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 و سلمان هراتی امین پور های نیایش در اشعارقیصرجلوه
 

 دکتر فریده داودی مقدم
 دانشیار دانشگاه شاهد تهران 

 نرگس نظری
 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات پایداری دانشگاه شاهد

 

 چکیده

حمد و ستایش  خوریم که شاعر یا نویسنده در آغاز اثر بهآثاری چه شعر و چه نثر برمیبه در ادبیات کهن فارسی معموالً
که در ادب  پروردگارش پرداخته و در واقع سخن خود را با این دست از کالم که توصیف خداوند است آغاز کرده است

 تحمیدیه مشهور شده است. فارسی این متون آغازی به
پندارند. ها میها در واقع  نیایش و گفتگو با معبود است و آنها را در جرگۀ نیایشکه این تحمیدیه بعضی نظرشان بر این است

معنی خاص نیایش که همان ها ونیایش تفاوت قائل است و بهپژوهش حاضر در خصوص نیایش در واقع میان تحمیدیه
هایلر، برومر،  آراء نویسندگان چونبه داند.ها میهگفتگو، درخواست، آرزو و طلب از درگاه خالق است را مجزّا از تحمیدی

بررسی  که کارکردهای نیایش و انواع آن ؛ عارفانه، پیامبرانه و... شریعتی با ادیان مختلف در خصوص نیایش توجّه شده است
 شده است.های نیایش در شعر دو شاعر قیصر امین پور وسلمان هراتی پرداخته بررسی جلوهدر این پژوهش به شد .

 موضوع نیایش در این آثار نپرداخته است. درخصوص بررسی آثار این دو شاعر باید توجه کنیم که کسی تاکنون به

 
 ، کارکرد نیایش، نماد، عناصر طبیعتنیایش کلیدواژگان:
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 مقدمه

توضیح نیست این دو در مورد زندگینامه این دو شاعر نیازی به معرفی مختصری درخصوص قیصر امین پور و سلمان هراتی
 شود: نفر در شعر پس از انقالب شناخته شده هستند فقط چند سطری در مورد شعرشان گفته می

های رابطهکند او بهها مشهور است تجارب شعری خود را در غزل کامل میشاعر کلمهسرای معاصر که بهقیصرامین پور غزل "
ر قیصر صریح و عریان است، کالم شعر او منطقی و زیباست و در واقع او سنّتی در شعر معتقد است. اندیشه وفکر در آثا

 ( .58:1:05، 74هاست )کاکایی، شاعری است که تمام کارش با واژه
تأمّل و درون گرایی در خویش که الهام گرفته از تفکّر دینی اش بود مشهوربود. . اشعار او سلمان هراتی شاعر جوانی که به

 (55:1:05ب در گفتگو بود ) همان، معموال با روح مخاط

 قپیشینۀ تحقی

آنها نظر داشته است هایلر، ونسان برومر، شریعتی که این پژوهش بهوجود آمده ازجمله اثردر موضوع نیایش آثار ارزشمندی به
. 

 کنیم:مقاالت ذیل اشاره میدرخصوص مقاالت نیز به
 درنیشابور ارائه  69ر نیشابوری اثر داوودی مقدم که در کنگرۀ بهار های عطاای با عنوان نیایش وتمثیل در مثنویمقاله

 شد.
 ای با عنوان دعا: یک کنش اجتماعی دینی، مؤثّر، مستمر، فراگیر )تحلیل ادبیات دعاپژوهی(مقاله 
  اثر سید محمود نجاتی حسینی  62بهار  –مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 
 های روانی اثر صهبا قدسونقش آن در بهبود فعالیتای با عنوان دعا مقاله 

  دربارۀ نیایش

ت زاری کنند، ستایش وتحسین آمده اس معنی دعا، آفرین وتحسین، دعایی که ازروی تضّرع ورلغتنامه دهخدا نیایش بهد
 .(1:02)دهخدا، ذیل واژۀ نیایش 

ابراین راهی برای شناختن است، راهی برای ایمان بن نیایش کردن تجلّی عشق ورزیدن واحساس کردن ودوست داشتن است. 
دعا یانیایش تجلّی عشق  شود تعریف کرد که:کند، میبنابراین، آنچنان که کارل دعا را مطرح می آوردن، ایقان آوردن است.
 . (95:1:04)شریعتی،  وتجلّی نیازروح آدمی است

ژیست براساس مطالعات وتجربیات مستقیمی که روی در مقام یک فیزیولو روحانی نیست و فیلسوف و، کارل نویسنده
)نه بعنوان تبلیغ دینی(  حکم علمی  نوان یکعبه که این حکم را رسدجایی می های مختلف داشته تابیمارانش ازگروه

 ن و خورد، نیایش همچون دم زدن» کند که:صادرمی
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ل ونیایش، نسخوردن، نموکردن، تکثیر ، زندمی سرامیدن، ازنیازهای ژرفی است، که ازعمق سرشت وفطرت طبیعی انسان آش
زوال هیچ تمدّنی درگذشته به هیچ ملّتی درتاریخ و" گوید:که می رسدجایی میبه و.« اساسی روح انسانی هستند بعد چهار

 .(1:04::17، 172)شریعتی،  "بود  میان آن قوم ضعیف شده سنّت نیایش در  قطعی فرونرفت، مگرآن که پیش ازآن
سروش، اوعمدتا  شود ازجمله:چند نمونه اشاره مینیایش تفاسیر وتعاریف مختلفی گفته شده است که اینجا به ر رابطه باد
سراغ نگاه فلسفی به با اوعقیده دارد که نباید ونگاهی آسیب شناسانه وکاربردهای آن پرداخته است. تحلیل وبررسی دعابه

 فلسفه یا و جمع دعا "نویسد:می کند ووامثال آنها اشاره می "کانت واسپینوزا"آرایهرفت، ودراین زمینه ب ارزش واهمیّت دعا
واقع  در "یافت نزد انبیا در باید را کند که معنای دعاتصریح می او ."دشواری، بل ناشدنی است امر هضم فلسفی دیالوگ باخدا

چارچوب  از و خداوند ایم توسعۀ رابطۀ آدمی باانبیا آموختهمدرسۀ  در آن را ما دعا کردن هست و ای که درمهمّ ترین نکته
 ."تنگ ارتباط عل ّی بیرون رفتن است

