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 دهیچک

سند  کیتوان به عنوان می از آن ندگانش،یهزار ساله دارد و باتوجه به انواع آن و قصد سراای سابقه ،یدر شعر فارس تیمهدو موضوع

در  ،«رانی  ا ینیمکتب شعر د»و  یدر هنر اسالم تیاستفاده کرد. توجه به موضوع مهدو هیامام عیدر تش تیموضوع مهدو یبرا یخیتار

. عمده میبپرداز زیآن ن یو چگونگ یستیبه چ ،ییوال یبر گسترش باورها دیرسد تا با تأکمی به نظر یرورو نقد آن ض یروزگار کنون

حض ر    ش ان درب اره  یسخنور وهیو شاعران و سخنوران آن سبک و ش یو پژوهش در شعر سبک عراق یمقاله، بررس نیا نگاه نقادانه

 موعود)عج( است. یمهد

 .امام، ظهور، دجال ،یمهد ،یسبک عراق ،یشعر مهدو کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 

 اندازیم:می نگاهیبه انواع مهدویت صور  مجمل  ابتدا به

نه سخن از مکاتب ادبی بود و نه س خن   –خاورمیانه  –تا قبل از ظهور حضر  محمد)ص( و دین مبین اسالم، حداقل در قاره آسیا 

ی مت داول ب ود. در   هادر بین اعراب ستودن رفتارهای غیراخالقی از کشتار همدیگر یا هوسرانی ،آنچه بود گرا! ساختار ادبی اندیشهاز 

ب ه ش کل هج ایی و در     ،شدمی بین ایرانیان هم، فراتر از سرگرمی برای اشراف و درباریان نبود و در بین قبایل دیگر هم اگر شعر گفته

ام ا ب ا ظه ور اس الم و ش ریعت متع الی پی امبر)ص(، فرهن گ ادب ی ن ه تنه ا در ق م رو              ؛شدمی بندیلکوریک دستهفرهنگ عامیانه فو

 ثیر قرار داد.أمس مان را هم تحت تاثیرگذار بود، ب که همسایگان غیرکشورهای اسالمی ت

یی ع الم آل محم د)ص(، حض ر     فرم ا تش ری   خص وص ه ب ،بعد از قبول دین اسالم توسط ایرانیان و حضور اندیشمندان مس مان

که همچ ون خورش ید باع ف تفکی ک ن ور از       -لحسن ع ی بن موسی الرضا)ع( به خطه خراسان بزرگ و محضر ب ند جایگاه ایشاناابا

مندان ساحت مقدس اهل بیت)ع( و مکتب والیت، در ایران انقالبی عظیم در ع  وم کالم ی  و   اندیشمندان ایرانی و عالقه -ظ مت شد

در ایران شکل گرفت و شاعران مس مان را به سمت حکمت و  «مکتب شعر دینی»همان زمان   ی و نق ی( به وجود آوردند. ازنظری)عق

 عرفان سوق داد.

ثیر قرار داد. البته منظور بن ده  أاندیشمندان جهان اسالم را تحت ت حتی خصوص عرفان اسالمی که بعدها، مکتب عرفانی خراسان،ه ب

که در کالبد ع وم مخت    اس المی دمی ده ش د، باع ف      ای گستر نبود؛ ب که روح عارفانهپرور بدعتتصوف سالوساز عرفان اسالمی، 

 ترین آثار در حوزه فرهنگ و ادب ایرانی بود. پدید آمدن بزرگ

ادبیا   – خصوص تشیع زیدیهه ب –ی شیعی هاو تشکیل حکومت –مازندران  –با حضور هرچه بیشتر سادا  ع وی در خطه طبرستان 

مانده از قرون سوم و چهارم تا قرون پنجم و ششم و هفتم، شدن سره از ناسره شد و آثار باقیدینی ایران و مکتب شعر دینی، باعف جدا 

دوستان خاص و ع وام  در بین ادب ،مدار بودکه هرچه رنگ و روی آثار شاعران دینی و اندیشه دعاستدهنده این منشان هشتم و نهم،

 اش از اذهان زدوده شد.مثل تاریخ مصرف بازاری ،و آثار ضد دین و درباری شد ماندگار

شیعی از ت میح و تمثیل آن و استقبال شاعران شیعی از گسترش و رواج آن در و استقبال شاعران غیر «مهدوی»این بین موضوع شعر  در

« عراق ی » خصوص ش اعران س بک  ه عرفانی شدند. ب -و شعرمهدوی در متون ادبیا  دینی «مهدی»باعف ماندگاری موضوع  ،آثارشان

 مل است.أآثارشان برای نقد و تحقیق قابل ت ،«نوعی»شعر و موضوع مهدویت  عرفانی و عرفان در که  به دلیل شعر



 کلیات

ی بس یار و گس تردگی   ه ا ی دیگ ر دارای ویژگ ی  ه ا نسبت ب ه س بک   ،طور که گفته شد موضوع مهدویت در شعر سبک عراقیهمان

 شود.می ی شعر فارسی دیدههاوعی است؛ به خاطر اینکه موضوع مهدویت نوعی در این سبک بیش از دیگر سبکموض

 چیستی شعر مهدوی در سبک عراقی :بخش اول

های دیگر است و آن مم زوج ش دن ب ا    شعر مهدوی در سبک عراقی، درحقیقت دارای قو  بیشتری نسبت به سبک چیستی و شالوده

 ت؛ چون عرفان اسالمی دربرگیرنده مضامینی همچون: س  و،، راه رو، راهب ر، ول ی، پی ر، مرش د، منج ی، مه دی،        عرفان اسالمی اس

باشد که تقریباً نزدیک به موضوعا  اص ی و حقیقی مهدویت اس ت؛  هادی، شریعت و طریقت و حقیقت، عصر، زمان و مکان و... می

