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 حیدر حلّی و شهریار در شعر سید (عج)نگاهی تطبیقی بر سیمای امام زمان
 

 (نویسنده مسئول)گلثوم تنها 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

 حسین الیاسی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی

 چکیده 

و های درخشان و ناب است و دو ملت بزرگ این دادبیات و شعر دینی در طول تاریخِ دو کشور ایران و عراق، سرشار از نمونه

های شعر شعر مهدوی یکی از شاخه. اندخوری را در بیان باورهای دینی و اعتقادی خود ایفا کردهسرزمین، در کنار هم نقش در

از شاعران این گونۀ . باشددینی و آیینی است که شامل ادبیات مهدویت و مضامین شعری آن از قبیل شعر غیبت، انتظار و ظهور می

حلّی؛ شاعر عراقی و شهریار، شاعر معاصر ایران اشاره نمود که با ذوق و قریحۀ ناب خویش، ارادت و  توان به سید حیدرشعری می

مقالۀ حاضر بر آن است به صورت تطبیقی و بر اساس مکتب ادبی آمریکا به . اندهای خویش نمایان ساختهعالقۀ خود را در سروده

ارسی و ترکی و نیز بیان نکات بالغی که دو شاعر در تصویرسازی شعر های عربی، فهای مهدوی دو شاعر در زبانبررسی سروده

 . اند بپردازدخویش از آن بهره جسته

 .، ادبیات تطبیقی، سید حیدر حلّی، شهریار، شعر دینی(عج)امام زمان: هاکلیدواژه

 مقدمه  -4

سی است که با شمشیر پیروزی بخش خویش ک مام دوازدهم است، اومهدویت تفکر آزادی بخشی بشر از یوغ ظلم و ستم بدست ا

همانگونه که . رمغان خواهد آورد و حکومت مستضعفین را تشکیل خواهد دادقیام خواهد کرد و پیروزی را بر مستضعفان جهان به ا

و  ةًئمأم هُجعلَنَو  فوا فی االرضِضعِاستُ و نریدُ أن نَمنَّ الذینَ»: رت داده استبدین بشا 3قرآن کریم نیز در سوره قصص در آیه 

 .«ثینَالوارِ مُهُجعلَنَ

لغیبِ و منونَ باذلک الکتابُ ال ریبَ فیهِ هُدیً للمتقینَ، الَّذینَ یؤ»: لت بر انتظار فرج دارد، سخن خداوند متعال استاز آیاتی که دال 

بدین صورت تفسیر گشته است که متقین، همان که این آیات در کتب معتبر تفسیر «  هُم یُنفقونَلصَّالةَ و مِمّا رَزقنایقیمونَ ا

 . است (عج)م حضرت مهدیشیعیان و ایمان به غیب، همان ایمان به قیا

ها و مناظر مختلف تبیین و توصیف ها و اساس دین بوده که به گونهمهدویت و انتظار در جهان اسالم همیشه یکی از محور مسئله

بر تصریح و نص قرآن کریم و احادیث نبوی که مشخصات و صفات این منجی عالم بشریت بنا (ع)بن ابیطالبشیعیان علی. شده است

در این میان شاعران متعهد با سرودن اشعاری . کشندپاک او را میۀ اند، انتظار ظهور فرزندی از ساللرا به وضوح و دقیق شرح داده

توان به شاعران متعهد که از آن جمله میاند نشان داده (ع)امام زمان ای عالمانه و ادیبانه نسبت بهناب ارادت و عالقه خود را به گونه

-ریشه. ها  سید حیدر حلّی از حلّه عراق و محمد حسین شهریار از دیار آذربایجان اشاره نموددو ملت ایران و عراق و شاعر بنام آن

مشابه در میان دو ملت از جمله عواملی است که  های اجتماعیهای مشترک دینی و اعتقادی، برخی اشتراکات فرهنگی و گاه تجربه

 .ادبیات دینی آنها را به هم نزدیک ساخته است

ای از دیوان دو جزئی وی را سید حیدر حلّی؛ یکی از خطیبان و شاعران بزرگ قرن نوزدهم عراق است که حجم بسیار گسترده 

(ع)اشعار دینی دربرگرفته است؛ تا بدانجا که وی را شاعر اهل البیت
ۀ نامند محمد حسین شهریار؛ شاعر معاصر ایران نیز از نمونمی "

که از صدق عاطفه  های فارسی و ترکی سروده استبه زبان (ع)بیت در مدح و رثای اهل بیت 611شاعران متعهد است که بیش از 

برای مقایسه و تطبیق بین آثار دو های مشترک تاریخی و وجود زمینه_ بنابراین با توجه به ارتباط فرهنگی. دهدشاعر خبر می

                                                           
 
3و4هسورهبقره،آی
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آنند به صورت تطبیقی به بررسی و تحلیل سیمای امام تحلیلی است، بر -فرهنگ، نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی 

 . اند، بپردازنددر شعر دینی دو شاعر و نیز نکات بالغی و تصاویر هنری که در مضمون پردازی از آن بهره جسته (ع)زمان

 پیشینه پژوهش . 1

اند، یافت دربارة پیشینۀ پژوهش، الزم است ذکر شود تاکنون پژوهشی با چنین رویکردی که نویسندگان این مقاله، بدان پرداخته

اند؛ هایی در شعر این دو شاعر به صورت جداگانه پرداختهای از چنین مضمونتنها برخی از پژوهشگران به تحلیل پاره. نشده است

