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 شگفتاري.پ1

 ان مسألهيب

هاي مختلف با هوم و ملّت ادبیّاتبین  بطةاست که به مطالعة را ايرشتهبینتطبیقی نوعی پهوهش  ادبیّات

تطبیقوی، داراي دو متتوب فرانسوه و  ادبیّوات. پوردازدمیهوا و علووم انسوانی با هنور ادبیّاتبررسی رابطه 

م اینتوه قودر مسولّ»گویود: آمریتایی در مورد این متتب می گرانتطبیقیتی از  ،. الدریجاستآمریتا 

 ادبیّواتتطبیقوی یو   ادبیّاتپردازد. به عبارت دیگر، ها نمیملی کشور ادبیّاتتطبیقی به مقایسه  ادبیّات

دهود کوه دیودگاه انسوان را در مطالعوة بلته به جاي این امر، روش به دست می نهد؛نمی بنا ی دیگريملّ

است براي نگریستن و بورون شودن از مووانعی بوه نوام  ايشیوه ،تطبیقی ادبیّاتبخشد. آثار ادبی عمق می

هواي مختلوف و موجود در فرهنو  هايجنبشها و دهد تا گرایشملی. این امر به ما امتان می هايمرز

 ةتطبیقوی، مطالعو ادبیّواتتوان گفوت کوه هاي تعبیر را بشناسیم. به اختصار میارتباط ادبی با دیگر عرصه

بوا علووم مختلوف  ادبوی ختلف و یا مطالعة ارتباط ی  پدیودةم ادبیّاتادبی در میان دو یا چند  ايپدیده

 (.223: 1333 ،منظّمنظري) «است

از شاعران  ياریمهم و مطرح شعر معاصر، ذهن بس يهانهیاز زم یتی، به عنوان يمهدو ادبیّاتشعر و  

 يهوادر زبوان ،در عصور معاصور يش مشغول داشته اسوت. شوعر مهودویع( را به خو) بیتاهلبه  متعهّد

یتوی از  .قبل به خوود گرفتوه اسوت يهاارزتري نسبت به دورهو... رن  ب ی، ترکی، عربیمختلف فارس

ن یو. در ااسوتهواي جهوان کشوربیداري اسالمی در قرن معاصر در بسیاري از  ،دالیل مهم و واضح آن

شوعر و ادب بوه  ةلیشواعران بوه وسو نی. ااندربودهگران یسبقت را از د يان شاعران عرب و فارس، گویم

شوان در یا خوود دربوارة ینویعج( و انتشوار معوارد د) يامام مهد بویههع( ) بیتاهلد حقّة یدفاع از عقا

مطورح بووده  یو فارسو یرباز در شوعر عربویت از دیّمهدو مسألةکه  یدر صورت ؛اندپرداختهبت یعصر غ

از اموام  ،ه شتل روشون و آشوتارن و گاه بیو نماد ییو شاعران عرب و فارس، گاه به صورت کنااست 

 .اندکردهاد یو موعود  یوان منجعج( به عن) يمهد

ع( بوه ) بیوتاهلبوه  متعهّودیاري از شواعران گر، بسویفاسد د يهاو حتومت یعبّاسو  يدر عصر امو 

 يهواصوهعوج( و مشخّ)ظهوور اموام مهودي  مسألةنمادین به به شتل  ،اکمان وقتدلیل تقیّه و ترس از ح

شوه یحاکموان وقوت، ر يعه از سوویبور شواعران شو رفتوه يهواامّا با وجود ظلم و سوتم ؛اندپرداختهشان یا

ان یوش ادامه داده است. از میات خوین شعر تاکنون به حیده است و ایخش  نگرد يدرخت شعر مهدو
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 یبوالحّب، سلمان هراتو، محسن ايهند يرضا موسوسیّد  به اشعار ،شاعران مطرح معاصر عرب و فارس

 م.یپردازیمعج( ) يام مهدام يمایس یقیتطب یبررس با هدد پورامینصر یو ق

در طول حیوات خوویش هرگوز بوا هوم هوی   ،با در نظر داشتن اینته شاعران مورد بحث این پهوهش 

امّوا داراي عقایود مشوترکی در موورد اموام  ؛انودنگرفتهدیگري قرار  ادبیّاتدیداري نداشته و تحت تأثیر 

هاي قرآنی فتار دینی به خصوص آموزهمهدي )عج( هستند که این عقاید مشترک برگرفته از عقاید و ا

روش تطبیقوی آمریتوا راه دارد و بوه نووعی  ادبیّوات ةاین بررسی تطبیقی به حوز ،است و روایات متواتر

 تطبیقی است. ادبیّاتبر اساس نظریة اسالمی  ،نظري این مقایسه مبناي وتحقیق 

 قيتحق هایپرسش

 است؟ هاییزمینهحث در چه شاعر مورد ب 4ن یوجوه اشتراک و افتراق مضام. 1

)عوج( بوه کوار  ياموام مهود يمایسو یدنکش یرتصوبه  يرا برا هاییشیوهشتر چه یشاعران موردبحث ب. 2

 اند؟بسته

 قيتحق هایفرضيه

، اموام عصور )عوج( والدتهمچوون  یمربوط به مبواحث ،شاعران مورد بحثن مشترک در شعر یمضام. 1

امّوا  ؛اسوت يمهودو ة فاضولةنیمد هايویهگیف یتوص ،خرالزّمانآ یانتظار، بشارت به ظهور منج بت،یغ

در  ،تیموضوعات مربوط به مهودو نةیز پاسخ به انحرافات در زمیالقاب، رجعت و ن همچون یموضوعات

 .گرددمیمالحظه  يهند يموسو رضاسیّد  از آنان همچون یشعر برخ

بوه وصوف و  ،هیه و تشوبیو، کناير اسوتعاریاز تعابو با استفاده  یادب یانیبا ب ،زبانفارسی شاعران معاصر. 2

م به وصوف یشتر به صورت مستقیکه شاعران عرب ب یدر حال ؛اندپرداخته)عج(  يامام مهد يمایمدح س

ات و یور آیاز تفاسو یو ادبو يهنوربوا اقتبواس شاعران ن، یعالوه بر ا اند.)عج( پرداخته يامام مهد يمایس

ش صوفت یش پرداختوه و بوه اشوعار خووی)عوج( در اشوعار خوو يوصوف اموام مهودبوه  ،ات متوواتریروا

 .اندبخشیدهبر مخاطب  تأثیرگذاريو  یجاودانگ

 ضرورت پژوهش

ان عورب و فوارس د مشترک شاعریعقا یقیتطب ین پهوهش، بررسیل ضرورت ایدال تریناصلیاز  یتی

از  یتویرا شوعر یوز ؛تشعر و ادب بوه مخاطبوان اسو چةیشان از دریا معرّفیعج( و ) يدر مورد امام مهد

د یوانتوار عقا که عصور يدر عصر ،گران است و شاعران معاصریبر افتار د تأثیرگذار هايوسیلهن یبهتر
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اموام  يمایان سویوبوه ب بوویههع یّد تشیبه دفاع از عقا شعر() ن ابزاریتا با ا اندکوشیده ؛استمسلمانان  ینید

 .عج( بپردازند) يمهد

 پژوهش نةيشيپ

 کتواب و مقالوه در  بوه صوورت یآثار مختلفو،عوج( در شوعر) ياموام مهود يمایسو یدر خصوص بررسو

موعوود  يامام مهود يمایس کتاببه توان یم هاآن که از جملة انجام شده است یو فارس یعرب يهازبان
-212: 1334 ،یعبدالله) یعج( در شعر عرب) يامام مهد يمایس( 1334، يمجاهد) یشعر فارس ةنییدر آ

، پور ملتشاه و همتارانیغن)« یدر شعر سلمان هرات گراآینده يهنوستال ،عج() امام زمان» ةو مقال (235

شوعر معاصور  ةمسوألن آثوار بوه یواز ا یتنها در بخشو ،در دو اثر نخست اشاره داشت. (421 -334: 1334

 ل ویوداشوته و کمتور بوه تحل آوريجموع شوتر جنبوةیموورد نظور ب يهواپرداخته شده است و کار يمهدو

صوورت نگرفتوه  یقویتطب یاختصاص دارد و بررس یف توجه شده است و مقاله صرفاً به شعر هراتیتوص

 است.

ر شوعر د يامام مهود يمایس یقیتطب یبررس» ةنیدر زم یق مستقلیتحق ،ات نگارندگاناطاّلعبر اساس  

 ،ایون نوشوتهدر . صورت نگرفته استن مقاله یدر ا به خصوص شاعران مورد نظر« یو فارس یمعاصر عرب

 ، دربوارةسوندگانیگر نویاز کار د ترمتفاوت یها و نگاهنظر با نمونهبه بیان عقاید مشترک شاعران مورد 

 م.یپردازیم یو عرب یج( در شعر معاصر فارسع) سیماي امام مهدي یقیتطب یبررس

 شاعران نامةزندگی
 پورقيصر امين

شوعر  االن جریواناز فعّو قیصور .در تهران اسوت 1335 متوفّیدر روستاي گتوند دزفول و  1333 متولّداو 

 پووراموینادبی بووده اسوت.  هايپهوهشو صاحب  تهراناستاد دانشگاه  انقالب در دهة شصت و هفتاد،

، انودآفتابگردانهموه  هواگلهواي ناگهوان، س صبح، در کوچة آفتاب، آینههاي تنفّدارندة مجموعه شعر

 (243: 1332راي نوجوانان( است. )کاظمی، دستور زبان عشق و ظهر روز دهم )ب

 سلمان هراتی

بور اثور سوانحة راننودگی در مسویر  1355و در سوال اسوت در روستاي مرزدشت تنتوابن  1333 متولّداو 

هاي از آسمان تا آن ستاره )براي نوجوانان( بر جواي مانوده اسوت . از او مجموعه شعردرگذشتلنگرود 

 (321 :ي سلمان هراتی تجدید چاپ شده است. )همانهاکه مجموعاً در کتاب کامل شعر
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 سيد رضا موسوی هندی

اموام علوی )ع( در  مرقوداو را در جووار  .اسوتهجوري  1352سوال  متوفّیهجري و  1232سال  متولّداو 

دانشمندي ادیب و فرزانه بوود کوه شوهرت او بیشوتر بوه خواطر قصویده  سیّد رضانجف به خاک سپردند. 

غلبوه یافتوه  اشیفقهو، شهرت ادبی او بر شهرت علمی و بگوییمتوانیم می .نی استکوثریة و اشعار حسی

العسجد  سبيکة ،امليزان العادل بني احلق و الباطل، مشروطية و االستبداداست. او داراي آثار ارزشمندي همچون؛ 
از اشعار ارزشمند ادبی ایون  مملوکه  باشدمی د رضّا اندّد ي  ديوان السّ و دیوانی مشهور به نام  يف التاريخ بأجبد

 (1 -23: 1333)ع( است. )موسوي،  بیتاهلعالم فرزانه در مدح و رثاء 

 الحبابومحسن 

هجوري  1325شد و در سوال  متولّد کربالدر  هجري 1245و بنابر روایتی در سال  هجري 1225در سال 

به نام دیوان شویخ محسون  که داراي ی  دیوان شعري استمشهور عراق  يادبااز دنیا رفت. او یتی از 

سوروده خصووص در رثواء اموام حسوین )ع( ؛ ب)ع( بیتاهلدر وصف  اشعار آنالحب است که بیشتر ابو

ایشان اسوت و یو  نسوخه  ةی که مربوط به خانوادخطّ ةبه صورت ی  نسخ ابوالحب. دیوان شده است

 (13-13: 1335چاپی موجود است. )ابوالحب، 

 موضوع یلي. پردازش تحل1

 ر شعر شاعرانمشترک د هایدیدگاه .1-1

بوت، انتظوار، یغ ،عوج() يوالدت اموام مهود دربارة ید مشترکیعقا يشاعران معاصر در هردو زبان، دارا

بوه  متعهّوداد راسوخ شواعران اعتق نشان دهندة ،د مشترکین عقایفاضله هستند. ا نةیمد بشارت به ظهور و

 باشد.یعج( م) يوجود امام مهد ع(؛ بویهه) بیتاهل

 عج() یوالدت امام مهد .1-1-1

بور هاي مهم است و ریشه در باور دینوی مسولمانان دارد. عج( از رخداد) الدت و زندگی مهدي موعودو

حضورت  مایةگرانرامون وجود یع( پ)ص( و امامان نور )امبر یده از پیات رسیکه به انبوه روا یهمة کسان

 ؛ندیمان داشته و بدان اعتراد نمایز این یبه والدت آن گرامالزم است که  ،اندآوردهمان یعج( ا) يمهد

نودة یار از آیو اخبار بس هابشارتات انبوه، ین روایا ییرسد که از سوینظر نمه ب یعاقالنه و منطق چراکه

عج( هنووز جهوان را بوه نوور ) يم که امام مهدیباش اساسبین پندار یم و از دگر سو بر ایریجهان را، بپذ

 (154: 1331، ینیزوق)نشده است.  متولّدنساخته و  باراننورجودش 
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 ع( از طریوق اهول سونّت و شویعه رسویده کوه) ص( و امامان معصوم) مبر اکرمحادیث فراوانی از پیاا 

شوعبان سوال  ، در روز جمعه نیمةع() مقائ امام والدتعج( است. ) هاي شخصی امام زمانبیانگر ویهگی

خداونود حتموت و  ایشان پنج سال بوده اسوت. عمر هنگام رحلت پدر، روي داده است. بههجرى  255

کوه بوه  چنوانهومنه قرار داد و نشا جهانیان آیت و ةرا به او ارزانى فرموده و او را براى هم فصل الخطاب

رار ع( در کودکى حتمت آموخت، به او هم حتمت عنایت داشوت و او را در کوودکى اموام قو) یحیى

جس، صویقل و ریحانوه، نور هواينام .ت بخشوید( را در گهوواره نبووّع) سى بن موریمکه عی چنانهم داد؛

شاعر مورد نظر  4شعر هر در  (433-434تا: ی، بيشابوریفتال ن)اند. نقل کرده شانیمادر ا يرا برا سوسن

یالد ایشوان ، در وصف ميهند يشود. موسویعج( مالحظه م) ياره به والدت امام مهداشن مقاله، یدر ا

 255نماد دو سوال  ،این دو کلمه در حرود حساب ابجد یا جُمل گیرد.بهره می« نهر» و« نور» از دو نماد

 :هستند - عج()امام مهدي  ةمیالد فرخند نشان دهندة - هجري 255هجري و 

 یان ّّّّّّّّّّدَ ق  ْشّّّّّّّّّّرِ وٌر( بِِّّّّّّّّّّ  ي  ن ّّّّّّّّّّ) َوَمْولِّّّّّّّّّّد    
 

(نَّ ) َوِقيَّّّّّّّل ِللّّّّّّّّاِمْ اْلَعّّّّّّّّْدِل َمْول ّّّّّّّّد       ْهّّّّّّّّر 
 (54: 1333، يسومو) 

فتوه شوده عودالت گ ةدرخشد و به تشنیت میآن هدا( که به واسطة 255 در سال) است يوالدت او نورترجمه: 

 (255در سال )است.  يالد او همچون نهریم

 دو ،غ و بوا زبوان شوعریوه بلیبا استفاده از تشوبع( را ) سوي هندي، تاریخ میالد امام مهديد رضا موسیّ 

ص( و )امبر یوعوج( را از اوالد پ) ياموام مهود يو ،نیعالوه بر ا .کندمی معرّفیري هج 255و  255سال 

 کند:یم معرّفیع( ) يفرزند امام حسن عستر

َ  اّمّّّّّّّّّاِ  اْلَعْسَّّّّّّّّّ ِر    ّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّدهَّّّّّّّّّو اْب  حمم 
 

ّّّّّّّأَ امل    ّّّّّّّْد  نَب ِّّّّّّّ  َق  َِ ّّّّّّّر  بِِّّّّّّّّا    ّ ْه ََّْهْ ال  طْْصّّّّّّّ
 (53: همان) 

ه شده خبور داده این مسائلی که گفت ةاز همپیامبر )ص( ع( است و ) تري، فرزند امام حسن عسمحمّداو ترجمه: 

 است.

