که البته با سیاست مذهبی 

یافتن حکومت صفوی در اوایل قرن دهم هجری، نخستین  با قدرت»: مرتبط است

گردد که در ریزی میشود و نظام و بنیانی پیع ایجاد میپایگاه رسمی برای حمایت تشیّ

مدح و منقبت  ۀخصوص در حیطبه آیین و اهمیت به آن بهآن گرایشی خاص نسبت

در  سخن شاه طهماسب(. ۱14 / ص.4ج. ،0011 )صفا، «شودع دیده میبزرگان تشیّ

پاسخ به مدیحۀ محتشم کاشانی نیز از توجه و حمایت شاهان صفوی از اشعار شیعی 

مکان فرمودند که من راضی نیستم که شعرا به مدح و ثنای من شاه جنّت»حکایت دارد: 

واح پناه و ائمۀ معصومین بگویند، صله اول از ارزبان آالیند. قصاید در شأن والیت

(. 0۱0، ص. 00۱۱)اسکندربیگ منشی، « مقدسۀ حضرات و بعد از آن از ما توقع نمایند

این سخن باعث شد که شاعران این عصر، مدح مستقیم شاهان را برای مدتی رها کنند 

بابافغانی شیرازی، شاعران بزرگی مانند و به مدح و منقبت ائمۀ اطهار روی آورند. 

صغیر اصفهانی  ، سالک قزوینی وثابت بروجردی بعدها محتشم کاشانی، کلیم کاشانی و

 دادند. و مدایح مذهبی را گسترش  ندردظهور کدر عهد صفوی 
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 عیّتش از یگفتمان ادب نی. ای استعیشعر شیه صفو یگفتمان ادب یمرکز درواقع دال

 مدنظر یها برآنند تا معانبوده است. گفتمان حاکم یاسیگفتمان س تأثیر گرفته است که

 یعیشعر ش انیاساس صفو نیبرانند. بر ا هیرا به حاش گرید یدهند و معان جیخود را ترو

 هیشعر را به حاش ،یکل طورو گاه به یمقابل، شعر مدح ۀنقط دررا برجسته کردند و 

 .(0، ص. 0011د )پورنامداریان و همکاران، راندن

 . بیان مسئله۱ـ۱

در قلمرو ایران و اینکه خود را از طریق امام  )ع(صفویان از وجود بارگاه مقدس امام رضا

 ون،ا)بر طور ویژه بهره بردندبه دانستند،منسوب به آن حضرت می )ع(موسی کاظم

حکایت از توجه زیاد پادشاهان  متعدد، های تاریخی(. گزارش40 ./ ص.4ج ،00۱۱

ضوی در های مهم حرم رنامهو توجه به وقفدارد  )ع(صفوی به بارگاه مطهر امام رضا

، سه خط اصلی سیاست مذهبی صفویان را دربارة این آستاندو قرن دهم تا دوازدهم، 

ایجاد امکانات رفاهی برای زائران  ،)ع(شکوهمندی آستان مقدس حضرت رضایعنی؛ 

دهد را به خوبی نشان می تأمین معاش کارکنان آستان قدسو  جذب بیشتر آنان برای

 .(01۱ـ0۱1، صص. 0010زاده، )خانی

با  اثر نبود.در افکار سرایندگان این عهد نیز بیصفویان پیداست که سیاست دینی 

های طوالنی، تعدّد شاعران، محتویات ادبی این مدایح در کنار مدح و منقبت توجه به

وضعیت حرم و بارگاه رضوی و آداب و رسوم زیارت و زائران  ةبیانگر اطالعاتی دربار

عنوان میت این موضوع از آنجاست که در دورة صفویه بهدر این دوره نیز هستند. اه

رفتند و آداب زیارت در نخستین حکومت مرکزی شیعی، مردم چگونه به زیارت می

عنوان یکی از مظاهر فرهنگ شیعی چگونه یاد شده است. این امر از نظر مقایسۀ شعر به

حرم مطهر ه به اینکه این آداب زیارت با روزگار معاصر نیز شایستۀ توجه است. با توج
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 بهاین پژوهش  ،نقش داشته است عیّتش جیترو یبرا انیصفو یمذهب استیس دری رضو

بازتاب آداب زیارت و احوال زائران در مدایح رضوی این  به ینگاه ی،صورت مورد

ها را در سنت اسالمی نشان داده است. در این مقاله به اینکه دوره دارد و جایگاه آن

اند و اینکه کدام ین دوره بیشتر به این آداب و رسوم توجه نشان دادهکدام شاعران ا

 رسم زیارت بیش از همه موردتوجه بوده، نیز پرداخته شده است.

 . روش تحقیق2ـ۱

این پژوهش نخست آداب و رسوم زیارت و احوال زئران را در مدایح رضوی 

یفی ـ تحلیلی، بررسی بندی، به صورت توصبرداری و دستهآوری و پس از یاداشتجمع

 کرده است.

 ۀجامانده از دو قرن دهم تا دوازدهم، جامعدلیل تعدد شاعران و حجم اشعار بهبه

هزار بیت  11بیش از  این عهد و ۀبرجست شاعر 10مدایح رضوی  آماری این تحقیق،

شاعر  1۱از  شیاشعار ب وانیدر د یمشخص شد مناقب رضو یریگنمونهاین در  .است

 یو غزل وجود دارد. شاعران یرباع بند،بیترک ده،یدر قالب قص ،یصفو ةورمشهور د

شاپور  ،نسفی یدایس ،یتهران یدیص ر،یخواندم ،ییبها خیش ،محتشم ،صائب :مانند

 ،یرازشی یاهل ،یبافق یوحش ،یاشرف مازندران ،یبابافغان ،یبغداد یفضول ،یتهران

طالب  ،یزیتبر ریتأث ،یهرو یحیفص ،یجیاله نیحز ،ینیواعظ قزو ،یشابورین یرینظ

 ینقیعل خیش ،یکاشان ضیف ،یجیاله اضیف ،یزیتبر یایجو ،یاب کاشانقصّ ،یآمل

 .ردامادیو م یناظم هرو نیمالحس ،ایکمره

 و بیانگر این است توجه است ۀستیشا زین یصفو ةدر دور یرضو حیمدا یایجغراف

از  ی؛ شاعراناندبرخاسته رانیمرو امختلف از داخل و خارج قل یهاهشاعران از خطّ نیا

هرات،  جان،یالهکاشان،  شابور،یمازندران، آمل، بافق، ن ز،یتهران، اصفهان، تبر راز،یش
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شناسی در این شناسی و مردمالبته توصیفات و اطالعات جامعه و... . نیقزو ،بغداد، هند

 مدایح به یک اندازه نیست و شدت و ضعف دارد. 

