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 رانیا یشهر شاعران انقالب اسالمآرمان ی، خاستگاه فکریعیت شیشة مهدویاند
 

 یژنیبیمحمود آقاخان

 (سندة مسئولینو)ات حماسی دانشگاه اصفهانیدکتری ادب یدانشجو

 ن مرتضوییالددجمالیدکتر س

 ردکدانشگاه شهر یات فارسیار گروه زبان و ادبیاستاد

 احمد سروستانی 

 ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرددانشجوی کارشناسی

 دهیچک

نها یو امثال ا یماریاز رنج، اندوه، ب یچ اثریکنند و هیم یمل زندگکا یاست که در آنجا مردم در رستگار یاشهر، جامعهآرمان

روزگار  یهایها و دلتنگیدر برابر سخت یستادگیا یژة خود و برایو یهاک با برداشتیز شاعران هر یدر گسترة شعر معاصر ن .ستین

را  یشهر در شعر شاعران انقالب اسالمآرمان یکرن خاستگاه فیمهمتر. اندردهکم یشهر را در شعر خود ترساز آنها، آرمان ییو رها

زاده، پور، طاهره صفارنیصر امیدر شعر ق ینوستالژ یهااز نمود یکین عنصر به عنوان یا. دانست یعیت شیشة مهدویتوان اندیم

 یژوهش حاضر بررسهدف پ. قرار گرفته است ین پژوهش مورد بررسیدارد و در ا ییبسامد باال... و ی، سلمان هراتیل محمودیسه

بوده و از منابع و  یلیا تحل یفین پژوهش، توصیق در ایروش تحق. شهر استپناه بردن شاعران به آرمان یو چگونگ یریگعلل شکل

 .استفاده شده است یااسناد کتابخانه

 .ی، شاعران انقالب اسالمیشهر، شعر معاصر، نوستالژت، آرمانیمهدو: هاواژهدیکل

 

 مقدمه. 4

نة فاضله، یا مدیشهر وجود آرمان. روزگار بوده است یهایها و دلتنگیبشر در برابر سخت یشة دفاعیک اندیشهر، شة وجود آرمانیاند

شهر باوده اسات و گااه    آرمان یجوود آمده، انسان در جستیپد یکه جامعة انسان یاز هنگام. دارد یبشر یبه قدمت زندگ یانهیشیپ

 .ستین... ، فنا ویسال، مرگ، کهنیماریاز رنج، اندوه، ب یکه در آن، اثر ییجا. تصور کرده است یجهانن یآن را به صورت بهشت ا

اقاوام مختلاف    یان و متون ادبا یر، ادیک به هم در اساطینزد ییهاکه جلوه یبشر یهامشترک در همة فرهنگ یهاالگواز کهن یکی

باا   یتحقق جهان یانسان از بهشت است و آرزو یگرفته از خاطرة ازلبر یالیخ یریاست که تصو« یشهرآرمان یالگوکهن»بشر دارد 

 .رودین مضمون آن به شمار می، مهمتریط بهتر و آرمانیشرا
دن باه کماال و   یاز رسا  یدیا اماس و ناا یسازد، یم یکند و سقوط و انحطاط آن را قطعید میکه هر جامعه را تهد ین خطریبزرگتر

آن جامعه را به  یتواند به راحتیت کند، میشة جامعه و به خصوص جوانان سرایخطرناک به ذهن و اند یرماین بیاگر ا. سعادت است

و  یعلم یهاشرفتیرغم پیکند و بشر امروزه علید میرا تهد یشتر از گذشته جوامع انسانین خطر امروزه بیا. بکشاند یقهقرا و نابود

کناد؛ اماا   یما  یدیا امو ناا  یگردانشتر از گذشتگان خود،احساس سریب یابد و حتی، نتوانسته به منشور سعادت خود دست یتکنولوژ

-یمحادث )شان بشر است یافتن اوضاع پریدن و ظهور موعود و سامان یبه فرا رس یق و قلبی، انتظار و باور عمیدیامن ناینقطة مقابل ا

در . هاا باوده اسات   ن انساان یر بیفراگ ینیک باور دی عام خود یت در معنایو مهدو یاعتقاد به ظهور منج(. 213ص :4911،یخراسان

هاود و  یدر « حایمسا »چاون   یر مختلفا یباا تعااب   یافتاه اسات و منجا   ییتجل یبه نحو ملموس و باارز  ین اعتقادیان مختلف، چنیاد

-ییرهاا و  یباور به وجود منج.اد شده استییدر فرهنگ اسالم« (عج)یحضرت مهد»ت یدر زرتشت و در نها« انتیسوش»ت، یحیمس

ت یا جهاان اهم  یما یو تعل یشاهر ات آرماان یا بر آن حاکم باشاد در ادب  ینویو م یمعنو یهاکه الگو یل جامعه آرمانیبخش و تشک

ن مسئلة مهم  را در آثار خود ین موضوع واکنش نشان داده، و  ایسندگان در هر جامعه نسبت به این شاعران و نویابربنا. دارد ییبسزا

 .اندبازتاب داده
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ن موضاوع  یا لذا پرداختن باه ا . افته استی یاژهیگاه ویات انتظار، جایتازه، ادب یهاد و افقیجد یهاچهیدر شعر انقالب با گشودن در  

( یانقاالب اساالم  )ن نسبت باه دورة معاصار   یشیات پیدر ادب ین مفهومیآنکه چن یکی:ت استیاهم یل دارایر، به دو دلیگمهم و فرا

شاعر انتظاار و   »ت یک و با موضاوع یو آکادم یبا نگاه علم یاق جامع و گستردهینکه تحقیگر ایفته است و دکمتر مورد توجه قرار گر

-جنبة نو) کینوستالژ یو نمود یشهر به عنوان خاستگاه فکرعنصر آرمان ین پژوهش، به بررسیا. صورت نگرفته است« شاعر منتظر

ل یزاده، ساه پاور، طااهره صافار   نیصار اما  یق ، چاون یران انقاالب اساالم  در اشعار شااع (هار پژوهشین پژوهش نسبت به سایا یآور

ن شااعران ا و   یا شهر در شعر اعنصر آرمان یریگدام عوامل باعث شکلکن است که یپردازد و هدف ایم... و ی، سلمان هراتیمحمود

ا   یو خاساتگاه فکار   یریا گشاکل  ف ا عوامل یم و توصین است که علت ترسین پژوهش ایا یسوال اصل. شودیگر شاعران ا م یز دین

 ست؟یشهر توسط شاعران و پناه بردن به آن چآرمان

ل یرد تحلکیبر رو یج آن مبتنیو نتان موضوع مورد نظر استفاده شده است ییتب یبرا یلیا تحل یفین پژوهش، از روش توصیدر ا  

اطالعات مورد  یآوردر جمع یااز منابع و اسناد کتابخانه ن راه ابتدایدر ا. است یاتابخانهکوة یشهر و به شو عنصر آرمان ینوستالژ

شهر  ت پناه بردن به آرمانیفیکانگر یبها، ین بررسیجه اینت. ل مطالب پرداخته شده استیه و تحلینظر استفاده شده و سپس به تجز

 .است ین انقالب اسالمدر اشعار شاعرا یت در جامعه اسالمیج فرهنگ مهدویا و ترو یوعدة اله کیا به عنوان  یمهدو