سخن  فقط صحنۀ خواندن خدانیست، که عرصۀ شناختن اوهم هست، مونولوگ نیست، دیالوگ هم هست؛ دعا" نویسد:می
شود، هم پاالیش روح می هم شناخت؛شود مخاطبه است که هم انس حاصل می این مکالمه و در سویه است و گفتن دو

 .(:24:1:6)هایلر،  :چ ششم(1:09)سروش،  "هم خرد شودمی هم دل خرسند تقویت ایمان؛
 از خداوند ارتباط مطلوب با است که: ازجمله کسانی که در موضوع نیایش صاحب نظراتی است ونسان برومر است اومعتقد 

باید هویّتی متشخّص  چنین دوستی ای با او نایل آییم ضرورتاًکه قرار است بهآن خدایی  شخصی است. نوع ارتباط دوستی بینا
 .(147:1:62)برومر،  داشته باشد

 گوید:در رابطه با شکرگزاری وسپاس که از اصول نیایش است چنین می
گویم سپاس می دهدسبب آنچه اوانجام میبه را من خدا سپاس دیگران است. همانند هابیشترجنبه در سپاس وستایش خداوند

است، وفعل  خیر دهدانجام می کنم که آنچه اومن اقرار می کنم که او فاعلی متشخّص وانسان وار است.بنابراین تصدیق می و
کنم که اوتصدیق می هم چنین در سپاسگزاری از من بوده است.او از آن فعل منفعت رسانی به مقصود نفع من است وبه او

بنابراین هرسه  انجام دهد لطفی درحق من است نه چیزی که من محقّ آن هستم. آنچه او رابطۀ دوستانه است. رابطۀ میان ما
ای که قرار است میان خدا وانسان شدند که رابطه )حاجت خواهی، انابه وشکرگزاری( براین فرض بنا شکل اصلی نیایش

 .(166:1:62)برومر،  استازجنس دوستی عاشقانه  برقرار، ترمیم یا تصدیق شود گرنیایش

 کارکردهای نیایش

 یابد وها راه میآسماننیایش نیرویی عینی است که به ای برای پدید آوردن اثری ذهنی وروانی برخویش نیست.نیایش وسیله
، که اندیشۀ الهام شدن نیایش ازسوی خدا در انسان است. نه، پیش از این، نیایش خود تجلّی خدا کند.فتح می را قلب خدا

 .(:770:1:6)هایلر،  شودشوند در اعترافات شاعران مدرن از نو ظاهر میرهبران دینی بزرگ هرگز از اظهار آن خسته نمی
 واقعی و حضوریک خدای متشخّص زنده، ایمان بهایمان به دهد:شکل می سه عنصر است که ساختار درونی تجربۀ نیایش را

 هردعا و شود.در آمده است وارد آن می تصوّرهمراه خدایی که حاضر بهای که انسان به ارتباط دوستانۀ واقعی واسطۀ او، وبی
 با "من"سخن یک  دعا گشاید.براو می را دیگری است که آدمی ازلحاظ درونی قلب خود وجودنیایشی روی آوردن انسان به

قرار  او هنگام نیایش گزاری در حضوربه و کندمیارتباط پیدا  او این دیگری ای که شخص مؤمن با "تو"این  است. "تو" یک
 کند.احساس می اوانسانی است که انسان خودش را متّکی به فرا گیرد، نه یک موجود انسانی، بلکه وجود فوق محسوس ومی
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تن  رخودآگاهی، ب احساس و و همراه اندیشه واراده وضوح اوصاف شخصیّت انسانی را، بهوجودی است که به با این حال
 .(:526:1:6)همان،  "نیایش، خطاب یک روح شخصی بایک روح شخصی است" گوید:تایلر می کند.می

در نیایش  .است استغراق است وطبیعت ذاتی نیایش پیامبرانه، برون ریزی عاطفه وهیجان و طبیعت ذاتی نیایش عرفانی، تمرکز
 درنیایش پیامبرانه، با امّا بوتۀ ژرف اندیشی قرارگرفته است. رذهنی که د برهم نزده، یا عرفانی سکوتی هست که عاطفه آن را

     روییم.روبه "سوی خداای از ژرفاهای جان بهاستغاثه فریاد  "با" برون ریزی روح غلیان و"
است، بیان تمامی، فطری وطبیعی وغیرارادی نیایش پیامبرانه، به نیایش عرفانی، الاقل در آغازخود، جهتی آگاهانه وارادی دارد.

 گیرد.می وجود خویش دربرابرخدا مانع، پرده از و بی هیچ قید سادگی وواسطۀ ضرورتی درونی، حاجتمند، بهخویشتن است به
 و هامیل هایش، ازوگرفتاری هاترس واز گذارددر میان می خدا با بی تابی سویدای جانش را درماندگی و دل نگرانی و او

 کند. هایش برای اوحکایت میامیدهایش، وحتّی ازتردیدها وسرکشی
شادی است،  ارزش برین، متعلّق نیایش پیامبرانه غم و هدف نیایش عرفانی منحصرا خداست، آن واقعیّت یگانه و متعلّق یا

 اند.علّق نیایش پیامبرانهاطمینان هم مت دلگرمی و ولی اعتماد و انسان تعلّق دارد.طور خاص بهاضطراب وترسی است که به
 رود، آشنایی دارد.مراقبۀ درخویشتن، که تا نقطۀ خودکاوی روان شناسانه پیش می خودنگری وژرف اندیشی و عارف با

شود، زمینۀ تاریکی است که بی کرانگی خدا، وجودش، که در عبادتش مستغرق درآن می خاکساری ونیستی خویشتن ونهاد
 .(:46:1:6:، 40:)همان،  کشدمی بر سوی خودارق عادت، وی را ازسطح آن بهشکلی متناقض نما یا خبه

 محتوای نیایش

 شکوه وپرستش الف(

 تردید و از ها پرهای کتابهای شخصیتدرنیایش شکل یک شکوه وگله گزاری بیان شود.نیاز فرد ممکن است صرفا به
 .(:46:1:6:)همان،  شودمالمت مطرح می

 ب(درخواست

ازلحاظ منفی درخواست رهایی وخالص، وازلحاظ مثبت  شود، درخواست است:ل که نیاز در آن بیان میشکل معمو
 درخواست یاری وحمایت.