از فرزنودان مون »نود: یفرمایص( دارد کوه مو) امبر اکورمیون سوخن پیوبه ا یحیاد صرت استشهین بیا 

ن را یکوه زمو به حق اسوتقائم  هاآنن یآخر باشند.یم مث و مفهّب و محدّیب و نجیکه نقدوازده نفرند 

، اموام ابوالحوب( شیخ محسون 432 :2 ج ،تابی، ینیکل)« تم پر شده باشد.از س کهچنان ؛کند راز عدالت پ

شوده  متولّوددر حالی که در سوحرگاه نیموه شوعبان  ؛کندمی معرّفیج( را فرزند نرجس خاتون ع) مهدي

 است:



 53/ بررسی تطبیقی سیماي امام مهدي )عج( در شعر معاصر فارسی و عربی )مطالعة موردپهوهانه: ...( 

 

 

 (33: تابی ابوالحّب،)
افته اسوت. مواه ی یاو در هنگام سحر تجلّ ةنور درخشند و ا آوردیشعبان به دن ةمینرجس خاتون او را در نترجمه: 

د عج( ما ماننو) يمهد ،ن ماهیافته است. در ای يترگر برید يهاکه بر تمام ماه يبه طور ؛است ییتویشعبان، ماه ن

 ا آمد.یبه دن ینوران ايستاره

ن امر را یا ،نسبت به دو شاعر قبل يتريقو یر ادبیو تصاو ياز زبان شعر گیريبهرهبا  سلمان هراتی، 

و سوتم  لومزموین و سویلی محتوم بور صوورت ظ شوتوه دوبوارةعوج( ) میالد امام مهديکه  کندمیان یب

 :ش استیحاکمان عصر خو

بوه  ايتوازهدت/ خاک در شوتوه جنبشوی دگور/ رخوت زرد خوویش را دریود/ و تتوان در ضیافت تولّ

 ب شست و شوو دهود.خویش داد/ هم بدین سبب به رود زد/ تا غبار تاخت ستمگران دهر را/ در گذر آ

 (32 :1315هراتی، )

خلقوت از را قبول  خلقوت اموام ي)عوج( اشواره دارد. و يبه والدت امام مهد یاتیدر اب پورامینصر یق 

ا گنودم نبووده یوب یده دارد که سبب رانده شودن آدم از بهشوت سویرا شاعر عقیز ؛ددانیحضرت آدم م

 عج( بوده است:) يشان به امام مهدیعالقه ابلته علت آن  ؛است

ن بوود/ یل را کوه نوام نخسوتیابدانت/ هینام شه شماربیب نام تو را خورد/ از یب/ آدم فرینه گندم و نه س

ز/ تنها بوه جورم نوام توو/ یوسف، برادرم نیگر من بود/ یل/ نام دی/ هابيآوریاد نمین روزها را به یگر اید

 (33: 1332 ،پورامین)خا بود یز زلیعز یر سال/ زندانن هزایچند

از بهشوت و  )ع( آدمح به داستان رانده شدن حضرت ی، با استفاده از تلميف و هنریظر یانیشاعر با ب 

تقواد بوه وجوود و بوا از اعیز يریتصوو ،ع()وسوف یحضورت  شودن یزنودان عبارات با اشاره بوه در ادامة

حضورت آدم  توسّطعج( ) يذکر نام امام مهد ده است. شاعریکشر یعج( را به تصو) يوالدت امام مهد

را از صور یق، شعر يقو یان ادبیب نیادانسته است.  یامبر الهین دو پیت خلق داستان اعلّرا، ع( ) وسفیو 

کوه شوعر شواعران گووییم م بیتوانیم ،شاعر 4شعر هر  مطالعه در ز کرده است.یگر شاعران متمایاشعار د

ر یون دو شواعر بوا زبوان غیورا ایوز ؛اسوت يکمتور یر ادبویتصاو يدارا ،پورامینو  یعرب نسبت به هرات

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر     ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد َوَلد   َق
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد  َ َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوَق ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر یََت  ن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّور   الزاه 

 ٌ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعبان  شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهٌر طي
 ادي  َمهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدِ  یِفيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  بَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد

 

 عشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ  يف يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوِ   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّام  
َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  السّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ رِ   وق
 فّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاَق َ يَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ا شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه رِ 

 الَ وَ ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  امل زَدِهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ کَ 
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م  يعج( را برا) يام مهدالد امیم ،حیه و تلمیکنا م و با استفاده ازیمستق ن یوکوه ا انوددهکرخواننده مجسوّ

 است. ياریبس يهنرارزش  يدارا

 بتيغ. 1-1-1

 ،انیون میودر ا .اندکشویدهر یرا بوه تصوو يبت کبریش غیان اشعار خویدر م دیربازاز  گوناگون،شاعران 

 يموسوو .انداشوتهدمبوذول  یتوجّوه خاصو مسوألهن یونبوده و بوه ا بهرهبین باب یاز ا شاعران مورد بحث

اموام  يکبوربوت یش بوه غیدر اشوعار خوو پووراموینصر یو ق یخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی، شيهند

عوج( محسووب ) يعدم حضور امام مهود را به منزلة شانیبت ایکه غ یدر حال ؛عج( اشاره دارند) يمهد

بوت ی، غيهنود يموسوو کننود.یحوس مو يعج( را در کنار مردم عادّ) يمام مهدوجود ا آنان. اندتردهن

 :مجسّم نموده است گونهاینش یرا در شعر خو يکبر

ّّّّّّّّّّّد  لَ  یََتّّّّّّّّّّّادَ   َ ّّّّّّّّّّّ   يزَمّّّّّّّّّّّان  الب عِّّّّّّّّّّّد َوامَت
 

َّّّّّّّومّّّّّّّا  بطَْصَّّّّّّّر  عَ   ّّّّّّّاَک يّّّّّّّحم َ  يني ّّّّّّّدرٌ ي  ا ب
 (53: 1333، يموسو) 

 ینووران ز چهورةدگان من هنویماه شب چهارده! د يشد. ا ید و شب آن طوالنیبه درازا کش يزمان دورترجمه: 

 ده است.یتو را ند

 :گویدمی گونهاین يبت کبریص( در مورد غ)امبر یاز زبان پ ،دهیقص در ادامة يهند يموسو

َّّّّّّّّّّّّّّّّّة َش طِْصّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِ يَل هللا  غَ يِّ يَو ن َسّّّّّّّّّّّّّّّّّ  َب
 

ِّّّّّّّّد غَ  ْشّّّّّّّّْهِ ي  َّّّّّّّّ بَع ِّّّّّّّّ  ِم ِّّّّّّّّ  الک ْهّّّّّّّّر  يِب  َبِت
 (55 :همان) 

د و پس از غیبت او به وسیله کر شخص آن حضرت را طوالنی خواهد بتیخداوند غ اینتهو خبر داد به ترجمه: 

 ایشان کفر را درمان خواهد نمود.

و بوه مخاطوب  ریوزدمی یه در قالوب ادبویاز استعاره و کنا یلباس دربت را ی، مضمون غیسلمان هرات 

اسوت و  کوردهه ین تشوبیزمو یطوالن نشینیشببه عج( را ) يامام مهد يابت کبری. شاعر، غدهدمیارائه 

 :کندمیشان را یفرج ال در یدرخواست تعج

کن/ و اسوب آشووب د/ طوفان را رها یا به طول انجامیدن نشینیشبشورش/  هاياقیانوس يشوایپ يآه ا

 (25 :1333، یهرات) را/ افسار بگسل!

 :شماردبرمیبت یآزمودن بندگان صالح در عصر غ لةیرا وس يز غیبت کبریموسوي هندي ن

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّنَي ِعبّّّّّّّّّّّّّّّّّّاِد ِ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّة  ِ ِ  َب ّّّّّّّّّّّّّّّّّّع حِمد  َفَ 
 

ّّّّّّّّّّّز  ِفيهّّّّّّّّّّّا فّّّّّّّّّّّاِ ر  الد ّّّّّّّّّّّاِ  والبَّّّّّّّّّّّّ  َيّ  ر  ُي   
 (51: 1333موسوي، ) 



 51/ بررسی تطبیقی سیماي امام مهدي )عج( در شعر معاصر فارسی و عربی )مطالعة موردپهوهانه: ...( 

 

بودکار و  هايانسوان ،دهد توا در آنت که خداوند بین بندگانش قرار میچه بسیار محنت و گرفتاري استرجمه: 

 وکار از یتدیگر تشخیص داده شود.نیت

بوت یمان منتظران در عصور غیث متواتر در آزمودن ایبرگرفته از احاد ،يهند يرضا موسوسیّد  کالم 

بوت یغ»م کوه فرمودنود: یر شووع( را متوذکّ) از امام صادق یثیم حدیتوانیث مین احادیاز جمله ا ؛است

خوالص شوود و هور کوه از  یرگویموان محوا از تیانجامد تا حق روشن گردد و ایعج( به طول م) قائم

 و امن و امان گسترده در عهد قوائمع یم آن هست که اگر از امتانات وسیان سرشت ناپاک دارد و بیعیش

گر جودا یتدیخالص و ناخالص از  هاآنو با ارتداد  دید، به ارتداد گرایعج( آگاه شود از در نفاق درآ)

 (135 :1 ج ،1331مان، یسل)« شود.

 کند:عج( مطرح می) مهديود بودن امام موع هاينشانهاز  یتیموسوي هندي، غیبت کبري را به عنوان 

ّّّّّّّّ َوإظهّّّّّّّار   ِّّّّّّّ  ال ِّّّّّّّل َوقِت َّّّّّّّ قَب ِّّّّّّّر هللِا ِم   م
ّّّّّّّّّّّّّّد  إ ا قّّّّّّّّّّّّّّاَ  م سّّّّّّّّّّّّّّرِعا    َولَّّّّّّّّّّّّّّيَ  ِاَوع 

 

 ّّّّّّّّ ّّّّّّّّد م ؤ  ل ََل ّ ََّّّّّّّّي وَع ِّّّّّّّّ  الدطْصّّّّّّّّر   یَع  ِمثَِ
  ِّّّّّّ ّّّّّّإِل َوق ِّيل   یِعيَس ّّّّّّ   الع مّّّّّّر   َيسَّّّّّّت  َل

 

 (51: 1333، يموسو)
اگر زود  .شده استر آن، بر مثل آن وعده نصرت داده و آشتار کردن فرمان خداوند، قبل از وقت مقرّترجمه: 

 عمر او طوالنی گردد. ،ع() بود؛ بلته باید تا وقت رجعت عیسیقیام کند، دیگر موعود نخواهد 

در  بوه منزلوه عودم حضوور ایشوان ،عوج() ي اموام مهوديات که غیبت صغري و کبرباید در نظر داش 

 دست بههاي مسلمانان ، گرفتاريياریاست که در مواقع بستاریخ گواه این  .جامعه نیست و نخواهد بود

 است.عج( حل گشته ) آن حضرت

 :م نموده استیترس گونهاینش یرا در شعر خو يبت کبری، غپورامینصر یق

 انتظووارم را يهوواشوومارم سووالیسووتاره موو
 

 انمدین و چندانم نمیصد و چندیهزار و س 

 (132: 1313، پورامین) 

ن است که با وجوود گذشوت یاز ا ی( حاکدانممینن و چندانم یصد و چندیهزار و س)ان شاعر ین بیا 

د نشوده اسوت و در یوناام یبوت طووالنین غیواز ا ، شواعرعج() يامام مهد يبت کبریقرن از غ 13 حدوداً

 برد.یشان به سر میانتظار ظهور ا

که جهان  يبه طور ؛بیندي میه با مردم عادّدر زندگی روزمرّج( را ع) يموسوي هندي، وجود امام مهد

 او قابل درک نیست: يشان برایحضور ا بدون
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ّّّّّّّّّّّّّر    وَ ُيَ  ّّّّّّّّّّّّّوق  امل بَّ َُ الش  ّّّّّّّّّّّّّ َ  الِْه ّّّّّّّّّّّّّر  ثِ 
َّّّّّّّ ََّّّّّّّع َي   ّّّّّّّلِ  الد ّّّّّّّاِ  َعيّّّّّّّيِن فَّ   َّّّّّّّراَل ِب  

 

َُ َعّّّّّّّّينِ  َوال ِسّّّّّّّّ ٌ   ّّّّّّّّ ِْهي  َِ    ّّّّّّّّ ّّّّّّّّ  خ ج   َف
َُ  و َمهَمٌّّّّّّّّّّة َقْهّّّّّّّّّّرٌ   لَِي َ َّّّّّّّّّّو رَبٌّّّّّّّّّّ  ِمدّّّّّّّّّّ

 

 (53-52 :1333، يموسو)
تواند تو را از من مخفی نمیکند. پس هی  حجابی تو را در ذهنم مجسم میاق من، یشتاندیشه و شوق و اترجمه: 

 ن و دشتی از وجود تو خالی نیست.پس هی  خانه یا بیابا ؛بیندمردمان می ةهمنگه دارد. چشم من تو را با 

 ؛دشوماریش برمویخو یعج( را عدم آمادگ) يب، علت درک نتردن وجود امام مهدمحسن ابوالح 

ن نوور را یواز ا ییهنوز شاعر پرتووامّا  ؛عج( جهان را روشن کرده است) وجود امام ،اد شاعررا به اعتقیز

 ده است:یند

ّّّّّّّّّّدن ّّّّّّّّّّ  ال ّّّّّّّّّّ يا َسّّّّّّّّّّداَک َوََل يَلَقّّّّّّّّّّد م  َِ 
 