 شود. تر میموضوع شعر مهدوی گسترده در سبک عراقی دامنه

تری دارد؛ چون در سبک خراس انی ب ه دلی ل ص راحت ش عر و      گستردهه ها دامنموضوع مهدویت در شعر سبک عراقی از دیگر سبک

های مستمر، تنها به اشعار مهدوی حقیقی و مجازی بسنده شده اس ت. در س بک خراس انی و س بک هن دی      گوییعدم استفاده از لفافه

حضر  ولی عصر)عج( و مناقب و مدایح و موضوع ظهور ایشان اس ت؛ ی ا   ه رسیم که یا دربارعار می)اصفهانی( معموالً به دو دسته اش

اند؛ البته به جز آثار حکیم ناصرخسرو قبادیانی که از پیروان مذهب اسماعی یه بود و موضوعا  دیگر ممدوحان را به ایشان تشبیه کرده

)امامیه( است. در سبک هندی )اصفهانی( هم به دلیل وسعت حکوم ت ش یعی   مهدوی در آثار ایشان مغایر با مهدویت مذهب جعفری 

باش د و کمت ر   صفویه و حاکمیت سالطین با م ذهب امامی ه، اغ  ب اش عار در م دح و مناق ب و موض وع انتظ ار و ظه ور م ی          ه در دور

شناسایی اشعار مهدوی، تس ط کامل منتقدین کند و اما در سبک عراقی کامالً موضوع تغییر می ؛یا در لفافه قرار گرفته است« استعاری»

 ط بد.را می -مهدوی  –و کارشناسان ادبیا  دینی 

دارای مض امین عرف انی ان د، برخ ی دارای      آنه ا از ای عده ،هایی در دیدگاه و مکتب هرکدام از شاعران این سبک استتفاو  چون

در هر « مهدی»ه اند. درحقیقت ک مبه مضامین عادی شعر پرداختهمضامین فس فی و حکمی و بعضی نیز به صور  شاعران عادی، تنها 

شناس ی و نگ اه   گفته شده به معنای متفاو  از دیگری به کاررفته است. لذا برای تح یل هرکدام نی از ب ه وا ه  ه کدام از شاعران سه شیو

ها پرداخته شده است و اغ ب حور بودن وا همهای گزینشی، تنها به موضوعکاربردی آن در موضوع مهدویت است. متأسفانه در شیوه

ابیا  گزینشی با اصل و نص مهدویت تفاو  دارند، حتی مغایر هستند. در این نقد ما به تف او  اش عار و مب انی فک ری آنه ا خ واهیم       

ه اص رس انند این نکته آشکار شود که اشعار تنها با موض وعیت خ    –به خصوص مهدوی  –پرداخت تا برای پژوهندگان ادبیا  دینی 

 ای، به اندیشه و مرام و خواست شاعر و سراینده رسید. پیام خاص نیستند و نمی توان با مال، قرار دادن ک مه

 دربخش دیگر به انواع شعر مهدوی در سبک عراقی خواهیم پرداخت:

 رسیم: می« مهدویت»طور که نوشته شد، به سه نوع در موضوع در سبک عراقی، همان

هستند، به حق ایق اص  ی در ظه ور و قی ام حض ر  ول ی       « حقیقی»خاص )حقیقی(: در اشعاری که مربوط به مهدویت  ال ( مهدویت

به عنوان یک امام، منجی و  از ایشان« مهدی»که سراینده و مادح سراینده است؛ چراه عقیده دهندپردازند و معموالً نشانعصر)عج( می

کن د ک ه طب ق    پردازد. در آثار اص ی مهدوی سراینده، خطی را دنب ال م ی  دح مناقب ایشان میبرد و به مگستر کفرستیز، نام میعدالت

را که موضوع مهدویت را برساند؛ برای معرفی دوازدهمین امام غای ب  ای است و هر ک یدوا ه« امامیه»نصوص والیی مکتب و مذهب 

آن نش ر  ه  گ ان در ای ن ن وع ش عر حقیق ی و رس الت س رایند       کند. اص الت وا استفاده می -که زنده است و ظهور خواهد کرد –شیعه 

 آیند.توان گفت این نوع شعر در گردآوری مصداق اشعار اص ی مهدوی و انواع دیگر از اشعار فرعی به شمار میمهدویت است. می

شود؛ در آث ار عرف ای   ه دیده میدر آثار پیروان فرقه اسماعی یه و برخی از صوفی )نوعی(: در این نوع شعر که معموالً ب( مهدویت عام

دانند و مشهور هم دیده شده است. دلیل اطالق شعر مهدوی )نوعی( این است که برخی از عرفا مهدویت را هم مثل والیت، نوعی می



ه ردانن د. همچن ین درب ا   م ی « ع ام »ه دایت   و، برسد و والیت و مهدویت را ج ز تواند به مقام مهدی و ولیّکس میعقیده دارند که هر

و منجی نیز همین عقیده را دارند. به دلیل عدم اعتقاد برخی از فِرَق اس المی ب ه موض وع مه دویت و ظه ور حض ر        « قائم»ک یدوا ه 

را نیز خاص ائمه معصومین)ع( نمی دانند و آن را ه م مث ل خالف ت و    « مهدی»صاحب الزمان)عج(، به روایا  و احادیف نبوی درباره 

پندارند. تفاو  مصداقی و مفهومی این شعر با دیگر اش عار مه دوی در ن وع نگ رش ش اعر و      سته و عام میوالیت مخصوص ائمه ندان

سراینده به موضوع مهدویت و ظهور و والیت منجی است. استعاری بودن وا گان و فقدان قداست ماورایی در آثاری از این دس ت و  

ه ای آن در اش عار   های این نوع شعر است که به مصداقصوفیه، از ویژگیتع ق خاطر سرایندگان به ممدوحین گاه غیر دینی و اقطاب 

 برخی از شاعران قرن هفتم خواهیم پرداخت.