 نة پژوهشیشیپ. 4ـ4

ها در ن پژوهشین پژوهش، جزو اولید ایانجام نگرفته است و شا یشهر در شعر شاعران معاصر مطالعاتکنون در مورد عنصر آرمانتا

آن در  یهاو نمودو انواع  یسیشهر پرد یالگوکهن»از جمله  یقاتیتوان به تحقیشهر ماما در مورد عنصر آرمان. نه باشدین زمیا

. اشاره کرد( 4911، زمستان43شماره) ی، فصلنامه پژوهش ادبیپرهام و فرزاد قائم یاز مهد« یات کهن فارسیو ادب یرانیفرهنگ ا

و  یات فارابینظر»گر یمورد د. شده است یونگ بررسیدگاه یالگو از دک کهنیبه عنوان  یسیا شهر پردیشهر ن پژوهش آرمانیدر ا

، 24،شماره3سال)، فصلنامه باغ نظر یآبادمهریم جعفریو مر یبیال حبیپور، لاز احمد احمد« ین در باب مشارکت شهروندکاربرد آ

نة فاضلة او یو مد یات فارابیده با نظرین پدیو مطابقت ا ینینشدة شهریش پدیداین پژوهش به پیدر ا. اشاره کرد( 4934تابستان

م ا یردکا تا آنجا که جستجو  یشهر شاعران انقالب اسالمآرمان یت، خاستگاه فکریشة مهدویاند اما در مورد. پرداخته شده است

زبان  یشناختواژه یبررس»چون  یتوان به مواردیده که میک به انجام رسیو آکادم ی، مستقل و کامل با نگاه علمیکاند یهاپژوهش

-سال اول، شمارة دوم، بهار)د باهنر کرمان یدانشگاه شه یداریات پایة ادبیان، نشریمقدم و زهرا بهرامیار علویاز مه« شعر انتظار

و قاسم  یخراسانیریاز احمد ام« یپور و سلمان هراتنیصر امیه بر شعر قیکبا ت یداریانتظار به عنوان عنصر پا یبررس»و ( 4913

 .اشاره کرد( 4931ارة ششم، بهارسال سوم، شم)د باهنر کرمان یدانشگاه شه یداریات پایة ادبیزاده، نشرانیصدق

 یبحث و بررس. 1

 «شهرآرمان»ند یفرآ یبررس. 4ـ1

ا یا آبااد  کُجاا ا نایشهر ا  آرمان». است ینیه بهشت زمیکنند، شبیم یزندگ یو رستگار یشهر که در آن مردم در سالمتم آرمانیترس

و « چ و ناه یها » یباه معناا  « او» (Uo)از دو جازء  ( ایا اتوپ)ه ن واژیا ا. اسات  یوناان ی (Utopia)« ایاتوپ»نة فاضله ا معادل واژة  یمد

(Topos) «است« آبادکُجاچستان و نایمکان، هال» یساخته شده و به معنا« جا و مکان» یبه معنا« توپوس »(Webstre,2012: 

ن نماود آن  یت و در زبان التا افیران، به غرب راه یونان و روم با ایان یم یق مناسبات فرهنگیاز طر ینیزم یهاف بهشتیتوص. (730

ان از آن داشاتند، باه   یا رانیکاه ا  یآن با همان تصاور  یکه معنا. مینیبیم (Paradisus& Paradise)« سوسیپاراد»را به صورت 

 . (Corbin,1990: 148)ا قابل مطابقت است  یو آسمان ینیا اعم از زم« نیبرتر و بهشت بر یمکان» یمعنا

کتااب  . اسات  یوناان یلساوف  یف( م.ق 123ا   913)« افالطاون »اساتوار کارد    یرا بر برهان عقلا  یمانشة آریکه اند ین متفکرینخست

شاناخت عادالت    یجاو بارا  ودر جسات  یمنطق یگو در روندووة گفتیشود و به شیاو با بحث دربارة مفهوم عدالت آغاز م "جمهور"

به اندازة عمر بشار دارد   یکو باشد، قدمتیز آن نیکه همه چ ییجا ایار یشة ساختن دیاند. افکندیرا طرح م یآرمان یان، جامعهیراست

 "لگمشیگا " یمثال در حماسة ساومر  یبرا. را داشت یین جایبازگشت به چن ین رانده شد، آرزویکه انسان از بهشت بر یو از زمان

د، پرنادة مارگ   یرسا یزاغ به گوش نما  یدر آنجا آوا»: میابییمرا در  ینیبهشت زم یف نوعیالد، توصیمربوط به هزارة دوم قبل از م

 (.133ص :4913،یا.یج)« ...یاهیو نه مو یرینه پ یبود نه مرض یاوهید، نه بینالید، کبوتر نمیدریر نمیداد، شیاد سر نمیفر
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 یشوار زندگط سخت و دیمطلوب روزگار و قرار گرفتن در شرال اوضاع ناین است که شاعران به دلیشهر ادر مورد آرمان ینکتة اساس

ن یاما ا. ابندییدست م یا روان یپردازند که در آن به آرامش روحیم یاف جامعهیم و توصیبه ترس ین وضعیاز چن ییرها یو برا

نند؛ اگر چه خود آن را یبیشهرشان را به چشم نمه شاعران هرگز آرمانکپور معتقد است نیکه ام یاشه است؛ به گونهیک اندیفقط 

 :نندیآفریم

 (.431ص :4931ها همه آفتابگردانند،پور، گلنیام)« دندیه در خواب هم خواب آن را ندک/ دند یشهر را آفرشاعران آرمان یول»

کند؛ پس یاد میبه افسوس  یان جامعهیدن به چنیست و شاعر در رسیشاعر قابل دسترس ن یشهر، بران پناه بردن به آرمانیابربنا

 یبه معن (Nostos) یونانیگرفته از دو سازة است و بر یفرانسو یاواژه (Nostaligia) ینوستالژ. است یژنوستال یهااز نمود یکی

« حسرت گذشته، احساس غربت و غم غربت» یها به معنادر فرهنگ. درد و رنج است یبه معن (Algos)بازگشت و 

در سال  یواژة نوستالژ. آمده است( 9393ص :1،ج4911انپور،یآر)« گذشته ی، آرزویفراق، درد دور»و ( 323ص :4911،یباطن)

و  یسیه سربازان سوئکبود  یاحساس غربت ین امر، نامگذاریل ایدل. وضع شد یسیسوئ ک، پزش«وهانس هافری»لة یبه وس 4611

، یبوم سادة یهاو خوردن سوپ یمحل یهادن آهنگیه با شنک یسربازان. ها، دور از خانه داشتندشورکر ین سربازان سایهمچن

 (.   44ص :4916ان،یالهچک)دادند ینش نشان مکوا

 :ردکر اشاره یتوان به موارد زیدر فرد، م یجاد نوستالژیاز عوامل ا   

 ؛...و ی، جوانیکودکخاطرات دوران  یادآوریا 4

 از معشوق؛ یا درد دور2

 اس و مرگ؛یدن به یشیو اند یریا غم و درد پ9

 ز وطن؛ا ید، مهاجرت و دوریا حبس، تبع1

 شهر؛ا بازگشت و پناه بردن به آرمان3

و  یه جنبة روحک یر مواردیو سا. شودیه خواندن میستن و مرثیه باعث گرک یزیا عزیخانواده  یاز اعضا یکیا از دست دادن 6

