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 چکیده
«  ممدوح شعع   ایترع» دیدگاه مهدوی، نظری مبانی و« دینی شعع ر مکتب» در مطرح یهامقوله جمله از

 .رودبه شمار می« والیی» مراثی و مدایح موضوع و دینی ش رناپذیر تفکیک شالودۀ جزو که است

 ای  و کندمی جدا دیگر انواع از را آ  که شعععودمی گرفته کار به مبنا عنوا  به اصععع  چند دینی شععع ر در

 مخاطب به« مت هد اثر» یک عنوا  بهه چآ  نامند.می دینی ش ر در« ت هد» م موالا  را اصو  به یبندپای

ها آ  رعایت به ملزم را اثر پدیدآورندۀ که اسععت مشععخصععی محتوایی یهاویژگی دارای شععودمی عرضععه

ش ار  اممدوح منزلت و ش   حفظ کند.می  مقاله ای  در ست.هاویژگی آ  جمله از هنری_  ادبی آثار و ا

ستی ت ریف ضم   رد دیدگاه ای  ت ثیر کیفیت و کمیت به مهدوی، ش ر در ممدوح ش   رعایت دیدگاه چی

 شود.می پرداخته آثار

 واژگان کلیدی

 اصعععو  مهدوی، شععع ر در ت هد به یبندپای لزوم دینی، غیر و دینی ممدوح تفاوت ممدوح، شععع   رعایت

 .دینی ش ر نظری مبانی

 مقدمه

 و مهدوی ش ر زمینۀ در گذشته یهاادداشتی و مقاالت طی شده، نوشته نظریهای نقد وها تحلی  به توجه با

 در اجمالی بررسعععی یک لزوم آ ، انواع از کدام هر تفکیک و عراقی سعععبک خراسعععانی، سعععبک در مهدویت مقولۀ

 و تجزیه و اصعلی بخش به ورود ازپیش  بنابرای  رسعد.می نظر به ضعروری مقاله ای  در مهدوی شع ر چیسعتی

 دمع نیز و شعع ر درویژه به دینی ادبیات در نظری مبانی شععناخت عدم دلی  به ممدوح، شعع   رعایت دیدگاه تحلی 

سب شهو عرفانی ش ر و ارسطویی بوطیقای مورد دو به که فارسی ادبیات موجود   فرضیۀ دو با آ  ذاتی تنا  رم

 یطویارسعع بوطیقای کنیم. پیدا دسععت فارسععی ادبیات در دینی شعع ر مبانی و اصععو  بهایم نتوانسععته هنوز هسععتند،

 رفانیع ش ر نظریه همچنی  است. ارسطویی محاکات نظریه از برگرفته و دارد« امپرسیونیستی» گرایش بیشتر

 مغایر هم چندا  )ارسعععطویی « او » نوع بااش ارتباطی سعععاختار و دارد« سعععور ا » و متخیالنهها گرایش که

 توصیف به و بخشدمی« موجودی» تجسم« وجود» به که است عرفانی ش ر ممدوح یا مخاطب تجسم آ  و نیست

 رد و است« بالذات طبی ی» موجودات روی بر بحث امپرسیونیستی، و محاکات نوع در گفت باید! پردازدمی او

 مکتب» دیدگاه از نظریه دو هر نتیجه در پس اسععت. شععده ماورایی جنس جانشععی  که موجودی نیز عرفانی نوع

 ناسوت عوالم حوزۀ در تنها که چرا است؛ الهی شناسیم رفت ای« توحیدی» صالحیت فاقد و مردود« دینی ش ر

 اختارس با توحید به مرتبط یا و توحیدی موضوعات که صورتی در! است ورزیخیا  و تخی  عالم از برگرفته و

 است. ارتباط در خلقت مبدأ با و گرفته نش ت انکارناپذیر یهاواق یت و حقایق از وحیانی

سد؛می اثبات به حس و عق  مرحلۀ در دینی ش ر الا م مو ادراکی، مراتب در ش ار که صورتی در ر  آثار و ا

کات با مرتبط ندنمی خیا  و حس از فراتر_  عربیاب _  تصععععوفی عرفا  و محا تار خود و رو مات گرف  اوها

ساخته شا  گاهگه و کنندمی سیر خیا  و توهم همچو  ادراکی پایی  مراتب در تنها که اوهاماتی ؛اندخود ضور  ح

 !محتوامحور تا ساختارمندند بیشتر که شود،میگرایی _ جما _  شناسی زیبایی به منجر حس عالم در

 یونانی و قدیم دیدگاه بهها ذه  قدیم، عادت طبق آ ، از سرود  گاه و شودمی ش ر از سخ  وقتی حقیقت در

سالمی عرفا  که صورتی در رود؛می محاکات نظریه و ش ر  زیر را نظریه ای  ک  ستهاسا  نیدی ش ر و ا

ست بردهسؤا   سالم در ش ر که چرا! ا سالمی، عرفا  و ا سا  تقلید دیگر ا  هیجانات بروز برای حیوا ، از ان

 سلوکی طی در و کشیده خاک عالم به هستی د  از را او که اندیشدمی عوالمی به ملکوتی انسا ! نیست ناسوتی

 :بلخی الدی  جال  جناب رومی مالی گفتۀ به گرداند بازخواهد دوباره

 خععاک عععالم از نیم ملکوتم بععاغ مرغ

 

 بدنم ازاند سعععاخته قفسعععی روزی چند 

 



 :شیرازی حافظ جناب شیراز خواجه گفتۀ به یا

 جععایم بری  فردوس و بودم ملععک م 

 بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود

 

 آبععادمخععراب دیععر ایعع  در آورد آدم 

 است. شناسیفرجام و شناسیم رفت شناسی،هستی ری،مدااندیشه از آکنده همیشه ما دینی و اسالمی ش ر 

 سععیر به پردازدمی ت  به اگر پردازد.می مسععافرت به جا  با و رودمی اندیشععه سععلوک به پردازدمی ماورا به اگر

 در و زندمی موج فارسععی شعع ر در همیشععه جا  و د  جا ، و ت  لذا رود.می سععفر به د  با و پردازدمی طرب

 ک  به جز از و جز به ک  از و وحدت به کثرت از و زندمی پیوند جانا  حقایق به را ابیات فراوا  امواج نهایت

 پردازد.می دینی ادب و ش ر نظری مبانی به که است دینی ش ر مکتب نظریه از بخشی خود ای  و رسدمی

 خداوندی مقدس ذات الهام الهامی، ارکا  از یکی شععاید دینی هنر و ادبیات در شععده نگاشععته مطالب به توجه با

شد ستقیم که با  رحمانی یا حقّانی خاطر را آ  و شودمی الهام ادب، و هنر نوع و موضوع شاعر، و هنرمند به م

 ای ،)فرشععععته ملکی )رحمانی ، حقانی: ازاند عبارت خواطر ای  گویند.می اسععععت چهارگانه خواطر از یکی که

 مطلب که است جالله ذات سمت ازای نکته الهام، آ  نوع برتری  اهمان )وساوس . شیطانی و )هواجس  نفسانی

مند بهره ملکی یا و الهی)حقانی  الهامات نوع از ش ری اگر گردد.می  الخطابفص ) و رساندمی اوج به را فرد

سدمی القدسروح ت یید به شود ش اری نه ر  اتنه واند شده پرداخته و ساخته توهمات یا و خیاالت حسب بر که ا

 حقیقی دینی ش ر مالک بنابرای  است؛ اش ار آ  ساختاری یهاجلوه و بود  شاعرانهها آ  در رفته کار به هنر

 روای  از اسععت؛ وحی مقدس کالم و الهی آیات بااش نزدیکی والیی، نصععو  با همراهی سععالم، اندیشععۀ و محتوا

 مهم، و اصلی مالک ال سکری الحس  ب  حجت زما  امام موعود حضرت مدایحویژه به والیی ش ر انواع در

ست حقوقی و حقیقی لحاظ از ممدوح ش   رعایت  که چرا شد؛ خواهد بیا چه آ  و شده بیا چه آ  به توجه با ا

 مکا  و ملک و غیب عالم اززما  هم و دارند حضععور ملکوتی و ناسععوتی عوالم تمامی در حضععرت مبارک وجود

 نیز و رسدمی نظر به مشک  بسیار کند مدح را ایشا  خواهدمی که شاعری موضوع ای  درک و کنندمی استفاده

 متوسععع  توهمات و خیاالت به باشعععند، بهرهبی )شعععهودی  ملکی و )الهی  حقانی الهامات از مسعععیر ای  در اگر

 برای ضععلیم  بود  انتزاعی دلی  به خود بلکه، ندارد ارشععادی جنبۀتنها نه آثارشععا  صععورت ای  در شععوند.می