)مجازی(: در این نوع شعر درحقیقت هیچ نوع مهدویتی چه خاص و چه حقیقی، چه عام و نوعی، وج ود ن دارد.    ج( مهدویت تمثی ی

شود و هیچ ارتباطی با اصل موضوع مهدویت ندارد. بیشترین مورد تشبیهی دیده می –است که به شکل تمثی ی « مهدی»تنها ک یدوا ه 

در اشعاری ست که برای مدح سالطین، امیران، حکمرانان و ممدوحین غیردینی به کار رفته است و اغ ب « مهدی»استفاده از مشخصه 

 تمثی ی وجود دارد.  –هی ها نیز به ندر  مهدویت تشبیشود؛ هرچند در غزلدر قالب قصیده دیده می

پردازیم که طب ق م وازین و ش یوه شناس ی یادش ده م ورد بررس ی        می حال به بخش دوم مقاله وآثار شاعران قرون هفتم و هشتم و نهم

 قرارگرفته  و نقد شده است.

ن هش تم و نه م هج ری را    در این بخش به نقد و بررسی آثار برخی از شاعران قرن هفتم هجری و ادامه آثار منظوم دیگ ر ش اعران ق ر   

 مورد نقد و تحقیق قرار خواهیم داد.

 

 سبک عراقی شاعران نقد آثار :بخش دوم

 

 ق( 196الدین(  بن عبداهلل سعدی )متوفای الدین )مشرفشیخ مصلح

ی د. ب ه   آمی سبک عراقی به شماره ترین شاعران صاحب سبک و س یقسعدی یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی است و نیز از بزرگ

ول ی ب ه گس ترش     ،توان گفت که زبان فارسی کنونی مدیون آثار سعدی شیرازی است. عارفی که خ ود پی رو طریق ی ب ود    می جرأ 

نی ز آث ار و اش عار    « نظ ری »در عرف ان  . به کش ورهای بس یاری س فر ک رد    س و، در طی « عم ی»طریقتی خاص نپرداخت و در عرفان 

 از عرفان اسالمی است.  اومیزان شناخت ه دهنداش نشانعرفانی

ندارد و حتی به صراحت به موضوع نپرداخته است و به دلیل ع دم  « مهدی»به نام ای در موضوع مهدویت ایشان غزل یا قصیده یا اشاره

ه گزینش و ی ا تعی ین نک رد   « مهدوی»غزلی را به عنوان غزل  –حتی ذوقی  –در آثار منظوم ایشان، کسی تاکنون « مهدی» وجود ک مه

 است. 

ب ه آنه ا ب ا نگ اه     « ت میح ی »ذوق ی و ی ا   ای توان به ص ور  اش اره  می که دمیی برخورهابنده در بررسی دیوان منظوم شیخ)ره( به غزل

 توجه کرد:« مهدوی»

 این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست

 وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است

 باز آ، که در فراق تو، چشم امیدوار

 دار بر اهلل اکبر استهچون گوش روز

 صور  ز چشم غایب و اخالق در نظر



 1دیدار در حجاب و معانی برابر است

. از ش د  انتظ ار در بی ت    اس ت  مشخص است که ممدوح شیخ)ره( شخصی فرازمینی و قدسی ک ما  به کار رفته در این غزل کامالَ

دهنده انتظاری فراتر از انتظار یک معشوق نشان –گوید سخن میکه از غیبت و حجاب و حضور معانی  –دوم تا مفاهیم ب ند بیت سوم 

تعمیم دهیم نیز این نکته قابل توجه اس ت ک ه خداون د ب رای ع ارف همیش ه در حال ت        « خداوند»زمینی است و اگر بخواهیم آن را به 

 !توان گفتحضور و حاضر است و او را غایب نمی

نیز مناسب فردی غیر از حضر  خداوند)جل جالله( است. همچنین غزل بسیار معروف زی ر  برای تعابیر عرفانی « یار»و باز آمدن ک مه 

 تواند از نظر ذوقی نزدیک به موضوع مهدویت باشد:که می

 همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

 که هنوز من نبودم، که تو در دلم نشستی

 تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

 و تو همچنان که هستیدگران روند و آیند 

 دل دردمند ما را که اسیر توست، یارا

 2به وصال مرهمی نه، چو به انتظار خستی

دهنده توجه شیخ به حدیف آخرزمان است؛ گرچه ب ه منج ی و مه دی    و در ابیا  دیگری به موضوع آخرزمان پرداخته است که نشان

 گوید:می 806آخر زمان نپرداخته باشد. درغزل شماره 

 و حدیقه معانیای سر

 جانی و لطیفه جهانی

 اندچشمان تو سحر اولین

 «آخرالزمانی» تو فتنه

 آمدنت خبر بیارند کز

  3من جان بدهم به مژدگانی

 خوریم که باز به فتنه آخر زمان پرداخته است:و همچنین در بخش قطعا  به ابیا  زیر برمی

 های مستتآشفتن چشم

 دود دل یار مهربان است

 که درد چشم او را وین طرفه 

 خونابه ز چشم ما روان است

 دو فتنه به یک قرینه برخاست

 4است« آخرالزمان»پیداست که 

توان یکی را به معنای آزمودن و دیگری را به معنای گمراهی و ض اللت درنظ ر گرف ت    ، دو فتنه را می«فتنه»با توجه به معانی مخت   

 ل است.اکه یکی نماد مهدی و دیگری نماد دجّ

س بک  »ک ه در آث ار اغ  ب ش اعران     « دجّال»یا « مهدی» نداشته و حتی از ک مه« مهدویت نوعی»سعدی)ره( توجهی به موضوع  مس ماَ

اما در اغ ب اشعارش به موضوع عدل و عدالت حکام پرداخته است و به خاطر هم ین حسس ن    ؛نکرده استاستفاده  ،وجود دارد« عراقی

و نه سنی س  فی متعص ب؛ ک ه در     است« سسنی»که توان نامید می« شیعه»ره( توجه داریم. سعدی را نه نظر، کمتر به مذهب و دین شیخ)



بی ت)ع( ه م نیس ت. وی وقت ی     و مخالفان اهل« نواصب»البته از نیز پرداخته و  )ع(بیتهایش به ستایش از اهلبرخی از قصاید و مثنوی

، اه ل ع دالت و داد و دادگس تری در    «عباس یان »رغم ستایش بهکرده است و  فرستاد، آلش را هم منظور، ص وا  می)ص(برای پیامبر

 جهان است.