در دورة صفویه و اطالع از  )ع(اطالع از آداب زیارت امام رضا در این پژوهش برای

هایی که در ها و سفرنامهنامهها، کتب تاریخی، وقفهوضعیت حرم، از منابع دینی، تذکر

 .اند، نیز استفاده شده استدورة صفوی تألیف شده

 پیشینة تحقیق. 2

شعر فارسی تحقیق دربارة آداب و رسوم زیارت و زائران در حرم امام هشتم در 

مدایح رضوی در سایر موضوعات مرتبط با  ةپیشینۀ تحقیق دربارمستقلی یافت نشد، اما 

های مختلف به این گسترده است و نویسندگان بسیاری در دوره ،شعر فارسی و عربی

در شعر  )ع(سیمای امام رضا» :چون مقاالتیبه . از جملۀ متقدمان اندموضوع پرداخته

اشاره کرد که سعی کرده توان میاهلل هادی ( از روح0000) «ی تا جامیفارسی از سنای

 دیم. احکند واکاوی فارسی شعر مراتب ارادت شاعران را از قرن ششم تا هشتم در

آوری به جمع یارسر فعدر ش ویرض حدایم( نیز در کتاب 001۱) زادهنقوی و دینرجیب

 اند.ادبیات فارسی پرداختهتاریخ د پژوهشی در برخی اشعار رضوی بدون رویکر

حاضر  قیتحق یهااز جنبه یکه به برخ اشاره کرد توانی میقاتیتحق همچنین به

شیعه و  تفکر در کتاب اند.موضوع نگاه کرده نه ایب گرید یمنظر از ایاند داشته یاشارات

شعر این دوره  اسحاق طغیانی، به تفکر شیعه در ۀ( نوشت000۱) صفوی ةشعر دور

مثل شعر رضوی و  های شعر آیینیبدون اشاره به گونه ،کیف آنوپرداخته شده و کمّ

حرم رضوی به روایت تاریخ های . کتاب، ارزیابی شده استهای اجتماعی آنجنبه

( نوشتۀ اخوان مهدوی و 0011)های حرم مطهر رضوی آیینزاده و ( از عالم0014)

 اند.رور تاریخچه و رسوم حرم رضوی پرداختهنقدی نیز به اختصار به م
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 . آداب و رسوم زیارت در مدایح رضوی دورة صفوی2

 ۱بوسی. آستان۱ـ2

 و آستان دنیوسبوسی یکی از آداب تشرّف به حرم مطهر در گذشته بوده است. بآستان

انجام  رفتیم ینزد مهتر یکه کهتر یبود که در گذشته هنگام یدرگاه بزرگان، رسم

بود.  یرفتن نزد بزرگ یعنی دن،یتشرّف و به خدمت رس یاحترام به معنا یو نوع دادیم

کهن مالقات با شاه و  یهانییاز آ ییبود که بازنما یدولت یامر در گذشته از رسوم نیا

افتادن در خاکو به نیزم دنیاز سنت بوس زین ی. در متون و اشعار کهن فارسددربار بو

 شده است. ادین برابر پادشاهان و بزرگا

و چه پس از شهادت و هنگام  اتیامام معصوم چه در حال ح داریف به دشرّت

 ،ینیدر متون د .کندیجدا م یمعمول یدارهایدارد که آن را از د یآداب، قبور ائمه ارتیز

 ای نهادن نیو صورت بر زم ارتیو بر نعمت ز یاله قیبه شکرانۀ توف نیزم دنیبوس

درگاه  مقرّب یایاز اول یکیادب و ارادت و محبت به  تینهابوسه بر آستان زدن، 

در  ۀآستان ایو عتبه  حیضر دنیبوس گریعبارت د(. به۱1.ص ،0001 ،ی)محدث خداست

گرفته از ها برعتبه و آستان دنیابراز محبت و عالقه به صاحب قبر است. بوس یمعنابه

)حر  و آنگاه وارد حرم شود عتبه را ببوسد کندیم هیاست که به زائر توص یاتیروا

 ی(. عالمه مجلس001. ص/ 11.، ج0001 ،ی؛ مجلس040 .ص/04.ق، ج0410 ،یعامل

 یلیچنانکه خود گفته، دل ینام برده، ول ارتیاز آداب ز یکیعنوان را به یبوسگرچه عتبه

از  یاریدر بس ،ینراق فاضل ۀگفت. به)همان( است افتهیاستحباب آن ن یبرا یشرع

 .ص/0ق، ج0411)نراقى،  شده است حیو قبر تصر حیضر دنیمأثور، به بوس یاهارتیز

چقدر مشتاق  یعنیأَعتابکُم،  لِیتَقب یواشُوقاه إل»: است زیارات آمده برخی در. مثالً (01

آمده است که  یاتی(. در روا11۱.ص ./11، ج0001،ی)مجلس «بوسه بر آستان شما هستم
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 /4، جق0401 ،ی)سمهود است زیآن جا دنیکرد و بوس هیتک توانیم حیبر ضر

 ،یجرز؛ ابن101 .، ص001۱ ،یحائرو  یرضو ینی؛ حس444 .ص /1.ج ،0404.ص

 (. 000.، ص0411

زائران رواج  نیدر ب زین هیدادن به آستان امام هشتم در دورة صفو و سالم یبوسعتبه

ک است و اند یدورة صفو یآن در اشعار رضو میمستق ادکردیداشته است، هرچند 

 :شودیم دهید ینسف یدایچون س یشاعران یرضو حیعنوان نمونه در مدابه

 کحل اصفاهان یبه رو یلیگرد رهت س زَند
 ج

 ییاز هـر سـو تماشـا    نـد یآیبه پـابوس تـو مـ    
 

 (000.، ص0001 ،ینسف یدای)س

عرض ادب  یکه مردم برا ندیبیم یکه شاعر مرقد امام را چون درگاه شاهان مینیبیم

 . ندیآیآن م یبوسیپا به

نیز هرگاه ( 14ـ 01ص. ، 0001) ی ترآباداس یفهمشاعران دیگر دورة صفوی مثل 

اند نامی از آستان حرم مطهر رضوی ببرند به نکاتی چون، خاک در اشعار خود خواسته

 اند.آستان، رفعت آستان، برتری آستان و زرین بودن آستان اشاره کرده

 و سجدة شکرانه . اقامة نماز مستحبی2ـ2

. چنانکه استکسب ثواب  وبه قصد قربت  نیدر حرم معصوم یخواندن نماز مستحب

  :دیگودوره مى نیعلّامه مجلسى در هم

 ای )ع(ذکر نموده که هر کس حضرت امام رضا هیبن احمد فق نیحس بیّابوط خیش

 اریّر طکند و در حرم آن بزرگوار، نماز جعف ارتیرا ز نیاز ائمّۀ طاهر گرید کىی

براى او در برابر هر رکعت نوشته شود ثواب کسى که هزار حجّ و هزار  د،بخوان

مرسل در راه خدا  امبریعمره انجام داده و هزار بنده آزاد نموده، و هزار وقوف با پ

به جاى آورده باشد، و به هر گامى که برداشته ثواب صد حجّ و صد عمره و آزاد 
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و صد گناه از  سندیبنو شیاو دهند، و صد حسنه براکردن صد بنده در راه خدا به 

 ( .00۱ .ص ،011، ج 0001 ،ی)مجلس ندینامه عملش پاک نما

مطهر  ۀواقع یریگخواندن نماز در حرم امام هشتم از آغاز شکلرسد به نظر می

خواندن دو رکعت نماز در کنار مرقد ائمه به  ارتیاز آداب ز یکی رایز ،مرسوم بوده

 جاهب یصفو ةباره از دور نیاسناد مکتوب در ا نیترمیقد .است ارتیز قیتوف ۀشکران

اشاره به اقامۀ نماز مستحبی یا نماز  .(0۱1، ص. 0011)مهدوی و نقدی،  مانده است

 االئمه در شعر این دوره نیز بازتاب دارد:زیارت در پایین مرقد مطهر حضرت ثامن

 گــذارد هرکــه در پــایین  پــای او نمــازمــی
 ج

 دهد باالی سر فـردوس جـایش را قـرار   یم 
 

 (.00۱1، ص.1، ج0001 صائب،)