 آمد. خواهد شمار به دینی اش ار

 دینی ادب و هنر در ممدوح ش   رعایت نظریه .1

 حضرت همچو  مقدسی ممدوحدرباره  مطالبی ضرورت بنابر تحقیق، کاربردی یهابخش به پرداخت  ازپیش 

 عدم و رعایت دالی  و ممدوح شعع   رعایت موضععوع تا شععودمی نگاشععته دیگرا  با ایشععا  تفاوت و موعود

 شود. آشکار خوبی به آ  رعایت

 در که هسعععتند اماما  و پیامبرا  وارثا  مشعععهورتری  از و امامیه مذهب ا مۀ از یکی مهدی حضعععرت

 اسععت. شععده اشععاره فراوا  بسععیار ظهورش و قیام و ایشععا  وجود به نبوی سععنت و احادیث در عترت، و قرآ 

 امام هر یهاویژگی از کرد. خواهد و کرده طی خویش زندگی مدار در را افالک و عوالم تمام خود که شخصیتی

 اوست. )ماورایی  م نوی و مادی شخصیت بود  چندبُ دی کام  انسا  و م صوم

 :کنیممی عرض م صوم امام به نسبت_  زیارت پایانیهای فراز_  وارث زیارت در

اتُ  لووو لوْیُکمْ  اللَّه   صعععو لوی وو  عو ُکمْ  عو اح  لوی وو  أوْروو ُکمْ  عو اد  لوی وو  أوْجسعععو ُکمْ  عو ام  لوی وو  أوْجسعععو ُکمْ  عو اه د  لوی وو  شعععو ا  ب ُکمْ  عو لوی وو  غو  عو
ُکمْ  لوی وو  ظواه ر  ن ُکمْ  عو  ؛بواط 
 و شما غایب بر و شما حاضر بر و شما جسمی و جسدیهای پیکر بر و شما یهاروا  و شما بر خداوند درود

 شما. باط  بر و شما ظاهر بر

 دو تنها که فرستیممی درود ایشا  بر عالم هفت در ،م صوم اماما  واالی ش   به توجه با زیارت، ای  در

 هم ناسوتی مورد دو آ  و دارند قرار ماورایی و متافیزیک کامالا  عوالمی در بقیه است ناسوتی و خاکی آ ، مورد

سا  م صوم امام گفت توا می بنابرای  دیگرند. مورد پنج آ  برای قالبی شک  که هستند جسد و جسم  م  کا )ان

 : است هللا وجه فرمایدمی قرآ  که گونههما 



لو  مو ْ  ُك    ْجهُ  ْبقوىیووو  * فوا    هوایْ عو ب ّكو  وو ال    ُذو رو ام   اْلجو اإل ْكرو  (62 - 62)رحمن:  .وو

 ب د و داشته ودوج تولد از قب  حتی ملکوتی، و ناسوتی عوالم تمامی در م صوم اماما  شامخ مقام بنابرای 

 است. ناسوت عالم بر محیط و دارد حضور جبروتی ملکوتی، مختلف عوالم در نیز مرگ از

  در چععگععونععه کععه مععهععدی حضععععععرت حععقععوقععی و حععقععیععقععی شععععععخصععععععیععت بععه گععردیععمبععازمععی

 در ندبه دعای در ما و اسععععت غیبت در و نها  در آشععععکاری و عیانی عی  در و آشععععکار و عیا  غیبت، عی 

 !هستید ما کنار در که نیستید دور ما ازتنها نه شما که شویممی متذکر مختلفهایی فراز

ست زنده که امامی منزلت و ش   ستی عوالم تمام در و ا  و نقد نثر، و ش ر ادبیات، میا  در دارد؛ حضور ه

صیف و تحلی  شد؟ چگونه باید ما تو سبت اگر! با شا  شکوه و عظمت به ن شیم آگاه والیت امر در ای  مامت باید با

: کن) برسیم ایشا  ش   رعایت و حفظ برای مطلوب روشی به پایا  در و کرده بررسیکامالا  را خود ادبی آثار

 . 121: 1831 موسوی،

  آ سععنجش از قب  و سععنجید مقاله محتوای و پیام در را تحقیق نتیجه اسععت بهتر مطلبی هر از قب  و ادامه در

 :رسدمی ضروری نظر به پرسش چند

 چیست؟ ش ر در ممدوح ش   رعایت رتضرو .1

 است؟ چگونه ممدوح ش   رعایت بررسی یهاشیوه .2

 چیست؟ ممدوح ش   رعایت بررسی در تحقیق اهداف .8

 دارند؟ هم با ییهاتفاوت چه مقدس غیر و مقدس  اممدوح .4

  هععمععراه بععه تععوانععدمععی را یفععرایععنععد چععه مععمععدوح شعععععع   رعععایععت یهععاشععععععیععوه تععفععکععیععک .5

 باشد؟ داشته

 به وجهت با پژوهش نوع ای  دینی ادبیات در و اسععت نظری علوم در حقایقی کشععف دنبا  به تحقیقی هر بالطبع

سش س و  امنتقد برای مالک یک عنوا  به تواندمی شده مطرح یهاپر  .شود واقع مفید آیینی_  دینی ش ر  امدر

 دینی یاتادب از سخنورا  و ادبا استقبا  ودوج با که داشت توجه نکته ای  به باید نخستی  پرسش به توجه با حا 

ا  ممدوح قداست حفظ برای همچنی  رسد.می نظر به ضروری دینی هنر نظری مبانی در تحقیق نوع ای  آیینی و

 رعایت و اطاعت ضععرورت قرآ  در خداوند که داشععت کام  توجه عترت و قرآ  نصععو  بهباید  دینی هنر در

أوط   هللاو  ُ وایأوط  : شععریفۀ آیۀ جمله از شععودمی متذکر ریبسععیا آیات در را م صععومی  حقوق و و  ُ وایوو سععُ  الرَّ

اُول   ْنُكمْ  ْمر  ااْلو ی وو  شععده ت کید احادیث از بسععیاری بر م صععومی  والیت نصععو  در همچنی   .55: )نسععا  م 

ست؛  در احادیث از یبرخ اگرچه حق، حدیث و سقیفه حدیث انذار، حدیث منزلت، حدیث ثقلی ، حدیث جمله از ا

 دارد. مصداق نیز دیگر م صوم ا مۀدرباره  اما است؛ شده وارد علی حضرت مدح و ش  

 رتبطم اش ار و مراثی مدایح، در که رسیممی نتیجه ای  به روایی متو  در والیی نصو  به توجه با بنابرای 

 تنسب توانیمنمی و هستیم موظف هنر و اتادبی درممدوحا   ش   رعایت به ما الهی اولیای و انبیا مقدس ذوات با

 حضرت که گونه هما ایم، کرده رعایت درستی به را ایشا  حقوق ای  در که چرا بپردازیم؛ مدح به خود ظ ّ  به

 :فرمایدمی علی

لویُکمْ  ل ی إ  َّ  !النَّاسُ  أویهوا قَّاا  عو لوُکمْ  ،حو لوی وو ق   عو  (73، خ72: 9721)شریف رضی،  ؛حو
 ست. حقی م  بر را شما و حقی شما بر مرا مردم، ای

 هنر و ادبیات در بیتاه  حرمت و حق همیشعععه ممدوح، شععع   عایت نظریه به عنایت با بخواهیم اگر حا 

 کنیم؟ چه باید شود رعایت اسالمی

 و بایدها به باید نخست ممدوح، ش   رعایت بررسی شیوه و دوم پرسش همچنی  و پرسش ای  به پاسخ برای

 :بیندازیم نگاهی رعایتش ضرورت و نظریه ای های دنبای

 بپرهیزیم.پردازی خیا  و وهم ، غلو گونه هر از باید_ 

 باشیم. برکنار نیز تخفیف و تحریف تبدی ، ژاژخایی، گونه هر از باید_ 



 داب ا م ارف، ،هاآرما  ترویج ایشععا ، شععخصععیتی اعتدا  ، ممدوح حقوقی و حقیقی شعع و  رعایت به ملزم_ 

 باشیم. ایشا  عملی و علمی سیرۀ فکری،

 و اشارهها آ  از ت دادی به مقاله ادامه در که دارد وجود ییهامصداق شده گفته موارد از کدام هر برای البته

 شد. خواهد من کس مت خر و متقدم شاعرا  از ابیاتی

 :میکنمی مطرح را زیر فرضیه نبایدها، و بایدها و موضوع بهتر درک برای

 .جاده ،مرکب ،سوار: کنید توجه کلمه سه ای  به طفال

 ناسععوت عوالم به مربوط و  درک و حس دارای) محرک و ناطق و عاق  موجودات از مینا عوالم در: سععوار .1

 .گنجدمی کما  و جال  و جما  قالب در توصیفش و است  است مت الی روح دارای چو ) جبروت و ملکوت و

 اسععت، خرد و نطق و عق  فاقد موجودات از و حیوانات جزو و یافته رشععد اسععوتن عالم در مرکب: مرکب .2