 ق( 027شیخ محمود شبستری )متوفای 

الدین در شبستر به دنیا آمد و در تبریز به تحصیل ع وم مخت   پرداخت و به ع ت دارا شیخ محمود شبستری م قب به سعدالدین یا نجم

 5دانشمندان مشهور دوران خود شد.بودن نبوغ باال در جوانی، از 

اس ت و بی انگر نص وص والی ی و حسجی ت حض ر )عج( و در       « حقیق ی »مهدویت در اشعار شیخ محمود شبستری)ره(، اغ ب از ن وع  

منطبق بر نصوص مه دوی مکت ب تش یع     را مطرح و مدح کرده است. اشعار شیخ شبستر)ره(، کامالً« خاص»بسیاری از موارد مهدویت 

 ست. ا« امامیه»

 خوشا وقت کسان عهد مهدی

 خوشا آن کودکان مهد مهدی

 که هر ع می که باشد زیرکان را

 ال  با تا بود آن کودکان را

 ز ع مش خ ق عالم ع م گیرند

 ز دینش مشرکان هم دین پذیرند

 همه یک طبع گردد خ ق عالم

 نماند کفر در اوالد آدم

 ز مشرق تا به مغرب نور ایمان

 و عصیان فرو گیرد نماند کفر

 بتابد نور ع م من لدنی

 همه یکسان شود شیعی و سنی

 هر آن سری که هست امروز پنهان

 ز ع م خویشتن پیدا کند آن

 چو مهدی باشد آنجا عدل گستر

 براندازد ز عالم جور یکسر

 یکایک صورتش پیداست بر جای

 ماند او آن روز بر پایاز آن می

 بیان صورتش گویند تفضیل

 ویلٱند  رموز حکمتش گوی

 نماند در میانه هیچ دعوی

 ها یکی گردد به معنیکه صور 

 نمیرد هیچ کس در جهل آن روز

 که باشد ع مشان بر جهل فیروز



 تمنا باشد آنجا مردگان را

 که یک بار دگر یابند جان را

 که تا از جهل ک ی دور گردند

 ز نور ع م او پرنور گردند

 ره عرفان نفس خود بیابند

 ه سوی حق شتابندبدان عرفان ب

 بر آید آفتاب از کوی مغرب

 بتابد نور خود را سوی مغرب

 شود آنگه در توبه به زنجیر

 نیابد هیچ توبه کود، و پیر

 شود این حال نزدیک قیامت

 8زهی دولت اگر بینی تمامت

آن در ابیا  م ورد نظ ر آم ده    ای رهو ک ماتی که به عنوان مراعا  نظیر و شکل نهاد و گزا« مهدی»در ابیا  زیر اگر به مفهوم واقعی 

 توانیم مفهوم دینی یا ادبی بودن آن را بهتر دریابیم:به خوبی می ،توجه کنیم

 بسی گفتند از عیسی و مهدی

 مجرد شو تو هم عیسی عهدی

 ز مهدی گرچه روزی چند پیشی

 بکش دجال خود مهدی خویشی

 دانی که کفر و دین چه معنی استنمی

 ال و عیسی استحقیقت کفر و دین دج

 به حق گویا شو از باطل خمش باش

 کش باشچو عیسی نبی و دجال

 چو تو عیسی جان خود ندانی

 چه دانی عیسی آخرزمانی

 چو تو در معرفت چون طفل مهدی

 7چه دانی قدر ع م و مهر مهدی

ساند و ایشان به زیبایی آن را بیان کرده ردر این بیت نهایت تس ط و استادی مرحوم شیخ بر شعر فارسی را می« مهدی» جناس تام ک مه

 :کنداست و تضاد و تقابل در بیت که ظرفیت خامی و پختگی و مرید و مراد و جاهل و عالم را به خوبی بیان می

 به ع م عیسوی کن چشم روشن

 که تا باشد که بتوانیش دیدن

 که گر در جهل خود دایم نشینی

 چو مهدی پیشت آید هم نبینی

 قومٌ ینظرون بود نبی را گرچه



 خطاب از جه شان الیبصرون بود

 کسی کو چشم معنی و بیان دید

 یقین او روی پیغمبر عیان دید

 چو عمر از جهل پایان کرده باشی

 ز جهل از عهد مهدی مرده باشی

 برو از ع م مهدی نسبتی گیر

 جوانمردی کن و بشنو ازین پیر

 که تا مهدی تو را مکشوف گردد

 6روف گرددچو در آخرزمان مع

هس تند؛ ول ی مه دویت    (« ع ام  ائم ه)ع  »)ع( دارای مه دویت  گونه که در مقاله اغ ب و صفحا  پیشین گفته شد، تمام معص ومین همان

 تنها منحصر به حضر  حجت بن الحسن عس گری)عج( اس ت. ب ه هم ین خ اطر اگ ر در اش عار ک م ه        « مهدی»و نام مبار، « خاص»

 ! مقدس چیست ور شاعر و سخنور از آوردن آن ک مهآمد، ما باید بدانیم منظ« مهدی»