 زائر خداوند نکهیا ۀبه شکرانسر بر سجده گذاشتن به نشانۀ شکر و سجدة شکرانه 

از دیگر آداب زیارتی است که در  ،و توفیق زیارت به وی داده مکان رسانده نیبه ارا 

 شعر این دوره از آن یاد شده است:

 ان مــددی کــن کــه تــوانمیــا شــاه غریبــ

 

 بـه کـوی تـو ادا کـرد     سـجدة شـکرانه  یک  

 (011، ص. 0011)حزین الهیجی،          

خواندن ادعیه و زیارات در حرم و بین زائران، از دیگر اموری است که در شعر این 

 است.  دوره از آن یاد شده

 خواهی و ابراز حاجات مادّی شفاعت .2ـ2

های دینی عبارت از واسطه قرارگرفتن معصوم بین خلق زهعنوان یکی از آموشفاعت به

و خداست. شفع در برابر وتر به معنای فرد است و هنگامی که شخصی همراه خودش 

 دهد. کند، او را همراه و دوم خود قرار میرا شفاعت می
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به این مفهوم که مسلمانان در شفاعت پیامبر، اختالفی ندارند، اما شیعیان افزون بر 

دهند تا دلیل آبرومندی پیش خدا، شفیع و واسطۀ فیض قرار میمبر، ائمۀ معصوم را بهپیا

طوری که نزد خداوند از آنان شفاعت کنند. این مفهوم در ادعیه، جایگاهی واال دارد، به

دعای مستقلی به نام دعای توسل در بین ادعیۀ شیعه وجود دارد که گوینده در این دعا 

خواهد که شفیع بخشش گناهان او نزد پروردگار قرار گیرند. می از همۀ ائمه معصومین

سنت به زیارت بسیاری از صحابه، تابعان و عالمان اهلبراین، شیعیان به زیارت عالوه

جسته و در رفته و به آنان توسل میمیو بزرگان دین  و امامان شیعه قبور پیامبر اسالم

 در قرن هفتمسبکی . اندپرداختهدرگاه خداوند می کنار مراقد آنان به عبادت و استغاثه به

خواهی از توسل، فریادخواهی و شفاعت» :نویسدمیخواهی دربارة شفاعت و شفاعت

به سوی خداوند متعال جایز و نیکوست و روایی و حسن این امور برای  )ص(ماکر پیامبر

الح ما و عالمان و عوام داری، از رفتار انبیا، پیامبران و سبک رفتاری گذشتگان صهر دین

 .(110 ، ص.ق0000)سبکی،  «روشن است

درخواست بخشش، عفو و مغفرت نزد  )ع(رضا در دورة صفوی مثالً شاعر از امام

(. در ۱1۱، ص.0001کند )شاپور تهرانی، خداوند یا شفاعت در روز حشر می

خواهی فاعتجز ابیات پراکنده، یک خانۀ کامل به شبندی از محتشم کاشانی بهترکیب

 شود:اختصاص داده شده است که با این بیت آغاز می )ع(شاعر از امام رضا

 ام تو ساختآنکه کار عاصیان از سعی خُدّ

 

 مغفرت را کامران از رحمت عـام تـو سـاخت    

 (۱۱0، ص.00۱1)محتشم کاشانی،            

نیز است. شفاعت همچنین به معنی درخواست نفع یا دفع ضرر و زیان برای دیگری 

رو زوّار برای رفع کند، ازاینشفیع در شفاعت، اکرام خود را شامل حال مشفوع می

عنوان به )ع(بارگاه ثامن الحججگرفتند. مهمات نیز از حرم رضوی مدد معنوی می



 فاطمه تسلیم جهرمی _______________ های زیارت و احوال زائران در مدایح رضوی دورة صفویبازتاب آیین

22۱ 

 

های تاریخی دربارة چگونگی و روایت آمدیشمار مبه رانیدر ا عیملجأ تش نیترمهم

ه حرم امام هشتم وجود دارد و اینکه شاهان صفوی و امرا و توسل شاهان و درباریان ب

خواستند می ها و... از آستان این امام کمکها، صلحدولتمردان در مهمات امور مثل جنگ

بنابراین،  (.1۱0، ص.0004؛ حسنی قزوینی، 41، ص. 00۱1)خورشاه بن القباد الحسینی، 

های مدایح رضوی در یکی از ویژگیهای مادی و دنیوی اظهار حاجت در بُعد خواسته

عهد صفوی است. آوردن حوایج مادّی در اشعار و قطعات تقاضایی در مدایح رضوی 

که در مدایح دینی قبل از شود، درحالیدر دو قرن دهم تا دوازدهم، به کثرت دیده می

شود. این امر مدایح رضوی را به خواهی اخروی دیده میاین دوره بیشتر شفاعت

کند. شاعران این دوره در تقاضایی شعر دورة سالجقه و قرن ششم نزدیک می قطعات

، حوایج مادی و شخصی خود را نیز در پایان مدایح خود عرض )ع(ضمن مدح امام رضا

کنند. مثالً اشرف مازندرانی ذیل قصیدة خود ضمن بیان بازگشت خود از هند و می

ای در امام هشتم، از امام تقاضای خانهنوازی جا و اشاره به صفت غریبترددهای نابه

 گوید:کند و میجوار حرم می

 بخش عالمافیض داورا مسکین نوازا،
 

 ای غریبان را هوای بارگاهت سازگار 
 

 بعد عمری کز ترددهای بیجای سفر
 

 بودم روی دست از دستبرد روزگار خورده 
 

 روی سیاه چون حنا باز آمدم از هند با
 

 اگر لطفت نباشد دستیارروم از دست می 
 

 آرزو دارم که جایم در پناه خود دهی
 

 سر بر اوج اعتبار  تا بسایم از تفاخر 
 

 نشانی را چو من نام وبی تواند کرد،می
 

 واری زمین از آستانت نامداریک نگین 
 

 (010ص. ،00۱0، )اشرف مازندرانی

ز دردمندی خود به در شعر رضوی این دوره، شاعران در ضمن مدح امام هشتم ا

تهرانی است که در ای در دیوان صیدی اند. مثالً قصیدهنیت شفا و بهبود، بسیار گفته
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کمک خواسته و ایشان را مدح کرده است )صیدی  )ع(رفع چشم درد از امام رضا