ّّّّّّّّّّّعلِ   َّّّّّّّّّّّ َ بي يني ّّّّّّّّّّّ يومّّّّّّّّّّّا  ِم َّّّّّّّّّّّ   اِقب  ِد
 (52: 1335ابوالحب، ) 

 درخشان تو روشن نشده است. هرةچ از ی  روزکه چشم من  یدر حال ا از نور تو پر شده است؛یقطعاً دنترجمه: 

 کند:کنونی تصوّر می جامعةعج( را در )مهدي  ز وجود امامیسلمان هراتی ن

خضرا/ نه هوی  کجواي دور از دسوت/  ة/ نه در خیال مبهم جابلسا/ و نه در جزیرجاهمین جاستهمیناو 

کنود/ او را در داري مویآبوادي/ بوا بورادرانم عوزا سوقفبی/ هرسال عاشورا/ در مسجد بینممی را اومن 

هراتوی، ) سوت.انصواد نی ؛دم/ او را به جاهواي ناشوناخته نسوبت نودهیمیدان شوش در کوره پزخانه دیم

1333: 13-32) 

در ده اسوت. ینرسو ییبوه جوا« جابلسوا»و « جابلقا» قت دو اسمیپهوهش محققان در اصل و منشأ و حق 

جابلقوا( )بوه خدا را شهریست در مشورق »: ندفرمود شانینقل کرده که ا ع() از امام ششم منتخب البصائر

هزار  12بر هر درى برجى است که  .میان هر درى تا دیگرى ی  فرسخ است .هزار در طال دارد 12که 

و  را گره زده و تیغ و سالح را تیز کرده و در انتظوار ظهوور قوائم موا هسوتند هااسبجنگجو دارد که دم 

 (255 :1ج  ،تابی، یمجلس) «.هاآنابرسا( با همین وصف، منم امام جنام )ه بمغرب  خدا شهرى دارد در

 جواآنشوان در یا یعج( و فرزندان گرامو) ياست که امام مهد یداستان معروف رة خضرایداستان جز 

و در  انودپذیرفتهن داسوتان را یو... اوهمان( ) یمه مجلسعالّ از علما مانند یخبر ،بنابر آن نمایندمیاقامت 

ن یوا داننودمیه افسوانه یخضورا را شوب رةیکه داستان جز ی. امّا ادله کساناندنمودهد به آن استناد کتاب خو

ناشوناخته نقول شوده اسوت.  ی  کتاب خطویندارد و داستان از  يالً سند معتبر و قابل اعتماداست که اوّ

ح شوده کوه یف قورآن تصوریوبه تحر ،شود. ثالثاً در داستان مذکوریده مید یدر متن داستان تناقضات اًیثان
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ن داسوتان یوخموس در ا ت. رابعواً موضووع اباحوةاسوالم اسو يد علمایست و مورد انتار شدیبول نقابل ق

، و همتواران یمجلسو). باشودیمود قرار نگرفته کوه آن هوم از نظور فقهوا موردود ییمطرح شده و مورد تأ

 ،تیمهدو نةیکتب مختلف در زم ةبا مطالع یرسد که سلمان هراتین به نظر مین چنیا (211-213 :1332

 عج( است.) يدر مورد امام مهد ياافسانه يهااز باور یتیخضراء  رةیده است که جزین باور رسیبه ا

 وجوودبیچوون جهوان  ؛کندیر نمعج( هرگز تصوّ) جهان را بدون حضور امام مهدي ،اتیسلمان هر 

 عج( معنا و مفهومی ندارد:) آن حضرت

./ خدا کند موا را تنهوا نگوذارد/ شویممیی  روز/ خودش را از ما دریغ کند/ تاری  د اگر او یباور کن

 (33 :1333هراتی، ) .بعدي نیست میدي به گشودن پنجرةا وگرنه

 کند:یمجسّم م گونهاینعج( ) ين امام مهدینازن وجودبیهان را ، جپورامینصر یق

 آدینوه دارد یو  توو رنو  بعودازظهرصبح بوی

 هوواجمعووه تعطیوول اسووت کووار نوودگویمووی توووبووی
 

 

 دارد کینووه ی مهربووانی حووالتی ازحتّوو بووی تووو 

 ؟دارد آدینووه شوونبه و خبوور ازکووی  ،امّووا عشووق
 

 (423: 1331، پورامین)

غوروب  يهوایرا که همان دلتنگو« نهیآد بعدازظهررن  » اوّل،در مصرع  پورامینرسد که یبه نظر م 

در  بوت دانسوته اسوت.یعوج( در عصور غ) ين حضور اموام مهودا از فقدایدن یه از دلتنگیکنا ،جمعه است

نه و نفرت بوه یاز ک یرنگرا با  یمهربان ی( حتّعج) يمهددر نبود امام  ،باتریز يریشاعر با تعب ،دوّممصرع 

 ینهود و حتّویعقل فراتور مو شان، پا از عرصةیا وجودبیم جهان یدر ترس ،دوّمت یکشد و در بیر میتصو

 داند.یو مفهوم م معنابی ،ت استیات بشریعشق را که عنصر ح

م کننودیعج( نم) يامام مهد وجودبی، جهان را پورامینو  یهرات  ات یورا عناصور حیوز ؛تواننود تجسوّ

و  اندداشوتهآگاه بوده و آن را بواور  کامالًن نتته یز به ایندارد و شاعران ن یشان معنا و مفهومیا وجودبی

ن یز همویوسون ابوالحوب نمح .اندکشویدهر یم به تصوویر مستقیوا و با زبان غیشو  يقو یر ادبیه تعابیدر سا

 :کندمیم یترس گونهاینرا ده یعق

ّّّّّّّّّّّّّّّا َک فِ  ّّّّّّّّّّّّّّّيبَق ّّّّّّّّّّّّّّّا  ٌ هّّّّّّّّّّّّّّّا ماِس  لِبقائِد
 

 هر  ا بِأضَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعْه  الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد  فدانََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوإال َ   
 (33: 1335ابوالحب، ) 

 .کردیرا نابود م ماگار نه با گذشت روزماست وگر یماندن تو در آن باعث بقاء و زندگ یباقترجمه: 

ٌّر  بَِقي ّ   » :بودانیم هیوآایون برگرفته از  ،تین بیعج( را در ا) يم مفهوم حضور امام مهدیتوانیم  ا ِ  َ يّْ
َْهّي    ْدت ْع م ْؤِمدنَي َوما َ نَّا َعََّْي  ْع َِ براى شما  ،ما باقى گذاردو بدانید که( آنچه خدا بر ش) (:35 /)هود «َل  ْع ِإْن   
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دا ایموان به خو واقعاًآورید( اگر به دست مى یفروشگراناز آن زیادتى که به خیانت و کم و ) بهتر است

موردم از وجوود اموام  یکوه هسوت ده داردیرا شاعر عقیز ؛از عذاب خدا( نیستم) من نگهبان شما ؛ ودارید

 م.یگوردیو نوابود مو ستیما ن ،گذاردش وایعج( ما را به خو) رد و اگر امامیگیعج( سرچشمه م) يمهد

امان دیگر شوده عج( یا بعضى از ام) تفسیر به وجود امام مهدى ا    بقية خوانیم کهى مىمتعدّددر روایات 

ویود ایون گیج( پس از قیام خوود موع)نخستین سخنى که مهدى »شده است:  ع( نقل) از امام باقر .است

دْ » آیه است: ٌر َل  ْع ِإْن    شما، و حجت و خلیفه او در میان  بقيّة ا   گوید: منم یسپس م «ت ْع م ْؤِمِدنيَ بَِقي    ا ِ  َ يّْ

کوه  جواآنو از    عَيُّ يّا بقيّة ا   ض ارضّ السّ ویود: گیمگر اینته م ؛کندیبر او سالم نم کس یهسپس 

( است، یتوى ص) انقالبى پس از قیام پیامبر اسالمرهبر  نیتربزرگعج( آخرین پیشوا و ) مهدى موعود

بخصووص کوه تنهوا بواقی  ؛تر استشد و از همه به این لقب شایستهبایم «بقيّة ا   »مصادیق  ترینروشناز 

 (224-223 :3 ج ،1314، يرازیمتارم ش)و امامان است.  بعد از پیامبران ماندة

 د:یگویم گونهاین يعج( در هر عصر) ير مورد واجب بودن حضور امام مهد، ديهند يموسو

ّّّّاَن ِ ّّّّ َف الَ ِّّّّّ  و  ّّ ّّّ  واِ ّّّّ ٌ وَ   َ  ال
 

ْ  َ ّّّّّّّّّ  َعطْصّّّّّّّّّرٌ   ّّّّّّّّّ  إ ا ِمَّّّّّّّّ نَّّّّّّّّّال   و َو ِ 
 

 (55: 1333، يموسو)
است؛ در حالی کوه لطوف  از پیامبر یا وصیّ عصر و زمانه خالی باشد، خالد لطف الهی ايزمانههرگاه ترجمه: 

 واجب است.

 :ندیبیم پوستانسیاه( را در کنار عج) امام مهدي ،«با آفتاب صمیمی» شعرسلمان هراتی در 

/ «بوائوب» درخوت مقدّس ةیشرکت کرد/ و خطابة اعتراض را/ در سا «تسیمالتم ا» ع جنازةییشاو در ت

نودارد، بوه قوا هنووز حوق ینود/ آفریبیمو یشناسند/ آخور او وقتویاو را ماهان یراد کرد/ سیاهان ایس يبرا

 (32 :1333 ،یهرات) شودیتن  ممدرسه برود/ دل

 ند:یبین مشان را در اردوگاه مردم فلسطییشاعر ا

 یها مشت را/ در خود مخفونگرد/ که انفجار صدیرا م هاخیمهن حضور دارد/ و یسطفل يهادر اردوگاه

 (33 :همان) اندکرده

 کند:یم متجسّز ینکربال  يهامهیعج( را در کنار خ) يحضور امام مهداو  ،نیعالوه بر ا

 یعنویموه ید/ خنوکنیمو یع( را توداع) هیورق بالتتلیفویاندازنود/ و یاد آب و التهاب موی ها او را بهمهیخ

 همان(). میخانه ندار ؛میخاک دار یعنیمه یآفتاب را کشتند/ خ
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 مهديابوالحب در مورد حضور امام و محسن  يهند يموسو ،ی، سلمان هراتپورامینصر یقن باور یا 

ص( اسوت کوه ) امبر اکورمیون سوخن پیبرگرفته از ا عه دارد ویش یشه در فرهن  غنیعج( در جامعه، ر)

 يهواو کووه هواخیم یعنی ؛میهستن یبند و قفل زم یعل يمن و دوازده تن از فرزندانم و تو ا»ند: یفرمایم

ا بورود، یون فرزنودم از دنیچون دوازدهمو .فرونبردده تا اهلش را یخ کوبین را میبب ما خدا زمبه س .نیزم

 (432 :2ج  ،تابی، ینیکل)« و مهلت داده نشوند. فروبردن اهلش را یزم

عج( به طور ناشناس در جامعه حضور دارنود و ) ين آمده است که امام مهدیچن ياریث بسیدر احاد 

از جمله مراسم حوج و  ؛ان مسلمانانیم یند و در مجامع عمومینمایو رفت و آمد م ین مردم زندگیر بد

شوان را در یوجود ا ،شاعر 4هر د. نکوشیافته و در حلّ مشتالت آنان میر ان حضویعیش يمواقع گرفتار

 .دهنودیناشناس نسبت نم يهاعج( را به جا) يند و حضور امام مهدینمایم مش تجسّیخو یکنون جامعة

 ث معتبر و متواتر است.یبرگرفته از احاد ،ن اعتقادیا

 . انتظار1-1-9

معنواي نوده داشوتن اسوت. ید بوه آیوام یبوه راه بوودن و نووعچشم  ،داشتچشم يبه معنا ،در لغت انتظار

د یوج( و امع) عصرولیت حضرت یامامت و والبه توار مان اسیعبارت از ا، در اسالم اصطالحی این لفظ

 يهوادهو آغاز حتومت صالحان است. مسلمانان بر اسواس وعو ین حجّت الهیبه ظهور مبارک آن واپس

خ یارنش، تویده دارند که طبق قانون خلقت و سونّت آفوریاست، عق داده هابدانم یکه قرآن کر یحیصر

ا بوه نفوع سوتمگران تموام یودن يو اگر چنود روز رودمیش یبه پ ییخدا ياهو وعده یسنّت اله يبر مبنا

ت یوخواهد افتاد و عدالت و امن پرستانحقسرانجام حتومت مطلق جهان به دست صالحان و  یول ؛شده

 (123-121 :1331، ياتونه)خواهد شد.  برقرارجهان  رتاسرسبر اساس قانون خدا در 

 ؛سوتیج( نعو) يول دعا و ندبه در فراق اموام مهودفقط مشم ،م که انتظار فرجید در نظر داشته باشیبا 

 .ج( باشدع)ف منتظران آن حضرت یوظابر انجام  ید مبتنیبا ،بتیدر عصر غ یبلته انتظار سازنده و واقع

شان بوه خواطر یظهور انشدن منتظران از  ناامیدعصر ظهور و  سازيآماده ،تظرانمن یف اصلیاز وظا یتی

 است. يبت کبریغ

 يان متموادیاگر فراق و انتظوار بوه سوال حتّی ؛شماردبرمیمنتظران  ، خود را از زمرةيد رضا موسویّس 

 ماند:ینتظر مختم گردد، شاعر هنوز هم م

ّّّّّّّ ن  ِل فَ  َّّّّّّّ  عّّّّّّّا   َف ّّّّّّّينِ   ل َّّّّّّّ  َع  َّّّّّّّو ِغب
 

َّع ّّّّّّّّّ   الّّّّّّّّّد هر     رَ ّّّّّّّّّاَ  ِو ّّّّّّّّّال  لَّّّّّّّّّيَ  يق
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ّّّّّّّّّّّّّيِن ِبَوعِّّّّّّّّّّّّّدَک َلَ وَ  ّّّّّّّّّّّّّو ََل   عَِ َ َّّّّّّّّّّّّّ َل  يک 
 

   ّّّّّّّّّّّّ  لِيّّّّّّّّّّّّأَلَ  قََّّّّّّّّّّّّال يف  َباع ِّّّّّّّّّّّّدَک الطْص 
 

 (53: 1333، يموسو)
د یوتواند امیکه روزگار نم يآن طور ؛وارمدی، باز هم به وصال تو امیب باشیگر تو هزار سال از من غااترجمه: 

 د.یل نماتو را تحمّ يدور توانستنمی، دل یساختیظهورت مشغول نم به وعدةگر مرا امرا قطع کند. 