 ببین چون بهترین مهتران اوست

 به جان سر همه پیغمبران اوست

 تر است اوها فاضلبه نسل از نسل

 بدان از عتر  پیغمبر است او

 چو مهدی در جهان خورشید دین است

 9ط وع شمس از مغرب همین است

 اند.شیعی و طبق نصوص والیی فقه امامیه سروده شده م مهدوی در آثار شیخ شبستر کامالًگیریم که اشعار منظوبنابراین نتیجه می

 ( ق 027امیر خسرو دهلوی )متوفای 

 74در  قم ری  725اش رافی ب ه دنی ا آم د و در س ال      ای در شهر پیتالی از توابع ده ی در خانواده مریق 851در سال  امیر خسرو ده وی

ا  گفت و در کنار مراد روحانی خود نظام الدین اولیا به خا، سپرده شد. وی چونان سعدی، در نث ر  سالگی در شهر ده ی بدرود حی

 10اند.روی او را سعدی هندوستان نامیده و نظم دستی به تمام داشت و در کشور خود از شهر  ادبی واالیی برخوردار بود و از همین

اشاره دارد، هم به مهدویت تش بیهی  « نوعی»توان دانست که هم به مهدویت می ،استفاده کرده است« مهدی»ه در ابیاتی که از ک یدوا 

 رسیم:در ابیا  زیر و شعرهای بعدی نیز به این نکته می تمثی ی؛ –

 ز آنجا چو ز بر کشید رایت

 شد والی پنجمین والیت

 ز آنجا چو ب ند بارگه گشت

 شبها ز ششم شکارگه گشت

 ز آنجا چو نمود بیشتر جهد

 11دی خاص هفتمین مهدشد مه

 گوید:استفاده کرده می« تمثی ی»مثنوی دیگر از لغت مهدی به شکل  در و

 غرض چون رفت ماه م ک در میغ



 بجنبیدن درآمد فتنه را تیغ

 هنوز آن ماه را تا برده در مهد

 که گشت آن دشمن مهدی کش از عهد

 سبک نامهربانی را روان کرد

 12توان کردکه بی مهری کند تا می

 سراید:بیتی  چنین می در  «اسکندرنامه»به نام  یمثنوی دیگر درو

 چو شه را دل آسود زان بسته عهد

 یین مهدی درآمد به مهدآبر

اض افه ش ده اس ت و آی ین س رزمینی      « مه د »مصدری به « ی»اسم است یا این که « مهدی»مهدی در این بیت ایهام دارد؛ که ه البته وا 

آثار امیر خسرو ده وی اثری از مهدویت حقیقی، حتی به اشاره نیز وجود ندارد و ک ما  آورده شده،  منظور است. در هر صور ، در

 تمثی ی یا استعاری اند و تنها دارای نماد ادبی اند نه نماد دینی!

 ق(  037)متوفای ای اوحدی مراغه

مشرب و پرآوازه نیمه اول سده هش تم و از  اناز شعرای عرف ،اش اوحدی استکه نامش اوحدالدین و تخ ص شعریای اوحدی مراغه

وی ع الوه ب ر دی وان اش عارش ک ه اف زون از هش ت ه زار بی ت اس ت، منظوم ه مان ا و              13مریدان عارف شیخ اوحدالدین کرمانی بود.

ه زار بی ت    دارد ک ه دارای پ نج   –حکیم سنایی غزنوی س روده   که در استقبال از حدیقه –گرانسنگی به نام جام جم یا جام جهان نما 

 14سنایی است. تر از حدیقه الحقیقهتر و منظمتر و یکنواختاز نظر بسیاری از محققان، شیرین است. این مثنوی

است و تنه ا نش ان    «تمثی ی»کند که البته از نوع م اشاره میمهدی هه که در منقبت حضر  ع ی)ع( سروده است به  ک مای قصیده در

 مهدویت عام است:ه دهند

 وفه و خا، ع ی، ای باد صبح، ار بگذریبر ک

 آنجا به حق دوستی کز دوستان یادآوری

 ای ز آن آب و گل، بوسیده، برداری به دلخوش تحفه

 تازان هوای معتدل پیش هواداران بری

 پردازد:با ک ماتی زیبا و دلپسند به ستایش موال می ،در ادامه به نعت موال حضر  ع ی)ع( پرداخته

 وطن، صافی دل صوفی بدنکافی ک  کوفی 

 هم بوالوفا، هم بوالحسن، هم مرتضی، هم حیدری

 ها ندارد دسترسع م تو کس، زینپایه بر 

 تو خواهی بود و بس، گر مهد این پیغمبری "مهدی"

 هم کوه ح مش را کمر، هم چرخ خ قش را قمر

 هم شاخ شرعش را ثمر، هم شهر ع مش را دری

 تو گشت افروختهع م از تو گشت اندوخته، شرع از 

 15از ذوالفقار  سوخته،آیین کفر و کافری

انج ام  « شیعی»اما ستایش موال)ع( به شیوه شاعران و عارفان  ،گرچه در ابیا  باال، به مهدویت عام حضر  ع ی)ع( پرداخته شده است

 گرفته است. 