بودن هنگامی که به مذهب (. سیدای نسفی نیز با وجود حنفی0۱،ص. 0014تهرانی، 

ایی برای امام بیبان از درمان آن عاجز بودند از بخارا، قصیدة غرّدردی مبتال شد که ط

هشتم شیعیان سرود که در آن ضمن مدح و منقبت، دردمندی خود را به محضر امام 

(. 000، ص.0001عرض کرد و شفای خود را از ایشان خواست )سیدای نسفی،  )ع(رضا

گوید )فهمی، ی سخن میفهمی استرآبادی نیز از حضور بیماران در دارالشفای رضو

 (.10، ص. 0001

ها برای رفع  نیازها و خواسته  )ع(رسد سرودن مدایحی در وصف امام رضانظر میبه

بوده است و به نوعی شاید شاعر صلۀ خود را در برآورده  نزد شاعران آن عهد مرسوم

با  ای از اشرف مازندرانیدیده است، چنانکه قصیدهاش توسط امام میشدن خواسته

، در دست است «تعریف سرمای مشهد مقدس و تخلص به مدح شاه خراسان»عنوان 

تقاضا  )ع(بارش برف و بازگشتن به منزل خود در مازندران از امام رضا که برای توقف

 (. 011، ص.00۱0کرده است )اشرف مازندرانی، 

غدادی اند. فضولی ببرخی شاعران نیز احوال شخصی خود را ذیل این مدایح گفته

ها و مصایب سفر به مشهد را برای خواهد که دشواریدر مدیحۀ خود از امام هشتم می

(یا واعظ قزوینی  011، ص.0040وی آسان و زیارت خود را نصیب وی کند )فضولی، 

گوید و از ایشان طلب سخن می )ع(دربارة وضعیت پیری خود و پناه بردن به امام رضا

مندی و وامدار .جویای تبریزی از قرض(۱04، ص. 00۱1قزوینی،  )واعظکند کمک می

(. این گونه 000، ص. 000۱دارد )جویای تبریزی، قصه برمی )ع(بودن خود به امام رضا

اشعار که در دیوان شعرای صفوی تعداشان هم اندک نیست، در دواوین شعرای این 

 اند.شدهیاد می «)ع(یا امام رضا تخلص به مدح شاه خراسان» عهد با نام



 فاطمه تسلیم جهرمی _______________ های زیارت و احوال زائران در مدایح رضوی دورة صفویبازتاب آیین

222 

 

زبانی و روانی طبع برای سرودن همچنین تقریباً تمام شاعران این دوره، گشاده 

در  یشاپور تهرانکنند. از ایشان طلب می )ع(اشعاری در مدح و منقبت امام رضا

رهگذران  یبرا ییکه بر سر چهارسو کندیم هیتشب یخود را گوهرفروش ای،مدیحه

 :کندیاشاره م )ع(امام رضا یبخشبه صله پایانو در  افکنده استاز شعر  یبساط جواهر

 خور و تنهاخور استرباخوارگان کم همچو

 خوار قضاخوار تو، راتبهصله شیپ

 (۱1۱ ص. ،0001 ،ی)شاپور تهران

حرم رضوی در  مجاورمدتی صفوی آمده که بسیاری از شاعران عهد نامۀ در زندگی

 .اندشهر سروده و اشعار و مدایح خود را در این اندهبودمشهد 

های مختلفی با عثمانیان و ازبکان است، از آنجا که ایران در این دو قرن درگیر جنگ

بردن به آستان امام هشتم از مصائب زمانه نیز از مضامین اجتماعی مدایح رضوی  پناه

 شود:است که در اشعار این دوره دیده می

ــه تنــگ                  ــاب از جفــای ســدهر آمــدم ب                  قصّ

 

ــا     ــام رض ــه ام ــر درگ ــی )ع(ب ــاه م ــرم پن  ب

 (010، ص. 0000)قصاب کاشانی،          

 . شرافت خاک حرم و بردن خاک تبرّک2ـ2

ای قائل قبور پیامبر اسالم و بزرگان دین، احترام ویژه برایمسلمانان از صدر اسالم، 

و با  یافتهمیها حضور ی، در حرمعنوان رفتاری مشروع و اسالماند. آنان همواره بهبوده

. یکی از اندجستهب میبه خداوند متعال تقرّ ،هااحترام به قبور و توسل به صاحبان آن

 مقابر مورداحترام و مقدس مسلمان نیز حرم امام هشتم است.

 خاکدر محلۀ سناباد طوس به قحطبه  بن در باغ حُمیدپس از شهادت  )ع(امام رضا

و سدس مشهد،  )ع(الرضا مشهد نامبه سرزمین طوس به تدریج ز آن ده شد و پس اسدر
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روایات و احادیث زیادی  معروف شد. ذکر شرافت مرقد امام و تقدّس مشهد ایشان در

باشد ای میهمانا بین دو سمت شهر طوس قطعه» :فرمود )ع(مام جوادآمده است. مثالً ا

با معرفت زیارت کند، روز  که از بهشت گرفته شده است، هر که داخل آن شود و

 (.1۱1 / ص.1، ج.00۱4)شیخ صدوق، « مان خواهد بوداقیامت از آتش در 

ها گرد غفلت از دل همۀ انسان  )ع(شود خاک مرقد امام رضادر شعر صفوی بیان می

(. محتشم کاشانی خاک 0، ص. 00۱0زداید )بابافغانی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان می

(. ازاین روست 01۱، ص. 00۱1بیند )محتشم، ین تا آسمان میمشهد را موردرشک زم

دلیل اینکه امام اند خاک زیر پای زائر بهزائران و مجاوران بارگاه رضوی اعتقاد داشته

با  ،کو تبرّ نمعنوان تیّبه و آن را ک استزائران خود را بسیار دوست دارد متبرّ )ع(رضا

 بردند:خود می

 روی بهشـت  گشاید چشم زیر خاک برمی

 

 وارهر که از خاک درش با خود برد یک سُـرمه  

 (00۱1/ ص.1، ج.0001 صائب،)            

، این در مشهد )ع(الرضا یبن موس یحرم علبا توجه به روایات متعدد دربارة شرافت 

اند فراوانی داشته لیاست و زائران تما سیاری داشتهب ۀمشتاقان حضرت جذب یبرا بقعه

تربت و سجده بر خاک در  ۀمسئل تیدلیل اهمبه و ببرند یاتوشه نجایاز ا تاریبعد از ز

 .بوده است وجهتربت ائمه هم در کربال و هم در مشهد موردت ان،یعیش ینماز برا

روبی آن بانی و خاکشاید به همین علت است که در شعر این دوره از تفاخر به پاک

 حرم مطهر با تعظیم یاد شده است:

 چکیـد حیـات   که از نفسش مـی  اللهیروح

 

 نــازد بــه خــاکروبی آن آســمان جنــاب     

 (00۱1، ص. 0001)صائب تبریزی،         

علت شرافت محل، بسیاری از افراد در موقع وفات در با این همه ابراز ارادت و به

کردند که برای تقرّب یا شدند یا وصیت میجوار حرم رضوی به خاک سدرده می



 فاطمه تسلیم جهرمی _______________ های زیارت و احوال زائران در مدایح رضوی دورة صفویبازتاب آیین

222 

 

ن مکان مقدس دفن شوند. در مدایح رضوی این دوره نیز از کثرت شفاعت امام در ای

 مدفونان در حرم یاد شده است:

 ضای آستانش مرده باشد در حیـات                   فدر 
 

 شد روزگـار...  باهزندگان را پس نگه کن  
 ج

 قبـر بـاالی قبـر    ،بس که افتاده است در وی

 

 هست هر خشتی ز فرشش دفتری تصویردار 

 (011 ، ص.00۱0 )اشرف مازندرانی،           

( در پنج جلد، فهرست مشاهیر مدفون در حرم رضوی را 0000رسولی و همکاران )

 اند.گردآوری کرده

 گردانی. وداع رو به حرم و تابوت2ـ2

یکی از آداب خداحافظی در بقاع متبرکه، وداع رو به حرم و گرداندن تابوت متوفی دور 

رسوم زیارت در مدایح رضوی این دوره نیز آمده است، مثالً  حرم مطهر است. این

کند که شاعر آفتاب را رو به حرم و در حال غروب توصیف و با حسن تعلیل بیان می

 خورشید این شیوه را از زیارت زائران رضوی فرا گرفته است:

ــازگردد از طــواف روضــه ــاب ــه قف  ات رو ب

 

 آفتــاب ایــن شــیوه از زوّار دارد یادگــار    

 (011)همان، ص.                            