 . ت از اوضاع زمان داردیاکن موارد حسرت بر گذشته، عامل گله و شیتمام ا(. 61ص :4913ان،یفیشر)دارند  یروان

شه معطوف یشهر همتصور آرمان. ش را تحقق بخشدیخو یه در آن رستگارکاست  یاافتن به جامعهیبشر، دست یهااز آرزو یکی  

به گذشته باز  یباشد، در موارد یاگر شاعر از وضع موجود ناراض. ستیمعطوف به گذشته ن یه نوستالژکست، همان گونه ینده نیبه آ

 .  ش استیشهر خوآرمان یجووبرد و در جستینده پناه میت حال به آیضعفرار از و یگردد و گاه برایم
ه کا ناد  کین حالت شاعر احساس میدر ا. است« یاز بهشت و روح ازل یدور ینوستالژ» کیتب رمانتکدر م ینوستالژ یاز مبان یکی  

-گار از مشخصاه  ید یکی« زگشت به گذشتهبا». ندکیم یزندگ« بستانیغر»ن یدر ا یدیتبع کیاز اصل خود دور شده است و مانند 

و  ییروساتا  یزنادگ  یو ساادگ  ی، آرامش روحا یصنعت یه با زندگک یانسان(. 32ص :4913،ینیدحسیس)است  کیتب رمانتکم یها

ه تشانة بازگشات باه داماان     ک یاست؛ انسان ییدایاها و شی، رویکودکآباد، جاکز به نایعت را از دست داده و خواهان گریبا طب یگانگی

شهر در شعر معاصار را  جاد آرمانیا یل اصلیاز دال یکیتوان یه مکن رو است یاز ا. رها و آزاد از رنج و دغدغه است یعت و زندگیطب

ن اسات در دساترس نباودن    یا ا یشاهر و نوساتالژ  نکتة مهم در مورد آرمان. آور تمدن و صنعت دانسترتیع و حیسر یهاشرفتیپ

 .ت و حسرت گذشته همراه استشاعر با غم غرب یشهر براآرمان

 یو جمع یدهد و آن را به بخش فردیونگ مفهوم ناخودآگاه را گسترش می. است یمشترک بشر یهاالگواز کهن یکیشهر آرمان  

تر ناخودآگاه قیتر و عمار ژرفیبس یهاهیه الکماند یم کناز یابه پوسته یناخودآگاه فرد(. 26ص :4913ونگ،ی)ند کیم میتقس

از یا عدم نیند بودن یل ناخوشایه ذهن به دلکواپس زده شده  یهاام، خواستهکنا یهاهمان آرزو یعنیان گرفته است؛ یعر را در مشا

فراهم  یبر اساس تجارب شخص یات ناخودآگاه فردیمحتو. باشند یش قابل دسترسیاز برایبه آنها، به ناخودآگاه رانده تا در صورت ن

 ییژة هر شاعر به تنهایه وکآورد ید میرا پد ییهاه دارد، نمادک یاژهی، فرهنگ و روان ویسته به ساختار ذهند و در هر شاعر، بیآیم

 یناخودآگاه فرد(. 421ص :4932،یزازک)گر متفاوت است یشاعر به شاعر د کیگر و از ید یاها در هر شاعر به گونهن نمادیا. است

است  یر ناخودآگاه، ناخودآگاه جمعیگر ضمیاما بخش د. شود یخودآگاه یهاهیو وارد الرد یقرار گ یتواند در دسترسیم یبه راحت

-ها و خواستهها، خواهشزهی، غریبشر یهاخصلت ین بخش از ذهن، شامل تمامیا. و از خودآگاه دور است ینهاد آدم یکه در ژرفا
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هن و ک، ناخودآگاه یبه ناخودآگاه جمع. ته شده استذهن نهف یهاهین الیه بر هم انباشته شده و در اکبشر است  یدرون یها

 یخصلت یه داراکل ین دلیپس به ا. سان استکیست و اغلب در نزد همة مردمان یشخص ن کیه متعلق به کند یگویز مین یباستان

ن یابربنا. شودیم دهینام یدارد، ناخودآگاه جمع یر شخصیو غ یعموم یند و چون خصلتیگویهن مکاست، به آن ناخودآگاه  ییابتدا

-یمتفاوت القا م یهات و فرهنگیاز بشر یعیسطح وس یرا برا یکسانیم یهستند که مفاه ییهاا الگویر ین، تصاویها، مضامالگوکهن

 .  است یشهربه جامعة آرمان یابی، دستیبشر یهامشترک در همة فرهنگ یهاالگواز کهن یکی. کنند

 یشاعران انقالب اسالم شهر در شعرآرمان یمایس .1ـ1

-یرا ما  یدر ادب فارسا  یآرمان یاشهیو خاستگاه اند یپشتوانة فکر. باز کاربرد داشته استریاز د یشهر در شعر و ادب فارسآرمان   

-بناا . انستد یعیت شیشة مهدویو اند یفاراب( شهرآرمان)نة فاضله یونان و مدیران باستان، فلسفة یخ ایها و تارالگور، کهنیتوان اساط

 :ر استیب زیرد که به ترتیگین صورت شکل میشهر شاعران به چندن آرمانیابر

ـ ــ تخ 1روستا و مدرسـه،   یهاطیو مح یـ دوران کودک9ـ وطن و زادگاه شاعر، 1ران باستان، یـ ا4 ــ ظهـور و   0ل و ی

 .میپردازیم یشهر شاعران انقالب اسالمآرمان یبه عنوان خاستگاه فکر یعیت شیشةمهدویل اندینک به تحلیا .یاعتقاد به منج

با الهاام از   یسندگان مختلف پس از انقالب اسالمیه شاعران و نوکاست  یشعر انقالب اسالم یاز موضوعات محور یکیانتظار موعود 

در خصوص انتظاار و   ینید یهان آموزهیه ارتباط بک یابه گونه. اندردهکت انتظار خلق یرا با محور یگوناگون یآن، آثار ادب یهاآموزه

 . ار مشهود و قابل توجه استیبس یعصر ظهور با اشعار انقالب اسالم یهایژگیو

 «تیمهدو»ند یآفر. 9ـ1

به صورت مصادر   یکیشود؛ یاست و دو گونه استعمال م( عج)یمنسوب از مهد یا صفتیو  یجعل یا مصدری، یت از نظر لغویمهدو  

ت، یا شاود، مثال عال  یما  یل باه مصادر  یبه آن اضافه شاود تباد  ( تی)« تّا»مشدد و « یای»ه ک یفه هر وصکح ین توضیو با ا یجعل

رود؛ یار ما کبه  یمشدد و تا به آن اضافه شده است و به صورت مصدر جعل یایه با کاست  یلمة مهدکت هم همان یمهدو. تیمکحا

ه کا ست بلین یآخر آن، مصدر« ی»ن حالت، یدر ا. ت به صورت نسبت و صفت منسوب استیگر مهدویاربرد دک. بودن یمهدو یعنی

ا یا ه یا قاة مهدو یطر یعنا یرود؛ یار ما کموصوف محذوف به  یبرا یه به صورت وصفکث است یتان یهم تا« ت»نسبت است و « ی»

هام  ، اماام دوازد (عاج )الزماان صااحب  یو منسوب به مهاد ( مطلقا) یو منسوب به مهد یت صفت نسبین مهدویابربنا. هینسبت مهدو