در اشعار سید حیدر حلّی که در  (ع)نامه بررسی سیمای اهل بیتپایان: زهرا خانگاه/ )(ع)االیدئولوجیا فی رثاء الحسین :یمانکامل سل)

مهدی ممتحن و / )(السید حیدر الحلّی؛ أغراض و فنونه: عزیز فارس/ )(بسنده شده است (ع)آن به ترجمه اشعار شاعر درباره اهل بیت

 .اشاره کرد( شه جواهری و شهریاردین در اندی: همکاران

 ادبیات تطبیقی  -9

 ات آنها همیادب. گذارندیر میه فرهنگ ملل مختلف در هم تأثکرا همانطور یاست ز یداد وستد فرهنگ ینوع یقیات تطبیادب

شف کبه  یکی: ندک می کمکبه چند موضوع  یقیات تطبیق در ادبین تحقیبنابرا. گذارد می ان فرهنگ است در هم اثرکاز ار یکیه ک

ن رشته از معارف ین رو ایاز ا. ن نوع روابط استیه مربوط به اک یآن قسمت از تحوالت ادب کگر به درین ملتها، دیب یروابط فرهنگ

 . ن ملل مؤثر استیو صلح ب یدوست یدر برقرار یبشر

 ینو توسعه وگسترش روابط و تعامالت ب یجادا یابر یمناسب ینهاست، لذا زم یفرهنگ ینو ب یتیفرا مل یا  ذاتأ رشته یقیتطب ادبیات

مشترک  هایاحساس کند، و کمک هاملت یانبه تفاهم م تواند یمختلف م یگذشته، مقارنه آثار ادب یزاز هر چ». است یفرهنگ

  (5: 4956 ندوشن،ی اسالم) «.بگذارد یحانسانها را به تشر

دو شرط تفاوت زبان و ضرورت ارتباط  یمبل است، به نفیهمچون ات یدروتنهای  یکه رشد آن، مرهون فرانسو ادبی آمریکا مکتب

 یررا گسترده ترکرده و آن را در ارتباط با سا یقیتطب یاتحوزه ادب ی،و روابط ادب یراتعالوه بر بحث تاث این مکتب. پردازدمی یخیتار

 .بیند یم رهیو غ یخفلسفه، تار ی،روان شناس ی،مثل نقاش یعلوم انسان یها هنرها و رشته

: دهد می ، در تعریف ادبیات تطبیقی چنین نظر«مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی»منتقد برجسته آمریکایی و آغازگر  "رنه ولک"

نیز امکان ندارد آن را در روش واحدی . پردازد می ادبیات تطبیقی، بی توجه به موانع سیاسی و نژادی و زبانی به بررسی ادبیات»

ی گرانقدر مشابهی در زبان ها یا انوع ادبی ها هیز عمل تطبیق نباید در روابط تاریخی محصور گردد؛ چرا که پدیدمحصور کنیم  و ن

توان ادبیات را در تاریخ ادبیات محصور کرد و نقد ادبی و  نمی و همچنین. رایج در دنیا وجود دارد که با یکدیگر پیوند تاریخی ندارند

را نتیجه « مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی»توان می "رنه"با تامل در نظر . (436: 4356مکی، )«ادبیات معاصر را از آن دور کرد

دارد و ادبیات « مکتب فرانسه»تسامحی که این مکتب، نسبت به . دانست« نقد جدید»و نیز نتیجه « مکتب فرانسه»طغیان در مقابل 

داند، دانش ادبیات تطبیقی را از دایره محدود آن آزاد و  می نری مانند نقاشیرا قابل مقایسه با علوم انسانی و علوم پایه و نیز علوم ه

همچنین ارائه نظریه مشابهت میان ادبیات ملل مختلف، بدون اثبات وجود رابطه تاریخی میان آنها نیز از . وارد میدان وسیعی کرد

 . نکات مثبت این مکتب است

  **نامه سید حیدر حلّی زندگی -1

 در شهر حله متولد شدم 4594مطابق با ق .اه 4216به سال در شب نیمه شعبان،  سینی حلّی، فرزند سید سلیمان،سید حیدر ح  

است، همین امر سبب تعلق خاطر  (عج)و از آنجایی که این شب مبارک در تمام فرق اسالمی، مقدس و شب میالد حضرت مهدی

 ( 92: 4556الموسوی، .)بت و ظهور حضرت گردیدزندگی و غیۀ شاعر و اعتقاد و ارادت خاص شاعر به فلسف

 سید ،یک ساله بود که پدر جوان، فاضل و شاعرش وی .است( ع)بن حسینبن علیزید، سیدحیدر از سالله اصل و نسب  از نظر

او ( 65 :2، ج4351الیعقوبی،. )عمویش قرار گرفتسالگی وفات کرد و سید، تحت سرپرستی  23سلیمان بر اثر ابتال به طاعون در 

                                                           
برای آگاهی . رو از پرداختن به زندگینامه وی اجتناب نمودیمهای متعددی صورت پذیرفته است از اینبا توجه به اینکه درباره زندگی شهریار پژوهش **

 ( 4و2)نیک اندیش نوبر،بیوک؛در خلوت شهریار . کاویانپور، احمد، زندگی ادبی و اجتماعی شهریار: شتر رجوع شود بهبی
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اش آموخت و صرف و  های ادبی، فنون شعر، تاریخ، معارف دینی و متون دیوان شعرای بزرگ متقدم عرب را از عموی فرزانه سبک