گردانی در حرم رضوی نکتۀ قابل توجه دیگر در شعر قرن دهم و دوازدهم، تابوت

بار برای نخستین درستی مشخص نیستبه نشانۀ اوج احترام و وداع متوفیان است. به

در ین طواف اما ا ،نداهرا در حرم مطهر رضوی طواف داد پیکر میّتچه کسی یا کسانی 

انجام عنوان آخرین وداع متوفی به رضوی در حرم مطهر دو قرن دهم تا دوازدهم

 است:شده می

 کند با اسب چوب از آتش دوزخ گذارمی

 

 هرکــه را تــابوت گرداننــد گــرد ایــن مــزار 

 (.00۱1/ ص.1، ج.0001 صائب،)          
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اگر میّتی با آن به  بیند کهصائب در اشعارش تابوت را مرکب و اسبی چوبین می

، 0001 صائب،طواف حرم رضوی برود، از آسیب آتش دوزخ در امان خواهد ماند )

 (. 00۱0/ ص. 1ج.

 . کیفیت زیارت و احوال زائران2ـ2

عالم ملکوت میان انسان و  ارتباطفراوان در ادبیات دینی دارد و  یفهوم زیارت کاربردم

در اسالم نیز به دارد و  کهن ایزیارت سابقه . در ادبیات دینی جهان نیزکندرا بیان می

نیز احادیث  )ع(دربارة فضایل زیارت و زائران مرقد امام رضا آن سفارش شده است.

 ، نوشته شده است )ع(امام رضازیادی نقل شده است. در یکی از احادیث منقول از 

هزار با یکمن معادل است  قبر مندان ما بگو، ثواب زیارتهبه دیگر دوستان و عالق

عرض کردم، هزار حج برای ثواب زیارت پدرت  )ع(حج. راوی گوید، به امام جواد

، می باشد؟ فرمود، بلی، هر که پدرم را با معرفت در حقش زیارت نماید، هزارهزار

 (. 0۱1/ ص. 01 .ج، 0010)نوری،  باشدحج ثواب زیارتش می، یعنی یک میلیون

 برخی احواالت زائران نیز است.  بنابراین مدایح رضوی دربرگیرندة

 . ازدحام حرم۱ـ2ـ2

باعث شده بود که از دوران  )ع(االئمهنشر احادیث دربارة فضایل زیارت حضرت ثامن

ها، در مشهد ویژه دو قرن مورداشاره، سوای دوران بیماری و جنگ و ناامنیگذشته، به

بنابراین عحیب نیست که  .همیشه جمعیت فراوانی از زوّار ساکن، مجاور و مسافر باشند

تأمین غذای فقرا و مساکین و  ق،100نامۀ بزرگ عتیقی در سال یکی از موارد وقف

 گشتندآمدند و برمیکه به زیارت حرم می استی وّارهمچنین تأمین نیاز غربا و ز

سسات آستان ؤسرای رضوی یکی از نخستین ممهمان(. 0۱۱، ص. 0010زاده، )خانی
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ن ازائر اطعامبا هدف  )ع(در جوار بارگاه مطهر امام رضا اواخر قرن دهماز که  بودقدس 

سراهای موقوفۀ متعددی برای اسکان انبوه زائران که مهمان. ازآنجان تأسیس شداو خادم

سرای زائران را مهمان )ع(الحججدر مشهد وجود داشت، بابافغانی به توسیع، حرم ثامن

 شود:زوّار پذیرایی می بیند که در آن با نعمت بهشت ازمی

 سرا کز غایت رحمـت تعال اهلل زهی مهمان

 

ـان را      ـیش آرنـد مهم  نعیم هشت جنـت پ

 (1، ص.  0041 ،)بابافغانی                  

صائب نیز در قصاید مدحی خود فضایل متعددی را برای زائران و زیارت امام 

دحام زائران در حرم رضوی، پردازد که از شدت ازکند و به موضوع میهشتم بازگو می

، 0001 صائب،شود )می کنند مانند غنچه جمعحتی بال مالئک که در حرم پرواز می

( و کسی که هجوم زائران را تحمل کند از فشار قبر تا روز جزا آسوده 0010/ ص. 1ج.

توانند در روز ( و کسانی که در شمار زائران حضرت باشد می00۱1است )همان، ص. 

فیع عالمی باشند و کسی که گرد این مزار بگردد، آتش دوزخ در روز حشر به ش شمار،

گردد )همان(. همچنین تعداد زائران به قدری است که خورشید در افق گردش نمی

 شود:سفید دیده نمی

 خورشـــید از افـــق نتوانـــد ســـفید شـــد 

 

 از جـــوش زائـــران درِ آن فلـــک جنـــاب  

 (00۱1/ص. 1، ج.0001 صائب،)

گیری از بر بیان جمعیت کثیر زائران حرم رضوی با بهرهصفوی عالوه شاعران عهد

گوید گَرد راه اند. مثالً سیدای نسفی میهای ادبی زیبایی را داشتهتخیل خویش آفرینش

بهای اصفهان، برتر است و زائرانی از چهار گوشۀ دنیا به از سرمۀ گران )ع(حرم امام رضا

(. این زائران از اقصا نقاط 000، ص. 0001نسفی، آیند )سیدای زیارت حرم رضوی می

اند )شاپور تهرانی، کردهدنیا به شوق زیارت حرم امام هشتم مسیرهای طوالنی طی می

(. برخی از شاعران نیز در اشعار خود به آرزوی سفر به محل شهادت 411،ص. 0001
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برای آنان چیزی  اند سختی راهکه سناباد طوس بوده، اشاره کرده و گفته )ع(امام رضا

پیمایند. اگر  سر بر خاک مرقد پاک سان ماه و خورشید، با سر این راه را مینیست و به

بگذارند، فراتر از آن شادی و تفاخری برای ایشان متصوّر نیست )جویای  )ع(امام هشتم

آلود مسیرها در آن دوره، سر و (. بنا به راه طوالنی و خاک001، ص. 000۱تبریزی، 

 ائران غبارآلود بوده است:روی ز

ــار درگهــش   ــه بنشــیند غب ــین هرک ــر جب  ب

  

ــی    انتظــارداخــل جنــت شــود از گــرد ره ب

 (00۱1/ ص 1، ج0001 صائب،)            

 را برابر با ثواب زیارت خانۀ خدا معرفی کرده )ع(بابافغانی نیز ثواب زیارت امام رضا

از شهرهای  )ع(وّار حرم امام هشتمدلیل اینکه ز(. به00، ص. 0041است )بابافغانی، 

اند و آمدوشد زائران پیوسته بوده و در زیارت دوام وجود آمدهمختلف به زیارت می

نامه از هفت چهار وقف (،۱۱0، ص. 00۱1شده است )محتشم، داشته و قطع نمی

رفع حاجات  ه نیت، بصفوی طهماسب عصر شاهقرن یازدهم مقارن با در  مهمنامۀ وقف

(. 01۱ـ0۱۱، صص. 0010زاده، )خانی است نیازمندان و )ع(امام رضاحضرت  زائران

کرّات آمده و حتی گاهی ازدحام حرم و زائران به تعدد زوّار نیز در شعر این دوره به

 شکسته است:ای بوده که دست و پای زائران هنگام زیارت میاندازه

ــواف درت  ــت ط ــه را وق ــا رفت ــای ز ج  پ

  