 مث  گیرد قرار مدح مورد شعععناسعععیجما  حوزه در تنها تواندمی اسعععت، غریزی درک و حس دارای که حالی در

 !سفید اسب! اسب

نس از جععاده: جععاده .8 فتععه موارد فععاقععد و اسععععععت نععاسعععععوت ج   فوق؛ مورد دو برای شععععععده گ

 اطرافش در که دیگر موجوداتهای اندازچشععععم به حس، ای  که کند منتق  یا و برانگیزد را حسععععی واندتمی اما

 به تواندمی _ اسععععت حرکت و حس فاقد بالذات چو  _ جال  و جما  نظر از که درحالی .دارد بسععععتگی هسععععتند

 .گیرد قرار ذوالجال  خداوند جال  و جما  مظهر و منظر عنوا 

 یک و م یار یک با توا نمی را فوق موجود سععه هر که اسععت مشععخ کامالا  شععده، آورده فت اری به توجه با

 !داد قرار تنبیه و تشویق یا و تحلی  و نقد ستایش، و مدح مطال ه، و بررسی مورد روش،

 یهود در «موعود ارض» نام به مکانی بیندازیم، «موعود» موضوع به نگاهی بخواهیم اگر تر،واضح بیانی در

 دو و اسالم درتقریباا  «موعود زما » .دارد ناسوتی عالم و است جاده موضوع هما  که دارد وجود سیحیتم و

 .کاراف و هانگرش در تفاوت کمی با البته است مرکب هما  مصداق که است هم به شبیه و مشترک شده، گفته دی 

 و زما  مث  تواندنمی وعودم شخ  ای  .است «فرامکانی» و «فرازمانی» که شخصی موعود؛ شخ  اما و

سانه، توصیف مح  ارض، سطوره اف سه و ا شد؛ خرافات و ج   و حما ست مکانی به مت لق نه که چرا با  نه و ا

 و کریشععععنایی تا گرفته زیدیه کیسععععانیه، اسععععماعیلیه، فرق از زمی  موعود یهامنجی تمام با و! زمانی از مت ثر

گدونی لک عالم در که اسعععععت جبروتی و الهوتی موجودی ارد؛د فرق ... وهایی ب و وهابی و آرما  ملکوت و ُم

 خواب و روایت و حدیث و الهام و وحی از توصعععیفش در و مکتوب اثباتش در شعععماریبی منابع .دارد حضعععور

 .است شده گردآوری و نگاشته سا  سالیا  شهود، تا گرفته

 قرآ ، خداوند، باید ما شعععع ر الهام بعمن کنیم؛ توصععععیف و سععععتایش بخواهیم را ممدوحی چنی  که وقتی حا 

 در جوا  قریحهخوش دوستا  انگیزخیا  یهاحرف نه باشد؛ امامیه شی ه روایی و فقهی نصو  و بیتاه 

 .است صادق نیز م صومی  دیگر درباره شده گفته نکات ای  ضم  در! هاهمایش و جشنواره

 .کندمی جدا هم از را غیردینی و دینی شاعر و هبود مقاله ای  مباحث منظور که تفکری رموز است ای 

ست یکی مرکب یا جاده ش   با سوار ش   آری، ساس تا! نی ساوی را سه هر «محاکات» نظریه برا  مورد م

 نه کرد؛ وجوجست الهی هنر د  در باید را زمینی هنر و است زمینی هنر بر محیط قدسی، هنر .داد قرار ستایش

 .کرد زمینیا  هنربازی قواعد به محدود را دینی هنر که

 سععاختار از محتوا بود تر ضعع یف همچو  مواردی به آیینی شععاعرا  آثار در  امنتقد از ب ضععی کهای  علت

 حیوانی و انسانی مینوی، عوالم در تفاوتی که است ارسطوییۀ نظری براساس آنا  یهابرداشت کنند؛می اشاره

 خود، الهام منبع به نسععبت موجودی هر اسععت، آمده قب ۀ مقال در که گونههما  دینی، شعع ر در ولی! نیسععت قا  

 آثار در که اسععت ای  «غربی» یهانظریه از برخی با نگارنده مخالفت علت .گیردمی قرار سععتایش و مدح مورد

ستا  و گیردمی انجام سوار و مرکب همراهی با و جاده یک طو  در تنها بال کس و ک  به جز  حرکت هاآ   و دا

شفه، یا درام ستی تفکر .گیردمی شک  مکا ستی _ اومانی ست وهم و حس عالم در چهآ  به فتوری  رد پردازد؛می ا

 و ماورایی حس و عشععععق و عق  عالم به ممدوح شعععع   رعایت نظریه دینی، شعععع ر مکتب نظریه در صععععورتی



 و شاهد و شهید» یا «ظهور و ظاهر و مظهر» از سخ  تا کوشدمی همواره دینی شاعر و استبند پای فرازمینی

شهود شق» یا «م شق و ع شوق و عا سوی،نک: ) آورد. میا  به «م قو  و عاق  و عق » و «م    22: 1833 مو

 و حضععور هما  بلکه نیسععت؛ عاریتی و موجودیتی جایگاه یک ،«واحد» یهاگانه سععه ای  بی  در انسععانی جایگاه

 ظاهر و مظهر» و مینیست قا   «وجود وحدت» به راسخ و محکم خیلی حقیر گرچه! است «وجود وحدت» ظهور

 .میدار مدنظر بیشتر را «ظهور و

 _ انسععانی مظهر و م یار با «سععوار» شعع   که شععود توجه نکته ای  به باید شععده گفته موارد به عنایت با :نکته

 _ حیوانی هرمظا در ،«مرکب» ش   و دارد ملکوتی _ ناسوتی ظهور و حضور که شود ستایش _ عقالنی منزلت

سی منزلت سوتی حضور که _ تخیلی و ح  ادراکی حوزه در و دارد «ظهوری» منزلت که «جاده» ش   .دارد نا

ست تخی  و وهم و حس سته که شکلی هر به تواندمی که _ ا شیم، خوا صیف مورد _ درآید با  قرار ستایش و تو

 تفاوت ولی نیسعععت، سعععاختاری تفاوت ا اشعععی و جاندارا  و انسعععا  مظهریت در که اسعععت حالی در ای  و گیرد

 .دارد وجود محتوایی

 دینی ش ر در مدح ویژگی .2

 ددار مداریوالیت یا توحیدگرایی ساختارم موالا  که دهدمی تشکی  مرثیه و مدح را اش ار ازای گسترده بخش

 گرچه اسععت. هماند باقی شععک  بدی  تاکنو  پیامبر حضععرت رسععالت آغاز از دینی ادبیات تاریخ طو  در و

 اشعع ار از واند بوده ناسععوتی و مادیکامالا  اشعع ار آ  اغلب اما داشععته، وجود نیز جاهلی شعع ر در مدایح سععابقۀ

 ابوطالب حضعععرت همچو  موحدانی آثار نبود. خبری ابراهیمی حنیف دی  پیروا  شعععاعرا  از جز ماورایی،

 دی  پیرو که بوده شععمهابنی خاندا  مخت  آثار ی ا که برد نام اسععالم ماقب  دینی شعع ر عنوا  به توا می را

 بودند. مسلما  حقیقت در و ابراهیم حضرت

 ب  لبید شعععع ر از بیتی درمورد محمد حضععععرت فرمایش از توا می توحیدگرایانه نگاه با مدح تحلی  برای

 :فرمود چنی  آ  دربارۀ حضرت که برد بهره عامری ربی ه

 :گوید که است عامری ربی ه ب  بیدل بیت ای  ش ر،تری  شایسته

ال ما    یشعععع ُك    أال ّلهُ  خو ط  ُ  ال  با

 

حععالعع و  ال م  یععنعع عع وكعع      زا عع  ُ  مععو

  255   ،2ج الغاب  سد)أ 

 ! حق جز گرددمی زای  ن متی هر و است باط  و اساسبی نباشد حق مسیر در که چیزی هر!  باشید آگاه

 پروردگار جانب از هم را ش ر سرود  حق حتی قرآ  خاطر به و نبودند شاعر خود اعظم پیامبرکه ای  با

 اما_  الهی وحی و قرآ  ادبی یهاآرایه با رابطه در اسعععالم دشعععمنا گویی گزافه از جلوگیری برای_  نداشعععتند

 ایشا  مبارک سیرۀ و شیوه آنا ، اش ار حفظ و قرا ت و خویش عصر ایما  با شاعرا  و دینی ش ر از حمایت

 ت یی  تاریخ طو  در را مسلما  هنرمندا  مسیر و شد کافر و مسلما  شاعرا  دربارۀ قرآ  آیات مصداق که بود

 کرد.