 ترین تأثیر را از عمویش سید اما از بین شاعران و ادیبان معاصرش، بیش. فراگرفت   نحو و بالغت و بدیع را از شیخ حسن فلوجی

بن حجر، بدان دست یافته سلمی در نزد اوسبن ابیو مکانی دست یافت که زهیر به درجهو در نزد او  مهدی گرفت

   (93: 4316البصیر، 231: 2، ج4361الزرکلی،. 41: 23، ج4356األمین،).بود
ن را با او با تأثیر از قرآن کریم و احادیث شریف، سیمای اهل بیت را به بهترین شکل به تصویر کشیده است و اکثر فضایل ایشا 

ه با شعر کاز ادبا و شعرشناسان عرب  یسانک. اشاره به حوادث مشهور تاریخی ذکر نموده است و در این مجال بسیار موفق بوده است

 یه سرائیژه در مرثیهم السالم، به ویت علیاهل ب یدر رثا و ثنا. از تمام معاصرانش برتر است ویه کن باورند یبر ا ،هستند د آشنایس

 ن عرصه به اویدر ا یچ شاعریه هکن شاعر عرب شمرده اند و معتقدند ید را بزرگ تری، س(ع)نیدان امام حسیر شهساال یبرا

   (  999: 4339الخاقانی،ا) .اندلقب داده «اهل البیت علیهم السالم»و شاعر  «ه السالمین علیشاعر الحس»ن منظر، او را یاز ا. رسد نمی

 دو شاعردر شعر  (ع)جایگاه امام زمان -0

سید حیدر در . انداند و در اشعارشان مسئله غیبت و انتظار را آوردهسید حیدر و شهریار هر دو در اشعار خویش به مهدویت پرداخته

دعوتی که از اعماق وجود . پردازدم علیه ظلم و طغیان موجود در جوامع اسالمی میبسیاری از قصاید خویش به دعوت حضرت به قیا

م و کمح یها هاز استوان یکیسید  .خواندمی لم و یاری مستضعفین و تشکیل دولت حق فراو را به خروج علیه ظاود و اشوی صادر می

ف و احساسات یبانه فراتر رفته و سرشار از امواج عواطف ظریفرسنگ ها از سطح نظم شاعرانه و اد که اشعارش استوار شعر عرب است

بینیم سروده، می (ص)مبربا تفحص در شعر سید حیدر، بویژه اشعاری که درباره اهل بیت پیا .است هز شاعرانیال انگیر خیمؤثّر و تصاو

 -ئولوژی شیعیط محکم او را با ایداش، ارتبایشعر او مخصوصاً اشعار حسین. های قصاید اوستکه مهدویت از بارزترین ویژگی

 ( 36: 4354سلیمان،. )کندمهدوی اثبات می
الی وی در این قصاید ابتدا به بیان جایگاه وا. باشدبیت می 461مل را در پنج قصیده مدح کرده که شا (عج)ت مهدیسید حیدر حضر 

ن را سبب خلقت هستی دانسته و با استناد به ن خلقت پرداخته و آنامام زمان علیهم السالم و شأن و منزلت آنان از زماو ا  اهل بیت

پس از آن به والدت حضرت . مری حتمی دانسته استها، اوند را در طول زماناولیای خداوجود  دیث معتبر و آیات قرآنیحاا

وم حضور رهبرانی که از جانب خداوند، حکومت اسالمی پردازد و با پرداختن به والدت ایشان، تدان میااز سالله این خاند (عج)مهدی

یان از خته و در پاس مصلحت الهی، و انتظار فرج پرداغیبت حضرت بر اسا شود و سپس به مسئلهآور میدگیرند، یارا دست می

 .راندهای اخالقی و اجتماعی ایشان سخن میصفات و ویژگی

وی همانند سید . و انتظار فرج ایشان، اشعار زیادی به زبان ترکی و فارسی سروده است (ع)شهریار نیز در مدح و ستایش امام زمان

ضامین اخالقی و اجتماعی و خصوصیات فردی حضرت نپرداخته و تنها به بررسی بُعد اجتماعی مسئله غیبت و حیدر به بررسی م

در حالیکه سید حیدر به  .ظهور و مسائلی چون فتنه در دوره آخر الزمان و به عدم آمادگی امت و شرایط ظهور اکتفا نموده است

رداخته بلکه با اشعار خویش و با به تصویر کشیدن مظلومیت خاندان اهل ها و شرایط الزم برای ظهور حضرت نپبررسی این فتنه

شان تا به هایی که در حق ایشان شد، حضرت را به قیام علیه ظالمان و مستبدانی که دامنه ظلمو جنایت (ع)بیت و بویژه امام حسین

والدت حضرت، مسئله : ن پرداخته، عبارتند ازموضوعاتی که شهریار در بخش مهدویت بدا. خواندامروز گسترده شده است، فرا می

، به (ره)، قیام امام خمینی(عج)آخر الزمان و ظهور دجّال، قیام حضرت مهدی ظهور و شرایط آن، عدم آمادگی امت برای ظهور، فتنه

 ...نتظار فرج و، احساسات درونی شاعر، برپایی عدالت، حامی جهادیان راه خدا، ا(عج)ساز قیام مهدیعنوان مقدمه و زمینه

 بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر  -6

در بررسی اشعار سید حیدر حلّی و شهریار دربارة حضرت علی و حوادث مربوط به دورة ایشان، به مفاهیم و مضامین مشترک و غیر 

 :  شودها پرداخته میخوردیم که در این پژوهش به بررسی آنمشترک و تفاوت در سطح بیان و گفتار بر

                                                           
آمد بود و بسیاری از نواب  علم و ادب حسن فلوجی، یکی از علمای آن دوره است که در علوم عربی و بیان و بدیع و منطق و ریاضیات و فقه و اصول سرشیخ    

 .(419: 2ق،ج4962کرکوش،. )اندآن دوره، در نزد او تعلیم یافته
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 (ع)والدت حضرت مهدی 6-4

سید . به نمایش گذاشتند (ع)هر دو شاعر با بهره گرفتن از تصاویر ادبی چون استعاره و تشبیه، شادی و سرور خود را از میالد مهدی

 از شادی جهان و هستی گفته است و شهریار عالوه بر اینکه والدت ایشان را به دریای عظیم و انفجار نور تشبیه کرده، نگاهشحیدر 

 . و منجی بشریت دانسته است« بقیۀ اهلل فی أاالرض»تر کرده و میالد او را عید مستضعفان عالم دانسته و ایشان را را وسیع
سید حیدر در اینجا والدت ایشان را نور و . آوردها را برای انسان به ارمغان میمام زمان بشارتی است که بهترین شادیوالدت ا

گار را پس از تلخی و ظلمتی که آن را فرا گرفته بود، نور و شادمانی و جوانی در بر دهد و روزقرار می روشنایی برای جهان هستی

 : این شادی و سرور را به زیبایی ترسیم کرده است« أیدی المسرة»وی با آوردن استعاره مکنیه در . گیردمی

 لصباحُ عن السرورِ نِقابَها حدر ا  رکِ لیلۀٌ                             بِمولدِه المُبا سُعدت

 لهَنا أثوابها أیدِی المسرَّةِ با                            لدنیا صبیحۀَ طرَّزتبهِ ا و زَهت

 ( 99:4111حلّی،)   4السنینُ شُبابُها الی عصرِ الشبیبۀِ غضَّۀً                      مِن بعدِ ما طَوَت رجعت

شاعر والدت . در شب والدت حضرت سروده است (عج)درباره امام زمان«  میالد نیمه شعبان»لی با عنوان قصیده مستق رشهریا

داند که به وی ظهور حضرت را انفجار نور می. کند که با کشتی نوح و با طوفان او همراه استحضرت را به دریایی عظیم تشبیه می

 :  تیُمن وجود او همه جا پر از نور و درخشندگی شده اس

 طوفانۀ شعبان        که هم با کشتی نوح است و هم با ورطۀ چه دریایی است میالد عظیم نیم

 (4451: 2،ج4956شهریار،)خورشید     که از یک سو همه نور است و دیگر سو همه نیران ة کجا میالد مهدی انفجار کور

داند و صالحان را وارثان زمین لم میو عید مستضعفان عا وی در جایی دیگر از دیوانش، میالد حضرت را، روز میالد منجی بشریت

 : ، این امر محقق خواهد شد(عج)داند که با ظهور حضرت مهدیمی

 لم، بود  روز میالد مهدی موعود                          عید مستضعفان عا

 ر و معهود با چنین روزی این لقب، آری                    بود از اوّل مقدّ

 روز میالد منجی بشر است                      وَه چه خوش مولد و چه خوش مولود 

 ( 4435-4461: همان)صالحان وارثند و این وعده است             عابدان را بالغی از معبود   

  (عج)غیبت حضرت مهدی  6-1 

گوید و آنجا را محل نزول رحمت خداوند سخن می (مقدسهۀ ناحی)از غیبت حضرت و سرای غیبت ایشان  در ابیات زیر سید حیدر

ما به واسطه این گان پنهان گشته، اداند که اگر چه بر اساس حکمت خداوندی از دیدبه حق میة داند و حضرت را دعوت کنندمی

-ل شیعیان خویش بییشان از احواریزد و اینچنین نیست که اغیبت، خداوند از طریق فرشتگانش الطاف خود را صبح و شام فرو می

ام در درباره احوال شیعیانش باشد که فرمودند سود رسانی (عج)تواند تأثیر گرفته از سخنان حضرت مهدیاین ابیات می. خبر باشند

 : رسانی خورشید از پشت ابر است عصر غیبت برای شیعیان همانند سود
 بأجفانِ العیونِ تُرابَها  الثَموَ   فحَیِّ قبابَها                               هی دارُ غیبتهِ

 بُها لزائرِها و لَو کُشفَ الغَطا                        رأیتَ أمالکَ السَما حِجا لتبُذ

 (92:4111حلّی،)تقبِّلُ دهرها أعتابَها      ها                      لَهَوَتو لو النُجومُ الزهرُ تملکُ أمر

 ا لذی                           هو لِألعیُنِ قد کانَ ضیاءعی الداحجبَ اهللُ بِها ا

 ( 91:همان)    2امالکُ فی ألطافِه                            لِلوری تهبِطُ صُبحاً و مساءو بِها األ

                                                           
و یا کنایه از شخص آن ( عج)یگاه مخفی حضرت ولی عصر کنایه از جا منظور از سرای غیبت، ناحیه مقدسه است، این تعبیر احترام آمیز،    