 خـود آیـد بـه جـا    خودبهشاید اگر استخوان  

 (۱11،ص. 0001)شاپور تهرانی،            

 افروزی و تعطیر حرم. شمع2ـ2

های بقاع متبرکه از گذشته بوده که به خوشبو کردن و تعطیر حرم یکی از آیین

کار بردن گالب، مشک، عنبر، عود، اسدند و شود. بهمعطرساختن فضای حرم گفته می

ترین سندی که از تعطیر کن متبرکه از دیرباز رایج بوده و قدیمکندر برای معطر کردن اما
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ق و مقارن با حکومت صفویان است )اخوان 010۱حرم یاد کرده است، متعلق به 

 (.11، ص. 0011مهدوی و نقدی، 

 نیشتریحرم، ب ییمشخص است در کنار روشنا یدورة صفو یهانامهبا مطالعۀ وقف

دلیل ازدحام بوده است که به )ع(الحججحرم ثامن ییبوخوش تیدوره به ن نیوقف در ا

بر روشنی، یکی از موادی که عالوه بوده است. طیمح یبو رییتغ یبرا یالهیوس ،زائران

 های کافوری بود:شد، شمعبرده می بویی آن در حرم رضوی بهرهدلیل خوشبه

 ات با شـمع کـافوری  ندارد احتیاجی روضه
 

 ا روز بیضـایی کند سرپنجۀ لوحت ز شب ت 
 

 (00۱1/ ص. 1، ج.0001 صائب،)

 شمع، سوختن هنگام در و افزودندمی آن به را کافور که بوده شمعی ،شمع کافوری

بها بوده گران و خوشبو سفید، ایماده کافور. شده استمی پخش فضا در مطبوعی بوی

ر شعر طالب آمده است. دمی شماربه بهاگران و تجملی کاالهای جزو کافوری و شمع

، 0041آملی نیز از پخش بودن گرد کافور در حرم سخن گفته شده است )طالب آملی، 

 صائب،بو بوده است )ش(. بنابراین حرم مطهر رضوی همیشه مطهر و خو010ص. 

های معطر، در حرم، عود و کندر و مواد بر شمععالوه (.0010/ ص.1، ج.0001

 شده است:بو، نیز دود میخوش

 در دست و پـای خادمـانش آفتـاب     فتدمی

  

 تا مگر چون عودسوز آنجا تواند یافـت بـار   

 (00۱1)همان، ص.                             

عهد  یمنظور نذر، اداکردن شمع در حرم مطهر به به مراسم روشنافروزی نیز شمع

 یهااست. افروختن شمع در قسمت شدهیاطالق م )ع(و عرض ارادت به امام رضا

در  .زائران و مجاوران به هنگام تشرف مرسوم بوده است انیمختلف حرم مطهر در م

و وقف شمع  ذرن ،یشکشیو پ شدهیمقدس محسوب م یامر باور عامه، افروختن شمع
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سند مربوط به  نیترمیبوده است. قد جیرا یبه حرم امر ییروشنا لیوسا گریو د

 ،ی)اخوان مهدو استق 010۱به  حرم متعلق ییروشنا یبرا یموم یهامصرف شمع

 (.001-00۱ص.، ص0011

کردن شمع و دود کردن عود و کندر و سایر مواد معطر در حرم نیز از رسومی روشن

است که در مدایح رضوی دورة صفوی بازتاب دارد. درواقع بیشترین کیفیت حرم 

و  رضوی که در شعر دورة صفوی از حرم رضوی برای ما گزارش شده، یکی روشنایی

شود زائری که با خود دوم خوشبویی حرم مطهر است. مثالً در شعر صائب، بیان می

های سوخته برای روشنی حرم ببرد، درواقع شمعی برای تاریکی شبحتی یک شمع نیم

 گور خود تا قیامت روشن کرده است:

 سوزی برد با خود زین حـرم هرکه شمع نیم
  

 ایمن از تـاریکی قبـر اسـت تـا روز شـمار      
 

 (00۱1/ ص. 1، ج.0001)صائب، 

ها نیز در اشعار آناند که از این کیفیت قیمت و کافوری بودهها گرانگاهی نیز شمع

 این دوره سخن رفته است.

 نشستن و اعتکاف در حرم رضوی. بست2ـ2

نشستن به معنی پناه نشینی یکی از رسوم اجتماعی دورة صفویه بوده است. بستبست

 بردن است: 

 و امامان ةحضرت رسول و مقبر ۀروض ایمقدسه و بقاع متبرکه چون مکه  ۀامکناز 

تعقیب پناه ببرند تا از  جای بدان بزرگ مردمان خانۀ شاهان و در و امامزادگان

د نتعرض نتوانبه آنان  اًام عادتحکّ ایا قض لعماو  نیضابطو  سیمصون مانند و پل

 (. 4۱01/ ص. 0، ج.00۱۱ا، )دهخد نتوانند آورد رونیجا بکرد و از آن
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و  شدیم دهیبست نامریکه زنج بودند دهیکش ریزنج ۀ بست،محوط یدر جلومعموالً 

شد. شکستن بست میاو بسته  رب ناو راه مخالف ندفترگمیپناه  آن محلدر  گنهکاران

که در زمان شاه  یانگلبرت کمدفر، پزشک آلمانآمد. شمار میگناهی نابخشودنی به

قاپو نویسد که بَست نام کاخی در مجموعۀ عالیمی آمده بود، رانیبه ا یفوص مانیسل

 (.11۱، ص. 0010اند )کمدفر، گرفتهن پناه میشهر اصفهان نیز بوده که مخالفان در آ

همچنین دو خیابان موسوم به بست باال و بست پایین در روزگار صفوی در جوار 

 نویسد: می الشمسطلعمبارگاه امام هشتم بوده است. مؤلف کتاب 

که نهر بزرگ چشمه است ذرع  11ذرع و امتداد  11عرض ه ست باال خیابان؛ بب

 و است ممنوع بدانجا حیوانات رفتن و گذردمی آن وسط از گُلَسب ۀگیالس، چشم

ذرع  11عرض ه بست پایین خیابان؛ بو  نشستندمی بست آنجا در مقصّران قدیم در

خیابان نهر چشمه گیالس از میان آن  ،نند بست باالذرع است و ما 11و امتداد 

 ،خیابان علیا و سفالی مشهد است و صحن کهنه ءگذرد و هر دو بست جزمی

  . (100 / ص.1 ج. ،0011است )اعتمادالسلطنه،  بست دو میان ۀفاصل

از دیگر سنن مربوط به این بارگاه در دو قرن دهم  )ع(نشستن در حرم رضوی بست

وده که در مدایح این دوره نیز آمده است. اشرف مازندرانی با ایجاد تناسب و دوازدهم ب

گوید پایین نشستن در حرم رضوی میهنری بین بست، بسته و گشادگی، دربارة بست

خیابان منتهی به حرم، بست است و هرکسی در بارگاه رضوی بست بنشیند، بستگی در 

دلیل گشایش قطعی کارشان، مایۀ بهنشینان رضوی را کار خود نخواهد دید. وی بست

 داند:رشک می

 به بستگی دیگر نبیند هرکه زو یابد گشاد
 

 رشک دارم بر کسی کو را به بست افتاده کار 
 

 هـای او بست گردیده است پایین خیابان

 