 ازالطاف و برخوردار شدن  مصیبت یا بال و مغز نیایش پیامبرانه، مانند نیایش بدوی، درخواست ساده برای رهایی از
کزی درنیایش پیامبرانه دارد، درحالی که درعرفان، آمرزش خواهی درخواست آمرزش گناهان جایگاهی مر هاست.نعمت

آورد، خالص می او فشارشخص مؤمن درجست وجوی آن است که از احساس گناه که به محیط زندگی عابدانه تعلّق دارد.به
 هیچ چیز جز کند.وم میزندگی محرامیدوارانه به نگرشی مطمئن و از را ناتوانی که او و نیستی وعجز کنندهازحسّ خرد شود؛

 را آورترس دلهره باوری استوار، و خودبه های تلخ راگرینکوهش خود تواندسخاوت ارزانی شده، نمی فیض الهی، فیض با
 شفایم ده، پروردگارا، و" توان شفابخشی تصوّرکرد:آسانی میبه نوشدگی درونی را این تغییر و اعتماد دگرگون کند. آرامش وبه

 .(:02:1:6:، 01:)هایلر،  "خواهم یافتمن شفا 
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 های متقاعدگریج(وسیله

خدا به اش رابی آالیش نه تنها میل وخواسته حاجتمند ساده و کند.می چندان پیدا کردن، نیرویی دو متقاعد درخواست با
 وسیلۀ هربه او کند:ارائه می را دالئلش و هااوانگیزه دهد؛جزییات پروبال می ذکر با آن را "تعبیر لوترکند، بلکه بهعرضه می

 .(:64:1:6:)همان،  "برآوردن آرزویش برانگیزدبه را برهانی در پی آن است که خدا دلیل و نشانه و

 بیان ناتوانی ووابستگی د(

 گناهکاریاعتراف به

 بیان اعتقاد (ه

یامبرانه چیزی بیش از تضرّع وشکوۀ صرف نیایش پ امّا این همۀ آن نیست. مضمون اصلی نیایش پیامبرانه، بیان نیاز است.
وجد وتسلیم  و اعتماد شود وکه طی آن خواسته ومیل فراموش می رودمی اوجی فراشود، امّا بهبابیان نیاز شروع می است.

ی ناگهان آگاهانه، غیرارادی واغلب کامالً شکلی نابه دهد؛روی می دعا انگیزی درخوددگردیسی حیرت کند.غلبه پیدا می
یابد، واحساس بی یقینی وبی واعتماد می امید آرامش و و لذّت بخش اطمینان وصلح درحالت مالیم و را وغیرمنتظره، خود

 دهدگر میدست یک قدرت واالی حمایت مراقبت شدگی وپناه داشتن درآگاهی سعادتمندانه نسبت بهثباتی جای خود را به
 .(:785:1:6)همان، 

 بیان واگذاشتگی و(

لحاظ درونی تداوم  دهد، آرزوی بیان شده درنیایش ازمی اعتمادناچار بهبه محنت صاحب تضرّع جای خود را که اندوه و آنجا
 با همراهی آرزو کند.درنیایش حفظ نمی را این حال یک میل شورمندانه همیشه هم صحّت خود شود، باتایید می و کندمی پیدا

 کند.عرضه می نو ی سراپاپرتوی در اندیشۀ خدا، گاه آن را

 شکرگزاری ز(

 زبان آید.آن است که نیاز، درقالب شکوه وشکایت ودرخواست به )یاتسلیم(، درگرو واگذاشتگی دلگرمی و بیان اطمینان و
نیایش حاکی این که فرد اجابت شده است، بهجمعی به خاطر نفس وبیان اعتماد به ها پیوندی تکوینی باهم دارند.این

 انجامد.گزاری میازشکر

 ستایش ج(

خود فرد ندارد، فقط ای بهخداست وهیچ اشارهپرستش که یکسره معطوف به نیایش ژرف اندیشانۀ محض حاکی ازعشق و
 بشر است. احسانش بر و خاطر خیرستایش شود به اگرخدا شود.طور پراکنده در عبادت پیامبرانه ظاهر میبه
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 اشتیاق ودیدار خ(

 ای هم دیدارخجسته واندازه است وتا متعالی واحد، امر امرای عبارت ازاشتیاق وآرزوی گرم نسبت بهاندازه نیایش عارف تا
 اند:های بسیاری درپرستش  گری پیامبرانهاشتیاق مندی ودیدار، هم چنین، مضمون نیایش برابرخدای نامتناهی در وجد

 .(:729:1:6)همان،  "دهینشانمن به را کنم که شکوه وجالل خوددرگاهت دعا میبه"
تامّالتی درونی  یا هامراقبه انددرآورده رشتۀ تحریرشکوه به شعر بابه نثرساده یاهایی که شاعران وهنرمندان، بههمۀ این نیایش

همۀ  بزرگ بااین مردمان که از آنجا قلبی اند. قدرتمند و مؤثّر نیستند، اظهار بیان شده باشند درازاها بهکه درجامۀ نیایش
تامّالت عقلی مشوّش  ششان باوچون زندگی تازه وخودج و کودکانه داشتند های نبوغ آمیز، طبیعتی ساده وصاف وموهبت

درگاهش هیجان قلبی خدایشان رابخوانند، به و باشور توانستندفرسودگی نکرده بود، می دچار را نقّادی فلسفی آن و نشده بود
گزاری ایشان یک این نیایش زنان بزرگ دین. ودرا ملتمسانه براوعرضه دارند، مثل مردان وهای خوخواست استغاثه کنند

 و اجابت دعااستمرار آن برایمان به و مکالمه است، یک گفتگو است، نوعی تبادل اندیشه است باخدای متشخّص، که بقا
 .(:770:1:6)همان،  استوار است امکان تاثیرگزاری انسان برخدابه
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 های پیامبرانهشاعران وشخصیت نیایش میان هنرمندان و تفاوت

در  آل هنری شخصیت وزندگی، آفرینش وتجسّم بخشی هنری قرار دارد.شاعران برجسته، ایده نیایش هنرمندان و درمرکز
است ملکوت او، رستگاری ابدی روح فردی ونجات همۀ بشر  او های دینی واخالقی، خدپیامبرانه، غنای ارزش هایشخصیت

 در بینیم، ودر اوّلی، جهد وکوششی برای تحقّق آنچه ازلحاظ انسانی بزرگ وشریف وزیباست می نیایش قراردارد. مرکز که در
 دینی زندگی. داده، اخالقی و وظیفۀ خدا و کارعطشی آتشین به و بعدی، شور

نیایش نوابغ دینی تفاوت دارد، همانطور که شورمندی آن، با  همۀ عمق وحرارت و وجود این ترتیب نیایش مردمان بزرگ بابه
 .(:776:1:6)هایلر،  امرقدسی تفاوت دارد امرعرفی با و ملکوت خداوند هنر بادین، تمدّن، با