 (.4213ص :4911ت،یل واژه مهدوین، ذیمع)ان است یعیش

معتقد بودن باه   یعنیت ین مهدویابرانتساب داشته باشد؛ بنا( عج)یه به مهدک یادهیر و عقکاما در اصطالح، روش، مذهب، رفتار، ف  

ه کا را  یقه و رفتاریر، طرکب فین ترتیدب. پسند و از او اخذ و الهام گرفته شده باشدیمهد یه رفتار و روش زندگک( عج)یوجود مهد

-یرکالعسالحسنبنمحمد ی، حضرت مهدیمنظور از مهد. مییگویم یا مهدویت یداشته باشد، مهدو( عج)یانتساب به حضرت مهد

بات  یدو غ ید و دارایباه امامات رسا    یا آمد و در پنج ساالگ یدر سامرا به دن. م163برابر با . ه233مه شعبان، سال یه در نکاست ( ع)

اسات   یایاو همان منجا . است( ه از آن سال آغاز شده و هنوز ادامه داردک)بت بلند مدت یو غ( افتیان یپا. ه923ه در سال ک)وتاه ک

 .ردکش جهان را پر از عدل و داد خواهد یه با ظهور خوک

 اتب مختلف جهانکان و میدر اد( انتظار)باور و شناخت موعود . 1ـ1

 یراسا کگار، دمو ید یا باه عباارت  یا  یو انسان یمعنو یعال یهااریه در آن معکض یاز ظلم و ستم و تبع یامعه عارل جیکشه تشیاند  

ش آرزومناد  یخوردار بوده و هست و بشر همواره در درون خاو بر یت خاصیگاه و اهمیباز در ذهن بشر از جاریم باشد، از دکحا یواقع

موعاود   یقات، هماان منجا   ین شاخص در حق یا. ل دهدیکرا تش یان جامعهیاند چنه بتوکبوده  یتین جامعه و به تبع آن شخصیچن

 .شده است یمعرف یمتنوع یهاگوناگون و به صورت یهاها و نگرشیاقوام و ملل مختلف با تلق یهاان و فرهنگیه در ادکاست 

دانسات و   یمسائله جهاان   کید یمسئله را بان ی، ایجامعه بشر یان تمامیت آن در میبودن مسئله انتظار و عموم یبا توجه به فطر  

ن یا ا یشامول د جنبة جهانیرد، بایگیصورت م ینیو د یاعتقاد یها، توسط نظامیرکدة فین پدیه اساسا پرورش اکنیباز با توجه به ا

 .ردک یمختلف جهان بررس ینیاتب دکان و میان مردم جهان و از نگاه ادیم یدة نوستالژیپد کیموضوع را به عنوان 
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رد، یا گی، همه جاا را فارا ما   ینیدیو ب یگردادیه فساد و بکجهان  یو بحران کیعصر تار کیه در کده دارند یان، عقیروان همة ادیپ  

 یپرستند و خداکی، اوضاع آشفته جهان را اصالح میبیالعاده غفوق یرویه به واسطة نکشود یدا میپ ینجات دهندة بزرگ جهان کی

م، یرکا مانناد قارآن    یآسمان یهاتابکتوان در ید خوش را نه تنها مین نویا. دهدیغلبه م( ییگرامصرف) یگریو ماد ینیدیرا بر ب

دا یا پ9انیساو یل عیا اا و انج 2انیا هودیتاب مقدس ک، تورات و ملحقات آن ا  4انیتب مقدس زرتشتکتاب زند، پازند و جاماسبنامه ا ک

 (.63ص :4913،ینیام:ک.ر)شود یافت میش یبومکز یهند نان ییمقدس براهمه و بودا یهاتابکه در کرد؛ بلک

-یالکا » یعنی؛ یگانة جهاناز ادوار چهار ین دورة زمانیان آخریدر پا (Kalki)« یکالک»بخش موسوم به ن هندو، موعود نجاتییدر آ  

عصار   یعنا ین دوره؛ یدر چهاارم . سات ل شده ایک، جهان از چهار دورة رو به انحطاط تشییر هندوکبر تفبنا. ردکظهور خواهد « وگهی

 (Vishnu)« شانو یو» ین تجلّا ین و دهما ی، آخار یاهین دوران سا یان چنیدر پا. ردیگیسراسر جهان را فرا م ی، فساد و تباهیکالک

 نان را باه یداران و بدکبد یو. ردکانسان ظهور خواهد  هیئت ر درخشان در دست و بهید و شمشی، سوار بر اسب سفیکالکموسوم به 

ائنات منهادم خواهناد شاد و    ک. دیمند خواهد گردانبهره یهاسرشتان را از نعمتکینان و نید کد و پایفر اعمالشان خواهند رسانیک

ص :4913گان،یشاا :ک.ر)از نو آغاز خواهد شد  ییو نهاده شده و عصر طالکین یهاافت و رسمیان خواهد ینو، بن یتازه و جهان یتیبشر

213.) 

در . گاردد ین ما یای مهرباان ا تب   یت به معنا یرکا واژه سانس  (Maitreya)« هیتریم»موعود با مفهوم  یشة منجی، اندن بوداییدر آ  

-در نمااد . هاا را نجاات دهاد   خواهد آمد تا انسان یه روزکدانند یم ینیان زمین بودا از بودایپنجم و آخر ی، او را بوداییات بودایاله

ام باشاد  یا ق یبارا  یو یاز آماادگ  یدهناد تاا نمااد   یش میخواستن است، نماه آمادة برکشسته ن یمرد هیئت ، او را باییبودا ینگار

 (.931ص :همان:ک.ر)

 یال و صاور گونااگون و متناوع   کامال متفاوت، به اشک یهان و فرهنگییبخش در نزد اقوام و ملل مختلف با آموعود و نجات یمنج  

خواهاد آماد و    یبخشه نجاتکالقول هستند ته متفقکن کیشناسد؛ اما همه در یم یاو را با لقب مخصوص یمطرح شده استو هر ملت

شه ین اندیالبته ا. پر از عدل و داد به وجود خواهد آورد یاده و جامعهیگو رهانمان زورکاران و حاکجبّاران، ستم یوغ بندگیآنان را از 

وجود داشاته و   یل بدویقبا یان همة اقوام متمدن جهان و حتیر مها دو افسانه یریات اساطیه در رواکست؛ بلیان نیفقط مختص اد

 .دارد

 یبازتاب آن در شعر شاعران انقالب اسالم یو چگونگ ینة شعر فارسیشیت در پیمهدو. 0ـ1

-بان باه اذن پروردگاار متعاال حجاه     یه روزکا معتقدند  یو روائ یقرآن یهات عصمت و طهارت طبق بشارتیتب اهل بکروان میپ  

ن رو انتظاار  یاز ا. ل خواهد نمودیتبد یگسترپر از ظلم و جور را به عدل، صلح و داد یایرد و دنکظهور خواهد ( عج)یرکالعسالحسن

را یا شامارند؛ ز ین اعماال ما  یه بهتار کنند و آن را عبادت و جهاد و بلکینهند و افتخار مین انتظار ارج میرا دارند و به ا ین روزیچن

 . ن عبادت، انتظار فرج استیتربر(. 411ص :4911،یوطیس)« انتظار الفرج یافضل جهاد امتّ»: اندباره فرمودهن یامبر اسالم در ایپ