 القوابعوج( بوا ) يدانود، از اموام مهودیمنتظوران مو زمورةنته خود را از یز عالوه بر این یسلمان هرات 

 کند:یاد می «و مُنتظِر یمنج»

ا، یوز/ منجیوسوهم ماسوت/ اعتوراض نن:/ انتظار ین چنیا سرایدمیکاروان عشق!/ کاروان حماسه  يشوایپ

 (34 :1333، یهرات) !اينشستهخدا  ةرز منتظر/ چشم بر اشاین تو نیقی

ث بوه یون احادیوا ةاسوت. از جملوشوده  یواد« مُنتظِور» لقبعج( با ) ياز امام مهد يواترات متیدر روا 

َْ و ْلِد : ِإَ ا  ََّواَلْ  َ َ  َ »که فرمودند:  کنیممیص( استناد )امبر اکرم یاز پ یسخن ِة ِم ََ اْ َِئم  ْ  وَ  حمم دة  َ ْْسَا   ِم َعَِ
 : ْدَتلَّر  َ ، فََّراِبع َها ه َو اْلَقاِئع  اْلَمْأم ول  اْلم  هوم آمدنود:  یتن از امامان از فرزندان من در پو 3نام  کهیهنگامَواحلََْس

 :1413طبرى آملى صغیر، ) .«استر ، او امام قائم و مأمول و مُنتظهاآنن یو حسن و چهارم یو عل محمّد

441) 

بوه  یانتظوار صودور اذن الهو ز دریعج( مانند مردم، خود ن) يچون امام مهد ،ات متواتریس روار اساب 

کوه دارد  یو جور ستم سوتمگران و ظالموان را از نابسوامان دربندام نموده و جهانِ گرفتار یرد تا قبیسر م

ق محقّو دا کردن مردم جهان اسوتیت و کمال پیکه همانا هدا را یاله يایبخشد و اهداد بلند انب ییرها

شودن  یوالنه از طویورا کنا« ل انتظواریول»ز یون يهند ينامند. موسوین جهت او را هم مُنتظِر میسازد، به ا

 داند:یم يبت کبریانتظار و غ

 نِتلّّّّّّّّار فََّهّّّّّّّّلاال اِل يّّّّّّّّدّّّّّّّّا لَ يطالَّّّّّّّّ  َعََ 
 

ََ الزکّّّّّّّّّّّيّّّّّّّّّّ   ِل االنتلّّّّّّّّّّّاِر غَّّّّّّّّّّّديّّّّّّّّّّلَِ ْاب
 (12: 1333، يسومو) 

 هست؟ ییشب انتظار فردا يا برایآ .شده است یما طوالن يانتظار برا هايشب! یفرزند پاک ياترجمه: 

 رانیوا ملّوت، اندبرخاسوتهعج( ) يها به انتار وجود امام مهدفرقهاز  یکه برخ ي، در عصرپورامینصر یق

زبوان  يبت کبوریشدن غ یو طوالن يدوراز غم  و شماردبرمیعج( ) حضرت یرا به عنوان منتظران واقع

 شود:یان عشق و فراق را متذکّر مینه میرید دونیامّا پ ؛دیگشایه میگال به

 ابوه انتوار توو امّو خوانودمیجغد بور ویرانوه 

 م، یادم آمودخواستم از رنجش دوري بگوی
 داردبویی از آن گنجینه  هاهویرانخاک این  

 خویشوواوندي دیرینووه دارد ،عشووق بووا آزار
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 قوراريبی بوا کشودمیدر هواي عاشقان پور 
 

 

 آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد
 

 (423: 1331، پورامین)

زدان جهوان یو، اندوه و مربوط به اگیريگوشه، یتی، سرما، تاری، بدبختبدشگونیجغد، نماد هراس،  

و مورگ بوود.  ي، گرفتواريارمویب ةنراموون خانوه، نشوایون جغد در پیرباز شیران، از دین است. در ایریز

 (1332، یجفن)

گور دشومنان حضورت یت و دیووهاب منحرفوه ماننود يهوااز جغد، فرقه پورامینرسد منظور یبه نظر م 

ایون، ن وجود یا با اامّ ؛پردازندمیعج( ) ير معاصر به انتار وجود امام مهدکه در عص باشدعج( ) مهدي

 صور یاسوت کوه در وجوود ق ايهنویریاسوت. انتظوار درد د نباختوه رن  هنوز هم انتظار در فرهن  شاعر

 شه دوانده است:یر پورامین

 امانتظاريچشووماز نووو شووتُفت نوورگس 

 تووا شوود هووزار پوواره دل از یوو  نگوواه تووو

 روممویگر من به شوق دیدنت از خویش 
 

 امقووراريبیگوول کوورد خووار خووار شووب  

 امدیووودم هوووزار چشوووم در آیینوووه کووواري

 مبوا خوود بیواریَ روم کوه توومیاز خویش 
 

 (114: 1331، پورامین)

 د:یگوین مین چنیعج( ا) يز در انتظار امام مهدیابوالحب نمحسن 

ّّّّّّّّّز یَمضّّّّّّّّّوَ  یَمضّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّل  َو ََل نَّْه    يٌّّّّّّّّّل َو ِ ي
ّّّّّّّّّّّّّّّّّة   َّّّّّّّّّّّّّّّّّد ليَ َّّّّّّّّّّّّّّّّّة بَع ّّّّّّّّّّّّّّّّّاِل ليَ ّّّّّّّّّّّّّّّّّد  الَي  نّ عِ 

ّّّّّّّّ یهّّّّّّّّا  نّّّّّّّّا َخت ّّّّّّّّوَ  ّّّّّّّّي  بَّ  عارضّّّّّّّّْ ي   َض الش 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّ  ِبر   َّّّّّّّّّّّّّّّ الَت  ّّّّّّّّّّّّّّّا َم ّّّّّّّّّّّّّّّاَک ي  ل  َمواهب ّّّّّّّّّّّّّّّ ي
ّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ َلعّّّّّّّّّّّّّّّّل  َن ّّّّّّّّّّّّّّّّ   ِغياهَب ّّّّّّّّّّّّّّّّب ا    د  ا   

ّّّّّّّّ یهّّّّّّّّا  نّّّّّّّّا َخت ّّّّّّّّوَ  ّّّّّّّّ ضَ ي  بَّ  عارضّّّّّّّّْ ي   الش 
 

 (53: 1335ابوالحب، )

ق وفّکه ما م یدر حال ؛ا گذشت و گذشتهند! نسلشویاو خسته نم هايبخششدیگران از ه ک یکس ياترجمه: 

 باشود کوه  یصوبح اهوآن يد بورایشوا ؛میشوماریمو يگوریپوس از د یتویهوا را م. شبیتو نشد يایدن رؤیبه د

را  يروزگوار .نشست منتظور بوودم امچهرهبر  يریپ يدیسپ کهزمانیتا من  و کند یاو را نوران بتیغ يهایتیتار

 .کنمیطلبم و سپس او را سرزنش میم یکه تو در آن هست

 پووراموینقیصر  و عج( در فرهن  شیعیان است) عصرولیر و امید به ظهور حضرت جمعه نماد انتظا 

 داند:یالد حضرت آدم مین را همسان با مبودن آ دّسمق

ي هبووط آدم/ هموان وقوت هوام؟/ پسینگاه جمعه؛/ هموان لحظوهدماد هايشورهدلباز هم غم؟/ چرا باز 

 (155 :همان) میالد آدم
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والدت  آنتوه یتوی :عوج( دارد) ياز چند جهت اختصاص به اموام مهود ،انیعیروز جمعه در فرهن  ش

 ،1333، یمجلسو)ظهور آن جناب روز جمعه خواهد بوود.  آنتهگر ید ؛روز بوده است عج( در آن) امام

 شواعر بوا استشوهاد بوه ،گفتد یبا پورامینصر یر نظر قروز جمعه د منزلتشأن و  دربارة( امّا 331 :52 ج

ص( ) امبر اکورمیوپن سوخن از ین به ایبنابرا ع( سخن گفته است؛) ث متواتر در مورد حضرت آدمیاحاد

و  ها است و پیش خداى عزّروزسیّد  روز جمعه»فرمودند: ع( ) م که در مورد حضرت آدمیکنینده مبس

را در آن آفریوده و آدم را  ع()آدم  جولو است خداى عوزّ  تربزرگن و عید روزه از روز عید قربا جل

 (232 :1ج  ،اتبیه، یابن بابو) «و... ن فرو فرستاد و آدم را در آن قبا روح کردهیدر آن به زم

 کند:یاد می گونهاینو از انتظار  شماردبرمی ناشدنیوصفعصر انتظار را  يهاقراريبی، یسلمان هرات

ست/ ین قدرآنن را اندازه کنم/ و جرأت من یزم قراريبیسم/ و ینات نویمن کدامم/ که فهم عظمت کا

 (135: 1313، یهرات) که طوفان را به ادراک آورد

 ده است:یر کشیبه تصو گونهاینعج( را ) يز انتظار امام مهدیلحب نسن ابواخ محیش

ّّّّّّّّّّّّّّّد شّّّّّّّّّّّّّّّاَب  نَوا ّّّّّّّّّّّّّّّيدا إنتلّّّّّّّّّّّّّّّارا    َلَق
ّّّّّّّّّّّّّني   ّّّّّّّّّّّّّلِ  َع َّّّّّّّّّّّّّ ک  ّّّّّّّّّّّّّا  َع  بَِدْهسّّّّّّّّّّّّّْ غائب

 

 د لَِدطْصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرک ع َ زامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد  َوََل نَ  
 َمدامّّّّّّّّّّّّّّّّّّا   راَک َولَّّّّّّّّّّّّّّّّّّو ن  َّّّّّّّّّّّّّّّّّّ یَتد ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 (133: 1335ابوالحب، )
شوما عوزم خودموان را جوزم  يروزیوپ يبوراایون با وجوود  ت؛د گشیما به خاطر انتظار سف یشانیپ يهاومترجمه: 

 باشد. رؤیایشاگر  حتّی ؛یب هستیغاند یکه آرزو دارد تو را بب ايدیدهم. به جانم سوگند که تو از هر ینترد

شاعر انتظار او، انتظوار  ةدیبه عقا امّ ؛ر گشته استیعج( پ) يوالحب، به انتظار آمدن امام مهدمحسن اب 

 نترده اسوت. ايشایستهاو، حرکت  يروزیپ يدن به محبوب و آرزویبوده و شاعر در راه رسن ايسازنده

از  برگرفتوه توانودمی ،شاعر 4ت و از جمله هر ین انتظار در وجود بشریت ام که علّیان کنیم بید بتوانیشا

 برپوایی( و عوج) مهوديظهور امام  تر باشد که مسألةات متوایم و روایدر قرآن کر یح الهیصر يهادینو

نوور،  55توبوه،  33و  32)قورآن  متعودّدات ی، از آاندبرشمردهخ یتار یمات حتمحتومت عدل را از مسلّ

اسوتنباط  یحج( به خووب 41افات، ص 111و  113سجده،  33و  33قصص،  4اء، یانب 125 و 125غافر،  51

پاکوان و صوالحان  ا بوه دسوتیوش دارد کوه حتوموت مطلوق دنیرا در پ یمیگردد که جهان روز عظیم

ل یعوج( و تشوت) يکشوند، هموان روز ظهوور اموام مهودیر مورا که مسلمانان انتظا يخواهد افتاد و روز

چشوم بوه راه  ،ات جهانابد. تمام کائنییت تحقق میبشر يکه آرزو يروز ؛ع( است) بیتاهلحتومت 

ع( در ) . اموام صوادقدر رکوود نشسوته باشوند آنتوهبی ؛اندگشوودهص( دست بر دعا ) محمّدآل  یمنج
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ّّر  يّّؤِمدّّوَن بِال َ يََ يال ِّّّ»: انوودفرموده (3 /بقووره) «ِ  َو...يّّؤِمد ّّوَن بِال َ يََ يال ِّّّ» تفسوویر ّّقٌ يِّّبقِ  ِ : َمَّّ  قَّ « اِ  القّّاِئِع  ن ّّ  خ 
 «.حوقّ بداننود را آن اورنود ویموان بیعوج( ا)ام قوائم یوقبه است که  یدر حقّ کسان :ِ [يؤِمدون  بِال َ يََ ي]ال ِّ»

 (351 :1331مان، یسل)

 بشارت به ظهور .1-1-1

 انودداده یبودند که بشارت به ظهور مصلح جهوان ین کسانیاوّلع( از ) ص( و امامان معصوم) امبر اکرمیپ

ردازنود. شواعران پیش موید و به اصالح امّوت جودّ خووینمایپر از خفقان و ظلم ظهور م یطیمحکه در 

 يرضوا موسووسویّد  .انوددادهعج( ) يش بشارت به ظهور امام مهدیر خوان اشعایز در مین ياریبس متعهّد

 یبر وطنش، بشوارت بوه وجوود اموامرفته  ياهمتیعراق و نامال ط خاصّیط و شرایمح برحسب، يهند

 د:کنیپر از اختناق و ظلم ظهور م یطیحان میدهد که در میم

ِّّّّّّّّّّّّّع إن طّّّّّّّّّّّّّاَل لَ   َ ّّّّّّّّّّّّّ   يَوإن  زَمّّّّّّّّّّّّّاَن اللَ 
 

َعَّّّّّّّّّ َکثَّّّّّّّّّ      بّّّّّّّّّد و ِبلََمائِِّّّّّّّّّ  الَْهجّّّّّّّّّر  يفَّ
 (53: 1333، يموسو) 

طلوع فجر آشتار خواهد  ،یتیان تاریدر م يگردد پس به زود یطوالن هرچندو همانا زمان ظلم و ستم ترجمه: 

 د.یگرد

 دةیسوپ یطلووع ناگهوانعوج( را بوه ) يظهور امام مهدو شب  یتیتارستم را به  يموسو ،تین بیدر ا 

 گونوهاینث متواتر یاحادفجر و  ةر سوریتفس ةیه را در ساین تشبیم وجه شبه ایوانتیکند. میه میصبح تشب

 آکنوده از ظلوم و وحشوت ظهوور  یطویدر مح ،ث متوواتریوعج( طبوق احاد) ي امام مهداوّالًم: یشرح ده

کوه م ینموایص( بسنده مو) امبر اکرمین مورد به سخن پیکند. در ایند و به اصالح جامعه اقدام مینمایم

ت که خداوند به وسویلة او زموین اوست، از ماست مهدى این امّ به دستقسم به آنته جانم »ند: یفرمایم

در  اًیوثان (225 :توابی، یهاللو)« که از ظلم و سوتم پور شوده باشود. طورهمان ؛کندیرا پر از عدل و داد م

 اریتى شوب را کوه نوور صوبح تو جواآنو از  در اصول بوه معنوى شوتافتن وسویع اسوتفجر »سوره فجر، 

فجور  فجور کواذب و صوادق. دانیم فجر بر دو گونه است:یو م ده استاز آن تعبیر به فجر ش ،شتافدمى

ننود کوه کید و آن را تشبیه بوه دم روبواه موشویطوالنى است که در آسمان ظاهر م کاذب همان سپیدى