 نیایش در گفتمان دینی

 امّا اجابت کند های ایشان راکه خواهش وادارند وی را تا کنندابزاری برای تاثیرگذاشتن برخدا تلقّی می را بیشتر مردم دعا
 نیایشگر تاثیر فرد بر نگذارد تاثیر برخدا  نیایش و که، برفرض دعا دید در این امر نیایش را و دعا توان این کارکردمی
 دهدتغییر می را نیایشگر ای بنگریم که فردعنوان وسیلهبلکه به تاثیرگذاری برخدا عنوان ابزارنه به را یعنی دعا گذارد.می

 .(22:1:62:)برومر،  پاالیدرذایل می از صفاتی منفی و از را او کند یاایجاد می او در وصفات مثبتی را
شخص  دعا تاثیر بر های نیایش وکه یکی ازمهمترین کارکرد " سنّت اسالم اشاره کنیم:است به های برومر بهتردرتصدیق گفته

فعل اصال  گاه با قول و است گاه با نیایش پا سرتا نماز ارکان دین شریف اسالم است. از و نماز مهمترین عبادت است. نیاشگر
نمازهای  نیایش است. معنی دعا ونیز به "صلی" ریشه با است. "نماز")؟؟؟؟؟؟( در زبان انگلیسی همان  معادل برجستۀ واژۀ

نماز معراج  ای است که هدف اصلی آن تاثیر برشخص نمازگزار است.همان مراقبه شوداوقات مختلف برگزار می یومیه که در
 " تواند داشته باشد.خداست که باالترین صفتی است که مؤمن میوسیلۀ تقرّب به "معراج المومن هالصلو " مؤمن است.

ذکر باالترین شفابخش وآرامش بخش  و "لذکری هاقم الصلو "خداست که  یاد نماز ذکر و هدف از ."قربان کل تفی هالصلو
 ."لقلوباالبذکراهلل تطمئن ا "که  قلبهاست

دعا  همین نقش دگرگون کنندۀ دعاست. اهمیت آن تاکید شده است ناشی از و دعا روایات این همه بر در این که در قرآن و
شما اعتنایی بگواگردعایتان نباشد پروردگار من به " قل الیعبوا بکم ربی لوال دعاؤکم "آن قدر اهمیت دارد که خداوند فرمود:

 .(22:1:62: )برومر، (44)فرقان/ ندارد
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را این نشان دهندۀ اینست که در گفتمان قرآن  "ادعونی استجب لکم "خداوند درقرآن فرمود:

 (98نیز برنیایش و دعا و خواندن معبود و اینکه او حتما پاسخ بنده اش را خواهد داد تاکید شده است.)غافر/
اغیار  از خاطر توقلبی که به با متبرک کنیم که فرمود: )ع( امام سجاد کالمی از با ن رااینجا سخ لطف نیست که در خالی از " 

 "گشته ام باز جانب توبه تمام وجود با آورده ام و سوی توتفویض گرفته است روی به توحالت تسلیم وبه پرداخته شده و
 .(1:62::2:()برومر، 20)صحیفه سجادیه، دعای 

خواستن )نزد خدا برای انسان جایگاهی است که جز به "ان عنداهلل عزّوجلّ منزله التنال االبمساله " ه:فرمود ک )ع( امام صادق
دعا کردن  باد شما )بر "علیکم بالدّعا فانّکم التقربون مثله "د فرمو نیز و (211، ص7)کافی ج رسد(زبان آوردن بدان نمیبه و

نعت و ها به. در بسیاری از دعاها و نیایش(1:62::2:)همان،  کنید(تقرّب پیدا نمیخدا اندازۀ دعا بههیچ چیز به با چرا که شما
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شود ولی بیش ها دعای جوشن کبیر است که تنها یک درخواست درآن مطرح میپردازد از جمله این دعاوصف خداوند می
چیزی بخواهد ( بیش ازآنکه ازخداوند بهطور در دعای عرفه امام حسین )عشود. همینازهزار بار صفات خداوند را یادآور می

کند بینیم که موالی متقیّان پی درپی صفات خداوند را بازگو میکند یا در مناجات امیرالمومنین)ع( میاوصاف او را بیان می
.. انت الغنیّ، انت الرّبّ، انت المولی، انت العزیزو."کند وخود را در برابر صفات قدسی موجودی ناتوان معرّفی می

 ."واناالفقیرو...

 نیایش در گفتمان ادبی

ها را نیز در شمار نیایش اند که این تحمیدیهها آغاز شدهدر بیشتر آثار ادب فارسی معموال متون چه نظم و چه نثر با تحمیدیه
سیاق و مضمون نیایش با ها دانست، زیرا سبک و توان جز و نیایشها را نمیعقیدۀ نگارنده تحمیدیهآورند. امّا بهحساب میبه

حمد تفاوت اساسی دارد. از جمله اینکه حمد و وصف است و نیایش گفتگو و درخواست و آرزو، در حمد، محور خدا و در 
 نیایش محور انسان است.

ن ای از ایگیرد امّا در نیایش، انسان در موضوع انفعال است و دعا مجموعهحمد از مقولۀ فعل است و فعل ستایش صورت می
 ای از حمد و ستایش و نیایش دانست.توان مجموعهتوان گفت که دعا را میدو است، از این رو می

اند )داوودی مقدّم، ها با پیش درآمدی ازتوصیف خداوند، همراه است این دو نوع با هم آمیخته شدهامّا از آنجا که اغلب نیایش
1:69.) 

ت که در اثنای این گفتگو، خواسته و آرزو و طلبی در بین است. در ادبیات نیایش در واقع گفتگوی انسان با خالق خویش اس
 کهن فارسی نیز این مفهوم بسیار دیده شده است.