؛ ساورة  یات متعادد یا م در آیرکا در قرآن . مینکیاز آنها اشاره م یه به بخشکان شده است یات فراوان بیات و رواین موضوع در آیا  

-یر ما کا را ذ یاه نمونهکرا وعده فرموده است  یومت جهانکح کیل یکتش... و413/اءیانب ،14/، اسراء3/، انفال13/، صف92ه یه، آیتو

ن ید تاا در زما  یا نکافران جهااد  ک؛ با (93ه یآ: سورة انفال م،یرکقرآن )« ...هُ للِّهِلُّک الدین ونَکیون فِتنَهٌ وَ کال تَ یوَ قاتِلُوهُم حَتَّ». مینک

-دهیوشکن باره ین وعده مقرر شده است؟ و مسلمانان چقدر در ایا واقعا تا به حال ایآ. گردد ن خداین همه دییفتنه و فساد نماند و آ

 اند؟

-یه ظهور حضارت مهاد  کان شده است یبه صورت گسترده ب( ع)و ائمه( ص)امبریات پیالزمان در روادر آخر ین ظهور منجیهمچن  

 .انندینمایم یو حتم یرا قطع( عج)

ز از هماان  یا زبان ن یبشر بوده است و شاعران فارس یهااز دغدغه یکیباز ریاز ظلم از د ییو رها یظهور منجت، انتظار، یمسالة مهدو

از نام  ین هجریآغاز یهادر سده. اندردهکاد ی( عج)یارا از مهدکل روشن و آشکم و گاه به شیمستقریو غ ییناکباز، گاه به صورت رید

فار  ک یاساالم و ناابود   یشامول بر شر، جهان یروزیآور صلح و آرامش، عدل، پادیه ک یخیارنماد ت کیشتر به عنوان یب یمقدس مهد

و  یزیه مظهر قساوت، فتناه، جناگ و خاونر   کنماد  کیز به صورت یرجّال ن یعنیشده است و از نقطه مقابل آن؛ یاستفاده م یجهان

 .اندردهکاد یفر است، ک
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مطرح  یبت در شعر مهدویاران حضرت در زمانة غیبت، ظهور، فرج، انتظار و یمچون غه ی، مسائلیبا توجه به مسئله موعود و منج  

 یهاا ن رساالت یو مبا  یبه عنوان تنها مصلح جهان( عج)یمهد یمعرف: چون یار مهمیننده و مروج موضوعات  بسکان یه بکشوند یم

پرداخته  یار مهم در شعر مهدویاز موضوعات بس یکینوان امام به ع یجهان یهان به بازتاب رسالتیابربنا. امام در جهان است یجهان

 .شودیم

ن یا از ا یدارخودار است و بازتاب دامنهبر یعیار وسی، از حوزة بسیاست و شعر مهدو یو عموم یدو جنبة شخص یمقولة ظهور دارا 

 ی، سخن از تجلا یو شخص یر ظهور فردد. شده است یاژهیت نوجه ویداشته و دارد و به هر دو جنبه ظهور مهدو ینیینوع در شعر آ

و بار   یکرة خاا کا ن یا آن حضرت در گساترة ا  یام جهانیر، سخن از قیو فراگ یلکو در ظهور ( عج)یحضرت مهد یار و ظهور آنکآش

 .اء جامة عمل بپوشاندیق به اهداف انبین طریاست تا به ا یومت عدل اسالمکر با استقرار حیدن شر و گستراندن خیچ

در . کنناد یجاو ما  واباد، جسات  ی یتحقق م یظهور منج که در آن، یاشهر خود را در جامعه، آرمانیشاعران انقالب اسالمن یابربنا

-هین نظریچن ین پشتوانة فکریتریغن. همواره وجود داشته است یدرخشان توأم با عدالت اجتماع یاندهید به آیان، امیعیتفکرات ش

 یک روز بااق یا ا جز یاگر از عمر دن». اندالزمان بشارت دادهرا در آخر( عج)یظهور حضرت مهداست که در آن  یث و اخباری، احادیا

گونه که از ظلم و ساتم پار شاده     ا را همانیاز خاندان من ظهور کند و دن یدهد، تا آنکه مردینمانده باشد، خداوند آن روز را طول م

 یانیا هاا، پا بیبه رغم فاراز و نشا   یخ بشرین باورند که تاریان بر ایعیش (.213ص .:ق4939،یصاف)« دیز از عدل و داد نمایاست، لبر

نکتة مهام و قابال ذکار در    . ابدییدست م یبه رستگار ید و آدمیآیکار جهان به سامان م( عج)یخوش دارد و با ظهور حضرت مهد

ل یا از تخیر کهن دارد و یشه در اساطیر شهر،شهر در آن است که آرمانو آرمان( عج)یة ظهور حضرت مهدینظر یمورد تفاوت اساس

اماا  . شاود یشاان حاصال ما   گر هنرمندان و فالسفه و تاملشان در اوضاع و احوال روزگاار یسندگان و دیچون شاعران، نو یختگانیفره

ناده  یر آمحتوم و متحقق د یان آن را امریعیث استوار است و شیمقدر است که بر اخبار و احاد یاوعده( عج)یحکومت حضرت مهد

 یگر شاعران انقاالب اساالم  یو د ینیحسن حسدیزاده، سلمان هراتی، سپور، طاهره صفارنیصر امیاز جمله شاعران معاصر ق. دانندیم

 .اندتوجه کرده ین جامعة آرمانیو تحقق چن یران هستند که در شعرشان به آمدن منجیا

ه کا  یاار گسترده به موضوع انتظار پرداختاه اسات باه گوناه    یصورت بس ه در اشعار خود بهکاست  یاز جمله شاعران پورنیصر امیق

اد یف خود، انتظار موعود را فریان لطیاو همواره با ظرافت شاعرانه و ب. دیست شعرش را شعر انتظار و خودش را شاعر منتظر نامیبایم

د باه  یا ل در شاعر او ام یا ن دلیباه هما  . ندکیس مکنهد را در شعر خود منعیه موعود بنا مکرا  یشهر دن آرمانیرس یزند و آرزویم

-یها را آرزو ما شه در انتظار اوست و فردایپور همنیخواهد آمد و ام یو فرخنده، روز که پاک یانسان. ت استینده حائز اهمیانسان آ

 :ندک

« !اش فردا باداکامروز نبود »:/ مییگویرود به خود میه مکهر روز !/ لحظه زمانه با دل ما بادا کی!/ اش مرا چشم تماشا باداک یا»

گذرد، هر یه مکها ن روزیا!/ مثل روز، آمدنت روشن یا!/ روز آمدن یا»: ای(. 419ص :4931ها همه آفتاب گردانند،پور، گلنیام)

 (.211ص :4931،یکیتار یهانهیهمان، آ)« روز در انتظار آمدنت هستم

. شدکیر میگر از انتظار موعود را به تصوید یتیدر قرآن، روا( ع)وسفیاستان حضرت ح به دیبا تلم« ایت رویروا»پور در شعر نیام  

ن اشاره به بُعد نبوت و امامت دارد و انتظار یه اکداند یم (ع)امامان معصوم)ازده ستاره ین شعر موعود را از تبار امامت و از نژاد یدر ا

 :ندکیم یتداع یعیش یهارا در آموزه

روشن / تو را یهار خوابیتعب/ گریستارة د کیتا خواب !/ حاال باش/ یادهیدر خواب د/ د و ماهیازده ستاره و خورشیتو / دانمیم»