 نیز در آن آورده شده است: «یمهد»خوریم که وا ه تی چنین بر مینیز درتوصی  مسجد  به ابیا «جام جم»درمثنوی 

 ای گرامی بهشت مسجد نام

 خ د خاصی ز روح جنت عام

 شاه دیوار ، ای عمار  خیر

 بن و بیخ کنشت کنده و دیر

 از تو دین را نظام خواهد بود

 در تو مهدی امام خواهد بود

 به تو گردون اراد  آورده  

 18در تو گبران شهاد  آورده

تواند منظور، مسجدالحرام ایهام دارد که می« مسجد»دار است، هم در ایهامای حضر  مهدی)عج(، اشاره در این ابیا  اشاره به امامت

 آیند. در کنار هم می تقریباً« مهدی و امام» که فقط در تعابیر شیعی ک مه« امام» و هم ک مه ،باشد و ظهور حضر  موعود)عج(

است و ممدوح خ ویش را ب ه   تشبیهی  -« تمثی ی»نوع  برد که ازمی غت مهدی به کارمثنویی در مدح س طان ابوسعید هم در ابیاتی ل در

 کند:مهدی تشبیه می

 شاهست سایهدر جهان تا که 

 جور مانند سایه در چاهست

 دو جهان را صالی عید زدند

 17سکه بر نام بوسعید زدند

** 

 در جبینش ز عصمت مهدی

 همه پیدا ظهور هم عهدی

 شدنام مهدی ز مهد مشتق 

 16عصمت شاه مهد مط ق شد

** 

 آورد:نیز چنین می 424و  49های شماره  در غزل و

 
 عقل بینداخت ق م، شخص هنر ساخت به غم

 کفر برانداخت ع م، مهدی دجال بیا

** 

 تنم عزم سفر دارد ولی از خا، کوی او

 دلم بیرون نخواهد شد، که در جانست قالبش

 ماگر مهدی به عهد او فرود آید، نپندار

 که ما را رخ بگرداند ز ابروی چو محرابش



ت وان  در آن خبری نیست. در نهای ت م ی  « دینی»تنها بار استعاری و ادبی دارد و از مفهوم « مهدی» اوحدی به ک مهه در این ابیا  اشار

 ی در کار است و نه اثبا !یدر آثار اوحدی شکل ممتنع و رنگی خاکستری دارد نه نف« مهدویت»گفت 

 :(049)رغانیسیف ف

ب ود ک ه در    م اورااالنهر  فرغان ه  از التاًی اصو .بود هجری ایرانی قرن هفتم و هشتم شاعران از ُالدّین ابوالمَحامِد محمّد فَرغانیسِی 

هج ری و در   749زیست. وی در حالی که نزدیک به هشتاد سال داش ت در س ال   می آسیای صغیر در مغوالن و ای خانان دوره س طه

ی ش یخ فرس تاد، ک ه    ک ه ب را  ای به شیخ اجل سعدی شیرازی اراد  داشت و در قصیدهسی   19.از دنیا رفت آقسرا هایخانقاهیکی از

 :مط عش چنین است

 دانم که چون باشد به معدن زر فرستادننمی

 به دریا قطره آوردن به کان گوهر فرستادن

 گوید:می -می باشد « تمثی ی»از نوع مهدویت  که آن هم _در آن قصیده درباره موضوع مهدویت 

 گوید که چون من خرسواری رامسیح عقل می

 چون تو، سزد لشکر فرستادن؟"مهدی ای "به نزد 

 چو چیزی نیست در دستم که حضر  را سزا باشد

 ز بهر خدمت پایت بخواهم سر فرستادن

کن د. البت ه منظ ورش از    ع ج( نی ز اش اره م ی    )ض ر  مه دی  ح رکاب )ع( درحضر  مسیح حقیقت به روایت حضور در این بیت، در

دیگ ری  ه شمارد و در قصیدسعدی یا همان مهدی )هدایت شده( می تر ازرا پایین خود و سرباز است و مرتبه «لشگری» ،لشگرفرستادن

 گوید:باشد میمی« عدل»که با ردی  

 نهم قانون عدلای که اندر م ک گفتی می

  20همه بیرون عدلاشاراتت ای ظ م کردی

 :آوردخویش است و در ادامه می موضوع قصیده شرح ظ م حاکمان عصر

 حاکمی عادل همی باید که دندان بر کند

 مار ظ م این عقارب را به یک افسون عدل

 باد لطفش وانشاندی آتش این ظ م را

 خا، را گر آب دادی ایزد از جیحون عدل

 ، تا شدی سر کوفته "مهدی"آمدی جمشید و 

 مار ضحاکان ظ م از گرز افریدون عدل

 تا امام خود نسازی شرع را در کار م ک

 21هر چه تو حاکم کنی چون ظ م باشد دون عدل

)عج( نیز به عن وان منج ی و دادگ ر اس تفاده ش ده      باشد و از حضر  مهدیمی «عدل» این قصیده با توجه به نوع انتخاب ردی  که در

تواند به عن وان بی ت   قت مهدوی است و هم مییحقه توان گفت که هم نشان دهندمی ،بیت مزبورپیش و پس  است و با توجه به ابیا 

 روشن است. تمثی ی باشد؛ اما پیام قصیده کامالً

 گوید:می ،از ای خانان مغول سروده است «غازان شاه»دیگر که برای ممدوحش ای در قصیده

 ای صبا گر سوی تبریز افتد  روزی گذر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
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 ه عادل رسان از ما خبرسوی درگاه ش

 پادشاه وقت غازان را اگر بینی بگو

 22تر از روز ظفرکای همه ایام تو میمون

 دهد:اش به شاه مزبور، در بیتی دیگر چنین ادامه میشکواییه عد از ارایه و

 از جفای ظالمان و گرم و سرد روزگار

 تریک جهان مظ وم را لب خشک نانی دیده

 لحد بر پشت خا،اشکم گور است و په وی 

 گر کسی خواهد که اندر مامنی سازد مقر

 چون نزول عیسی اندر عهد ما ناممکن است

 23«مهدی منتظر»عدل غازان است ما را همچو 

 ش مارد. ، عدالت ای خانی را همانند عدالت حضر  مهدی منتظر)عج( میبینددور از دسترس می )ع( راسی  فرغانی چون عدالت امام

اس ت و  « ش یعی » ه ای ه ایش از موع ود ش بیه پنداش ت    ، ام ا پنداش ت  س ی )ره( « تس ننی »ست که با توجه ب ه اعتق اد   کته جالب این ان

 گذارد.گستری ایشان را به تمامی در آثارش به نمایش میعدالت

 ق( 073الدین محمود، خواجوی کرمانی )متوفای کمال 

در تبیین نظر کس انی کوش یده   « ل از صاحب الزمان)عج( و جواب آناؤس»در منظومه گل و نوروز خود، زیر عنوان:  خواجوی کرمانی

 است که معتقدند حضر  عیسی)ع( همان مهدی صاحب الزمان)ع( است:

 دگر پرسید: ای بحر معانی!