شیعیان در زمان غیبت نخستین، از آن : شیخ طوسی فرموده است. حضرت بوده، که این اسم رمز، در زمان غیبت صغری رواج داشته است

. نمودند مام را به یکدیکر معرفی میشناختند و از امی کردند و این رمزی بود که شیعیان آن را غیبت او به ناحیه مقدسه تعبیر میحضرت و از 

 ( 913:4954اربلی،)
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در زمان غیبت شکل گرفته و  هایی کهها و گمراهیکه در قالب آزاد و نیمایی است، از فتنه« سهندیه»شهریار نیز در منظومه ترکی 

که برگرفته از آیه قرآنی  (ع)وی با الهام از ماجرای قوم موسی. گویدهایی که در فضای جوامع اسالمی ایجاد شده، میاز مسمومیت

حضرت، فریب سامری  است و در غیاب آن« ....  فرَجعَ موسی إلی قومِهِ غضبانَ أسفا. فإنّا فَتََّنا قومَکَ مِن بعدِکَ و اضلَّهُم السّامری»

، همچون (عج)را خورده و گوساله پرست شدند و هارون برادر حضرت موسی را طرد کردند، جامعه امروز را در غیاب حضرت مهدی

کند که فریب تهاجمات فرهنگی و تبلیغات بیگانگان را خوردند و از موازین و معیارهای دین اسالم ترسیم می (ع)جامعه زمان موسی

هایی ، با تمام تالش(ع)دهد که در زمان غیبت امامشاعر روشنفکران و آگاهان جامعه را در شخصیت هارون حلول می. اندفاصله گرفته

کنند، همچنان فسق و فجور در جامعه جریان دارد و تنها راه برون رفت و نجات از این وضعیت را، ظهور سازی مردم میکه برای آگاه

در . ای نیست و بر اساس آیات قرآن ظهور ایشان محقق خواهد شددر ظهورشان هیچ شک و شبههداند که می (عج)حضرت ولی عصر

تواند روشنفکران و روحانیت و رهبر جامعه باشد که حاکم یک جامعه هستند و وظیفه این منظومه، هارون جامعه امروزین ما می

 . آگاه سازی و هدایت مردم در مسیر درست را به عهده دارند
 اُمّتین هارونو مَن تَک له گِریاندیر عزیزیم  /ی مُرتَد إئدیب هَر نَه مُسَلماندیر عَزیزیماَسمر

 دیر عزیزیم « موسی عمران»بیر بیزیم دَرمانیمیز  /هر طَرفدَن قییلیج ائندیر سه له قالخاندیر عزیزیم

  9یزیملَره درماندیر عزاو هامی دَرد /قرآندیر عزیزیمۀ گَله جَک شُبهه سی یُوخ، آی

 ( 33: 4956شهریار، ) 

تصویر دوره ة توان گفت قلم شهریار به زیبایی از عهددر مورد غیبت حضرت مهدی و چگونگی نگاه دو شاعر به این موضوع، می

، غیبت (ع)وی با تمثیلی بسیار زیبا و قناع حضرت موسی. غیبت حضرت و نیاز جامعه به ظهور ایشان، در قالب کلمات بر آمده است

رت را همچون غیبت موسی بن عمران از قوم خویش و گمراهی مردم را همچون گمراهی قوم آن حضرت دانسته است و راه حض

توان گفت که شهریار با این شگرد توانسته تأثیر شعرش بنابراین می. داندمی (ع)نجات امت از این گمراهی را در ظهور حضرت مهدی

 .راه سازدرا بیشتر و مخاطب بیشتری را با خود هم

 انتظار فرج  6-9

ها فطرت انسان سرشت و ه درک (عج)ان، امام زمانکت قطب عالم امین و والید یمان و اعتقاد به مبانیاست از ا یبکیانتظار، تر

ل درطو. هاست یها و تباه یعدالت یها، ب ضیانتظار، اعالن تنفر از همه مفاسد، تبع .ث نفس همه انسانها استیحد قرارداده شده و

 جامعه ه مسلمانان وکبوده است  ین عاملیازمهم تر (عج)یحضرت مهد ده به ظهوریعق و انتظار مسلمانان، پرافتخارت ایخ حیتار

دن یشان رادرجهت تحقق بخش یهاداشته وعزممحفوظ نگه یبارکاست یهانظام ستم و و جورهای  ومتکبرابرح در منتظران را

دارد تا جائیکه با درونی ذوب شده براز میسید حیدر با چند بیت امید خود را به دیدار حضرت ا .استوارترنموده است ینید یآرمانها

معه، کمان در جادرد فراق مهدی از یک سو و جور و ستم حا. کندو چشمانی که خون به جای اشک نشسته از او طلب کمک می

 : یدنماعجیل در فرج میجزانه طلب تشاعر را مویه کنان به درِ مهدی موعود کشانده و عا
 اعُن مُهجۀٍ ذائبۀٍ                                  و مِن العینَینِ فانضَجَها دماء و قُل قِف

 ا لداءُ العلیاءهی ا مامَ العصرِ ما أقتَلَها                                      حسرةً کانتیا ا

 ا    الهَواء مننَ باألنفاسِ یُضرکِد                          فمَتی تبردُ أحشاءٌ لَنا؟            

 ( 91:4111حلّی،)    1اسیفَها منکَ یدُ اهللِ انتِضاء                              و نَری یا قائمَ الحقِّ انتَضت