 ادایج _باشد تواندمی نیز سوم پرسش پاسخ هما  که _ آ  درباره تحقیق و نظریه ای  اهدافتری  مهم از یکی

 ادبیات مسععیر در پژوهشععی و علمی شععک  به بتوا  که اسععت هنری و ادبی آثار خلق برای مشععخصععی مشععی خط

 دینی ادبیات برای تاکنو  که چرا نشود؛ غیرآکادمیک و شخصی سالیق دچار ما دینی ادبیات تا برداشت گام آیینی

 هک صورتی در، شودمی برخورد گروهی یا و فردی سالیق طبق بیشتر و است نشده ت ریف مشخصی شاخصۀ

 از آیی ، و کیش هر از بیتاه  طرفدار ومؤم   شاعرا  ،تاکنو  اکرم رسو  ب ثت لحظات نخستی  از

سیحی سلما ، و م سماعیلی و زندی سنی، و شی ه م سبت خا  ت اریفی طبق و خا  موازینی با همگی ا  به ن

 و نبوده سععویه یک هرگز ارادت نوع ای  البتهاند. کرده ارادت ابراز ،م صععومی  و اسععالم گرامی رسععو 

 ردها آ  از ییهانمونه به کهاند کرده ملکوتی و مادی پذیرایی احسعع  نحو به خویش گرا سععتایشعع از نیزبیت اه 

 .اندازیممی نگاهی اعظم رسو  عصر



 .شودمی بیا  روایتی سخنوری، هنر و ش ر درباره پیامبر نظر نخست

 :فرمودند اخد پیامبر چیسععت؟ شعع ر دربارۀ شععما نظر هللا، رسععو  یا :کردم عرض گوید،می مالک ب  ک ب

 کسی به سوگند فرمودند، سپس کند؛می مجاهدت _ الهی یهاارزش راه در _ زبانش با و شمشیر با مؤم  همانا

 پرتاب دشمنا  طرف به که استهایی تیر مانند مت هد و مؤم  شاعرا  ش ر اوست، قدرت دست در م  جا  که

 (11، 5: ج9726شهری، )محمدی ری .شودمی

 :است شده نق  پیامبر از دیگری م روف حدیثی در همچنی 

 (1، 6ج: 9723، امینی) ؛لسحراا  البیا  م  ا  و لحکم ، الش ر م  ا 
 سحر. سخنا ، از اىپاره و است، حکمت اش ار، از ب ضى

 :است آمده نیز دیگری روایت در

 به نسععبت  اشعع ر سععوره در که آیاتیدرباره  شععما نظر پرسععید، و رسععید اکرم رسععو  خدمت مالک ب  ک ب

 (91 ،7ج همو:). جهادید در زبا  شمشیر با شما که حقیقت به: فرمود حضرت چیست؟ شده، وارد شاعرا 

 پیغمبر خواند، را خود سععروده اکرم پیامبر محضععر در که هنگامی کنانه طایفه از شععخصععی که زمانی همچنی 

 :فرمود

  خععواهععد پععاداش بععهشععععععت درای خععانععه تععو شعععععع ععر بععیععت هععر بععه خععداونععد کععنععانععی، ای مععرحععبععا

 (96)همو: . دهد

 است: آمده چنی  ش ر ارزش درباره دیگری تاروای در

 ،ینمود یاری را ما که حقا: فرمود حضرت. خواند را خود ش ر و شد وارد پیغمبر بر که هنگامی سالم ب  عمرو

 (97 )همو: باشد. تو یار خدا

 خواند.می بود سروده حضرت مدح در که ش ری بیت دویست شد، وارد پیغمبر بر روزی جو دی، نابغه ابولیلی

 )همو( !باد تمسال دهانت :فرمود پیغمبر

 حضعععرت برای را خود« المیّۀ» زهیر ب  ک ب که هنگامی در را بزرگوار آ  سعععرور و شعععادمانی همچنی 

 و خرید او از درهم هزار بیست به م اویه ب دها که داد او به صله عنوا  به بُردی پیغمبر واند دیده خواندمی

 . 14همو: ) پوشیدندمی عیدهای روز را آ  پیوسته خلفا

 حفظ را خود عهدیمؤم   و مسععلما  شععاعرا  از شعع ری پیامبرکه یادشععده ای  مطالب ازتر جالب نکته

 !بخواند و کرده

 خاک و ردگ که حالی در، کردمی حم  را خندق یهاخاک که دیدم را اکرم پیغمبر: گویدمی عازب ب  بُرا 

 :فرمودمی زمزمه را رواحه ب  عبدهللا ش ر هنگام آ  در ایشا . بود پوشانده را حضرت شکم روی

مَّ  هععُ ْوالو  الو تو  لععو ا أونععْ مععو ا لععو نععو دویععْ تععو  اهععْ

 

ا الو  وو   ْقنععو دَّ ا الو  وو  توصععععععو ْینععو لَّ  صعععععو

لععو ْ   ز  یععنععو ا  فععو ونععْ کعع  ا سععععععو نععو یععْ لععو  عععو

 

ت   وو   بعععّ  دوامو  ثعععو ا إ  ْ  اْْلوقعععْ نعععو یعععْ قعععو  الو

ی إ  َّ   دْ  اْْلُولععو ْوا قععو غععو ا بععو نععو یععْ لععو  عععو

 

نعععو ا  ارادوا إ َّ  و  تعععْ ا فععع  نعععو یعععْ  أوبعععو

  83همو: ) 

 یهاد  بر را آرامش! خدا ای .!نمازی نه و بود کار در ایصععدقه نه شععدیم.نمی رسععتگار ما نبودی تو اگر خدایا،

 همچنا  ما و ندآورد تجاوز ما بر نما دشععمنا گردا . اسععتوار را یما هاگام شععدیم، جنگی وارد اگر و ریز فرو ما

 (55: 9722)صالحی کوشا،  .نمودیم پایمردی شا هادسیسه مقاب  در

 :است آمده چنی بیت اه  حقوق از مدافع شاعر برای پیامبر دعایدرباره  نیز دیگر روایتی در

 ای تزا  ال» :فرمود چنی  اسالم پیامبر درآورد، ش ر به را غدیر جریا  حسا  که گاهآ  خم، غدیر روز در

ا  رتنا ما الُقُدس   بروح   داا یمؤ حسععّ  الُقُدس روح داتییت  ازی كنی اری را ما كهی زمان تا حسععا ی ا ؛ب ل سععانكو  نوصععو

 «.بودی خواه برخوردار



 و پیغمبر فضععای  و رفتمی منبر فراز بر حسععا  و دادمی قرار منبری حسععا  برای مسععجد در اکرم پیامبر

 موق ی تا را حسا  خداوند،»: که فرمودمی خیر دعای او درباره خدا رسو  و کردمی بازگو را او لیمت ا مکتب

 (92، 7: ج9723)امینی،  «فرماید. ت یید کندمی دفاع ما از که

 مشروط را او و فرمود چنی  که داشت خبر ثابت ب  حسا  عاقبت از پیامبر که بگوییم اگرایم نگفته گزافه

 که رفت مسیری در حسا  و نشد چنی  مت سفانه که کند دفاع بیتاه  از که زمانی تا دانست داوندخ ت یید به

  بود. دور بسیار بیتاه  راه از

  رعععایععت یهععامصععععععداق گععفععت، تععوا مععی پععژوهععش پععنععجععم و چععهععارم پععرسععععععش بععه پععاسععععععخ در

نهععا ممععدوح شعععععع   نر مععادی شعععععکعع  در ت بیععات و ه نی اد ی لکععه نیسععععععت، د ی  بحععث ب   مقععالععه ا

بیت اه  بر مدار والیت شععاعرا  تمسععک دلی  و اسععت وحی کالم و خداوند نظر از مقدسممدوحا   حقوق درباره

  رعععععایععععت و اسععععععععت حععععق شععععععععنععععاخععععت بععععرای آنععععا  دعععععوت اجععععابععععت نععععیععععز

  شععععععد گفتععه کععه گونععههمععا  اسععععععت. م صعععععومی  حضعععععرات شعععععع   رعععایععت خود حقوق ای 

 رهیزپ جداا « تحقیر و تبدی » و« تخفیف و تحریف» ژار، و غلو از باید الهی، انبیای و اولیا رثای و مدح برای

 . 83ب:  1832 موسوی،نک: ) آورد جای به را است آنا  حقوق شایستۀچه آ  و کرد

 هب توا می آ  ازگیری بهره با که اسععت ممدوح شعع   رعایت یهاشععیوه تفکیک نظریه، ای  در توجه قاب  نکتۀ

 هنری دیگر انواع و اشعع ار فکری و بیانی یهاشععیوه بررسععی آ  که یافت دسععت محتوا و فرم درای تازه حقایق

 مشعخ کامالا  نیزگیری نتیجه و آشعکار شعاعر نیت و قصعد خوبی به بررسعی مورد اشع ار از برخی در اسعت.

ست؛ ست ذم به شبیه اما ا سفانه محتوایی نگرش ولی ممدوح،کامالا  ساختاری شک  دیگر انواع در و ا  مذموم مت 

 است.