 

 

 همچو هندو بست بهر عقد دُرّ شـاهوار 

 (01۱، ص. 00۱0)اشرف مازندرانی، 
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ورة صفویه نیز معتکف حرم رضوی به قصد قربت یا رفع تعداد زیادی از مردم در د

 که اندمعتکفانی نوشته چون روملو و سبزواری از دورة صفوی اند. موّرخانحوایج بوده

 آنجا در مدیدی مدت و کردندمی انتخاب نیاز و راز مکان عنوانرا به مقدس آستانۀ این

تکف مشهد بود )روملو، گزیدند. چنانکه شاه عباس نیز مدتی مدید معمی سکونت

(. این امر در دواوین شاعران این 010، ص. 00۱۱؛ سبزواری، 411، 41۱، ص. 00۱۱

 دوره نیز بازتاب دارد:

 او ۀار صــحن روضــز زهــد عــاکف و ســیّ

 

ــ   ــاز و منّ ــه ن ــنّب ــد م ــلوی را  ت گیرن  و س

 (۱۱1، ص. 0041)نظیری،                   

م رضوی را در برابر منتظران آن حضرت، بابافغانی شیرازی نیز معتکفان حر

بسیاری از این (. 04، ص. 0041 نامد )فغانی،دالن خبیر و باخبران خموش میزنده

نیز اب کاشانی، شیخ بهایی و قاضی نوراهلل شوشتری عهد مثل، صائب، قصّاین شاعران 

 یشاسرتعدد اند و این شاید دلیلی دیگر بر هبودحرم رضوی در مشهد  مجاورمدتی 

 باشد.دو قرن دهم تا دوازدهم  درمدایح رضوی 

کردن گوسفند به بندی در محرم یا قربانیبرخی آداب و رسوم مذهبی، مثل، نخل

ویژه در عید قربان و فطر و غدیر، از دیگر رسومی است که در مناسبت اعیاد مذهبی، به

 شده است:صحن حرم رضوی در دو قرن دهم تا دوازدهم با حضور خادمان انجام می

ــدّ   ــوس خـ ــام نفـ ــای مقـ ــه ارتقـ  امشبـ
 

ــی را    ــیش قرب ــت ک ــیم اس ــح عظ ــد ذب  نوی
 

ــیل ــ  ۀوسـ ــدگاه او حجّـ ــرف از عیـ  اجشـ

 

  

 

 اضـحی را   به قدس و کعبه فرسـتند فطـر و  

 (۱۱1، ص. 0041)نظیری نیشابوری،       

 اشاره به این رسوم در مدایح رضوی در دو قرن دهم تا دوازدهم، اندک است.

 



 فاطمه تسلیم جهرمی _______________ های زیارت و احوال زائران در مدایح رضوی دورة صفویبازتاب آیین

222 

 

 ه . نتیج2

داشت شعائر مذهبی تشیّع، سرودن اشعار با توجه به سیاست مذهبی صفویه برای بزرگ

مذهبی برای ائمۀ شیعه در دو قرن دهم تا دوازدهم رایج شد. در مدایح بیشتر به صنایع 

ادبی و محتوای مدح و ستایش و منقبت توجه شده است، اما شعر رضوی دو قرن دهم 

زائران و کیفیت حرم رضوی را  اجتماعی مربوط به زیارت، ای از فوایدتا دوازدهم پاره

در دورة صفوی، گزارش داده است. این توصیفات اگرچه کلی و بیانگر ارادت شاعران 

به آستان قدس رضوی هستند، اما جزئیات برخی آداب و رسوم زیارت در آن دوره و 

 ل مقایسه است. توان دریافت که با حال حاضر قابها میزائران را از میان آن

نشینی و اعتکاف، گرداندن در شعر رضوی این دوره به آداب زیارتی چون بست

بوسی، سالم دادن، تدفین متوفیان در تابوت در اطراف حرم، خواندن نماز مستحبی، عتبه

کردن شمع در زیارت و عطرافشانی در زیارت امام هشتم اشاره بارگاه رضوی، روشن

علت تشرف برای مدفن امام هشتم نیز چون سایر ائمه به شده است. البته از خاک

 شده است.درست کردن مُهر نماز استفاده می

و احوال  از دیگر فواید اجتماعی شعر رضوی در عصر صفوی اشاره به وضعیت

دلیل اینکه از راه رسیده زائران در هنگام زیارت است، اینکه سر و روی اغلب زائران به

آلود بوده است، ازدحام موقع زیارت گاهی به شکستن دست اند خاکآمدهبه زیارت می

آورده و روشن عنوان نذر در حرم شمع میشده است، زائران بهو پای زائران منجر می

اند و... . به شهادت شعر این دوره، قبرهای زیادی از مردم در اطراف حرم کردهمی

 رضوی وجود داشته است.

ها های معنوی، گاهی نیز درخواستخواهیشفاعتشاعران این دوره در ضمن 

گنجاندند که در دیوان شعرا، این قطعات تقاضایی با نام مادّی خود را در این مدایح می

 اند.آمده« )ع(یا امام رضا تخلص به مدح شاه خراسان»
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با توجه به جامعۀ آماری شاعران این تحقیق، صائب تبریزی و اشرف مازندرانی 

اعران عصر صفوی، کیفیت زیارت و زائران و حرم رضوی را در بیش از همۀ ش

 اند. اشعارشان گزارش کرده

و  مهم نقشبا توجه به حاکی از آن است که همچنین  این تحقیقنتایج حاصل از 

ثیر بسزایی أتادبیات ایران  برامام هشتم ، دورة صفویرضوی در  مذهبی مرقد مطهر

 آداب و سننها، آییندر  رهنگیترین عامل فویعنوان قگذاشته است و روح مذهب به

 .متجلی شده است در ادبیات دورة صفوی و تشریفات خاص این مکان

 نوشتپی

ضریح اهلل ناصر مکارم شیرازی گفته شده بوسیدن . در فتاوی برخی مراجع تقلید حال حاضر مثل آیت0

حتیاط این است که بر آستان ست، چون تعظیم شعائر است، ولى اااشکالى ندارد و مستحب نیز 

به  یدوازده امام انیعیشعتبه در عربی به معنی آستان است و  (.0010فرد، )مطهری بوسه نزنند

  .دنیگویم اتیمطهر ائمه در عراق، عتبات عال یهاحرم

 منابع 

 انتآس .. مشهد:یسارر فع( در ش)عویرض حدایم (.001۱، ع. )زادهویقن ا.، و ،دینرجیب دیماح

 .یالماس یهاشژوهیاد پنب .ویرض دسق

 هایبنیاد پژوهش :مشهد. های حرم مطهر رضویینیآ (.0011. )ر ،نقدی.، و ع ،مهدویاخوان

 .اسالمی

انتشارات . تهران: سیّدان .م مصحح. مازندرانی دیوان اشعار اشرف (.00۱1)م. اشرف مازندرانی، 

 .تر محمود افشار یزدیموقوفات دک

 ج. تهران: پیشگام. 0. مطلع الشمس(. 0011اعتمادالسلطنه، م. )

 .الداوری مکتبةتهران:  .0ج  .علل الشرائع (.00۱4) م.)شیخ صدوق(. بابویه قمی،
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. مصحح ا. سهیلی خوانساری. تهران: دیوان اشعار بابا فغانی شیرازی(. 0041بابافغانی شیرازی )