موان ابتودا در دق از هفجر صا مخروط آن در وسط آسمان. ةباری  آن در طرد افق است و قاعد ةنقط

نهر آب زالل افق مشورق را  مانند ی  ت خاصّى دارد:ت و شفافیّصفا و نورانیّ .ندکیافق گسترش پیدا م

در  ، اعالم پایان شب و آغواز روز اسوت.فجر صادق شود.یو بعد در تمام آسمان گسترده م ردیگیفرام

بوه  ،بعضوى فجور را در ایون آیوه شود.یرد مو وقت نماز صبح وا اک کنندداران باید امساین موقع روزه
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 ةنقط ؛هاى عظمت خداوند استماً یتى از نشانهاند که مسلّمعنى مطلق آن یعنى سپیده صبح تفسیر کرده

نوور و پایوان گورفتن ظلموت  تیوحاکمآغواز  .ها و تمام موجودات زمینوىعطفى است در زندگى انسان

و  يرازیمتوارم شو).« ن یوافتن خوواب و سوتوتو پایوا آغاز جنبش و حرکوت موجوودات زنوده ؛است

عوج( ) يان ظهور امام مهدیوجه شبه م ،میان کنیم بیتوانین میبنابرا (443-442 :25ج  ،1314همتاران، 

دهود. در یش شب رخ مویدر دل ظلمت و گرگ و م باره یاست که  یو طلوع فجر، آن طلوع ناگهان

کوه بعود از  طورهموان ؛نودکیه مویو ستم روزگار تشببه ظلمت  شب را یتیتار يهند يموسو ،تین بیا

کنود و یصوبح طلووع مو دةیناگهوان سوپ ،همه جاآن بر  یتیتار ةیشدن شب و گسترده شدن سا یطوالن

آکنده از ظلوم و وحشوت  یطیعج( همچون فجر صادق در مح) يامام مهد .شتافدیاه شب را میس نةیس

 کند.یو به اصالح جامعه اقدام م دیمانیظهور م

آشووب در ظلوم و سوتم  يهواآب يبوا عنووان مقتودا ،عوج() يز از ظهور اموام مهودین یسلمان هرات 

 :کندمیاد یروزگار 

مسووموم/ طوفووان  يهوواقارچ یآشوووب/ در روزگووار جسووارت موورداب/ و گسووتاخ يهوواآب يمقتوودا يا

 (22 :1333، یهرات) .خاک خواهد گذشت ة/ که بر گسترینیآخر

ن یحتومت حاکمان فاسد و ظوالم بور زموه از یکنا ،«جسارت مرداب»از ر شاعر رسد منظویبه نظر م 

ط یات اسوالممقدّسوهت  حرمت به ه از یکنا ،«مسموم يهاقارچ یگستاخ» ریباشد و منظور از تعب  توسوّ

 ضالّه در عصر معاصر باشد. يهااز فرقه یبرخ

 :دگویمی گونهاینعج( ) يامام مهد یحتمظهور  ةدربار يهند يموسو

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّل  الد ّّّّّّّّّّّّّّّّّّال بِأن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   َف  أ بََّر ِ  ِي
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد ه ع ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ِ سَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعٌة     َع  َو ن  بَِدي

 

َ ّّّّّّّّّّّّّّّّ    ّّّّّّّّّّّّّّّّر    ّّّّّّّّّّّّّّّّدوانا  َوقاِ  ّّّّّّّّّّّّّّّّيقَتل  ع   َس
ّ ِهّّّّّّّّّّّر  بِأْسّّّّّّّّّّّائِِهع وَ   الت اِسّّّّّّّّّّّ   القّّّّّّّّّّّاِئع  ال

 

 (55: 1333، يموسو)
خواهد شد و قاتلش و ظلم کشته  یدشمن يع( از رو)ن یص( خبر داد که امام حس)امبر یل به پیپس جبرئترجمه: 

که  یدر حال ؛برشمردشان یرا با ذکر اسام هاآنپس  خبر داد که فرزندانش نه نفرند؛ امبریز به پین و هم شمر است

 ن آنان قائم مطهّر است.ینهم

ص( اماموان معصووم بعود از )امبر اکورم یوجابر دارد کوه در آن پ ث مشهوریت اشاره به حدین دو بیا 

ان شوین ایع( و آخور) یاموام علو هواآنن یاوّلکه فرمایند؛ ابر انصاري معرّفی میبه جب یبه ترتش را یخو

 (521 :3ج  ،1331، يقندوز) .استعج( ) يامام مهد
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إن  مَّ  الع سِّر » شوریفة ةیش بر طبق آیو آسا یدن به راحتیو فشار را، رس ی، عاقبت هر سختيهند يموسو
 :کندمی معرّفی (5 /شرح)« سراي

َ  ع قَبّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّلِ  ِضّّّّّّّّّّّ  یَولِکّّّّّّّّّّّ  ِشّّّّّّّّّّّد    وَ  ق  يک 
 

 سّّّّّّّّّرٌ يرَ ّّّّّّّّّاٌ  َوإن  الع سَّّّّّّّّّر ِمَّّّّّّّّّ بَعِّّّّّّّّّدِ   
 (53: 1333، يموسو) 

 یآسوان یا بعد از هر سختو رفاه است و همان ی، راحتیهر تنگنا و سخت سرانجامو  یو امّا عاقبت هر سختترجمه: 

 د.یآیم

 ت است:یوه بشراند ان تمام غم ویدهد که پاید مینو يبه آمدن روز، پورامینصر یق

/ از پشوت  !سوخت اداموه يهواجواده يا/ !گمشده در موه يهاروز ي/ ا!دیخوب که در راه يهاروز يا

مثل روز، آمودنت  ي/ ا!روز آمدن يا /!یخدا آب هايچشممثل  ي/ ا!یروز آفتاب ي/ ا!دییدرآها به لحظه

ز/ در یوا، مون نیوا/ با من بگو که آگذرد، هر روز/ در انتظار آمدنت هستم!/ امّیها که من روزی/ ا!روشن

 (55-54: 1332، پورامین) روزگار آمدنت هستم؟

 شانیعج( خواهند آمد و روز ظهور ا) يکه امام مهد داردمیعالم ا ،يهنران یب ون عبارت یشاعر با ا 

ن یواشواعر  پرسوش آرزومندانوةو امّا  برندمیخواهد بود که تمام جهان در انتظار آمدن آن به سر  يروز

 خواهد داشت؟ عج( شاعر حضور) يا در عصر ظهور امام مهدیت که آاس

 دهد:یبشارت م گونهاینعج( ) يامام مهددر مورد  ابوالحبخ محسن یش

 الَعسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّکر  اّمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا    یب شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر 
َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاِن َم  ِبطْصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاخِ  الزم

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّائعِ امل دتَل  بِالق
ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  البشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ   سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاَد  ي

 

 (33 :تابیابوالحب، )
اد که که قائم، منتظر و صاحب عصر و زمان است، بشارت د )عج( ع( به وجود امام) يامام حسن عسترترجمه: 

 دارد. يبشر سرور یبر تمام

کوه  يروز دهود؛یبشوارت مو ین را به روز بزرگویزم ،یر ادبیسرشار از تعاب یاتی، در ابیسلمان هرات 

 ده خواهد شد:یچگردد و بساط ظلم و ستم در جامعه بریعج( گسترده م) يامام مهد یحتومت جهان

 :1333، یراتوه) .بزرگ/ بشارت دادند ين را/ به روزیربودند/ و زم خفّاشسرخ/ مجال را از  يهاچراغ

24) 

مان الزّباشد که در آخر یمانیسرخ نماد پرچم سرخ  يهاچراغ ،یرسد در شعر سلمان هراتیبه نظر م 

ن نوور یحوق عو ،میدانویکه مو گونههمان د.یربایکه نماد دشمنان اسالم است م خفّاشات را از یمجال ح
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ث مشهور از اموام ین حدیاز ا برگرفتهن اعتقاد شاعر یا رسد،یند. به نظر مزانیاز نور گر هاخفّاشاست و 

در ی  سال و ی  ماه و در  ،سفیانى و خراسانى و یمانى خروج این سه،»فرمودند: ع( باشد که )صادق 

آن، موردم باشد؛ زیرا یبه هدایت نزدی  نم« یمانى رچمپ» دازةخواهد بود و هی  پرچمى به ان ی  روز

 (325 :تابی، راوندى نیالدّقطب)« ند.کیرا به جانب حق دعوت م

زبوان ظهوور یخواهد مینته میدهد و مثل این بشارت میعج( را از مشرق زم) ي، ظهور امام مهدپورامین

 :دینما معرّفیرا مشرق 

 نهوووانیکنووود آن آفتووواب پطلووووع موووی

 پرد، نشانه چیست؟دوباره پل  دلم می

 ز سووومت مشووورق جغرافیووواي عرفوووانی 

 آیود کسوی بوه مهموانیام که میدهشنی
 

 (423: 1331، پورامین)

ه بور یورا شاعر بوا تتیز ؛کعبه است ،«یعرفان يایمشرق جغراف»منظور شاعر از عبارت  رسد،یبه نظر م 

ده ین بواور رسویوا بوه ،ردیوگیصوورت مو متّهعج( در ) يهدر امام منته ظهویث متواتر در مورد ایاحاد

 کوه  عوج( بسونده کورد) يمهود ظهوور اموام ع( در مورد محلّ) ن سخن از امام صادقیتوان به ایاست. م

آن  ه الحورام داده و بوهدر حالى کوه پشوت بوه بیوت اللّو ؛خواهد بود قائم در آن روز در متّه»د: یفرمایم

ن و نقوش یاز مشورق زمو ،اتیاز روا ياریدر بس( 323 :تابیبی زینب، ابن ا)« ..پناهنده شده صدا میزند و.

کوه در  ییکشوورها ات، بوه هموةیمشرق در روا اد شده است. واژةیاز آن ش از ظهور و پس یمردم آن پ

شاعر با اشواره  ،زین دوّمت یر بد (551: 1331، ياتونه)شود. ی، گفته ماندشدهحجاز واقع  يقسمت خاور

م مو هوادل یعج( بوه مهموان)م آمدن اما يوج انتظار را براا ،دن پل  دلیپر انةیباور عامبه   کنود.یمجسوّ

 :دارد همراه خود بهها را با نهیآد شهر ینشسته است که کل يبه انتظار مرد ،گرید یتیدر ب پورامین

 دیگشایرا م یرگیناگهان قفل بزرگ ت
 

 

 

 

 ردنه دایید شهر پر آیآنته در دستش کل 
 (423: 1331، پورامین) 

 یمهدو نة فاضلةید. م1-1-3

شوه یستن فارغ نبوده و همیبهتر ز شةیانسان از اند گاههی اد مانده است، یخ به یتار که در حافظة جاآنتا 

 یدر زنودگ ایون رؤیورا نظاره کرده است. ا هادوردست، تریافتهسامانبهتر و  ايآیندهافتن ی ينگاه او برا

 امّوا  م.یابیوموی« فاضوله ةنویمد» ةاندیشورا در ن آن یاسوت و بوارزترافته ی تبلور یمختلف هايگونهه انسان ب

عوالم  یق آن را پوس از ظهوور منجوکوه تحقّو یاسالم نة فاضلةیات مدین خصوصیترن و برجستهیترمهم
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 و عودل نوةیمد افتوه اسوت:ی ین تجلّین چنیشاعر ا 4در نظر هر  ،انددادهج( به ما وعده ع) يت مهدیبشر

 .رفاه نةیمد

 عدل ةنی. مد1-1-3-1

حتوموت اموام  ةیکه تنها در سابوده است  شهريآرمانتحقّق  يدر جستجو ،شیات خویبشر در طول ح

 االمور ر زیوارت صواحبدبوارز آن عودالت همگوانی اسوت.  صوةو مشخّ گورددمیعوج( محقّوق ) يمهد

، عوج() خصوصیات قیام و حتوموت اموام زموان . در(ملشّتهرالس   عَْ القائع املدتلر و العّدل ا)خوانیم: می

آن  گسوتريعدالتکه در روایات بر ویهگی  قدرآنروشنی ندارد. عدالت و قسط  ةهی  ویهگی به انداز

حضرت تأکید شده، بر سایر مسائل چنین ابرامی نرفته است و این نشان از برجستگی این مهوم در دوران 

 (434 :1331اي، تونه)ظهور دارد. 

 ق عوج( محقّو)عودالت اموام مهودي  یةموسوي هندي، فرجام نابودي حتومت ظلم و ستم را تنهوا در سوا

 داند:می

ّّّّّّوَ  ّْ َّّّّّّْورِ  یَوي  َ  اْ  ّّّّّّْدِل َسّّّّّّيِ دِ  ِبسّّّّّّا  يف َع
ْدَّّّّّّّ  م طْْصِّّّّّّّ يا    فَّّّّّّّأنَّْتَا هِّّّّّّّّا اْلَقّّّّّّّْول  إْن   

 

َِ احْلَِديِّّّّّّّّّّ  بِِّّّّّّّّّّ  الد ْشّّّّّّّّّّر    ي  ِ ْلِويَِّّّّّّّّّّة الّّّّّّّّّّدِ 
ّّّّّّّّّّوَا إمّّّّّّّّّّا   عّّّّّّّّّّادِ و   ّّّّّّّّّّر    اَ مّّّّّّّّّّر      ل  َ ْم

 

 (55-53: 1333موسوي، )
 برافراشوتهاو  هاي دین حنیف بوه وسویلةهم پیچیده خواهد شد که پرچمی درو بساط ظلم با عدالت آقایترجمه: 

ته باشد که فرمان او گفتار این است که واجب است امام عادلی وجود داش ةنتیج ،شود. اگر خوب گوش کنیمی

 فرمان است.