دعای ما کرده است ) ادعونی استجب لکم(.یعنی با وجودی که خدا دستور داده است که دعا کنیم و اجابت خود را منوط به
بینیم آنجا که (. همین مفهوم را در گفتۀ مولوی می:2:1:6::عا کرده است )برومر، دخدا از سرّما آگاه است بازهم امر به

 گوید:می
 دانی نهـــانمن چه گویم چون تو مـی کای کمینه بخششت ملــک جهــان 
زود هـــم پیـــدا کنـش بــر  دانـم سـرتلیک گفتـی گـرچـه می 
 ظاهـرت

 (98 ،9:/1) 
 آورد.نوع قابلیت و استعداد دریافت در شخص نیایشگر پدید میخود دعا که طلب کردن است یک 

 هرگشــــادی دردل اندربستـن اســت هین بجوکه رکن دولت جستن است 
 جــان چــو فـاختـهگوبهکــووکو می ازهمـــه کـــارجهــان پـرداختـــه 
 ق بر استجـــب»کــه دعـا را بست ح نیک بنگر انـدر ایــن ای محتجــب 
 رود تـا ذوالجــالل آن دعایـــش مــی هرکه را دل پـــاک شــد از اعتـالل 

 (:::( )همان، 2:87/1، 2:81) 
 گوید:توانیم اشاره کنیم آنجا که میاشعار حافظ نیز میدر نقش نیایش و تاثیر آن به

 تابو دوردت دعاودرس قرآن غم مخور حافظا درکنج فقروخلوت شبهای تار 
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: نه تنها نیایش و کوشش اخالقی هر دوالزمۀ تدیّن اند بلکه سراسر اعمال اخالقی ما عبارت خواهد شد از گویدبرومر می
بینیم، پس همۀ اعمال ما در واقع از جنس نیایش خواهند بود که ارتباط تعامل با خدا چرا که همه جا او را حاضر و متجلّی می
نمازهایشان توجّه دارند( همین مفهوم را دردوبیتی بابا آنان که پیوسته بهبا خداست، همان معنای الذّین فی صالتهم ساهون )

 کنیم:طاهر مشاهده می
 حمــدوقــل هـــواهلل کـارشان بـیبه خوشـا آنان کــه اهلل یارشــان بــی 
 بهشــت جـــاودان بـازارشــان بــی خوشـا آنـان کـه دائــم در نمازنــد 

 (51:)همان،  
. با این "ها را باید شست، جور دیگر باید دیدچشم"مانند سهراب سپهری این است که اش درباب ایمان بهصیهآندرهیل تو

شود، هرچند که زید کامالً متفاوت میکند از جهانی که غیرمؤمن درآن میتغییر نگاه است که جهانی که مؤمن درآن زندگی می
کند سرشار از شور و نشاط و لذّت ند جهانی که مؤمن در آن زندگی میکندر نگاه مدرنیته هر دو در یک جهان زندگی می

 قول حافظ:شود بهمی
 ای بی خبر زلـذّت شــرب مــدام ما ایمما در پیاله عکس رخ یــاردیده 

 (:5:)همان،  
درس "مدرسۀ دیدن"ددرتمرین احتیاج دارد.بایجهان می نگرد. امّا این نوع دیدن بهبرومراصرارداردکه مؤمن باچشم ایمان به

خصوص نیایش فراهم کنندۀ این تمرین واین مدرسه است تا اعتقاد و باور را درونی کند و خواند.ریاضتها، اعمال معنوی و به
 قول حافظ:ایمان را بپرورد. اینها سبب تطهیر نفس و شستن چشم برای آن نوع نگرش است. به

بــر رخ او نظــر از آینــۀ پــاک  چشــم آلــوده نظـر از رخ جانان دور است 
 انــداز

پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک  غســل در اشــک زدم کاهل طریقت گویند 
 انداز

تا نگــردد ز تــو ایــن دیـرخراب  خرابات خرامشست وشویی کن و آن گه به 
 آلوده 

 (59:، 54:)همان،  
نیایش و عشق ورزی و شود که درگفتمان ادبی ما بهاین نکته توجّه میبه هایی که در راستای این تحقیق انجام شدبا بررسی

گفتگو و تعامل دو سویه با خداوند بسیار اشاره شده است. و نیایش در آثار ادبی ما بسیار پر کاربرد بوده است که در اینجا 
 اشاراتی کوتاه پرداخته شد.فقط به

 نیایش در اشعار قیصر امین پور
 خوریم ازجمله:اشعاری با مضامین نیایشی بر میقیصر امین پور بهدر دیوان 
 های ناگهاننیایش در آینه 
 مبادا آسمان بی بال و بی پر 
 مبادا در زمین دیوار بی در 
 مبادا هیچ سقفی بی پرستو 
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 کبوترمبادا هیچ بامی بی 
که درخواست و طلب و نیاز از خداوند است هایش و شاخصۀ نیایش شاعر با کار برد فعل دعایی مبادا و تکرار آن برگفته

 تاکید کرده است. اشعار قیصر پیوند عمیقی با عناصر طبیعت دارد.
پیوند نیایش با عناصر طبیعت موجب برانگیختگی روحی انسان و قرارگرفتن در جایگاه انفعال در برابر خالق یکتای این 

 شود.که موجب رهایی می عناصر زیباست. نوعی عجز و سرسپردگی در مقابل آفریدگار
 معانی نمادین آنها توجّه داشته است.توان گفت که بهدر این شعر از آسمان، زمین، پرستو و کبوتر یاد کرده است. البته می

در فرهنگ نمادها پرستو پیک بهار است در عهد باستان، در چین برای رفت و برگشت پرستو  اعتدال ربیعی و خریفی تاریخ 
های باروری بوده است و بدون شک بی ارتباط شده بود. روز بازگشت پرستو اعتدال ربیعی مصادف با جشندقیقی مشخص 

کند )قصۀ هین دی، داستان نیای خانواده چند افسانه نبود که از باروری دختران جوان پس از خوردن تخم پرستو حکایت میبه
آلن گربران، -ته شده که کنفوسیوس پسر پرستو است )ژان شوالیهچانگ، که کنفوسیوس از اعقاب آنهاست( یعنی در لفّافه گف

106:1:00.) 
در اسالم پرستو، نماد چشم پوشی و واگذاری است و نماد مصاحبت نیکو است برای ایرانیان، چهچه پرستو، جدایی 

هوم ازطبیعت پرستو معنی تنهایی، هجرت وجدایی است، و بدون شک این مفهمسایگان و دوستان از یکدیگر است. چلچله به
 (. 161:1:00ناشی شده است )همان، 

بیند و رابطۀ انسان و خدا همان خالق و مخلوق است که بنده طلب در این شعر شاعر خداوند را در جایگاه عرش خود می
 کننده است.کند و اظهار نیاز و اوست که فقط اجابتمی

 کند:قیصر این گونه عنوان می 2در نیایش 
 فس آواز! آواز!خدایا یک ن

 دلم را زنده کن! اعجاز! اعجاز!
 بیا بال و پر ما را بیاموز

 قدر یک قفس پرواز! پرواز!به
 شاعر در این شعر بازاز مقولۀ تکرار استفاده کرده که از ساختارهای کارکردی نیایش است.