 ممدوح ش   رعایت عدم و رعایت یهامصداق .8

ها آ  در که شودمی پرداخته فارسی ش ر منظوم یهامصداق به بخش ای  در شد نگاشتهتر پیش که طورهما 

 قرار بررسی مورد _ هستند الهی م ظم اولیای که _ خود مقدس )ستایشگرا  ممدوحا   به نسبت شاعرا  نگرش

 مختلف مذاهب پیروا  دیدگاه تفاوت اما اسععت شععده برگزیده مسععلما  شععاعرا  از بیاتا تمامی چه اگر گیرد.می

 و مهدوی ش ر تنها البته، است. اسالم مکرم رسو بیت اه  به نسبت مذهب و آیی  هر نگرش مبی  اسالمی

 هم م صومی  دیگر به نسبت شاعرا ، آثار از و نگرفته قرار بررسی مورد موعود حضرت ش   رعایت

ستفاده ست. شده ا سی منظوم متو  به پرداخت  از پیش ا ش ار از بیت چند به فار سط که عربی ا  و شاعرا  تو

 :کنیممی توجه ،اندشده سروده بیتاه  ارادتمندا 

ا مو ازو و  وو ف   نوُكمْ یبو فیما، تووو رو  شععععو

 

ال  تْ  وو اوو ْوط   ، یف بُكْم، توسو  قودومُ  مو

ص م المجد   یف مثلهْم، لكمْ  وال   تّ

 

ال  دُّكمُ  وو دّه مُ  مو شععععععار ل جععو  جععو

 (739 ،3ج: 9347 ،امین عاملی) 

 برابری هاآ  با شععما اقدامی هیچ در و نیسععت علی آ  و شععما بیت شععرف درای موازنه گونه هیچ کهآ  حا  و

لحی کوشععا، صععا) .دارد شععما جد را هاآ  جد مقام دهمیک نه و اسععت بزرگواری ،هاآ  مانند شععما برای نه .ندارید

1821 :125  

ْلق   یف  و یی ّ النَّب   فععاقو   لُق  خُ  یوف خو

 

دانوهُ  لوم و  لم   فی یععُ م   ال و ع   کورو

 (26: 9362 ،حلو) 

 بخشش و دانش در گاههیچ آنا  و یافت برتری پیامبرا  همه بر خصلت، و خوی در و سرشت در محمد

  185: 1821شا، صالحی کو) .گشت نتوانستند نیز نزدیک او به بزرگواری و

 نظم به شععاعر توسععط خوبی به مکرمشبیت اه  و پیامبر حضععرت حقوق_  نمونه برای_  بیت چند ای  در



 مجا  گرچه شود. داده تذکر بیتاه  دشمنا  به ایشا  حقوق و ش   رعایت که شده س ی و است شده کشیده

 تواندمی اما نیسععت مقا  ای  در زبا  عرب و عصععر هم شععاعرا  والیی آثار دیگر و قصععاید اصعع  به پرداخت 

 یی ن مقاله موضععععوع به حا  کنند. فرسععععاییقلم آ  درباره تا باشععععد والیی و دینی آثار پژوهندگا  برایای بهانه

 دینی ادبیات درها آ  نگرش نوع و زبا  فارسععی شععاعرا  آثار از برخی در ممدوح شعع   رعایت عدم و رعایت

 پردازیم.می

  ممدوح شأن رعایت یهامصداق الف(

 اصو  هما  ی نی اسالم حقیقی نصو  به توجه است مهم فارسی ش ر در ممدوح ش   رعایت دربارهچه آ 

 از دفاع در ،بیتاه  حقوق به آگاه و والیتمدار شعععععاعرا  اغلب اسعععععت. م اد تا توحید از دی ، گانه پنج

  اسعععتقال و ذاتی آزادگی چنا  دارای ابیات بلکهاند، دهسعععرو زیبا و فاخر ابیاتیتنها نه عترت، و قرآ  یهاآرما 

 یم اصران ومتقدما   آثار در ییهامصداق بخش ای  در .است اثر سرایندۀ روح عظمتگر نشا  خود که است

 شود.می آورده ،اندکرده رعایت را خود ممدوح ش   که

 عایت شأن ممدوح در آثار متقدمانر  یهامصداقیکم. 

 رابیت اه  حقوق رعایتتنها نه کههسععععتند  بیتاه  منزلت و شعععع   کنندگا  رعایت جمله از ابیات ای 

 دینی رش  حضور شاهد تاریخ در مسند آثار عنوا  به مناقب ای  بلکه ؛اندکرده تبیی  والیی نصو  با متناسب

 :است بوده مختلف یهاعرصه در

 یزید و مروا  پای از گشععععت کالوده منبری

 

 

 ال ابدی زی  وا    شععععناسععععد یک صععععادق حق 

 
ند چه ما با او آ  و مرتضععععی  جفا از کرد

 

 

 مسععععت ی  یا م تصععععم از یافتیم خل ت چه یا 

 
 از مجروح و دمومنمسعععع و مقتو  همه کا 

 جععععععععععععععععععععععععععععععهععععععععععععععععععععععععععععععا 

 

 

 الفاسعععقی  امیر منصعععورند و میمو  همه وی  

 
 (12: 9723 مروزی، )کسایی

** 

 یزید مصععطفاسععت فرزند کشععنده اگر

 

 نکنی چرا او نفری  و  ل  حععدیععث 

 (267: 9737 )اصفهانی،  

** 

 باشعععد مصعععطفی سعععبط علوی

 

 حسعععنی گر و بود حسعععینی گر 

 (524: 9723 )فرغانی، 

** 

 دوازده از جز نبوت دودگععا  ز

 کعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععس

 

 دودگا  خورشید که بود که او جز 

 آمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد

 
 (941: 9773 ،رازی )قوامی

** 

 یاد دی  حق سععععلوک که کس آ 

 گععععععععععععععععععععععرفععععععععععععععععععععععت

 

 ارشععاد شععا  دسععت هب دسععت یا 

 گعععععععععععععععععععععرفعععععععععععععععععععععت

 
گرفععت ا را بقععا ممععالععک ب  امععّ

 

 گرفت اوالد و علی دوسععععتی از 

 



 (97: 9723 کاشانی،مرقی )

** 

قام هر به الحق  مرا بینی که م

 مععععععععععععععقععععععععععععععیععععععععععععععم

 

 حیععدرم آ  و محمععد عترت بععا 

 (72تا: بی )خوسفی، 

** 

 و تحیّات دم هر مصععععطفی و خدا از

 درود

 

 عترت و آ  وبیععت اهعع  بر و تو بر 

  ععععععععععععیعععععععععععع اجععععععععععععمعععععععععععع

 
 (967همو: )

** 

 بخواه الیزا  لطف از از  هععدایععت

 

یت  بد عنا  طلب به عبا خمسعععععه از ا

 (646همو: ) 

** 

 فععاطمععه بنی حق بععه خععدایععا

 

 خععاتمععه کنم ایمععا  قو  بر کععه 

 قبو  ور کنی رد دعوتم اگر 

 

ست و م   سو آ  داما  و د   ر

 (643 9776 ،شیرازی )سعدی 

** 

 اندکرده جم خاتم   قصد که بی  دیوطب ا 

 

 دانکرده خاتم نقس را علی اوالد بغض 

 (975تا: بی کرمانی،ی )خواجو 

** 

 او آ  و زهرا محبععت منظومععه

 

 اندنوشته ازهر کواکب خاطر بر 

 (573همو: ) 

** 

 بر زر آ  زنععد مهر کععه دلم

 احععععععععععععکععععععععععععامععععععععععععش

 

 باد حیدر آ  جهانگیر حکم فدای 

 (291همو: ) 

** 

ط  از کس هر ماسععععیال جایی به با  ت

 کعععععععععععععععععنعععععععععععععععععدمعععععععععععععععععی

 

 ملتجاست حیدر آ  جناب را ما میا  زا  

 (73: 9722 )ساوجی، 

** 

 کربالسعععت تشعععنگا لب آغشعععته خو  خاک،

 

 

 بععارت خو  جوی! بالبی  چشععععم ای آخر 

 کعععععععععععععععععجعععععععععععععععععاسعععععععععععععععععععععت؟

 
 دمی جععاای  گیر آرام م  صععععبربی د  ای

 

 

 مرتضععععاسععععت جا  آرام منز  جاای  کاندر 

 
 (77همو: )

** 



 ستعلی ال ی ة قر اهخوابگ سواد ای 

 

 عالسععت و عزّ  ک بۀ بارگاه حریم وی  

 (77همو: ) 

** 

 مذهبمحسععینی م  مخالف، چشععم کوری

 

 راه نهفت  نتوانم و اسعععععت ای  حق راه 

 راسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

 
 (73همو: )