، که خداوند به خاطر گسترش عودل بوه فرموان او جهوان را اداره نمایود و عودالت یام عادلوجود ام 

توانود یم يهند يواجب است. کالم موسو يدر هر عصر ،ها باشدایشان در واقع دلیل بقاء حیات انسان

ه ت نخواهود بوود کواز حجّ ین هرگز خالیزم»که فرمودند:  باشدص( ) امبر اکرمین سخن پیاز ا برگرفته

« باطول نشوود. پروردگوارنّوات حضورت یهوا و با خائف و نهان خواهد بود تا حجّتیو  ا ظاهر و آشتاری

 (12 :1331مان، یسل)

 :گویدمیعج( ) يعدالت امام مهد ز دربارةیمحسن ابوالحّب ن

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدال    َ مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا َُي هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا َع
 َيسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّود  َعطْصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر   یَخت ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

  َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّررِ  قَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد م   بِالس 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ََ ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ا عطْصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ  یَع  َ ي

 

 (33: تابی ،والحباب)
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 ینتوه عصور حتوموت او، بور تموامیتا ا ؛پر شده باشد يکه از شاد طورهمانکند ین را پر از عدل میزمترجمه: 

 ابد.ییم يبرتر يهاصرها و دورهع

م مو يبوا بورایز يریبن و تعایدلنش یرا با زبان سلمان هراتی، عدالت موعود  کنود کوه یخواننوده تجسوّ

دلیول جنوبش و تتواپوي زموین افسورده،  کوه یعودالت ؛آن اسوت قدر انتظار تحقّ يان متمادیت سالیبشر

دادگاه محاکمه و به دار آویختن ظالمان دهر است. سلمان هراتی، زموین را بوه انسوانی تشوبیه کورده کوه 

 است: ل کردن جهانمتحوّ يبرا بلند منتظر گامی

کشیم/ گووش را ظالمان دهر را به دار می ر جهان/د بهار عدل داي دلیل جنبش زمین قسم به فجر/ تا تولّ

عتوراد سوبز بواغ را کند./ در بهوار، ام عادلی بزرگ را منتظر، شماره میدهیم/ گابه نبا تند خاک می

 (33-32 :1333هراتی، ) يادادهشتفت/ اذن رویش بهار را تو که می امدهیشن

در عصور ظهوور بور  کنود کوهیم مویترسو يریعوج( را در تصوو) يام مهود، عدالت اموپورامینصر یق 

 :م خواهد شدیتقس يت به طور مساویّبشر یگات در زندیعناصر حرود و همة ینم یظلم کس یه

 .سوتین یا و آفتواب/ در انحصوار کسویودر/ سوت یکه مشق آب عمووم يروز که باغ سبز الفبا/ يروز

 (54: 1332، پورامین)

 صوةعودالت را بوه عنووان مشخّم یتوانیم ،يهدوم نة فاضلةیمد دربارة شعر شاعران معاصر یدر بررس 

( در موورد عودالت ص) امبر اکورمیون سوخن پیوبرگرفتوه از ا نیوم و ایینموا معرّفیشهر ن آرمانیا یاصل

نيا َخّت  يَقّوَ  ِمَّ  َمّج ر ّل  ِمَّ ولِّد احلسّنِي ُيَّ  ا ر َ »فرمودند:  است که عج() يامام مهد یجهان  ال َ ِّه   الد 
مّعدال  َ ما م    یدر حوال ؛دیوایب ،نیحس فرزنداناز امّت من، از  ينته مردیرسد تا ایان نمیبه پا ای: دنا  َِ َّ  ظَ 

چوون  (215 :5ج  ،1425، یعامل حرّ)« کند.یاز ظلم پر شده است از عدل پر م که طورهمانن را یکه زم

و سراسور  را برانودازد ظلوم و سوتم - کوه رَوَد هاجن و  که افتد هایسختپس از  - درآیدعج( )مهدي 

مگور اینتوه از برکوت عودل و احسوان او  هی  جاي در زمین باقی نمانود؛ پر کند.زمین را از عدل و داد 

 و گردند مندبهرهنتویی  انوران و گیاهان نیز از این برکت، عدالت و داد،ی جحتّ ؛فیا برد و زنده شود

 (33: 1332می، حتی) شوند. ازینیبان مهدي، توانگر و در زم ة مردمهم

 رفاه نةی. مد1-1-3-1

 یتی ده بودند.یآن را ند يایدر خواب هم رؤ یدند که حتّیرا آفر شهريآرمانش یشاعران در شعر خو

عوج( ) يحتوموت اموام مهود یةش موجود در سوایرفاه و آسا ،يشهر مهدوآرمان هايصهمشخّاز  گرید



 15/ بررسی تطبیقی سیماي امام مهدي )عج( در شعر معاصر فارسی و عربی )مطالعة موردپهوهانه: ...( 

 

ش را یشوهر خوو، آرموانيهنود يموسوو .انودهکردم یترسو يهنور یانیوا را با بین رؤیاست که شاعران ا

 کرده است: معرّفی گونهاین

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّور     َوإّن ِ َ ر     ن حِيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنَي ظ ه 
  ِّّّّّّّ ّّّّّّّا َمي ّّّّّّّر  احلَي ِّّّّّّّ  قَّ ّّّّّّّْ ِب ّّّّّّّرَ َوحيي  یالثّ 

ّّّّّّّّلِ  مّّّّّّّّأ َ   ّّّّّّّّر  َو َّّّّّّّّ  ا رِ  ِمَّّّّّّّّ ک   َويَّه
 

 لِيدَتِشَّّّّّّّّّّّر املَعّّّّّّّّّّّر وف  يف الد ّّّّّّّّّّّاِ  َوالِّّّّّّّّّّّ    
ِّّّّّّّّّّّّ  فَّتَ  ّّّّّّّّّّّّيض  الد ِجي ّ ر هّّّّّّّّّّّّا َف   َمّّّّّّّّّّّّر  َوُي

ّّّّّّّّ   فَّّّّّّّّ   ََيهّّّّّّّّا َدٌ  َهَّّّّّّّّدرٌ  یيبَقَّّّّّّّّورِ   َع
 

 (53-51: 1333، يموسو)
او قطورات  به واسطة و مردم منتشر کند انیدر م یتیر و نیتا خ فرارسددوارم که هنگام ظهور او یهمانا امترجمه: 

ن از هر گناه یزم چهرة و تا سرخ گردد فروریزد آن بر رن تیرهسرخ  هايخونن مرده را زنده کند و یباران، زم

 نماند. یباق ايرفتهآن خون هدر  يپاک شود و رو يدیو پل

ت ی از دو باوّالً ر برشمرد:یموارد زدر توان یرا مشاعر شهر آرمان اتیخصوص ،ات فوقیاب با توجه به 

 يددوران حتوموت حضورت مهو يهایهگیاز ویتی که  برد یر و برکت پیخ به انتشار توانمینخست 

 يکه با ظهور حضرت مهد آیدبرمی سوّمت یو ب دوّمت ی، بدوّم مصراع ازاً یج برکت است. ثانعج( روا)

 يبور روبناحق که  یگردد و انتقام هر خون مظلومیپاک م يدیاز وجود هر گناه و پلن یزم عج( چهرة)

( اسوت ع) از اموام صوادق یده شاعر، برگرفته از سوخنین عقیا. خته شده است گرفته خواهد شدیرن یزم

و ده روز نخسوت  اآلخرجموادي  شود، در تمام ماه یعج( نزد) يچون هنگام ظهور مهد»که فرمودند: 

آن،  لةیده باشوند. پوس خداونود بوه وسویو، مانند آن را ندآن هنگامبر مردم ببارد که تا  یماه رجب، باران

 :1313حووزه،  مجلّوةندگان سویاز نو یجمعو)« اند.یبرو اندخفتهشان یهاکه در قبر گوشت بر بدن مؤمنان

323) 

خودا بوه زودى بعودِ هور : َسَّيْجَعل  ا    بَّْعَّد ع ْسّر  ي ْسّرا  » :فةیشور ةیوآبا اقتباس از مفهوم محسن ابوالحب،  

عصور ظهوور  ،شیطبوق اعتقوادات خوو او گوید.یمو رفاه  یراحتاز ( 1/ )طالق «سختى آسانى قرار دهد

 داند:یها میام سختان تمیپادوران )عج( را  يام مهدام

 بِّّّّّّّّدل  ع سّّّّّّّّرنايوِ  يّّّّّّّّهللا  بَعَّّّّّّّّد ال یَعَسّّّّّّّّ
 

 سّّّّّّّّّّّريَعِقب ّّّّّّّّّّّ  اليإن العسَّّّّّّّّّّّر  سّّّّّّّّّّّرِکَ يبِ  
 

 (32: 1335)ابوالحب، 
ش و رفاه ی، آسایرا سختیز ؛ل کندیبه رفاه تبدبا تو را  هایمانسختی ،امروزاست که خداوند بعد از د یامترجمه: 

 دارد. یرا در پ

و شواعر  یابودمیق ظهوور محقّو ةیتنها در سوا امنیتفصل بخشش و برکت و  ،پورامینصر یق ةدیه عقب 

 ابد:ییعج( نم) يت امام مهدیجز وال یمنپناهگاه ا
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 فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید

 سایه امون کسواي توو مورا بور سور بوس
 چشووم تووو الیحووه روشوون آغوواز بهووار

 

 هوواخوانیغزلهووا و فصوول تقسوویم غووزل 

 هوواوحشووت عریووانیتووا پنوواهم دهوود از 

 هوواطوورح لبخنوود تووو پایووان پریشووانی
 

 (355-355: 1313، پورامین)

 د:یگویم گونهاینن مورد یز در این یاتسلمان هر

 .م کنودین موا تقسویمش را بواستراحت/ آرا ةیست او رنج را/ از آرنجمان پاک کند/ و در سایمگر قرار ن

 (32 :1333، یهرات)

بودون جنو  و  یرها، جهوانایافتن تمام معیباعث ارزش  ،فاضله ةنیدر مد ت جهان رایامن ،پورامینصر یق

 داند:یم يریدرگ

 يخش  شوده، آن روز/ از ال يهاکنند/ پروانهیمت احساس/ مثل لباس/ صحبت نمیق يکه رو يروز

 ةکهنو هايکفشکشد/ و یازه می/ خمهامسلسلخواب در دهان کنند/ و یم کتاب شعر/ پرواز هايبرگ

که آسمان/ در حسرت ستاره  ي/ روزخورندی/ با تار عنتبوت گره میمیقد يهادر کنج موزه /يزسربا

 (54-52: 1332 ،پورامین) .ستاره نباشد/ محتاج يزن رویچن يکه آرزو ينباشد/ روز

از  یتوی (هامسلسولهاي سرباز( و )خوواب در دهوان با استفاده از تعابیر )تار عنتبوت بر کفش شاعر 

در  و کشودمیر یبوه تصوورا در عصر ظهور  هاجن افتن یان یپایعنی  ؛يمهدو ةفاضل ةنیمد اتیخصوص

ا را به یدن ،شاعرکنند( یم پرواز/ شعر کتاب هايبرگ يال از/ روز آن شده، خش  يهاپروانه)عبارات 

کوه  يروز د؛یرسو ت خواهودیوو امن یعج( به آرامش واقعو) يدهد که با ظهور امام مهدید میون يروز

در  یالهو ن وعودةیوا یتجلّو ،اتیون ابیواافت. یق خواهند تحقّ یاله يهارد و وعدهیگیجهان جان تازه م

لَد ع ِمَّ بَّْعِّد َ ّْوِفِهع  ْمدّاَ يَعبّ د وَنيِن ي... َولَ »د: یفرماید بود؛ چون خداوند منعج( خواه) يام امام مهدیزمان ق  ب ّدِ 
یبه، شوا هی یبو .مه آنان پس از خود و اندیشه از دشمنان ایمنى کامل دهدبه ه...  ا  ...: يش ّ ْشّرِک وَن ِ  يال 

ق تحقّو یاله ةن وعدیهنوز هم ا تاکنونخ یتار يچون از ابتدا (55/ قصص)« شرک و ریا پرستش کنند...

شوان یا یل حتومت عدالت جهوانیعج( و تشت) ين روز همان روز ظهور امام مهدیدا نترده است و ایپ

، حتوموت ث متواتر و با زبان شعر و احساسواتیه بر احادیبا تت ،عرب و فارس ر معاصرشاع 4هر . است

 .اندکردهخوانندگان تجسّم  يفاضله برا نةیعج( را تحت عنوان مد) يهدامام م عادالنة

 

 



 11/ بررسی تطبیقی سیماي امام مهدي )عج( در شعر معاصر فارسی و عربی )مطالعة موردپهوهانه: ...( 

 

 دیدگاه متفاوت شاعران .9

وقعیوت متوانی و ، بنوابر مپورامینرضا موسوي هندي، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر سیّد 

ایون  تفاوت نگرش اراي اسلوب و بیانی متفاوت هستند.در مورد امام مهدي )عج( د وجودیشانفتري و 

غیبت و در  رجعت، پاسخ به انحرافات در زمینة همچون القاب امام مهدي )عج(، یشاعر در موضوعات 4

 تجلّی یافته است. سامرّاسرداب  مسألةمورد 

 (القاب امام مهدی )عج .9-1

بووده اسوت و در  زموان آخورجهان در انتظار منجی و موعوود مصولح  ،ت تا به امروزتاریخ بشریّ ،از ابتدا

رضا موسووي هنودي و محسون سیّد  متفاوت یاد شده است. هايناماز این مصلح با  ی،کتب ادیان مختلف

ر اموام مهودي گسترده از القواب متووات اطاّلعمحیط اجتماعی و فرهن  کشورشان و  برحسب ،ابوالحب

 پوورامویندر حالی که سلمان هراتوی و قیصور  ؛اندکردهمتفاوت در شعرشان یاد  القاباز ایشان با  ،)عج(

و در شعر خوویش از القواب متوواتر ایشوان  اندکردهتنها از امام مهدي )عج( با تعابیر ادبی مختلف بسنده 

 .اندنبرده ايبهرههی  

احب صو) يهوانواماز امام مهدي )عج( بوا ات متواتر، یتباس از روابا اق، و محسن ابوالحب يهند يموسو

 د:نکنیاد می و صاحب زمان( عصر

ّّّّّا ّّّّّيَ  لَد ََ ّّّّّا فَّ ّّّّّا  ّّّّّاخَ  الَعطْصِّّّّّر  درِکد  ي
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّا َرغّّّّّّّّّّّّّّّّد    ّّّّّّّّّّّّّّّّيَ  لَد  ِورَد هّّّّّّّّّّّّّّّّين ال َع
 

 (12: 1333، يموسو)

بوراي موا آسایشوی  نوداریم و زنودگی ايبهورهت و اي صاحب عصر ما را دریاب که براي ما جز تو، لوذّترجمه: 

 ندارد.

َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاِن َم  بطْصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاخِ  الزم
 

  َ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  البشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ  سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاَد  ي
 

 (33: تابی ،حبلبواا)
 به صاحب زمان، کسی که بر تمامی بشر سروري دارد.ترجمه: 
بوه حضورت مهودي )عوج( « صاحب الزّمان» )ع( رسیده نیز عنوان بیتاهلدر احادیث فراوانی که از  

ششمین فرزند من باشد کوه دوازدهموین  ةدربارقاً غیبت محقّ»دند: اطالق شده است.امام صادق )ع( فرمو

قّائع بّاحلق على بن ابى طالوب اسوت و آخرشوان  هاآن اوّلامامان رهبر است پس از رسول خدا )ص( که 
از  ،آن اندازه که نوح در قوم خود ماند ؛خدا اگر در غیبت بمانده است. ب الزمان ّاخ و  بقيّة ا  َ يف اْ َْر ِ 
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)ابون « ه پور از جوور و سوتم شوده اسوت.کچنان ؛دنیا نرود تا ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد نماید

 (11 :2ج  ،تابیبابویه، 

 کنند:یاد می« قائم» از امام مهدي )عج( با لقب ،بوالحباموسوي هندي و 

ّّّّّّّد    و الَوطّّّّّّّأِ  ال ِّّّّّّّج   هَّّّّّّّو القّّّّّّّائع  املَه
 

ّّّّّّّّّّّا  َِّّّّّّّّّّّّر  ا طّّّّّّّّّّّواَد ير    ّّّّّّّّّّّا ي َِّّّّّّّّّّّّر   ِِب  ال
 

 (53 :1333)موسوي، 
ضوعیف  هايانسوانهواي همچوون کووه را مغلووب او مهدي قائم، صاحب قدرتی است که بوا آن انسوانترجمه: 

 کند.همچون مورچگان می

 الَعسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّکر  االمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا    یب شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّائِع امل دتلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ    بِالق
 

 (33 :تابیابوالحب، )
 شارت داد.ه وجود قائم و منتظر بامام حسن عستري )ع( بترجمه: 

واتري این لفوظ برگرفتوه از احادیوث متو .اندکردهیاد  از امام مهدي )عج( با لقب )قائم( ،اعرهر دو ش 

وانیم به وجه شبه این لفظ، سخنی از پیامبر اکرم )ص( را ذکر کنیم که فرمودند: تدر این زمینه است. می

گوینود کوه پوس از فرامووش موی «قوائم»یعنى از این جهت او را  «ِ ْ ّرِ  ْس  َى اْلقاِئع  قاِئما  ِ َن    يَّق و   بَّْعَد َمْو ِ »

نیز کوه در کوالم موسووي هنودي  (مهدي)در مورد لقب ( 231 :تابیکند. )مجلسی، شدن نامش قیام می

 بوه او مهودي گفتوه »فرماینود: طبوق سوخنی از اموام علوی )ع( کوه موی بایود بیوان کنویم کوه ،آمده اسوت

« آورد.ل را از سرزمین انطاکیه بیورون مویتورات و انجی و کندکار مخفی هدایت می زیرا او به ؛دشویم

 (454 :1ج  ،1331)سلیمان، 

یواد « مرتجوی»و « موأمول» القاببا از امام مهدي )عج(  ،د رضا موسوي هندي و شیخ محسن ابوالحبسیّ

 :اندکرده

 هَّّّّّّّّّّو ال ائّّّّّّّّّّ  املَّّّّّّّّّّأمو ل  يّّّّّّّّّّو   ظ هّّّّّّّّّّورِ ِ 
 

ََبِ يِّّّّّّّّّّّّّ  بَيّّّّّّّّّّّّّ   هللاِ   َ  َواحِلجّّّّّّّّّّّّّر  ي   َوالّّّّّّّّّّّّّر ک
 

 (53 :1333)موسوي، 
 ی  خواهند گفت.به او لبّ حجراألسودکعبه و رکن و  .رودست که به روز ظهورش امید میابی ایاو غترجمه: 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا     یامل رََتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا االم
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلِ   مِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر م عِسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ    ِلک 
 

 (33 :تابی)ابوالحب، 

 رود.او امید می هر گرفتاري به این همان امامی است که برايترجمه: 
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ة امید باشد و مای آنتهیا  آنچهکسی که آرزوي او را دارند و  ؛یعنی امید داشته شده« یمرَتّ»و « مأمول» 

شیخ طوسى )ره( در کتواب غیبوت از شود، به همین معناست. حضرت شمرده می از القاب که نیز «لم ّم ؤ »

سوتمتاران »شود فرموود:  متولّود)ع(  زموان روایت کورده اسوت کوه چوون اموام)ع( امام حسن عسترى 

اکنون کجا هستند که قدرت خداونود را ببیننود؟ از ایون رو  طع شود.مرا بتشند تا نسل من ق خواستندیم

 (231 :تابیمجلسی، )« نامید.« م ؤم ل»امام آن مولود را 

هودي )عوج( از القواب مشوهور اموام م کودام یهاز  ،در اشعار خوویش پورامینسلمان هراتی و قیصر  

ن دو شاعر یا يرا زبان شعریز ؛کنندادبی مختلف در مورد ایشان یاد میو تنها از تعابیر  اندتردهاستفاده ن

 يهواآبمقتوداي » ریبا تعابعج( مهدي ). سلمان هراتی از امام استاز شاعران عرب  تريقو یاز نظر ادب

نجوی، پیشوواي کواروان عشوق و م شوورش، هواياقیانوسآشوب، شوکت طلوع هوزار آفتواب، پیشوواي 

آفتواب » نیوز از اموام مهودي )عوج( بوا تعبیور پووراموین قیصر (34-22: 1333 ،یکند. )هراتیاد می «منتظر

 (324 :1311، پورامین. )کندمییاد « پنهانی

ات متوواتر، یوشاعران عرب با اقتبواس از روام که یان کنین را بیم ایوانتیشاعر م 4اشعار هر  یبا بررس 

 پووراموینو  یکوه هراتو یدر حوال ؛انودبردهش بوه کوار ی)عج( را در اشعار خوو يقاب مشهور امام مهدال

 کوه انودکردهاد یمختلف  یر ادبی)عج( با تعاب يخود از امام مهد یادببیان زبان شعر و  يمقتضا برحسب

 ن دو شاعر است.یاشعار ا يفت هنرظرا دهندةنشان

 رجعت .9-1

کار بورده به  . در فقه شیعه نیز به همین مفهومدانندمیاژه را، بازگشتن و برگشتن شناسان معنی این ولغت

رجعت را بازگشت حضرت مهدي )عج( و قیام او و در نتیجه برگشتن دولت و حتوموت بوه  شده است.

از جهوت وابسوتگی  ة رجعت،مسأل اهمّیت( 12-13 :1335. )شهمیري، اندکردهنیز معنا  محمّددست آل 

اي حیاتی و جهوانی اسوت کوه شویعه و مسألهور حضرت مهدي )عج( است؛ زیرا ظهور منجی، آن به ظه

 (23 :همان)ی بسیاري از غیر مسلمانان به آن اعتراد دارند. سنّی و حتّ

و سلمان هراتی و  اندپرداختهرجعت  مسألةدر میان شاعران مدّ نظر در دو زبان، تنها شاعران عرب به  

دي، به رجعت )نزول( رضا موسوي هنسیّد  .اندتردهاشاره ن مسألهار خویش به این در اشع پورامینقیصر 

ا توا بوه هنگوام نوزول )عوج( ر يرا طول عمر امام مهودیز ؛حضرت عیسی )ع( در عصر ظهور اعتقاد دارد

 :کندیاشاره م گونهاینش یوان خویدر د مسألهن یند و به ادای)ع( م یسیع
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ّّّّّّّّّّّّّيَ  ِاوعّّّّّّّّّّّّّود  إ ا قّّّّّّّّّّّّّاَ    م سّّّّّّّّّّّّّرِعا  َول
 

 ّّّّّ ّّّّّ   الع مّّّّّر   یِعيسَّّّّّوقِّّّّّ   یإل  يسَّّّّّتّيل  َل
 

 

 (51 :1333)موسوي، 
ت عیسوی )ع( عمور او طووالنی بلته باید توا وقوت رجعو ؛گر او زود قیام کند، دیگر موعود نخواهد بوداترجمه: 

 گردد.

ل یوجبرئ ییکشد کوه گوویر میبه تصو ی)عج( را در حال يهدمحسن ابوالحب نیز عصر ظهور امام م 

نوزول حضورت به  دوّمت یشان در حال حرکت هستند و در بیان به دنبال ایشان و سپاهیدر سمت راست ا

)عوج( در حوال حرکوت  يدرخشان در پشت سور اموام مهود ايچهرهکند که با یز اشاره می)ع( ن یسیع

 :است

 ِ  ئيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل  َعَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُييِدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  یِعيسَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر و     َ َِْه

 
 

دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد ِ  يف ا  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِ وَ      
 َمَدلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرَ  یِببِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ یيسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع

 

 (33 :تابی)ابوالحب، 
پشوت سور او بوا  ، درراست اوست او و سربازانش به دنبال ایشان و حضرت عیسی )ع(در سمت جبرئیل ترجمه: 

 کند.چهره حرکت می تریندرخشنده

را شواعر بوا یود زیونمایمجسّم مو مخاطبان ياو را برا یزبان ادب يشاعر، ظرافت هنر تصویرسازين یا 

 ده است.یر کشیرا به تصو)ع(  یسینزول حضرت ع ،)ع( بیتاهلات متواتر از یات و روایاقتباس از آ

تعبیر شده اسوت کوه از « رجعت» لفظ)عج( و از نزول حضرت مسیح )ع( با  بقيّة هللااز ظهور حضرت  

ولی از نظر اصطالح، صحیح نیسوت؛ زیورا رجعوت در اصوطالح کالموی  ؛نظر معناي لغوي درست است

)عوج(  الزمانصواحبدر حالی که وجود اقدس حضورت  ؛ت از بازگشت پس از مرگ استشیعه، عبار

هاسوت حضرت عیسی )ع( در آسومان مقدّسجود و و آیدغیبت است و از پرده بیرون می ردةدر پشت پ

ی، یوار و موددکار شود و در پیاده کردن عدالت اجتمواع)عج( او نیز نازل می عصرولیهور که پس از ظ

 شوود و دربوارةتعبیور موی« ظهوور»به لفظ در مورد امام زمان )عج(  ،شود. از این رهگذرن میآن مهر تابا

امّوا فرموان رجعوت،  و .نیست هاآندر حقّ و تعبیر رجعت اصطالحی صحیح « نزول»حضرت عیسی )ع( 

ص خداونود کوه شوود و جمعوی از بنودگان خوالور، از طرد خداوند متعال صوادر مویهمانند فرمان ظه

در و تجلّوی قودرت خداونود را  گردنودبازمی اندفروبسوتهها پیش از آن، دیده جهوان و احیاناً قرن اهسال

 (352 :1331اي، بینند. )تونهحضرت مهدي )عج( می دولت کریمة
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َْ َ ْهِّل وَ » بسونده نمواییم: شوریفه ایون آیوةوانیم به تفسویر تدر مورد رجعت حضرت عیسی )ع( می  ِإْن ِمّ
َ  ِبِ  قَّْبَل َمْو ِ ِ اْلِ تاِا ِإال   از مورگ بوه او  جوز اینتوه پویش ؛از اهل کتاب نیست  ی یه: (153 /)نساء  لَيّ ْؤِمَد

 ؛ یعنوى هموةگردنودبرمیبوه حضورت مسویح « بّ  ... مو ّ »ضومیر هر دو در این آیه « ایمان خواهد آورد.

کشوتن  را بوراىد، مسویح خداوند متعوال در زموان ظهوور مهودى موعوو کههنگامییهودیان و مسیحیان، 

ذیرنود، پی، اسوالم را مودرآموده اتّفاقو  اتّحادملل جهان در زیر پرچم  فرستند و همةبه زمین مى ال؛دجّ

 ؛رددگویبوه کتواب مو« موتوه»مسیح و ضمیر  به« به»ضمیر . ثانیاً پیش از مرگش به او ایمان خواهند آورد

 یش از مورگ خوود بوه عیسوى ایموان ونود، پورینیوا مون و مسیحیانى کوه از دار دیعنى هر ی  از یهودیا

حالشوان  لتون ایون ایموان بوه ؛و آن هنگامى است که تتلیف زایل شده و مرگ حتمى اسوتآورند یم

اى ندارد. علت اینته یهودیان و مسیحیان هر دو را ذکر کرده، این است که هر دو فرقه بور باطلنود. فایده

 (142-133 :5 ج ،1352و. )طبرسی، یهود از راه کفر و نصارى از راه غل

 پاسخ به انحرافات .9-9

هواي هاي گوناگون با دیدگاهها شاهد وجود فرقهها و بارنون، بعد از آغاز غیبت کبري، بارتاک دیربازاز 

 مسوألةرضا موسوي هندي و محسون ابوالحوب بوه سیّد  .ایمبوده)عج(  عصرولیحضرت  ةمختلف دربار

ر د شواعر دوتموام نمواي وسوعت علووم دینوی ایون  ةبه طوري که شعرشان آیین ؛اندگفتهانحرافات پاسخ 

 باشد:شناخت امام مهدي )عج( می زمینة

 تغيب .9-9-1

ا ت غیبت اموام مهودي )عوج( رسخن کسانی که علّ ،خویش ةصاحبی ةد رضا موسوي هندي در قصیدسیّ

  معرّفویالهوی  را خواسوت و ارادة تکند و علوت واقعوی طووالنی شودن غیبوردّ می ترس ایشان پنداشتند

 نماید:می

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاَ  َ افَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة  وَ   َقول َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  إن  اّ ِتْه
ّّّّا تََّْهْ ّّّّول   ّّّّاَف َ عّّّّدا   َف َّّّّ َرس  ّّّّع ِم  وََک

ّّّّّل ِفيّّّّّ ِ  ّّّّّع فَّق  َ ه  َّّّّّ  ِفّّّّّيِهع َفک   مّّّّّا قَّّّّّد قَ 
 

ِّّّّّّّّّل َشٌّّّّّّّّّْ  ال َ َّّّّّّّّّوز    احِلجّّّّّّّّّر    ََ الَقت ّّّّّّّّّ  ِم
ّّّّّّّّّّّر واوَ  ّّّّّّّّّّّا   ِمَّّّّّّّّّّّ  عّّّّّّّّّّّاِديهع فَّ  َکّّّّّّّّّّّع َ نبي

ّّّّّّّّّّّ ََ ّّّّّّّّّّّا  راَد هللا   یَع    هّّّّّّّّّّّوا  ه ع َقطْصّّّّّّّّّّّر  م
 

 (51-55 :1333)موسوي، 
عقول آن را  ،کشوته شودن اسوتترس از  ةقطعاً پنهان شدن آن حضرت به واسط ايگفتهو این سخن که ترجمه: 

کوه از دشمنانشوان چوه بسویارند پیوامبرانی  .چه بسا رسولی که از دشمنانش ترسید و پنهوان شود و داندجایز نمی
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نحصر در امور و اراده الهوی هاي آنان مخواسته . همةايگفتهآنان  دربارههر آنچه را که او بگو گریختند. دربارة 

 است.