 نیایش است.های کند که طلب و اظهار نیاز نیز از شاخصهای را مطرح میشاعر نیاز و خواسته
های بال و پرو قفس و پرواز و در کنار اینجا خدا را حسّی ملموس دیده و ازاو توجّه و عنایت خواسته است. با استفاده از واژه

 ها نیز توجّه داشته است.معانی نمادین این واژههم آمدنشان تناسب زیبایی ایجاد کرده است.و به
از بیاموزد تا از این قفس که در ا شعار قیصر هم نماد تن وجسم مادّی است و هم بنده اش پروخواهد که بهشاعر از خدا می

 باعث جدایی است رهایی یابد.
انسان در این شعر موجودی است که در قفس تن خود محبوس است و با داشتن این فاصله و حجاب از معبود دور است و 

 شود.فقط با پرواز روحش این قرب و نزدیکی آشکار می
 (1ۀ بارانی)تران

تـــراود از ایـن غم آهستــه می ایدل دوبــــاره غم کودکــانهسر زد به 
 ایترانه
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 ای!دارم هــوای گریـــه خدایـا بهــانه هاستباران شبیه کودکی ام پشت شیشه 
راه کردن این عناصر با انسان بینیم که شاعر ازعناصرطبیعی مثل باران استفاده کرده است استفاده ازاین عناصر طبیعی وهمباز می
 هایی است که در اشعار نیایشی کاربرد دارد.ازنمونه

 ها و کودکی است و شاعر خود را در کودکی فرض کرده که ازپشت شیشه نظاره گرباران است.بارش باران مثل بارش قدیم
دن ترانه شده است.  اینجا خدا همان سراغش آمده باعث بوجود آمبیند و این غم کودکانه که بهشاعر خودش را غمگین می

 شود ولی دورا دور مثل صحبت بنده با خدا.ساحت خدایی و دست نا یافتنی را دارد که فقط شاعر با او همکالم می
 (2ترانه بارانی)

 ای از کبوتــر بــام تـو بــودیا نـــامه بــاران بــهار، بـــرگ پیغـام تــو بـود 
 هردانۀ برف حرفی از نـام تــــو بــود ازلــب تـو هرقطره حکایتـی شگــرف 

هایی زیبا از طبیعت هاست. آمیختگی نیایش با این عناصر و وصفهای مهم نیایشاستفاده از عناصرطبیعت یکی از ویژگی
 کند:بخشد و تاثیر آن را افزون میاین بخش از کالم شاعر مینوعی شاعرانگی به

های برف که سپید هستند شود. از دانهتشبیه شده که از لب خداوندی برای بنده اش نقل میهایی حکایتقطرات باران به
 شود.های الهی اشاره کند که راه بنده با آنها روشن و آشکار میروشنگری پیامخواهد بهاستفاده کرده و می

 گوید.کند آنجا که میتوصیف خالق بیان میبینیم که شاعر ناتوانی و عجز خود را در برابر در شعری با عنوان معنی جمال می
 هاکرانهشبنم چگونــه دَم زنــد از بـی خوانی تـو نیســتامّا مــرا زبــان غزل 

 شود:های او دیده میاستفاده از عناصر طبیعی خاص کار قیصر در نیایش است. درخواست و طلب هم در نیایش
 هاهمه جــاودانهکنــد دمــی به سودا یک لحظه از نگاه تو کافی است تا دلـم 

 ها پاک کند.خواهد تا دلش را از همه وابستگیاز خداوند یک لحظه توجّه و عنایت می
در غزل معنی جمال انسان عاجز از نزدیکی و توصیف خداوند و جستجوگر و درپی حقیقت وجودی خداوند فرض شده 

 خدا دارد.است. ولی گویا در این غزل طبیعت ارتباط بیشتری با 
 هادانهگل با شکوفه، خوشــه گنـم به هرکس زبان حال خودش را ترانـه گفت 
 هاریگ کرانـهمــوج و موج بهدریا به رازلبخند و شب بهشرم و صبح بهشبنم به 
 هازبـــان زبــــانهای بهآتش ترانـــه ای است تر و تـــازه و روانباران قصیده 

نیایش از مجموعه گلها همه آفتاب گردانند نیز در گفتگو با خداوند و نیایش با او با درخواست و طلب بهقیصر در غزل چلّگی 
 گوید:پردازد، آنجا که میمی

 بیــش از ایــن بر نیامـــد از دستـم کـــم مــا گیـــرو عـــذر ما بپــــذیر 
 کند.شاره میعجز و ناتوانی بنده در برابر پروردگارش اپس از درخواست به

 کند.گناهکاری و کم کاری در برابر پروردگارش اشاره میاعتراف بهشاعر اینجا به
 توانستمچـــه کنـــم؟ چـــون نمی بیـــش از ایـــن خواستم، ولی چه کنم 

 کند.در رباعی الهی از همین مجموعه شاعر طلب و درخواستی را عنوان می
 آزادگیاسیــــرم مکـــن جــز بــه غمــتبنـــد رهایـــم مکـــن جـز به 

 خواهد که همچنان اسیرغم او باشد و این اسارت و وابستگی برایش عین آزادگی است.از خداوند می
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کند و با او ملموس و در هیات انسانی موجودی زمینی تشبیه میانقاه قیصر خدا را از ساحت عرش کبریاییش بهخدر غزل 
 پردازد:گفتگو میبه

 از این شــب روزگــار مــو سیاهـه دو زلفونت شـــب و روی تــو ماهــه 
 دانیم که زلف در ادب عرفانی نماد تجلّی خداوند در عالم کثرت است.البته می
 از ایـــن پــس کار چشمم رو براهه دلـــم شــد راهــــی دریای چشمت 
 ــم گــواهـهکه اشکم شــاهد و آه نـــدارم شــاهدی جز چشـم مستـت 

 ناتوانی در برابر عظمت الهی.کند، و اعتراف بهدرخواست نیازش میدر خالل گفتگو و نیایش شروع به
 پشــت و پنــاههروی تو بیکه بــی درگاه تــــو رو کــرددلــم تنــها بـه 
 تمـــوم کــــارو بــار مــا تبــاهه اگــــر دســــت دل ما را نگیـــری 
 زند:گناه در برابر معبودش حرف میقریباً در تمامی اشعار نیایشی خود از ناتوانی بنده و اعتراف بهقیصر ت