 قبال.ا

بخش )والاالق ار وباالخ و اتاآلینم والاالح و ارفعالم و وملعالموالع (.0010. )ع ،یرانحب

 .)ع(ابنیاد فرهنگی هنری امام رض :مشهد .م احمدی ۀترجم .11. ج معجزات و فضایل(

و  هیشحت ی.دادقم . ب ترجمۀ ج.4. راضر حصعا ت هیوفاز ص؛ رانیا اتیادب خیارت (.00۱۱براون، ا. )

 . تهران: مروارید.یوائن .ع ی وادجس .ض قیلعت

 ه.دارالکتب االسالمیقم: . 0. ج المحاسن. ق(00۱0. )ا ،برقی

 .تهران: مهتاب .1رهبر. ج خطیب خ.مصحح  .بیهقی تاریخ (.00۱4ا.) بیهقی،

در عهد  یزیشعرست (.0011ی، ع. )فالورجان یانیک .، وف ،جهانگرد.، حی، قباد .،ت ،پورنامداریان

، (10)0 ،یادب پارس ۀنامکهن. گفتمان( لیتحل می)براساس مفاه قیها. علل و مصادنهی. زمیصفو

 . 14ـ0

. مصحح م. جاللی. تهران: مرکز نشر تبریزیدیوان اشعار محسن تأثیری (. 00۱0تبریزی، م. )تأثیری 

 دانشگاهی.

  .یررکبیام :تهران. عباسی یآراعالم یختار .(00۱۱. )ا ،ترکمان
ج. قم: پژوهشکدة حوزه و 4. صفویان در عرصۀ دین. فرهنگ و سیاست(. 00۱1جعفریان، ر. )

 دانشگاه.
  : پنجاب.الهورالهور،  .به اهتمام م. تبریزیکلیات جویای(. 000۱جویای تبریزی، د. )

بیروت:  .رازیال .م هحیحصتب ج. 11. هعریشاللائسم لیصحت یال الشیعه لائسو .(00۱1. )م ،یلامرعح

 ء.ایحالدارا

 . تهران. مؤسسۀ خاور.التواریخلبّ(. 0004حسنی قزوینی، ی. )

شاه. مصحح م. نصیری و ک. هاندا. تهران: انجمن آثار و (. تاریخ ایلچی نظام00۱1حسینی، خ. )

 ر فرهنگی.مفاخ



 0410خرداد و تیر   ،44، شمـارة 01 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

222 

 

 مطالعات نامۀعتیقی. پژوهش قدس. موقوفات (. معرفی یکی از موقوفات آستان0010م. ) زاده،خانی

 .0۱1-1۱، 0 آرشیوی.

 ج. تهران. خیام. 1. مصحح ب. ترقی. الهیجیدیوان اشعار حزین (. 0011حزین الهیجی، م. )

 .نتهرا انشگاهد نامۀلغت ۀموسسج. تهران:  00. نامهلغت(. 000۱دهخدا، ع. )

 .الکبرى المطبعة األمیریة :. مصرخیر األنام ةشفاءالسقام فی زیار ق(.0000) ت. ،سبکی

 ه.دارالکتب العلمی: بیروتج. 4 .وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفىق(. 0401. )ن ،سمهودی

. مصحح ح. رهبری. تهران: انتشارات نسفی دیوان اشعار سیدای(. 0001سیدای نسفی، م. )

 المللی الهدی؛ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.نبی

. مصحح ی. کاردگر. تهران: موزه و مرکز اسناد دیوان اشعار شاپور تهرانی(. 0001شاپور تهرانی، ا. )

 مجلس شورای ملی اسالمی.

 ج. مقدمۀ شبلی نعمانی. تهران: علمی فرهنگی. 1. دیوان صائب تبریزی(. 0001صائب تبریزی، م. )

 . تهران: حکمت و شهید سعید محبی.0. جالمعارف تشیّعةدایر(. 0001سید جوادی، ا. )صدرحاج

 . بخش اول. تهران: فردوس.4. ج تاریخ ادبیات در ایران(. 0011صفا، ذ. )

 .اطالعاتتهران:  قهرمان. .. به کوشش مدیوان اشعار صیدی تهرانی(. 0014صیدی طهرانی، م. )

 . مصحح ش. طاهری. تهران: سنایی.اشعار طالب آملیدیوان (. 0014طالب آملی، م. )

فرهنگستان هنر  و دانشگاه اصفهان: اصفهان. صفوی ةشیعه و شعر دور تفکر(. 000۱طغیانی، ا. )

 .جمهوری اسالمی ایران

 .نشربه . تهران:حرم رضوی به روایت تاریخ (.0014ب. ) ،زادهعالم

. ترکیه: مازی اوغلی .. تصحیح حبغدادی فضولیاشعار حکیم دیوان (. 0040فضولی بغدادی، م. )

 جا.بی

. مصحح م. کرمی. تهران: مرکز پژوهشی میراث دیوان فهمی استرآبادی(. 0001فهمی استرآبادی )

 مکتوب.
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. به تصحیح ح. پرتو بیضایی. تهران: دیوان اشعار قصّاب کاشانی(. 0000قصّاب کاشانی، س. )

 سینا.کتابخانۀ ابن

 . ترجمۀ ک. جهانداری. تهران: خوارزمی.سفرنامۀ کمدفر(. 0010کمدفر، ا. )

 . ترجمۀ ا. سری. تهران: اساطیر.های اسالمیفرقه(. 00۱۱مادلونگ، و. )

 ارفعتدارال :روتیب ج. 44.اراالطه همار االئبدرر اخل هعامجوار الاراالنحب .(0001. )م ،یسلجم

 .اتوعطبملل

 . مصحح ا. بهداروند. تهران: نگاه.دیوان اشعار محتشم کاشانی(. 00۱1کاشانی، ع. )محتشم 

 .۱1-۱0، 00، فرهنگ کوثر(. آداب زیارت. 0001محدثی. ج. )

: . قمی(رازیمکارم ش ن.اهلل تیآ ی)مطابق با فتاوا نیقدم با زائران اربعمه (.0010ُد، م. )فریمطهر

 ی)ع(.انتشارات امام عل

 ةکنگرج. قم:  0به کوشش ر. استادی.  . رسائل و مسائلق(. 0411)فاضل نراقی( ) نراقی، ا.

 .بزرگداشت محققان مالمهدی و مالاحمد نراقی

 . مصحح م. مصفا. تهران: امیرکبیر/ زوّار.دیوان اشعار نظیری نیشابوری(. 0041نظیری نیشابوری، م.)

های بنیاد پژوهش . مشهد:عصر قاجار تاریخ و تشکیالت آستان قدس رضوی در(. 0011نقدی، ر. )

 .اسالمی آستان قدس رضوی

 مهیلع تیبالآل ۀسسؤم قیقحتج. قم: 0۱؛ لائسمط البنتسو م لائوسال درکتسم .(0010. )ح ،ورین

 .مالسال

اکبر علیتهران: صری. سادات نا مصحح م. .دیوان اشعار واعظ قزوینی(. 00۱1م. ) ،واعظ قزوینی

 .علمی

 .0۱1ـ 0۱۱، 4، بهار ادب. در شعر پارسی از سنایی تا جامی )ع(سیمای امام رضا(. 0000هادی، ر. )
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