داند که فراق یار، چقدر سخت و جان فرسا وی درد هجران را کشیده و خوب می. اشعار فراوانی درباره انتظار ظهور دارد ،شهریار

های وی شهریار در این ابیات که یکی از زیباترین دل سروده. توان از ابیات  زیر به خوبی دریافتدرد فراق مهدی زهرا را می. است

ه حاصل ندیدن رویِ گر شده که از درد هجران یار به ستوه آمده و از فراق و دل مردگی کبه زبان ترکی است، به صورت عاشقی جلو

 :کند و عاجزانه، تمنای وصال داردمه یار است، شکوه می

                                                           
 53-35سوره طه، آیه    
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 یوخ بیر گولوش سولوبدو دوداقالر هایانداسان؟       کولدن یانیب دولوبدو اوجاقالر هایانداسان؟ 

 سسلیرله پوفله شمعی اوشاقالر هایانداسان؟        هر ایل عزیزله دیک آقاجان شعبان اون بئشین  

 چالدی قابار یولوندا ایاقالر هایانداسان؟          ومعه گلمیشیک گله سن جمکران یولونهر ج 

 (219:  4956شهریار، )  3سیللی له آل قالیبدی یاناقالر هایانداسان؟      بیزده دوزه نمیریک داها آرتیق فراقینا

 عرس درونی شااحسا 6-1

ز بعد از اینکه زمین پر ا (عج)دارد و معتقد است  که حضرت مهدیرا ابراز میر در ابیات زیر عمق ارادت و محبت خویش سید حید

 :                            کندز عدل و داد پر میظلم و جور شد، آن را ا

 ا لصبرَ رجاءنَبقی کما تُبصِرُنا                                ننفَدُ األیامَ و ا أ فهَل

 ( 91:4111حلّی،)      6افِداء: هاالروحُ لِموال قلّت:                        اقالَ ریاءال أری الرحمۀَ مَن 

حال « در انتظار فرج»وی در غزل . کندچنین روایت می (ع)خود را در انتظار مهدی موعودۀ دالنشهریار نیز التهاب درونی و حاالت بی

عمیق تری نسبت به بقیه های  نگرش ،در شعرش به مقوله انتظار منجی -جربه کردهاو که درد یتیمی و بی مادری را ت-عجیبی دارد 

 : شعرا دارد

 دلم شکسته و جانم هنوز چشم به راهت               شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت     

 در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست         اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت 

 رمد مگر از توتیای گَرد سپاهت ین رمد چشم عاشقان تو ای شاه                 نمیبیا که ا

 (416: 4،ج4956شهریار،)میرم و در این دم آخر        دلم خوشست که دیدم به خواب گاه به گاهت در انتظار تو می

اند و هر دو از رنج دوران انتظار ر سخن راندههر دو شاعر در بیان احساسات خویش، از سپری شدن عمر خویش و پایان نیافتن انتظا

-تصویر آفرینی شهریار و کارکرد روانی شعر او بیشتر از شهریار به چشم می. دانندمی (ع)کنند و خود را فدایی امام زمانشکوه نمی

و روان مخاطب، ویژگی  خورد و یکی از دالیل اصلی آن این است که شهریار شاعری است از مکتب رمانتیسم و تأثیرگذاری در روح

بارز این مکتب است حال آنکه سید حیدر شاعری است کالسیک و اشعارش معروف به حولیات است و در انتخاب الفاظ، استوارترین 

 .لطیف اوستۀ گزیند و در مقابل ویژگی شهریار انتخاب الفاظ نرم و متناسب با روحیمیترین را برو مستحکم

 وجوه افتراق  -1

افتراق بارز بین شهریار و سید حیدر، افتراق موضوعی است؛ همانگونه که ذکر شد، سید حیدر عالوه بر مباحث مطرح شده، از وجوه 

خورد و وی به توصیف اخالق ایشان از بُعد اجتماعی و فردی نیز پرداخته است در حالیکه این بخش در شعر شهریار به چشم نمی

 . بت و ظهور و مسائلی چون فتنه در دوره آخر الزمان پرداخته استتنها به بررسی بُعد اجتماعی مسئله غی

 رزه با کفرمبا 1-4  

از مضامینی که سید حیدر در بخش بررسی بُعد اخالقی شخصیت ایشان پرداخته، بُعد اجتماعی شخصیت ایشان یعنی مبارزه با کفار 

ق ریشه کن ر، کفر و شرک و نفاشود، ظلم و استکبان میم سیاسی جهان دگرگو، حاکمیت و نظا(عج)با ظهور حضرت مهدی. است

. گویددر جهان مستقر خواهد شد و این چیزی است که سید حیدر  در اشعارش از آن سخن می (ص)هد شد و آیین محمدیخوا

کند و جهان به دو نیم میهای کفر را و جمجمهکه شمشیر حق امید و یقین است و معتقد است ر او برای ظهور مهدی، توأم با اانتظا

عر در این ابیات به طور شا. کندها را از ریشه بر میبند و باریک کرده و بنیاد تمام فساد و بیگر پاادلم و بیدگونه ظارا از وجود هر

ید و امید نجات نماشاره میلمان و مستبدان در آن اد حاکم در آن و حکمرانی ظامعه زمان خویش و فساوضاع جاغیر مستقیم به ا