 (.41ص :4931همان، دستور زبان عشق،)« ...ندک

-ین میرده است ا چنکم یه آن را به آن حضرت تقدکا ( عج)در وصف انتظار امام زمان« تو یصبح ب»پور در غزل نین امیهمچن

 :دیسرا

/ یبازار عشقکل است یند تعطیگویتو م یب/ نه داردیکاز  یحالت یمهربان یتو حت یب/ نه داردیآد کیتو رنگ بعدازظهر  یصبح ب»

 (.113ص :4931همان، تنفس صبح،)« نه داردیخبر از شنبه و آد یکعشق اما 
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ن یترن و معروفیتراز محبوب یکین شعر یا. دانست«ریززور ناگ»توان شعر یت را مینة مهدویپور در زمنین شعر امیاما مهمتر 

ن به یاهل زم یبرا( عج)یه حضرت مهدکرا  یشهرآرمان یهایژگیتوان ویه مکپور در حوزة انتظار است نیام ییماین یهاشعر

 :عبارتند از یشهرآرمان یهایژگین ویاز جمله ا. قرار داد یرد و مورد بحث و بررسکدا یآورد، در آن پیارمغان م

 یبشر یهاد بر آرمانیکـ تا

ها وجود انسان یآگاه جمعاتب و ناخودکان و میخ و در تمام ادیتار یزمان یهاه در تمام دورهک یگمشدة بشر یهان شعر بر آرمانیا  

هنة ک یهافشک»و  گستردیه میه صلح بر جهان ساک ینامد، روزیم« روز تازة پرواز»را  ین روزیشاعر چن. د داردیکداشته، تا

-نهییهمان، آ)« شدکیازه میخم/ هاخواب در دهان مسلسل»و « خورندیبوت گره مکبا تار عن/ یمیقد یهانج موزهکدر / ،یسرباز

 (. 291ص :4931گهان،نا یها

 یـ عدالت و آبادان

جامعة دوران خود و بعد از خود بوده و جنگ در  یخراب یبه جا یو آبادان یعدالت یب یعدالت به جا ییپاشه بریبشر هم یآرزو  

 :است

 (.211ص :همان)« ستین یسکدر انحصار چشم / ا و آفتابیدر/ است یه مشق آب، عمومک یروز/ ه باغ سبز الفباک یروز»

 یرامت انسانکـ حفظ عزت و 

-ن افراد نزد خدا با تقوایتریو برادرند و گرامها با هم برابر انسان ی؛ تمام(49ة یآ: قرآن،سورة حجرات)«انَّ اکرمَکُم عِندَ اهللِ اتًقکُم»

ان مردم بنا یض در میتبع یاندازو بر( یازات خاص و انحصاریامت یدارا) یاستکاز نوع  ینظام طبقات ین براندازیهمچن. ندن افرادیتر

 :ن شعر استیاشاعر در  یهاگر آرزویان مردم از دیالمال متیم بیو تقس... و ی، علمیاسی، سیت اجتماعیبه موقع

پور، نیام)« ندیو خواب نان تازه نب/ نامه نخوابدروز یبر رو/ روادهیرهگذران پ یر پایدر ز/ و فطرت خدا/ ه التماس گناه استک یروز»

 (.293ص :4931گهان،نا یهانهییآ

 افتن عشقیـ اعتبار 

وجود است و جسم و  یعشق موجب انسجام درون»را یود؛ زشیبشر آغاز م یة هستیة انسان، با نظریدربارة عشق، با نظر یاهیهر نظر 

شش و جاذبه کمندند، چون ازیها به عشق نهمة انسان(. 3ص :4931،یآلند)« سازدیرا هماهنگ م یآگاهو ناخود یآگاهروان و خود

. شودیها مان انسانیدر مجاد نفرت یه عشق مطلق است و نبود آن باعث اکآورد؛ چرا یرا در آنها به وجود م یوحدت روح یو نوع

ه کده باشد ید بدان حد رسیبا یت آدمیز فردیاست و ن( هاها و تناقضرفع تضاد)به مسئلة وجود انسان  ین عشق پاسخیابربنا

ن یا(. 94ص :4913فروم،)« مرا دوست دارند، چون دوست دارم»ند؛ کیم یروین اصل پیو از ا. ندکن را برقرار ین طرفیب یدلبستگ

ه کاست  یفعال بشر یرویعشق ن. ت او محفوظ بماندیو فرد یت آدمیشخص یسازه وحدت و همکرد یگیصورت م یند در وضعویپ

 .سازدیره میچ ییدهد و بر احساس انزوا و جدایوند میگر پیدکیان را با یند و آدمکشیها را من انسانیموانع ب

رفتار عاشق در رابطة عشق (. 11ص :همان)« میورزیش آنچه بدان مهر مو پرور یبه زندگ یعبارت است از رغبت جد»پس عشق،   

 یآدم. رندیناپذ ییعشق و رنج جدا یعنیآن است؛ « پروراندن»و  یزیچ یبرا« رنج بردن»ه جوهر عشق کن است یانگر ایب یبه خوب

، یدر جامعه منج. ه عاشقش باشدکند کیشتن هموار میرا بر خو یزیآن رنج برده باشد و رنج چ یه براکدارد یرا دوست م یزیچ

 :زنندیها در برابر و به اعتبار آن زانو مه انسانکند کیدا میعشق آنقدر اعتبار پ

 (.293ص :4931گهان،نا یهانهییپور، آنیام)« آشنا نشوند کبا خا/ عشق یش پایجز پ/ و زانوان خستة مغرور»

 مطلق یـ آزاد

/ نندکبش/ از داشته باشندیهر جا ن/ ها اجازه داشته باشنددل/ فندکبش/ ه دوست داشته باشندکهر جا / ها اجازه داشته باشندگل»

 (.293ص :همان)« ...دیها دروغ بگوبا چشم/ نه حق نداشته باشدییآ

 ـ گسترش اعتماد

آن  یاز رو یتوان به سادگیه مک/ شندکیه باغ میدر دور دست حاش/ الیاز خ ینیپرچ/ تنها/ وتاه استکوار باغ و مدرسه یآن روز د»

 (.293ص :همان)« دیپر
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 ستیط زیـ حفظ حقوق مح

ه دوست داشته کهر جا / ها اجازه داشته باشندگل.. ./نندکیپرواز م/ تاب شعرک یهابرگ یاز ال/ شدة آن روز کخش یهاپروانه»

 (.293ا291ص :همان)« فندکبش/ باشند

 یهایژگیدر خصوص و( ع)ات امامان معصومیث و رواین آن با احادیمضام کینزدن شعر، ارتباط یگر در ایتة قابل تامل دکن  

ان یشوایپ یهان اسالم و آموزهیاو به د یو معرفت یرکف یهایشاعر و دلبستگ یاسالم یدئولوژیاست و ا( ع)یومت حضرت مهدکح

 .ندکیرا مشخص م( گر شاعرانیو د) یشهر وه آرمانکاست 

ستم، باطل، « رفتنیبه نپذ»ابد و آن دعوت یید میجد یی، انتظار مفهوم و معنایگر شاعران انقالب اسالمیدن شاعر و یدر باور ا  

ه شعر انقالب منتظر ک یایاست و منج یدر برابر هر ستم و ستمگر یداریگر پاادیانتظار درفش بن.رفتنیو ذلّت است؛ نه پذ یبردگ