 چو ابهر بهمنی در دسر فشانی

 آخر زمان چیست؟ مراد از فتنه

 به عهدِ آخرین، صاحب زمان کیست؟

 جوابش داد کز استاد کتّاب

 ثی کرده ام اِصغا درین بابحدی

 که: جز عیسی، ف ک در آخرین عهد

 نبیند هیچ مهدی را، درین مهد!

 زمانی، کأن زمان باستان بود

 نه آخر آن زمان آخر زمان بود

 کنون ما خود درین ره، راندگانیم

 چه پیش آییم؟ کز پس ماندگانیم

 نرفته، کی زمانی با خود آییم؟

 انیمکه در آخر زمان، کز پس ماندگ

 نرفته، کی زمانی با خود آییم؟

 24که در آخر زمان، خود فتنه ماییم



و بن د  « فی نعت االنبیا و مناقب االئمّة اإلثنی عش ر)ع( »بندی وجود دارد در هفده بند، تحت عنوان: در دیوان خواجوی کرمانی ترکیب

 شانزدهم آن اختصاص به مهدی موعود)عج( دارد.

اش و در سایر بندها، خدا را به یکی از ذوا  مقدس معص ومین)ع( س وگند   بند، خدا را به مقام کبریاییخواجو در بند اول این ترکیب

های او را برآورده سازد، و این عرض ادب و اخالص به پیشگاه حضر  مهدی)عج( نمایانگر این واقعیت است ک ه  دهد تا خواستهمی

 اشته و حضر  عیسی)ع( را مهدی صاحب الزمان)عج( نمی دانسته است:خواجوی کرمانی از بن دندان به آن وجود مقدس اعتقاد د

 به مقدم خَ َ  منتظر، امام همام

 مسیح  خضرقدوم و خ یل  کعبه مقام

 شعیب  مدیَن تحقیق، حجّة القائم

 عزیز  مصر هدی، مهدی سپهر غالم

 م کو  25افال،، مسنهی خطیب خطّه

 ادیب مکتب اقطاب، محیی اسالم

 صاحب الزّمان که زمان شه ممالک دین،

 طوعش سپرده است زمام 28به دست رایض

 به انتظار وصول ط یعتش، خورشید

 زند درفش درفشنده، صیحدم بر بام

 نه در والیت او، درخور است رایت ریب

 27نه با امامت او، الیق است آیت عیب

منطبق بر مهدویت حقیقی دانس ته  بند را بودن ترکیب« میهاما»البته این دو اثر را استاد محمد ع ی مجاهدی با هم تطبیق داده و صراحت 

 عصرش کمتر از حواشی برخودار است و کمتر شناخته شده است.گرچه خواجو در بین شعرای هم است؛

و  یدر منظومه همای کرمانی که از نوع مهدویت تمثی ی هم در اشعار استفاده کرده است و در بعضی آثارش خواجو گریو اما اشعار د

 کند!می سهیبرد و ممدوحان خود را با او مقانام می «موعود یمهد»خود از وجود مقدس  ونیماه

 خضر خُ َّت شعار؟ ایاست  لیخ 

 روزگار؟ یمهد ایاست  حیمس

 م َک ذا ِ مس کت پناه  ریوز

  26ف ک قدر کوکب سپاه ریام

** 

 یجم دست برده به انگشتر ز

 یو پر ویتو د ع یآص ، مط چو

 و کن فکان مهد تو! یمهد ییتو

  29است دجّال در عهد تو! نمانده

** 

 حَشم، خضر خُ َّت شعار  سکندر

 روزگار ینفَس، مهد حا،یمس



  یسویدر دَمش، نکهت ع یکی

  30!یدر کفَش، معجز موسو یکی

و ش کوهش   ش ان یاب ا   ای   دهی  نام یاست که شاعران ممدوحان خود را به حضر  مهد یهیتشب ای ی یاز نوع تمث ینوع اشعار مهدو نیا

 – یمه د  دوا هی  ب ه واس طه ک    - یها به عنوان شعر مهدونیا ،آثار منظوم شاعران یاند. متأسفانه در هنگام پژوهش بر روکرده سهیمقا

 شود.گنجانده می یو مهدو ینیشده و در کتب اشعار د نشیگز

 ق( 019امیر فخرالدین محمود )ابن یمین( فریومدی )متوفای 

الدین فریومدی معروف ب ه طغ ری   یمین فریومَدی از شعرای نامدار و مطرح سده هشتم هجری است. پدرش امیر یمینامیر محمود ابن 

من اقبی ش یوا در س تایش ذوا  مق دس     ه دو قص ید  از ع ما و شعرای مشهور در روزگار س طان محم د خدابن ده اس ت. امی ر محم ود،     

ابیاتی از این دو قصیده مناقبی  31کشد.ص  خود را نسبت به آل اهلل به تصویر میمعصومین)ع( دارد و در بیت بیت آنها، اراد  زایدالو