 : دارد

 لکفرِ  جم الجَمالسَما اطابعَه                           مُلکُ ا سیفٌ کفاکَ بأن

 لغَدرِ ئمُه و عن غضبٍ                        سَیُسلُّه لِطَلی ذَوی ابیدَیهِ قا

 ( 13:4111حلّی،)     6مُلحدٍ هَدر دمٍ فَتری بهِ کَم خدرُ مُلحدةٍ                        نهبٍ و کم
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 دتسیا  1-1

های بارز فردی در میان قبیله قریش است که یکی دیگر از ویژگی (عج)یکی دیگر از مضامین شعر سید حیدر سیادت امام زمان

تر از تر و درخشندهالمی که بامقا. فتندداند که بواسطه او مقام و عزت یارا سرور و تاج قوم قریش می (ع)مامشاعر ا. حضرت است

 : ستارگان است

 مُتضوِّعٌ أرجُ السیادةِ مِن                                       عَطفی عالهُ بأطیَب النشرِ 

 ددِه                                     و لهُ انتهی إرثاً علی فَهر بِسُؤ ***فهرٌ لیً عَلتمو

 ( 13-4111:16حلّی،)  5لَمشی علی العیّوقِ و النسرِ                      ا  مَن لَو مشی حیثُ استحقَّ إذً

 دجّال ة فتن 1-9

شبکاله »شهریار در غزل . دجّال اشاره کرد که سید حیدر بدان نپرداخته استۀ توان به فتناز افتراقات موجود در شعر شهریار نیز می

از جانب مردم  (ع)مهدیلزمان و آرزوی ظهور حضرت ال در آخرادجّ اشارات صریحی به فراگیر شدن تباهی، پیدا شدن «رندی

شان نقش بر بسته و در انتظار طلوع خورشیدی کشد که از جور و ستم، اشک و آه در نهادد و مردمانی را به تصویر میستمدیده دار

 : ها را بزدایدهستند که سیاهی

 اما چه دل گرفته آفاق صبح گاهی                      دست دعا بلند است از مسجد و منارات 

 ای است آهیآن آسمان صافی آینه                  شمعی شده است اشکین چشم ستاره صبحِ

 و ز هر درون خسته آهی به عرش راهی                 از هر دل شکسته اشکی به دیده حلقه است

 دود است و تنگ چشمی از ماه تا به ماهی                     دجال آتش افروز از آتشی که افروخت

  وانگه سموم دی را سوگند بی گناهی                      خون ها هدنیا دلش به داغ گل ها و الل

 (194: 4،ج4956شهریار،) بو کاید آن سپیدی کز ما برد سیاهی                   دل خود در انتظار خورشید تهفجر شکف

 : هاپی نوشت

طر آن نورانی شد و و دنیا صبحگاهان بخا -2. سعادت شدداشت بابش را از شدت شادی برمیالد مبارکش شبی که صبح، نقابا ) -4

تمام  های جوانیلدنیا به شادی دوران جوانی بازگشت بعد از اینکه سا -9.ها را با تهنیت پر نقش و نگار کرددستان شادی لباس

 .( شده بود

کش را سرمه خا)های چشم ببوسباشد پس به سوی گنبد آن بشتاب و خاکش را با پلکمی (عج)ضرت مهدیغیبت حۀ آن خان) -1

بینی که فرشتگان آسمان حجاب داشته شود حتماً میهای آن بربرای زائر آن اختصاص داده شده و اگر پرده -2(.چشمانت قرار بده

و اگر ستارگان درخشان اختیار داشته باشند حتماً  -9(. پنهان کرده استو را هاست که اسرای غیبتش به پهنای آسمان)آن هستند 

و  -3.هاست به وسیله غیبت پنهان کردای را که نور چشمان انسانخداوند دعوت کننده -1.او را ببوسندۀ آیند تا آستانفرود می

 .( آیندم برای مردم فرود میبواسطه غیبت، فرشتگان، الطاف الهی را صبح و شا

هارون این امت همچون من گریان و سرگردان  -2سامری، سامری منشان زمان، مسلمانان را به ارتداد کشانده است ای عزیز) -9

کنایه از )بن عمران درمان دردهای ما فقط موسی -1 از هر طرف که شمشیر آخته شود، سپری هست، ای عزیز -9است ای عزیز

او درمان  -6 !ای در آن نیست، چرا که آمدن او وعده قرآن است ای عزیزهیچ شبهه! اهد آمداو خو -3است ای عزیز( (عج)امام زمان

 !(  همه دردهای ماست ای عزیز

                                                           
چون آنها ساکن مکه بودند و . بود« قریش»ترین آنها، قبیله شریف. زیستندعرب سیصد و شصت قبیله بود که در نقاط مختلف عربستان می ***

یعنی « قریش». و بوده است، فهر لقب ا(ص)م فهر بن مالک، جد دهم پیغمبر اکرمنا« قریش»قوبی به گفته یع. حمایت کعبه را برعهده داشتند

علت اینکه او را قریش گفتند، . لک در زمان پدرش مالک بن نضر، عالمات فضل در وی پدیدار گشت و پس از پدر به جای او نشستفهر بن ما

  (266: 4،ج4952قوبی،یع. )م واالی او بود که قریش به همین معناستمقا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

824 
 

ای امام زمان، چه قدر کشنده است آرزویی که درمان پذیر  -2: نی خون آلود بگویست و از قلبی گداخته شده و از چشمابا) -1