 یست و مجالین یبعد کی یز، شعریرو آن شعر انتظار نیست و پیشد ا نیم یعرفه از قبل مکا آن گونه  یبعدکی یتیاوست، شخص

ن روزگار، با طرح یه شاعر منتظر در اک؛ بل(236ص :4911،یخراسانیمحدث:ک.ر)باشد یه از وضع موجود در آن نمیوه و گالکشِ یبرا

 :ر دهدییل قبول تغمطلوب و قاب یت موجود را به حالیدارد وضع ی، سعیو انتقاد یل اجتماعیمسا

ج، کتنها ورود گردن»:/ سندیبنو یابا خط ساده/ هادر یه روک یروز.../ ه التماس گناه استک یروز/ وتاهکه دست خواهش، ک یروز»

-نا یهانهییپور، آنیام« خورندیبوت گره مکبا تار عن/ یمیقد یهانج موزهکدر / ،یهنة سربازک یهافشک... »و « !ممنوع

 (.291ص :4931گهان،

مال و سعادت و جهان ک یت به سوکر حرییتغ یعنیدن به وضع مطلوب؛ یر وضع موجود و رسییتغ ین شعر، چگونگیپور در انیام  

ج کگردن »ردن و کاو التماس . ت استیمهدو یهاشهیار و اندکجهت دهندة اف یه به نوعکشد کیر میموعود مطلوب را به تصو

ه اهل تملّق، خفّت، ک یند؛ انسانکیه میانسان منتظر را ارا کیاز  ییمایل، سکن شیند و به اکیم ینادرست معرف یرا امر« ردنک

 یسکدر انحصار چشم / ا و آفتابیدر/ است یه مشق آب، عمومک یروز»ان شعر؛ ین شاعر در پایهمچن. ستین... و ی، زبونیخوار

ها به در از پشت لحظه!/ سخت ادامه یهاروز یا!/ گمشده در مه یهاجاده یا/... ه آسمان در حسرت ستاره نباشدک یروز/ ستین

ه از منظر کند کیه میروشن و واضح از آرامش جهان موعود ارا یریپردازد و تصویوهش جنگ مک؛به ن(211ص :همان)« !دییآ

 .ر استینظمک، ناب و در نوع خود یشعر

 (.211ص : همان)« در روزگار آمدنت هستم؟/ زیا، من نیه آکبا من بگو  /اما»: ن استین شعر ایپور در انین دغدغة امیاما مهمتر  

و مبارک آن حضرت، در  یامبر گونه دارد؛ اما وجود آسمانیو پ یاله یدر شعر انتظار، امام است و منزلت( عج)موعود یاگر چه مهد  

، (عج)یمثل مهد. ستیو دور از دسترس ن یاسطورها یریدهد، تصویه میکه شاعر از موعود ارا یریماند و تصوینم یل شاعر باقیتخ

ز حضور او را در همه جا یو شاعر ن( 61ص :4911شاد،:ک.ر)م یشویمند مد پشت ابر است که ما از وجود آن بهرهیمثل خورش

ز منتظر فرج و ین (عج)آمده است، امام زمان یات اسالمیآنچنان که در روا. گران داردیدر شناساندن آن به د یکند و سعیاحساس م

جستة شعر انتظار پس از ز و بریاز وجوه تما یکین نگاه تازه به موعود، یا. اران و دوستداران خود، به آنها مشتاق استیشتر از یب

باعث شده است که شعر انتظار ( عج)ت زبان و ارتباط ملموس شاعر با موعودیمین نگرش تازه همراه با صمیهم. انقالب است یروزیپ

 .ن باشدیناب و دلنش یانقالب، شعر یروزیاز پپس 

ن سطح چندان قابل یهر چند اعتراض در ا. ن قدم اعتراض به وضع موجود جامعه استیگار موجود، نخسته از روزیشکوه و گال  

ا ی». شودیده میاز شاعران د یارین شکل از اعتراض در آثار بسیا. رفتن بهتر استیبه هر حال از سکوت و پذ یست؛ ولیقبول ن

ان دست تو یپس پرن/ ه، مرگ است و باروتیاز قهقهه تا مرث!/ و کودکان مهمان ساعقه و ساطورند/ اه استید، سیسپ!/ یمهد

اه ید، سیسپ»: شاعر در ابتدا با گفتن(. 13ص :4931ان،یجعفر)« !کشندیهه میتو را ش/ ها،است که دف ینجا چندیا.../کجاست؟

از جنس  یو ساختار یمیصم یاو با زبان. آوردیآن م یبرا یقیز مصادیکند و در ادامه نیه میخود ارارامون یاز پ یری، تصو«است

ن استوار است که جهان پر از ین شعر، بر ایا ین شالوده و مبنایهمچن. دهدیت خود را از وضع موجود نشان میگو، عدم رضاوگفت

 .دیآین خود از نقاط قوت شعر به شمار می؟ که ایکنی، چرا ظهور نمیمنج یظلم و ستم شده است و تو ا

ابتدا به « شوازیپ»او در شعر . زندیاست که انتظار موعود در اشعارش موج م یگر از شاعران انقالب اسالمید یکیزادهطاهره صفار

ها همه را خواهد وهیکه م/ خواهد آمد یز پریباران ت/ دن موعودیش از دمیپ/ باران سنگ است»: پردازدیم یعالئم ظهور منج
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داند و یم یو سپس ظهور موعور را حتم( 11ص :4966زاده،صفار)« همراهند.../ همه/ طلوع هرج و مرج جهان/ باران خشم.../ پوساند

روز یند که در آن حق بر باطل پکیم یزیر یپ( عج)یحضرت مهد یشهرش را در جامعة پر از عدل و داد و حکومت اسالمآرمان

به / شواز آمدن عدلیبه پ/ هاشواز محو ستمیبه پ/ حق یو جنگ جاودانه»: ده خواهند شدیر و آثار کفر از جهان بر چشود و شیم

 (. 14ص :همان)« شواز آمدن اوستیپ

داند که در انتظار موعود است که با آمدن موعود، صلح و عدل بر یم ی، خود را منتظر«دارید یجمعه»زاده در شعر ن صفاریهمچن  

به روز / به روز روشن موعود/ انددل بسته/ تمام منتظران»: ن شعر روز جمعه استیشهر شاعر در ازمان آرمان. گرددیره میجهان چ

ستند و شاعر به یایز پشت سر او به نماز مین( عج)داران امام عصرو پرچم یاران واقعین روز، یدر ا(. 416ص :همان)« دارید یجمعه

د یخورش/ در صف نخست نماز است/ حیمس/ دیآیبر صعب او سوار م/ در رعد و برق/ دیآیاو سوار م»: پردازدیاران مین یوصف ا

 یظهور منج یف چگونگین شعر به توصیشاعر در ا(. 414ا411ص :همان)« آمدن استبر یآماده/ در صبحگاه وعده/ اهللحضرت ثار

 .پردازدیم

 :است ینیملموس و ع یری، تصو(یشاعر انقالب اسالم) یحمودل میسهر از یر حضور موعود در شعر زیتصو

 ، رهگذران خسته رایکنیهم تو سالم م بسته را یهاکند، پنجرهیدست تو باز م»

 تا که کند نثار تو، اللة دسته دسته را قرار تو، کوچه در انتظار تو یپنجره ب

 «...ام، جمعة عهد بسته راندهچشم به راه ما امده به در نشاندهیام، دشب به سحر رسانده

 (.411ص :4963،یمحمود)