** 

ج ّ  خدای  شعععععا  دو زمی  در عّزو

 نشععععععععععععععععععععععععععانععععععععععععععععععععععد

 

 حس  و حسی  آخته برو  نها  یک ز 

کی  ی یخ ز ی کنععدنععد ب  نععاداده آب ب

 

 اینععت داده آب زهر بععه تیغ بععه ییکی 

 حععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععز 

 
 (613: 9726 )اصفهانی،

** 

 هللا یعععریعععد انعععمعععا مععع عععنعععی

 

 آگععاه عععارف پععیععش بععود آ  

 فساد و رجس لوث ز را خدا که 

 

ه  تطهیر هسعععععت  یت ا  مرادب

 (937: 9739 )جامی، 

** 

مه  رویی تو از ببینم که آرزویم هسعععععت ه

 

 

 ییآرزو به برسععععم هم م  که را تو زیا  چه 

 
 صععععحرا و روند چم  به تفرج موسععععم همه

 

 

 جویی کنار بنشععععی  نه م  چشععععم به قدم تو 

 
 رحمت سحاب ای دمی ترحم از که شود چه

 

 

 گلویی کنم تر تو ز آخر هم لععبخشعععععک م  

 
 مسععتت چشععم فدای به م  د  اگر بشععکسععت

 

 

 سععععبویی اگر شععععکند سععععالمتمی خمّ  سععععر 

 
 (967 - 966: 9724پور، براتی از نقل به، شیرازی رضوانی الزمان فصیح)

** 

 رخشا  روی از دی  شرع فروغ ای

 شعععععععععععععععععععععععععععمعععععععععععععععععععععععا

 

ما محّبا  مهر از طاعت آبروی   شعععع

 پیامت از بفرسععععت همراه صععععبا با 

ه  ایشعععععععععععععععععععععععععمعععععععععععععععععععععّ

 

 عرفا  و علم از بشععععنویم بویی که بو 

 شععععععععععععععععععععععععععععمععععععععععععععععععععععععا

 
 (15، به نقل از همو: کاشانی فیض )ملامحسن

** 

 اوسعععععت در خاتم و آدم حکم که فرما  نامۀ

 

 

 اسععععععت مهععدی حکم در منشععععور آ  حکم 

 
 دکشی خواهد سر افالک بر که نوری چنی ای 

 

 

یب   ز هم  ه  ج  یت ا هد مصععععطفیب ید خوا  دم

 



 (67، به نقل از همو: شیرازی اهلی تکیب از )بندی

** 

 را مج ععد زلف داده بععاد بر

 

 را مجرد عقعع  كرده بنععد در 

 دكر  ینخست دور ز حق كه قا م 

 

 را احمععد تیععوال وى بععه یردا 

 اكتی آ  نه اسعععت وحدت به كتای 

 

 را صعععد و ده و هزار بود كاو   

 ستین ثانى و او  كش واحى آ  

 

 را دیب  او  اسعععععت ثانى ب  

 (942-942، به نقل از همو: شاهعلی)صفی 

 عایت شأن ممدوح در آثار معاصرانر  یهامصداقدوم 

 گیردمی قرار بررسی مورد ،م اصرا  اش ار در ممدوح ش   رعایت یدگاهد و نظریه نیز، مقاله بخش ای  در

 باشد. تبیی  و ت ریف شناسایی، قاب  خوبی به بیتاه  مناقب و دینی ش ر مجازی و حقیقی یهامصداق تا

 برگردد دارپرده حرم حریم در چو

 

 برگردد بهععار بهم  آسعععععتععانععه در 

 خورشعععید او دارآیینه آینه هر شعععود 

 

میععد آ  وچ  ینععه د  ا ی  برگردد دارآ

 حضرت او والی بحر به راه برده نه 

 او

 

 سعععارچشعععمه ای  از تشعععنه که کسعععی 

 بعععععععععععععععععععععععرگعععععععععععععععععععععععردد

 
 سالله خواهیخو  به که خو به قسم

 نععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععور

 

 برگردد ذوالفقععار بععا قععافلععه امععام 

 مردانی یار عهد شععععود تازه دوباره 

 

تدار ظفر سععععوار آ  چو    برگردد اق

 (927 - 922: 9722صالحی کوشا،  از نقل به، یمردان )محمدعلی 

** 
 

 نورافشععععععا  او ر  نور از محفعع 

 شععععععععععععععععععععععععودمعععععععععععععععععععععی

 

 رندا  یاد از یار ذکر از غیر چه هر 

 رودمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععی

 
 (99: 9724پور، ، به نقل از براتیخمینی )امام

 یدگشامی را تیرگی بزرگ قف  ناگها 

 

 آیینه پر شعععهر کلید دسعععتش درکه آ  

 دارد

 
 (66، به نقل از همو: ور پامین )قیصر

** 

 شیوایی به که است حسینی حس  سید دکتر مرحوم غز  همی  م اصر، دینی ش ر درها غز  بهتری  از یکی

 ای  در شاعر دینی. ش ر مفهوم و مبانی لحاظ از هم و محتوایی لحاظ از هم و ساختاری لحاظ از هم شده؛ بیا 
  است. اندهرس اثبات به کام  طور به را سرود  هنر غز 

 دارا زندهشب ای آیدمی دگر صبحی

 

 روزگععارا  غبععار پر یهععاقلععه از 

 غیبععت اقیععانوس سععععبز کرا بی از 

 

 انتظارا چشععععم سععععاح  تا او آیدمی 

 سععععتا ای  :آسععععما  از گوش به آید 

 !معععععععععععععععععععععععهعععععععععععععععععععععععدی

 

 سععععتا ای  :تشععععنگا  از خروش خیزد 

 !بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارا 

 
 نور وارث آ  دردمی آتش تیغ بععا

 

 نععابکععارا  گلوی شععععععبی انتهععا در 

 (35، به نقل از همو: حسینی حسن )سید 
** 

 کجاسععععت؟ حرم عشععععقم،ۀ ک ب راه کرده گم

 

 

 ؟کجاسععععت صععععنم، بایز تو گاهجلوه کهی  نی 

 



 رای خععدا رنجم و محنععت زادخععانععه م ،

 

 

 کجععاسععععععت؟ ذوالکرم ذوالن می خععدا خععانععه 

 (55، به نقل از همو: یتهران خوشدل اکبریعل) 
** 

 م ؟ با گو  الله انتظار ای انتظار، کردی، چه

 

 

 با خو  لجه یک د  جای شععد همسععفر سععا ای  که 

 مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 

 
هی بر ورای از د ، دهععدمی گوا بیمی ا  تععا

 

 

تابی  هد چه گر، ن  م  با قیرگو  شعععععام کرد خوا

 (21، به نقل از همو: کاشانی سپیده) 
** 

 هنوزاند نگرا  مردم که بگشععععا پرده

 

 اندا نظرصععععاحب تو راه در چشععععم 

 هعععععععععععععععععععععععععنعععععععععععععععععععععععععوز

 
 بازفرسععت خبری غیبت سععراپردۀ از

 

 هنوز انععدخبرا بی خبریععافتگععا  کععه 

 (965، به نقل از همو: کاشانی )مشفق 

  ممدوح شأن رعایت عدم یهامصداق ب(

 که شاعرا  دیگر دستۀ اما شد. آورده ممدوح ش   کننده رعایت شاعرا  از دسته آ های ش ر قبلی، بخش در

 ممدوح ش   ،اندکرده استفاده تشبیه و مثا  برای یرابزا عنوا  به بیتاه  مناقب و م ارف از خود آثار در

شده رعایت ست. ن سپردگی نوعیها آ  آثار در واقع، در ا  و طلبا  جاه با همراهی مظاهر و دنیوی امیا  به سر

 ودی ۀ هما  ی نی دینی شعع ر یهارزشا حتی که شععودمی دیده خویش زندگی بارحقارت گذرا  برای سععتمگرا 

 .اندبردهسؤا   زیر نیز را الهی

 روانی،ش خاقانی اسفرنگی، سیف مختاری، عثما  صابر، ادیب عنصری، سیستانی، فرخی بارت سف ابیات در

 شععده اهانت بیتاه  قدسععی سععاحت به آشععکارا بارها شععده آورده نمونه برای که دیگرا  وای مراغه اوحدی

 آثار نمونه عنوا  به و منتشععر ما کتب در بارها و بارها« والیی اشعع ار» عنوا  به شععده گردآوری ثارآ و اسععت

 اشعع ار ذم یا مدح نوع از آگاهی عدم ،هاآ  گزینش از ترانگیزت سععف .اندشععده م رفی محققی  به شععاعرا  مناقبی

 ! است نگرفته قرار بررسی مورد ابدا که است

  بیععت در کععه صععععورتی در پنععداشععععععت گونععههم و سععععععا هم را زیر تبیعع دو ای  توا می چگونععه

  دجععا  تععنععبععیععه را او سععععععتععم دلععیعع  و شععععععمععاردمععی« مععهععدی» را خععویععش مععمععدوح عععنصععععععری او ،

 و الهی جایگاه راستی به! داندمی مهدی توسط دجا  تنبیه همانند را مخالفانش )تنبیه  کرد  سیاست و داندمی

 غزنوی سنایی دوم، بیت در اما و! یکدیگرند؟ همانند دو ای  و است برابر ستمگری هر با امام گستری عدالت

 است. نشسته مهدی ظهور و حضور حسرت به

 ستمهدی عالمت گیتی، به تو سیاست

 

 !دجا  فتنۀ نیسععت تو، سععیاسععت کجا 

 ** 

 ایگوشه هر از کامروز ای،مهدی دریغا، ای

 

 

 اندکرده بر سععععر سععععوز،عالم دّجا  جها  یک 

 
 تشععابه گرچهاند، کرده عم سععا  هم ایشععا  شعع   رعایت و زما  امام مهدویت رعایت در بیت دو ای  آیا

 دارند. هم با بسیاری محتوایی تفاوت اما هستند، هم همانند کلیدی واژگا  و کلمات



 رعایت شأن ممدوح در آثار متقدمان عدم یهامصداقیکم. 