بینیم که حق میة پا کنندای بر -1. مان هوا را آتش بزنیمهایشود، نزدیک است که ما با نفسیپس کی دل ما خنک م-9. نباشد

 .( کشیده استدست خداوند از جانب تو شمشیرش را بر

-ها پر از خاکستر گشته، و خنده از لبان همه رخت بر بستهاش را از دست داده و اجاقمهدی جان کجایی؟ آتش گرمای شعله) -0

دهند که بیایی و شمع تولدت را کودکان تو را ندا می -9! داشتیم تا بیایی، آقا جان سال نیمه شعبان را عزیز و گرامی هر -2

مان در مسیر آمدن به سوی تو آییم، پس کجایی که پاهایهر جمعه به قصد ظهور تو و دیدن رویت، به جمکران می -1خاموش کنی

 .( تاول بسته است

هیچ بویی از رحمت  -2. مید به ظهور تو سپری کنیمگار را صبورانه با امانیم که روزبینی، باقی میور که ما را مینطآیا هما) -6

 .( اندفدائیان موالیش گم گشته: کارانه بگویدنبرده است کسی که ریا

و دسته شمشیر در د -2. ان استشاه آسمآن، پادة های کفر، و تو را بس است که آفرینندست برای جمجمهو شمشیری اا) -6

-ز سراشود که چه بسیار اپس دیده می -9.نیت آن را برای سرنگونی سران فریب و کینه بیرون خواهد کشیددستش است و از عصبا

 .( استفر، با آن شمشیر ویران شده و چه بسیار از خون مرد کافر ریخته شده زن کاة پرد

و بلند مرتبه طر سیادت اسروری که فهر به خا -2.شودارش با زیباترین صورت پخش میبوی خوش سروری از وجود بزرگو) -5

عیّوق و ة رید بر روی ستاباشد راه برود باگر بخواهد از جایی که مستحق میکسی که ا-9.شودو تمام میرث بر فهر برای اگشت وا

 .( مسیر عقاب راه برود

 : نتیجه  

اشعار سید . السالم با وجود اختالف زبان و محیط از وجوه مشترک زیادی برخوردار استل بیت علیهماشعار دو شاعر درباره اه  

 .سرایندها قصاید طوالنی میحیدر از نظر کمیت، بیشتر از اشعار شهریار است و یکی از دالیل آن، این است که عرب

وید و منتظر است، اما سید حیدر در کنار انتظار، حضرت را گ، از فرهنگ انتظار می(عج)شهریار در شعر خود درباره حضرت مهدی 

اندیشه انتقام خواهی . پیونداند و مصرّانه انتظار ظهور و قیام داردتمام اشعارش را به او میۀ خواند و رشتمکرر به قیام و ظهور فرا می

تمام مراثی که درباره اهل بیت سروده، از  او در. شود، همواره از مضامین اصلی شعر سید حیدر محسوب می(عج)توسط حضرت مهدی

استغاثه به حضرت مهدی و کمک خواستن از ایشان و دعوت ایشان به قیام و انتقام علیه ظالمانی ، مبحث مهدویت غافل نمانده است

حیدر، ریشه در این  دلیل اصرار به قیام در شعر سید. های اصلی شعر اوستمایهشان تا زمان او نیز کشیده شده، از بنکه دامن ظلم

ای که سید حیدر در آن زیسته، حاکم و رهبری که بتواند در مقابل جور و ستم دشمنان بایستد، وجود نداشته و دارد که جامعه

فساد و تباهی و ظلم و ستم، جامعه وی را در برگرفته و موازین و معیارهای دین اسالم در آن نابود گشته است؛ بنابراین در چنین 

ای حال آنکه شهریار در جامعه. داند، یک شاعر شیعی و ملتزم به اهل بیت، توسل جستن به أئمه خدا را تنها راه چاره میمواقعی

جسته؛ بنابراین نیازی که سید بهره می (ره)کرده، که عالمانی بیدار و مبارز داشته و از وجود رهبری فرزانه و آگاه چون امامزندگی می

 . داشته، با نیاز شهریار تفاوت داشته استاو را به طلب وا می کرده وحیدر احساس می

 منابع و مآخذ 
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 ق  4111حیدر؛  دیوان، تصحیح علی الخاقانی، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات، بیروت، حلّی، سید 
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 م4354، دارالکتاب اللبنانی، بیروت؛ (ع)الحسینکامل، االیدئولوجیا فی رثاءسلیمان، محمد 

  ،شهریار، محمد حسین، دیوان، انتشارات نگاه، تهران

4952 

 ----------،4956تورکی دیوانی کلیاتی، انتشارات نگاه، تهران؛   

 ----------4956جا؛ ، انتشارات زرین، چاپ بیستم، بی4،دیوان، ج 

 شریف الرضی، 4و2کرکوش الحلی؛ یوسف؛ تاریخ الحلّۀ، ج ،

 4962قم؛ 

 4356هرة؛ دارالمعارف، الطبعۀ األولی، القا، مکی؛ الطاهر احمد؛ األدب المقارن اصوله و تطوره و مناهجه 

 حیدر الحلّی شاعراً، دارالموسوی، مدین، السید-

 م 4556الثقلین، بیروت؛ 

 4952بن اسحاق؛ تاریخ یعقوبی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران؛ یعقوبی؛ احمد 

 4351مطبعۀ الزهراء، النجف؛ : ، النجف2الیعقوبی، محمد علی، البابلیات، ج  
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