همانان را از یسالم کردن م یها استفاده کرده است و چگونگتر کردن صحنهینیف در عی، شاعر از عنصر توصیسازریعالوه بر تصو 

ف یبر توص داند و عالوهیتظر او نمان را منیاما در ادامه شاعر تنها آدم. گذاردیش میابان به نمایخانه به رهگذران خسته کوچه و خ

( عج)نات را در انتظار آمدن امام عصریو سراسر کا یهست یهمة اجزا یعنیط اطرافش؛ یاق محیاشت یاق خود، چگونگیاشت یچگونگ

. فرا خواند ییاد و با نور خود جهان را به روشنیایاند که امام بقرار، دل به جمعة موعود سپردهیکشاند که مشتاقانه و بیر میبه تصو

 . باشدینفک ذات آن میو حرکت جزه ال ییایست که پویراکد ن ین انتظار نه تنها مفهومیابربنا

-یده میثر اشعار او دکشهر در ااز آرمان یه عنصر انتظار به عنوان نمودکاست  یگر از شاعران انقالب اسالمید یکی یسلمان هرات

در  یرکعناصر ف. است یان شاعران انقالب اسالمیدر م ی، نمونة منحصر به فردییبایحال زن یو در ع یل سادگیشعر او به دل. شود

 :قرار داد یر مورد بررسین زیتوان در عناویه مکشوند یهنرمندانه و جذاب مطرح م یلکدر اشعار او به ش ینه فاضله منجیج مدیترو

 ظهور یسازنهیزم یاپو براکد بر تیکـ تا

قت یدر حق. دهدیاس مکش انعیرد و در شعر خویگیاز انتظار مصلح م یه سلمان هراتکاست  ی، درستکجنبش، جوشش و حر  

با  یو. گرددیدن به مقصود و اصالح امور را موجب میجان در راه رسیزند و شور و هیها دامن متکبه حر ید به ظهور منجیام

خواهد با ین میند و همچنکیب را از عمق و صالبت آن با خبر م، مخاطینه فاضلة منجیوه مدکاز عظمت و شُ یریپرداختن به تصو

 :ندکان یرا ب( شهرآرمان)از ظلم و ستم  یبودن انتظار و جامعه عار یر ضرورت و حتمین تصویا

خواهد  که بر گسترة خاک/ ینیطوفان آخر/ مسموم یهاقارچ یو گستاخ/ در روزگار جسارت مرداب/ آشوب یهاآب یمقتدا یا»

 (.94ص :4911انتظار، یها، بر قلّهیهرات)« گذشت

 یشهر منجان آرمانیظهور و ب یکیـ اعتقاد به نزد

 یاساس یاشهیظهور، اند یکیدر شعر او نزد. ندکیم میترس ییبایوصال محبوب و ظهور مصلح به ز یشور و شوق خود را برا یهرات  

 :ستاده استیانتظار ا یهاقلهن یترن زمان، انسان بر باالیه در اکاو معتقد است . است

/ نیو درختان در انتظار بارش آخر/ گردندیمز برییها از پاباغ/ گذردیوچه مکه از کاست  ین شبین آخریا/ نمکیر مکشه فیهم»

 (.94ص :همان)« میاستادهیانتظار ا یهان قلهیبر آخر/ ستندیایخوش م

 ران آنو جامعه دو یـ ملموس و موثر بودن مسئله ظهور منج
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 یاز مبان یه ناشکر کن تفیا. د بر ملموس بودن حضور امام عصر استیک، تایشاعران انقالب اسالم کمشتر یهایژگیاز و یکی  

 ینیقت عی، شاعر حقیرکف ین فضایدر چن. شودیگر مجلوه یرات در اشعار شاعران مختلف از جمله هراتکع است، به یل تشیاص

او به حضور و موثر . امال مشهود استکات یر آن بر حیلحظه لحظة انتظار و تاث کدر شعر سلمان در». ندکیان میرا ب یوجود منج

شه و یشة انتظار را همیند و اندکیت مکحر ی، همه در جهت ظهور منجیو هست یه زندگکمان دارد و معتقد است یبودن مصلح، ا

 (:29ص :4931زاده،انیو صدق یخراسانینیام)« ندکیم یر، زندگکن تفیهر لحظه همراه خود دارد و با ا

، یهرات)« نمیبیمن او را م/ دور از دست یچ جایو نه ه/ رة خضرایو نه در جز/ ال مبهم جابُلساینه در خ/ ن جاین جاست همیاو هم»

 (.  412ص :4911،یمیبا آفتاب صم

 یریگجهینت

هاا و  ین ساخت یو دفاع در برابر ا ییرها یزگار است و شاعران برارو یهایها و سختیشود، دلتنگیم یجاد جامعة آرمانیآنچه باعث ا

. ابناد یپردازند و در آن به آرامش دست یژة خود میو یهابا برداشت یشهرم جامعة آرمانیف و ترسیبه توص یا روان  یروح یهافشار

 یدر آرزو یکماال مطلاوب   یجاو وتست و جسیبشر یمشترک در ناخودآگاه جمع یهاالگواز کهن یکی یشهرف جامعة آرمانیتوص

بازگشت بادان، در   یایو رو( هبوط)از آن رانده شده است  یزمان یکه انسان ازل یاست؛ خاستگاه( بهشت) یبازگشت به خاستگاه ازل

که  یشهرم آرمانیل خود به ترسیتخ یاریره شده است و شاعر به یاو ذخ ینة ناخودآگاه جمعیدر گنج یجمع یالگوک کهنیقالب 

-یرا ما  یشهر در شعر شاعران انقالب اساالم آرمان ین خاستگاه و پشتوانة فکریمهمتر. پردازدیاست، م ینیک بهشت زمیبه منزلة 

از جملاه ظهاور    یمختلفا  یهاشمرد که در شعر شاعران با نمودبر یعیت شیشة مهدویالزمان و اندآخر یظهور منج یالگوتوان کهن

-و پناه بردن شاعران به آرماان  یعلت اصل. قابل مشاهده است یدن به آرامش ابدیدالت در جامعه و رسع ییپاو بر یالزمانآخر یمنج

آور رتیا ع و حیسر یهاشرفتیمدرن و پ یایگر در دنیکدیها از ها، دور شدن انسانها و دغدغه، دردیزندگ یدگیچیتوان پیشهر را م

و شار   ینیماشا  یل باه زنادگ  یاش را تبدیعت دور و زندگینسان را از دامان طبکه ا یاصنعت و ستم و ظلم استکبار دانست؛ به گونه

 . کندیم

 :هانوشتیپ

از آنها باا فاصالة    کیه هر کان منتظر سه موعود هستند یاند، زرتشتبخشموعود نجات کیه معموال منتظر کان یگر ادیبر خالف د .4

-یالزمان از زرتشت سه پسر متولد ما شت نوزدهم، در آخریبر و بنا یرتشتات زیبه موجب روا. ردکظهور خواهد  یگریهزار سال از د

 .شودیمند ا خوانده مسود و سود یانس ا به معنیسوش یه با نام عمومکه کشود 

-یناده را ما  یمسح شدة خداوند، جهان مطلوب و درخشان آ یح، به معنایماش= ح یالزمان، مسدهندة آخران معتقدند نجاتیهودی. 2
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