 معرّفویرا ترس ایشوان از شوهادت  موسوي هندي، سخن منحرفانی که علت غیبت امام مهدي )عج( 

افتنودن ت پنهان شدن پیامبر )ص( در غار ثوور و بوه نیول د و با استناد به علّکنصراحت ردّ میب ،کنندمی

 .نمایندمی معرّفیالهی  ا فرمان و ارادةحضرت موسی )ع(، علت غیبت امام مهدي )عج( را تنه

 کند:داستان غیبت حضرت عیسی )ع( را بیان می ،مسألهپاسخ به این  در نیزمحسن ابوالحب 

َّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّوا    ن َّّّّّّّّّّ  ََل َ ک  َّّّّّّّّّّع ا ق  َلقّّّّّّّّّّد َزِع
 یََل َ ک َّ  ّوَف قَتََّ  فَّا تَّْهَ  یِعيسّغيبّة  وَ 

 

 

  ِ ّّّّّّّّ َّّّّّّّّع  ثت َّّّّّّّّ  الق ّّّّّّّّ   َض   و  ن َّّّّّّّّ  َمي
ّّّّّّّّّّّّّّّرِ  َّّّّّّّّّّّّّّّ  الِس ّّّّّّّّّّّّّّّر  َوِغيبَت  َولکد هّّّّّّّّّّّّّّّا ِس

 (33 :1335)ابوالحب،   
در حالی که غیبت  ؛و جسم تو را قبر در برگرفته است ايمردههایی پنداشتند که تو نیستی یا اینته گروهترجمه: 

 ت تو نیز راز است.ت آن راز بود و غیبعیسی )ع( از روي ترس او از قتلش نبود و علّ

باید بیان کنیم در این عصور  ،این اگر بیان شود که سبب غیبت امام مهدي )عج( از بیم جان استبنابر 

و...  عبّواسیبنوو  امیّوهیبنوهواي آزادي کوالم بیشوتري نسوبت بوه دوره که شویعه از آسوایش و امنیوت و

 بون فضول عبیوداه سوخن از نیبرابنواکند؟ پاسوخ ایون اسوت کوه رخوردار است، چرا ایشان ظهور نمیب

غیبتوى دارد کوه از آن ناچوار  االمرصواحب»گوید از امام صادق )ع( شنیدم که فرمودنود: هاشمى که می

توى کوه موا موأذون گفتم: قربانت چرا؟ فرموود: بوراى علّفتد. ایى در آن به ش  میجوکه هر باطلاست 

یبت او چیست؟ فرمود: سبب حتمت در غیبت او گفتم: حتمت در غ نیستیم آن را بیان کنیم براى شما.

درسوتى کوه وجوه ه بو .خداست که پیش از او بودنود يهاتحجّهمان سبب حتمت در غیبت کسانى از 

ه وجوه حتموت کارهواى خضور از کوچنوان .مگر پوس از ظهوورش ؛حتمت در این باره منتشف نشود

مگور بعود از آنتوه از  ؛سى هویدا نشدداشتن دیوار شتسته به مو ه و برپابچّ شتستن کشتى و کشتن پسر

ي است از اسرار او و غیبتوى ست از امور خداى تعالى و سرّا هم جدا شدند. اى پسر فضل! این امر امري

افعوال او  تصودیق داریوم کوه هموة ،و جل حتویم اسوتاست از غیوب او و چون دانستیم که خداى عزّ 

 (152-153 :1 ، جتابی)ابن بابویه، . « وجه آن براى ما منتشف نباشد اگرچهحتیمانه است و 

 سامرّاسرداب  مسألة .9-9-1

 محولّ ،، کنار مزار امام هادي و امام عستري )ع(. این سوردابسامرّازمینی است در ، زیرمقدّسسرداب 

و حضرت مهدي )عج( بوده و تموام دیودارها )ع(  امام حسن عستري )ع(،زندگی و عبادت امام هادي 
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گرفتوه اسوت. خانوه اموام در همین منوزل و سورداب انجوام موی ،شج( در زمان پدربا حضرت مهدي )ع

داب بووده براي زنان و سور ايغرفهبراي مردان،  ايغرفههاي عراق، شامل خانهعستري )ع( مانند دیگر 

ت گرما به این سرداب ز شدّهایی براي مردان و زنان بوده است و در تابستان اکه سرداب نیز شامل غرفه

 (335 :1331اي، )تونه .اندبردهاه میپن

موام زموان )عوج( در داستانى ساختگى را مبنى بر غایب شدن ا، متأسّفانه برخى نویسندگان و مورّخان 

هاى خویش آورده و بوا موتّهم سواختن شویعیان بوه انتظوار خوروج اموام زموان )عوج( از سرداب در نوشته

 مسألهرضا موسوي هندي، به این سیّد  .انددادهد انتقاد قرار و شیعه را مور به استهزا گرفتهسرداب، آن را 

 صراحت پاسخ گفته است: با

ّّّّّر  َمَّّّّّ وَ  ّّّّّرداَا يف س  ّّّّّا  سَّّّّّعَد الس   یرَ َ م
ّّّّّّّّّّل  َسيشَّّّّّّّّّّرق  ن ّّّّّّّّّّور  هللِا ِمدهّّّّّّّّّّا فَّّّّّّّّّّ   َّق 

 
 

ّّّّّّّّّّّا الِبشّّّّّّّّّّّر  وَ   َََه ّّّّّّّّّّّة  فَّ ّّّّّّّّّّّ   َمک   َ سَّّّّّّّّّّّعد  ِمد
 (لَّّّّ   الَْه ّّّّر  وَ  یالق ّّّّرَ    الَْهضّّّّل  َعَّّّّ َ  ِ  لَّّّّ)

 

 (51 :1333)موسوي، 

اسوت زیورا  متّوهاز آن شوهر  تراقبوالخوشو  سوامرّااسوت سورداب شوهر  اقبالخوشچقدر سعادتمند و ترجمه: 

فضویلت  متّوهبر  سامرّاپس نگو که  ؛ه طلوع خواهد کردهایی بر این شهر داده شده است. نور خدا از متّبشارت

 است. سامرّاارد و افتخار از آن د

 امام مهودي )عوج( نوام بورده شوده اسوت. ظهور از کعبه به عنوان محلّ ،احادیث متواترر بسیاري از د 

و  سوامرّاسورداب  مسوألةبوه طورح  ،با تتیه بر روایات متواتر ،خویش در قصیدة رضا موسوي هنديسیّد 

ینه از روایات معتبر در این زم. پردازدمیگیرد صورت می متّهر امام مهدي )عج( در اشاره به اینته ظهو

بوه )ص( از پشوت کع محمّودقوائم آل : »کنویم کوه فرمودنود( بسنده سخنی از امام صادق )ع توانیم بهمی

موا شویعیان  ،( بنابر احادیوث متوواتر434 :تابی)فتال نیشابورى، « رماید.فیهمراه بیست و هفت تن ظهور م

از سووي  سوامرّااب شومردن سورد مقودّسو  چشم انتظار ظهور امام مهدي )عوج( در کنوار کعبوه هسوتیم

امام زموان )عوج( در  اینته)ع( شیعیان را متهم کنند بر  بیتاهلکه دشمنان ود شموجب این نمی ،شیعیان

زنودگی و  شمارند که محولّمی مقدّسداب را تنها به این دلیل این سرداب مخفی شده است. شیعیان سر

 .بوده است)ع( نرجس خاتون زندگی حضرت حتیمه خاتون و  محلّنیایش سه امام معصوم و نیز 

وجوود  دهندةنشان، ی)عج( در شعر عرب يدر مورد امام مهد شبهاتدر قالب پاسخ به  يوجود اشعار 

بور آن  یپاسوخ ،يدر همان قالب شوعر تاشاعران را بر آن داشته که  استدر عصر معاصر اشعار منحرفه 

 .است یخال ايمنحرفهن افتار یاز وجود چن یکه اشعار فارس یدر حال ؛ان کنندیانحرافات ب
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 نتيجه
ن اسوالم ین مبویدر د آن است که جلوة یان الهیاد یق در تمامیعم ياز باورها یتی، آخرالزّمان. ظهور مصلح 1

ان مختلوف یون ادیوینتقال فرهن  و آا يهابزارن ایاز واالتر یتیرباز یاز د ،دارد. زبان شعر و ادب يشترینمود ب

عوج( را درک ) ي، امام مهودآخرالزّمان یضرورت منج ،شعر و ادب يایدن چةیاز در بوده است. شاعران معاصر

کوه  بینکوتوهاذهوان افوراد  يباشود بورا یتا پاسخ دندیر کشیاز را به تصوین نیا ،کردند و با زبان عقل و احساس

 بر عقلشان حاکم است. هاآناحساس 

از  ی حواکاوّالًایون امور نبووده اسوت.  یفواقر، اتّندگان معاصوید مشترک و متفاوت در اشوعار سورایوجوه عقا .2

اً یوثان .عه اسوتیشو یر و فرهنو  غنوات متوواتیوم و روایاعران معاصر عرب و فارس از قورآن کورش تأثیرپذیري

ط یران و عوراق و شورایودو کشوور ا جوواريهمع هسوتند. ثالثواً یّمذهب تش ين هر دو کشور دارایساکن نیشتریب

همچوون؛ والدت  ین مشترکید با مضامین عقایا گیريشتل، باعث هاآنت یوجه به ملّبان با تیاد یو علم يفتر

 دربارة هاآن مضامین متفاوت در شعر و يمهدو ةفاضل ةنیرت به ظهور و مدبت، انتظار، بشایغ ،عج() يامام مهد

 است. القاب امام )عج( و رجعت و پاسخ به انحرافات

م کوه شوعر شواعران یان کنویم بیتوانیم ،مورد نظردر شعر شاعران معاصر ن موجود یمضام هب یاجمال ی. با نگاه3

صور یو ق یرا شوعر سولمان هراتویز ؛باشدیمبر مخاطب  يشتریب تأثیرگذاري يعرب دارانسبت به شاعران  فارس

زبوان بیوان شواعران عورب اکثوراً  .و ابوالحب اسوت ينسبت به شعر موسو يتريقو یر ادبیتصاو يدارا پورامین

 انودکردهبسیار قوي و ادبی و غیر مستقیم اسوت و شواعران سوعی  پورامینزبان شعري هراتی و امّا  ؛تقیم استمس

و با تصاویري بتر ارائه دهند که از ارزش ادبی بواالتري نسوبت  ترقويهمان محتوا را در قالب ی  زبان شعري 

 مخاطب است. بیشتري بر تأثیرگذاريبه کار شاعران عرب برخوردار است و داراي 

  يهوواشوواعران از سووتم تأثیرپووذیرياز  یاکحوو ،فاضووله، در شووعر شوواعران نووةیدر وصووف مد ي. وجووود اشووعار4

را یوز ؛م بعث( بر مردم کشورشان بوده استیرژ)( و عراق يپهلو)ران یا يهاکشورظالم حاکم بر  يهاحتومت

بان امن آنان یکه سا اندبوده شهريآرمانخلق  یآنان است. شاعران در پ یزندگ نةیشعر شاعران هر دو کشور، آ

 ست.یعج( ن) يامام مهد ةو عادالن یجز حتومت جهان ییجا ،ث متواتریبنابر احاد ن محلّیباشد و ا

رضا موسوي هندي و شیخ محسون ابوالحوب حواکی از سیّد  . وجود ابیاتی در قالب پاسخ به انحرافات در شعر5

ست. ثانیاً این ابیوات م مهدي )عج( مطرح بوده ادر مورد اماعربی معاصر ر  اشعار منحرفه در شعاوّالًآن است که 

 يموقعیت ایشان به عنوان دو تن از ادیبان و علموا برحسبمعلومات وسیع این عالمان ادیب و فرزانه  دهندةنشان

 عراق است. ةبرجست
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 املعا ر العر و  ْالشعر الْهارس لطْصور  اّما  املهدی يف ةسة مقارندرا
،ضا املوسو  اندد ، شيخ حمسَ ابو د ر )سي     1ا (بور منا  قيطْصر امنيسَمان هرايت و  احل  

 2 ک ی  سرو 
 ، ايرانجامعة لرستان ،اللغة العربية وآداهباقسم  األستاذة املساعدة يف

 3وشْخسني چراغ
 ، ايرانجامعة لرستان ،آداهبااللغة العربية و قسم  األستاد املساعدة يف

 4ْخديث باباي
 ، ايرانجامعة لرستان ،غة العربية وآداهبااللّ فرع  يف ةاملاجستي 

 صاملَ   
رة انتظ  ار اإلم  اه امله  دي )ع   ( وتبي  ني أبع  اد ة أ  يته الکرک  ة أک    يت ل  ی أکث  ر ف   کثر عن  د الش  عرا  امللت   مني    ب أه  ل إّن فک  

جدي  دا  يف حق  ل  ح الش  عرا  يف العأ  ر احل  دي  باب  ا  البي  ت )ع( عل  ی م  دی الت  اريم إل  ی يومن  ا ه   ا واس  يما يف الش  عر املعاص  ر. ف  ت
)ع   ( کمن   ی ف  ی آک   ر ال م  ان عل  ی  م    ی  ي وتن  اولوا في  ه تع   ّر  اام  اه الث  انی عش   رالش  عر واألدب باس  م ب  اب الش   عر امله  دو 

ب  ور يف قيأ  ر أم  نياحلقيق  ة. يع  ّد الس  يد رض  ا املوس  وي این  دي، والش  يم حمس  ن ابواحل  ب م  ن ب  ني الش  عرا  الع  رب، وس  لمان ه  را  و 
      مق   ارن يع   ا   حتليل   ي ويف -م   نه  توص   يفي  . مقالن   ا ه    ا يفاألدب الفارس   ي، م   ن أب   رز الش   عرا  يف األدب الش   يعی امللت    ه

 ل  ی جان  ب ه   ا تن  اول املق  ال عقا   د الش  عرا  املش   کة بش   نإعل  ی الش  واهد الش  عرية م  ن ة  عر ه   ا  الش  عرا .  املوض  وع باإلس  تناد
لة املهدوية، وأما نری آکر ال مان، اإلنتظار واملدينة الفاض املن ی يف مولده )ع (، غيبته، التبشي بظهور اإلماه املهدي )ع ( حنو

عر ة   بع  ا املم  امني حن  و الب     ح  ول ألق  اب اإلم  اه امله  دي )ع   (، قم  ية الرجع  ة وال  رّد عل  ی اإلحنراف  ات يف بواع    الغيب  ة يف
إّن الش  عرا  يف األدب الفارس  ي  ذل  ب بااستش  هاد ب  اري القرآني  ة والرواي  ات املت  واترة. . وک  لّ يبعم  هم کس  يد رض  ا املوس  وی این  د

قد تناولوا صورة اإلماه املهدي )ع ( ومدحه بتعبي أديب وباست داه اإلستعارات والکنايات والتشبيهات امل تلفة، بينم ا  املعاصر،
 أّن الشعرا  العرب کثيا  ما تناولوا صورة اإلماه املهدي تناوا  مباةرا.  فم ال  ع ن ذل ب إن ه وا  الش عرا  ق د ل  وا إل ی اإلقتباس ات

 أثروا علی ضمي امل اطبني أعظم الت ثي.و  هک ا أکلدوا آثارهم الشعريةن تفاسي آيات القرآن الکرمي و م الفنية و األدبية

املعاص  ر، الس يد رض ا موس  وي  املعاص  ر، الش عر الع ريب ي (، األدب املق  ارن، الش عر الفارس : اإلم  اه امله دي )ع ةليَي ّالکَمّا  الد  
 .بورر أمنيقيأاحلب، سلمان هرا ، الشيم حمسن ابو ایندي، 
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