 شرمندگی است پیش تو اظهار بندگی غرق عرق ز دست دل سرکش خودم 
 کند.یهایی با معانی نمادین استفاده مبینیم که شاعر از واژههای ناگهان میدر غزل رفتن رسیدن است از مجموعۀ آینه

درجات شود و بهاشکال مختلف نمایانده میهایی است که در آن ذات حق بهعقیده متصوّفه، تمامی کیهان مجموعه آینهبه
ها نماد امکاناتی هستند که ذات خداوند در اختیار دارد تا متجلّی شود، امکاناتی تاباند. آینهمختلف اشعۀ ذات یکتا را باز می

 (.2:1:006::گربران، -هایش این است مفهوم اصلی آینه )ژان شوالیهمنبعث از فضیلت بی منت
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 آییـــن آینه، خــود را ندیـدن است ای ز خویشما هیچ نیستیم، جز سایه 
 پاسخ همین تو را، تنها شنیـدن است گفتی مرا بخوان، خواندیم و خامشی 

 یگاه عرش و انسان در جایگاه بنده در این شعر قرار دارد.آیۀ قرآن دارد که: ادعونی استجب لکم. خدا در جاشاعر اشاره به

 نیایش در اشعار سلمان هراتی

 شود:شعر پندار نیک از آسمان سبز سلمان بررسی می
 این شعرسلمان گفتگو و نیایش با خداوند است.

 های تزلزل و تنهاییدر لحظه
 وقتی بیایی

 خیزد و....دست من از وسعت بر می
خود بیند و از آن ساحت عرش خداوند و غیر قابل دسترسی او را بهاین شعرسلمان خدا را حسّ شدنی و ملموس می در
 گوید:کند آنجا که میخواند در این گفتگو با خداوند گویا انسان پنداری میمی

 خیزددست من از وسعت بر می
 زند:اری میسیّال پندو یا در جای دیگر عالوه بر انسان پنداری دست به

 گیردنگاهم بی اندکی قناعت زمین را می
 صمیمیت، بی پروایی و گستاخی در نیایش:
 گوید:زند آنجا که میدر کالم سلمان صمیمیت و سادگی موج می

 از این پنجره
 ایکه پیش روی من نشانده

 خانۀ من بیایک شب به

 گناهکاریاعتراف به

 آه خدایا
 وقتی بیایی

 و، ای وایچگونه در مقابل ت
 بار نشستهبرای کدام معصیت به

 افسوسمند سجده کنم
 کند.کند بلکه یقین و آگاهی که رسیده است را عنوان میگاهی اوقات شاعر فقط نیاز را در نیایش بیان نمی

 بیان اعتقاد

 دانمجز نامی هیچ نمیاز تو به
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 قاضا دارد که خدا را طور دیگرحس کند.دانم پس تداند و اعتقاد دارد که خدایا هستی میاینجا شاعر می

 ست عرفانیادرخو

 خدایا دل سرمازده ام را
 ای از نور بپوشاندر قطیفه

 کند.ای زمینی را مطرح نمینوع درخواست از نوع عرفانی است و خواسته

 تسلیم

داندوعجزوناتوانی خود را خوبی استفاده کرده خودراتسلیم خداوند میهای نیایش بهبینیم که از شاخصهدر شعر سلمان می
 گوید:کند، آنجا که میبارها عنوان می

 اینجا روح مجروح تنهاست 
 تنها تر از تنهایی، بی پناهی

 اینکه تو نیستیاینجا نه
 اینجا من کورم

 انعکاس طبیعت در نیایش

گیرد، در واقع طبیعت شکل میشود، تصاویری که از انعکاس طبیعت در نیایش موجب برانگیختگی انسان در برابر خالق می
تصویرکشیدن عناصر طبیعت در دل مخاطب حضور پیدا کند و همراه کردن این عناصر با موضوع کار شاعر اینست که با به

 نظر نگارنده در شعر سلمان این کارکرد مثبت است. نیایش که بحث آن نفوذ است هماهنگی دارد. به
 بندمطاق نصرتی از بهار می

 او اتاقم ر
 های روشنبا آویختن فانوس

 کنمآسمانی می
 بافم ازگل یاسو برایت فرشی می

 آیی؟گوید: کی میو یا در جای دیگر می
 امشب هوای چشم من بارانی است

 خواهمدلم را می
 در هوای بارانی پیش تو جا بگذارم

 زیر همان درخت
 گوید:معانی نمادین توجّه دارد آنجا که میگاهی شاعر به

 یک سبد دیشب
 پرسیاوشان از باغ توچیدم
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 و برای دل مسموم جوشاندم
 تا بیایی

توانیم در اینجا نیز انسان پنداری کرده خداوند ر اساحت انسانی داده که باغی دارد و شاعر پرسیاوشان از آن چیده است که می
 معنای نمادین آن داشته است.کاربردن واژۀ پر نظر بهبگوییم از به

های آیینبینیم که در مورد پر اینگونه نوشته شده است: درشمنی گری کارکرد نمادین پر، وابسته است بهادها میدر فرهنگ نم 
نمادگرایی ها، پر وابسته است بهدیده داری و غیب گویی از سوی دیگر، در بسیاری از تمدّنآسمان و بنابراین بهعروج به

نمادهای مو، علف و ها )آزتک ومایا(، نماد پر مشابهآمریکایی-میان مزو قمری، و نشانۀ رشد گیاهان است. بدین جهت در
شود. این شود. هم چنین نزد ایروکوها، در هنگام برگزاری رقص بزرگ پرها، اعمال نیایش چندین بار تکرار میباران تفسیر می

اند. نمادگرایی دوگانۀ دمیان باعث شدهعمل برای تشکّر از همزادان خوب است که رویش و حرکت همه چیز را برای استفادۀ آ
 (.102:1:00گربران، -پر، نیروی عروج است و نیروی رویش نباتی )ژان شوالیه

هایی همچون بهار، آسمان، گل یاس، باران، هوا، درخت و کاربردن واژهکالم شاعر پیوند عمیقی با عناصر طبیعت دارد با به
 بریم.این پیوند میشبنم پی به
 بینیم:ان دور دست نیست خدایی متشخّص و در دسترس است چنانکه در شعرش میخدای سلم
 خانۀ من بیایک شب به