 رد تبدی  و تخفیف باعثتنها نه و شده ممدوح ش   رعایت عدم رتکبم گروه ای  شاعرا  اغلب زیر ابیات در

ممدوحا   حق در واند داده قرارهی ال اولیای از برتر حتی را خویشممدوحا   کهاند شععده م صععومی  شعع  

ا هآ  از ت دادی به اینک .اندکردهگویی گزافهاند تاریخ مشهور ستمگر یهاانسا ها م موالا آ  از برخی که خویش

 :کنیممی توجه

 پیدا گشعععت مهدی که گوید یکی

 

 اکعبعر هللا نعبعی، گعویععد یعکعی 

 (31: 9727 بلخی، )عنصری 

** 

 تسمهدی عالمت گیتی به تو سیاست

 

 دجا  فتنۀ نیسعععت تو سعععیاسعععت کجا 

 (976همو: ) 

** 

 سلطا  شاد تو دیدار به همیشه

 

 رشب و شبیّر دیدار به حیدر چو 

 (931: 9775 سیستانی، )فرخی 

** 

 آیت او رأیت از شعععد مشعععهور

 مععععععععععععععععععععهععععععععععععععععععععدی

 

 دجا  فتنۀ او هیبت از شد منسو  

 (12تا: بی )رونی، 

** 

  رسو از بستاند سلطا  لوای عیسی

 

 حجاب از آید برو  شاه عهد به مهدی 

 (72: 9739 )مختاری، 

سبت شاعر هم بیت ای  در ست شده قا   اعتبار چنا  خود ممدوح به ن ضرت که ا سی ح  پرچمدار را عی

 و گرفت خواهد خدا رسو  از را سلطا  پرچم عیسی: گویدمی و آوردمی شمار به_  شاه ممدوح_  سلطا 

 عی  در دوم مصرع البته که آمد خواهد برو  غیبت حجاب از نیز موعود حضرت حتیاش دادگری شدت از

 عهد و کرد خواهند ظهور گرفت هدخوا را جها  شرارت و شرّ  که زمانی در حضرت چو  ؛است نیز ذم مدح،

 . 23 - 23الف:  1832 )موسوی،! کند ظهور مهدی که بود خواهد چه شاهی، چنا 
** 

 و حسعععی  میراث ز تو رسعععم و ف  

 حسععععععععععععععععععنععععععععععععععنعععععععععععععععد

 

ثار ز تو عد  و علم  ند و علیّ  آ  عمر

 (696: 9779 ترمذی، صابری )ادیب 

** 

 دور به امامت صعععععدر که تویی مهدی

 تعععععععععععععععععععععععوسعععععععععععععععععععععععععععت

 

 بوتراب به کبری متاما مسععععند چو  

 (596: 9757 )اسفرنگی، 

** 

 نپندارم آید فرود او عهد به مهدی اگر

 

ند ر  را ما که   چو وی ابر ز بگردا

 معععععععععععععععحعععععععععععععععرابعععععععععععععععش

 
 (677: 9726 ای،مراغه )اوحدی

** 

سرو ستم کیخ شید کما ، ر سکندر جم  مکا  ا

 

 

هدی چو   ما  آخر م یدا عد  ز ته هو  داشعععع

 
 (777: 9752 شروانی، )خاقانی



** 

 ملحدشک  ف   دّجا  صوفی کجاست

 

 رسععععید پناهدی  مهدیّ  که بسععععوز بگو 

 (927: 9776 شیرازی، )حافظ 

 رعایت شأن ممدوح در آثار معاصران عدم یهامصداقدوم. 

مام با  به گشععععتم را خاک ت  تو صعععععدای دن

 

 

 تو پای جای مهایلحظه روی اسعععت باقی  یبب 

 
 مادیعع از رفععت نخواهی آدم، خلقععت  یععدل

 

 

هد پر م  د  در هم خدا   تو جای كرد نخوا

 
 دمیپرسعع شععهر هزارا  از را اتخانه شععا ن

 

 

 تو؟ روستای تمد   یا از است سوترآ  مگر 

 
 (936: 9724پور، ، به نقل از براتیمیرشکاکیوسفعلی )

 و است جوهری خالق ذات که چرا! مخلوق؟ نه و است کرده رعایت را خالق ش   نه شاعر بیت، چند ای  در

 چند هر است. افتاده اتفاق! تو جای کرد نخواهد پر: ی نی خدا بود  محیط فقدا جا ای  در و عرضی مخلوق ذات

ست اره و کنایه عنوا  به« جا» س لۀ با بیاید که هم ا شت. او  فرض ش ر پیام و محتوا م ست ا ست در  خدا که ا

 عرض از فراتر جوهر شعع   ممدوح، شعع   رعایت نظریه طبق و دینی شعع ر در ولی! کندنمی پر را مخلوق جای

 نوعی که دهدمی نشا  را ممدوح بود  تمد  خارج هم ش ر پایانی بیت باشد. خدا ولی اگر حتی عرض آ  است،

 است. ش ری ض ف

 آیععدمی« ظهور» رخش   شععععیهععۀ صععععععدای

 

 

ید خبر  مدنی سععععوار، یارا ، به ده  سعععععتآ

 
 شعععدند خیره ماه به پلنگا  چه هر اسعععت بس

 

 

 سععععععتآمععدنی کوهسععععععار، ای  فتح یگععانععه 

 
 (69، به نقل از همو: اسفندقد امیری )مرتضی

 و کرد نخواهد« ظهور» اسب که چرا است؛ ظهور به شاعر نگاه در اصلی ض فباید گفت  بیت ای  دربارۀ

 طبق هم یمهدو_  والیی اشعععع ار گونه ای ! کرد خواهد ظهور اسععععب با خدا ولی نگفته قاط یت با هم کسععععی

 است. ساک « غیب» در که کسی شایستۀ ظهور و است مردود ممدوح، ش   رعایت نظریه

 !هستند؟ ساک  شهود و غیب عالم در ایشا  س  هم وتراز هم هم ایشا  اسب آیا
** 

 با کشععععدمی پر عاشععععقا  هوای در

 قعععععععععععععععععععععراریبعععععععععععععععععععععی

 

 سینه در او که زخمی چاهی کبوتر آ  

 دارد

 
 (66ل از همو: ، به نقپور امین )قیصر

ست انتزاعی نگرش نوعی حقیقت در مهدوی ش ر به نگرش نوع ای  سی به که حالی در، ا شنا  زنی ش ر زیبا

 است. جذاب بسیار م اصر، ش ر در پورامی  مرحوم دینیهای کار اغلب و است شده توجه

 گیرینتیجه

سیاری آثار در صر هنرمندا  و شاعرا  از ب صومی مدوحا  )م حقوق و ش   متقدم، و م ا  خوبی به  م 



 در انقالبی مت هد ومؤم   جوانا  و اسععاتیدویژه به و که  شعع ر سععخنورا  و ادبا م رفت و اسععت شععده رعایت

 شعععگفتی دینی غز  در م اصعععر و که  شععع ر بیا  و زبا  با که اسعععت مشعععهود ابیات تکتک در حاضعععر عصعععر

 ،ممدوح شعع   رعایت اشعع ار، بود  گونهشععطح یا بود  انتزاعی دلی  به نیز ادبی آثار از برخی در اما ؛اندآفریده

 ،کام  انسا  حقوق رعایت و غیرانسانی و انسانی عوام  تفکیک نظریه، هما  طبق است. نادرست یا و ض یف

شد.بی مفهوم ی نی محتوا و )فرم  ساختار از فراتر عنصری به آینده، دینی ش ر و جوا  نس  کنیم س ی باید  اندی