 بندمطاق نصرتی از بهار می
 و اتاقم را

 های روشن با آویختن فانوس
 کنمآسمانی می

 بافم ازگل یاسو برایت فرشی می
 بینیم که شاعر از تشبیه هم استفاده کرده است.اینجا می
 کندرامانند آسمانی نورانی میاتاقش 

 بیندخدا را خیلی ملموس و نزدیک می
 اظهار نیاز و درخواست:

 گوید:های نیایش است سلمان درجایی از شعرش با اظهار عجز و ناتوانی در مقابل معبود اینگونه میاز شاخصه
 شکنمو دل مغرورم را می

 من خواهی دادای که تو بهبا تیشه
 آیمیها باال مازپلّه

 آنگاه در برابر تو خواهم مرد
 گوید:کند تشبیه بلیغ آنجا که میشاعر در جای دیگر از صور خیال استفاده می

 شویمتنم را در چشمۀ نور می
 گوید: برهنه تر از آبکند و میهمینطور جاندار پنداری می
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داستان نبوّت پیامبران دارد آنجا که یایش اشاره بهکند سلمان نیز در این نها و روایات نیایش را باور پذیرتر میحضور قصّه
 گوید:می

 خواهمدلم را می
 در هوای بارانی

 پیش تو جا بگذارم
 زیر همان درخت

 که پیغمبرانت شنیدند
 ای از شبنم و اشکروی بافه

 ای نور نور
 خانۀ خورشید(ها )دری بهنیایش واره

کنم/ ای آفرینندۀ شبنم و ابر/ آیا آسمان دهان باز میبارش شبنم/ نیلوفرانه/ به شوم / از اشتیاقافتد/ و من تازه میشب فرو می
 دهی؟تشنگی مرا پایان می

 بار نشسته قاهرخداوند و وابستگی:بیان ناتوانی در برابر قدرت به
های او پیوند نیایشهای شبنم، بارش، ابر، آسمان و شب. گیرد. با عنوان کردن واژهسلمان از عناصر طبیعت بسیار بهره می

باعناصر طبیعت موجب برانگیختگی روحی انسان و قرارگرفتن درجایگاه انفعال در برابر خالق این عناصر زیباست نوعی 
 ناتوانی در برابر آفریدگار.

 درخواست:
 تقدیر چیست؟

 خواهم از تو سرشار باشممی
 شود.گاهی در نیایش تسلیم محض مطرح می

 ایستمکنار شب می
 اندازمای آسمان میبر شمد سورمهچشم 

 هاست. انسان گرایی منظور نظر شاعر است.اینجا بازی نشانه
 ای خود را پوشانده در واقع استعاره مکنیه از نوع تشخیص است.انسانی تشبیه کرده که با شمد سورمهآسمان را به

پیوند بسیار عمیقی با عناصر طبیعت و عناصرخیال  شود که کالم اوبا بررسی هرچه بیشتر اشعار سلمان این نتیجه گرفته می
 دارد.

 گوید:آنجا که می
 اندها/ باغ نور گلدوزی شدهستاره

 استعاره، تشبیه و تشخیص در کالمش بسیار استفاده شده است
 های سلمان با او هم کالمند.شنوم زمزمۀ درختان را: درختان و تمام طبیعت در نیایشو من می

 ایستم/ شب از تو لبریز است/ من در دو قدمی تو در زندان فراق گرفتارممیکنار شب 
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های عرفانی است شود ولی گاهی درخواست معنویت و نور که خاص نیایشهای زاهدانه دیده میدرخواست مادّی در نیایش
بلکه یک یقین و آگاهی را مطرح زند گاهی اوقات بنده نیاز ندارد شود در اینجا شاعر از یک بیان اعتقاد حرف میمطرح می

 کند.می
 در اینجا شاعر اذعان دارد که وجود الهی در همه چیز ساری است و جریان دارد.

 کند.ولی خداوند با همۀ نزدیکیش، شاعر در زندان فراق وجدایی ازیار گرفتاراست، و از دوری شکوه و گالیه می

 شکوه و گالیه

 تو/ در زندان فراق گرفتارماست/ من در دو قدمیایستم/ شب از تو لبریز کنار شب می
داند که جدایی بین بنده و خدا را ایجاد کرده است و در واقع در نیایش و گفتگو با معبودش از این ای میشاعر دنیا را فاصله

 فاصله و دوری گله مند است.
 (:نیایش واره )

 صمیمیت در نیایش

 نشینیی شعرهای من میآیی و جامثل پیچک خودمانی/ از پنجره می

 بیان ناتوانی

 شودهایم/ از بصیرتی آکنده میو من هیچ کلمه ندارم/ چشم
 کند.شاعر عجز و ناتوانی خود را در توصیف قدرت بی منتهای حق بیان می

بیند مینهایت تکامل رسیده است زیرا درک واقعی حق را در تمام عناصر طبیعت بیند و بههایش عظمت پروردگار را میچشم
 توصیف حق نیست.کند و زبانش قادر بهو حسّ می

 های سلمان:انعکاس طبیعت در نیایش
گیرد شود. تصاویری که از طبیعت شکل میخود انعکاس طبیعت در نیایش موجب برانگیختگی انسان در برابر خالق می

کند و همراه این عناصر با نیایش که بحث یتصویر کشیدن عناصر طبیعت در دل مخاطب حضور پیدا مکارشان اینست که با به
آن نفوذ است کارکردی مثبت دارد. از واژۀ پیچک استفاده کرده است که یک نماد است. پیچک در میان اقوام تای، پیوند اولیّه 

خدا در  جایگاهخواهد به(. در واقع در اینجا با آوردن نماد پیچک می295:1:00گربران، -آسمان و زمین است )ژان شوالیه
 آسمان و پیوند آن با موجودات زمینی اشاره کند.

 نتیجه

دهد همان رابطۀ خالق و مخلوق است و در اشعارش خداوند را در های خود از خداوند ارائه میدیدی که قیصر در نیایش
عناصر طبیعت این بیند خدای قیصر همان خدای دور از دسترس است . او با همکالم شدن با ساحت کبریاییش و در عرش می

کند و امّا نیایش در شعر سلمان، گفتگوی او با معبودش بسیار صمیمانه و نزدیک است فاصلۀ بین انسان و خدا را نزدیک می
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ای زمینی ها گفتگو و رابطهخدای او متشخّص و ملموس و در دسترس است او با استفاده از عناصر طبیعت و استفاده از رنگ
 کند. با خدای خود مطرح می
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