 د.باشعع اندیشععه م رفی راهکار تنها تواندمی افزاییم رفت و شععناسععیم رفت بخش در دینی شعع ر مبانی و مفهوم

 اگر اسعععت. دینی هنر و ادب عرصعععۀ اندیشعععمندا  دیگر و رهبری م ظم مقام نظر منظور که حکمی مفاهیم هما 

 رایب و داشععته آیینی شعع ر نظری مبانی ارتقای در سعع ی باید خواهیممی دینی ادبیات و هنر آیندۀ برای راهۀ نقشعع

 دارد. و داشته س ی مهم ای  در دینی ش ر مکتب که طور هما  کنیم ت ریف دکتری  آ 

 مطرح دینی درشع ر را سعراییافسعانه و سعراییحماسعه ا ،گرپژوهش از برخی که اسعت ای  توجه قاب  نکته

  ،داسععتا منبع باید نخسععت آثار، گونهای  در گفت توا می شععده گفته موارد به توجه باها آ  پاسععخ در که اندکرده

 !است نامطلوب باشد، ت ق  بدو  تخی    هما  از ناشی اگر کرد، پیدا را اسطوره یا حماسه

 مکتوب و مسعععتند روایت گاه هیچ «افسعععانه» و اسعععت «مسعععتند» و مکتوب منابع در اولویت محوردی  آثار در

 شوند.می مکتوب و یگردآور ،مرس  روایات همواره بلکه ندارد؛

سفانه است مطرح امروز والیی ادبیات عنوا  به چهآ   از برخی که شودمی و شده نگارش کسانی توسط مت 

شخی  به قادر هاآ  سره از سره ت ستند نا سند حدیث منزلت و تفاوت درک زحمت و نی س  و م  و ض یف یا مر

 در آورندمی قلم و زبا  به تخیلی و حسعععی قالب در را ناخواسعععته و خواسعععته هرچه و دهندنمی خود به را موثق

 .است مخالفکامالا  دینی نصو  با که حالی

 هک چرا نیسععت؛ تخی   محوریت با دار قافیه موزو  کالم )یک شعع ریت با مخالفت م نای به شععده بیا  مطالب

 نظر و هسععتم مخالف پروریدی  جای به پروریخیا  با اما اسععت، انگیزیخیا  و پردازیخیا  در شعع ر اصعع 

 در اما. دهدمی قرار توصیف مورد محور یک در را اشیا و حیوا  و انسا  که کنممی رد علت ای  به را ارسطو

 جال  و جما  گربیا  و کما  سععمت به حرکت در عالم تمام ک ، در و انبیا و اولیا و الهام منبع خداوند دینی، هنر

 :شیراز خواجه قو  به که چرا؛ ماند خاموش کهای  یا ، گفت ایدب سخ  بایسته و شایسته لذا .اندالهی

 نیست شرط خودفروشی دانا نکته بساط در

 

 

ته سععععخ  یا  ق ، مرد ای گوی دانسعععع  یا عا

 !خعععععععععععععععععععععععععععععمعععععععععععععععععععععععععععععوش

 
 جدید یهاقالب پیدایش اسععت، ضععروری اندیشععمند شععاعرا  نیاز عنوا  به امروزهچه آ  بگویم باید ادامه در

  فقدا و اسععالمی عرفا  از ب د مت سععفانه که اسععت شعع ر شععناسععیم رفت و علمی مبانی به رسععید  بلکه، نیسععت

سو  حا  در عارف، شاعرا  ست. شد  من سبت امروزه درحقیقت ا  و ده قر  یا هجری شش و پنج قرو  به ن

 زما  آ  از هم باز نوی ، علوم وها آوریف  به توجه با _ اسععت ایرا  در شععی ی اندیشععۀ و علوم اوج که _ یازده

کمی، آثار در مداریاندیشه افو  و هستیم عقب  است. مشهود خوبی به عرفانی ح 

 از باالتر بلکه نیسععت اولویت در سععاختارشععناسععی و سععاختارسععازی نیاز   پژوهشععی، نوشععتار ای  دیدگاه از

 مندعالقه و رتفک قدرت دارای و جوا  شاعرا  و هستیم مداریاندیشه و شناسیمبانی نیازمند ما محتوامحوری،

 یاتادب باز که یازند دست دقایقی به توانندمی هم ش ر، سرود  به پرداخت  ضم  حکمی _  )عرفانی والیی آثار

 اسععت، اندیشععه به مت لق آینده و شععد خواهد نیز چنی  شععا هللاا  که برسععاند آرمانی یهاقله سععتیغ و اوج به را ما

شم ملتی ما و بود قب  از که طور هما   مبرسی جها  ادبیات از اینقطه به امیدوارم ایم.بوده تاریخ طو  در نداندی

 قمر را ما ادبی آیندۀ تواندمی اندیمشند سخنورا  و شاعر جوانا  تالش راستا ای  در و ایمبوده الیقش همیشه که

 .زند
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 ش.1832هفتم، 

 ق.1421، دمشق، دار البیروتی، چاپ سوم، والجامعات المعاهد لطالب وبالغة وإعرابا شرحا البردةحلو، محمدیحیى، 

 ش.1852، تصحیح: ضیا الدی  سجادی، تهرا ، زّوار، چاپ دوم، اشعار دیوانالدی  بدی ، خاقانی شروانی، افض 

 تا.جا، زری ، چاپ اورنگ، بی، بیکامل دیوانالدی  ابوال طا ، ا خواجوی کرمانی، کم

، به اهتمام: احمد احمدی بیرجندی و محمدتقی سععالک، خراسععا ، اداره ک  اشعععار دیوانخوسععفی، محمد ب  حسععام، 

 .تاحج و امور خیریه، بی

 تا.نا، بیجا، بی، بیدیوانرونی، ابوالفرج، 

 ش.1821عباس لی وفایی، تهرا ، انجم  آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ او ، ، تصحیح: کلیاتساوجی، سلما ، 

 ش.1832، به کوشش: محمدعلی فروغی، تهرا ، بهزاد، سعدی کلیاتالدی ، س دی شیرازی، ابومحمد مصلح

الدی  اسععدآبادی، ، ترجمه: محمد دشععتی، قم، انتشععارات سععید جما البالغة نهجشععریف رضععی، محمد ب  حسععی ، 

 ش.1823

 ش.1821جا، رافع، ، بیاسالم دیدگاه از شاعر و شعرالحی کوشا، سیدمحمد، ص

، تصععحیح: سععیدمحمد دبیر سععیاقی، تهرا ، سععنایی، چاپ دوم، اشععععار دیوانعنصععری بلخی، ابوالقاسععم حسعع ، 

 ش.1818

 ش.1885، تصحیح: سیدمحمد دبیر سیاقی، تهرا ، اقبا  و شرکا، اشعار دیوانفرخی سیستانی، ابوالحس ، 

 ش.1814هللا صفا، تهرا ، فردوسی، ، تصحیح: ذبیحاشعار دیوانفرغانی، سیف، 

 ش.1884جا، چاپ سپهر، الدی  حسینی ارموی، بی، تصحیح: میرجال اشعار دیوانالدی ، قوامی رازی، رک 

 ش.1814، تصحیح: مهدی درخشا ، تهرا ، دانشگاه تهرا ، اشعار دیوانکسایی مروزی، ابوالحس ، 

 ش.1812، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ او ، الحکمة میزانری شهری، محمد، محمدی

 ش.1841الدی  همایی، تهرا ، بانک ملی ایرا ، ، تصحیح: جال اشعار دیوانمختاری غزنوی، بها الدی  عثما ، 

 ش.1822، تهرا ، انجم  قلم ایرا ، رهبری و امامتمختاری مازندرانی، محمدحسی ، 

 ش.1814، تصحیح: س ید نفیسی، تهرا ، فارابی، رباعیات دیوانالدی  محمد، افض مرقی کاشانی، 

نامه ادبی و هنری ، فص «های هرم حضوربه کجا چنی  شتابا ؟ یادداشتی بر ترانه»اصغر، موسوی، سید علی

 ش.1831، قم، مؤسسه آینده روش ، تابستا  2، سا  او ، شآدینه عصر

های ادبی حوزه ، تهرا ، مرکز آفرینشالفبانامۀ ، ماه«شععع ر دینی در ایرا  مکتب»اصعععغر، موسعععوی، سعععید علی

 ش.1833، مهر و آبا  82هنری و سازما  تبلیغات، ش

و  11، سا  هفتم، شآدینه عصرنامه ادبی و هنری ، فص «مهدویت در سبک عراقی»اصغر، موسوی، سید علی



 ش _ الف.1832، پاییز و زمستا  12

، سا  آدینه عصرنامه ادبی و هنری ، فص «نقد نظری ش ر موعود در سبک خراسانی»صغر، اموسوی، سید علی

 ش _ ب.1832، تابستا  13و  3هفتم، ش
 