 کنیم:را مرور می

 ای دل ار خواهی گذر بر گ شن دارالبقا

 جهد کن کز پای خود بیرون کنی خار هوا

 ور نمی خواهی که پای از راه حق یک سو نهی

 وثقای شرع مصطفیه دست زن در عرو

 ی جو، زان که نیستراه شرع مصطفی از مرتض

 شهر ع م مصطفی را در، به غیر از مرتضی

 مرتضی را دان ولیِّ اهل ایمان تا ابد

 «انّما»چو ز دیوان ابد دارد مثال 

 بعد ازو، در راه دین گر پیشوا خواهی گرفت

 بهتر از اوالد معصومش نیابی پیشوا

 کیستند اوالد او؟ اول: حسن وان گه حسین

 مود: امام و مقتداآن که ایشان را نبی فر

 بعد از ایشان مقتدا، سجّاد وان گه باقر است

 چون گذشتی جعفر و موسی و سبط او، رضا

 پس تقی، آن گه نقی، آن گه امام عسکری

 بعد از آن مهدی، کزو گیرد جهان نور و صفا

 کردگارا! جان پا، هر یکی زین جمع را

 32از کرم در صدر فردوس برین دِه متّکا

ندارد که بگوییم این قصیده از قصاید شاعران امامیه است؛ چراکه صراحت بیان شاعر نشان از نوع ایمان او ای ا  اضافهنیاز به توضیح

 رساند. دارد و قطعیت شیعی بودن و والیی بودن شاعر را می

 گوید:دیگر میای در قصیده

 مظهر نور نخستین، ذا  پا، مصطفی است

 است مصطفی، کو اولین و آخرین  انبیا 



 چون نبی بگذشت، امت را امامی واجب است

 وین، نه کاری مختصر باشد، مر این را شرطها است:

 حکمت است و عصمت است و بخشش و مردانگی 

 گو تا ز یاران این کرا است؟کژ نشین و راست می

 این صفا  و زین هزاران بیش و عصمت بر سری

 یا وصیِّ مصطفی، یعنی: ع یِّ المرتضی است

 یِّ مرتضی، در بارگاه مصطفی جز ع 

 برنخاست« س ونی»هیچ کس، دیگر به دعویِّ 

 با چنین فاضل، ز مفضولی تراشیدن امام

 گر صواب آید تو را، باری به نزد من خطاست

 گوید:منان ع ی)ع( و ذکر نام امام حسن عسکری)ع( میؤپس از عرض ادب به پیشگاه جانشینان بالفصل امیرم

 های دیربازکز سال بعد ازو، صاحب زمان

 ها در انتظار روی آن فرّخ لقاستدیده

 چون کند نور حضور او جهان را با صفا

 هر کژی کاندر جهان باشد، شود یک باره راست

 این بزرگان، هر یکی را در جناب ذوالجالل

 از بزرگی، رفعتی فوق سماوا  العسالست

 بر امید آن که روز حشر ازین شاهان، یکی

 ین، از بندگان خاص ماستگوید: ابن یم

 این عنایت بس بود این یمین را، بهر آنک

 33هر که باشد بنده شان در این دو دنیا پادشاست

های مهدویت حقیقی و منجی مط رح در تش یع امامی ه، دارای ای ن وا گ ان      های قب ی گفته شد، ک یدوا هگونه که در نقد و مقالههمان

 ها وا گانی هم مثل: دجّال، فتنهدر کنار آن مان، صاحب عصر، موعود، انتظار، منتظر که معموالًهستند: مهدی، قائم، ولی امر، صاحب ز

توان به نصوص شیعی رسید که در ساختار ش عری و اعتق ادی ایش ان ب ه     یمین به خوبی میآید. در قصایدِ مرحوم ابن... میآخر زمان و

ه ا و الق اب   ه ای مع ارفی ک ه در ن ام    مای ه ی انی ابی ا ، ب ک ه از درون   شود. نه تنه ا ص راحت ب  مهدویت حضر  مهدی)عج( دیده می

است و این « تبرّی و تولّی»دارای ابعاد مخت    –امامیه  –شعر شیعی  معصومین)ع( وجود دارد نیز به خوبی استفاده شده است. معموالً

 بینیم.ابن یمین)ره( میه مورد را به خوبی در ابیا  قصید

 ق(  007سلمان ساوجی )متوفای الدین خواجه جمال

پ درش خواج ه عالاال دین س اوجی از      دست س ده هش تم هج ری اس ت.    الدین س مان ساوجی از سخنوران نامی و چیرهخواجه جمال

بص یر   نیز در این دو رش ته ک امالً   –س مان  –دانشمندان زمانه خود بود و در امور دیوانی و محاسبا  دستی به تمام داشت، و فرزند او 

ولی طبع خداداده خود را با انجام این امور سازگار ندید و ضمن تحصیل ع وم و فنون ادبی به سرودن شعر پرداخت و از بس یاری   ،ودب

 عصر خود پیشی گرفت.ی همااز شعر



ای ن و س خته آثار شیوا و فاخری دارد و در انواع شعر آیینی دارای آثار مت ی  ،قصیده های شعری خصوصاًس مان ساوجی در انواع قالب

 34است. وی عالوه بر دیوان اشعار، دو منظومه بیدالنه در قالب مثنوی سروده است.

 گوید:می ،پردازدکه در مدح س طان اویس از ممدوحانش میای در قصیده

 این گ ستان است؟ یا صحن ارم؟ یا بوستان؟

 35؟این شبستان است؟ یا بیت الحرم؟ یا آسمان

 کند:تشبیه می «مهدی آخر زمان»رسیم که ممدوح خویش را به ادامه به این ابیا  می در

 پرورد لطفت بنازدر کنار مرحمت می

 م ک و دین را کز ازل هستند با هم توامان

 مهدی آخر زمانی اول دوران توست

 آخر زمانه فتنه آخر زمان را وعد

 هارکان ودریا خواستند از دست طبعت زین

 38خون کانهر دو بخشیدند حالی مال بحر و 

کند که تغییرا  دوران ب ه  دهد و او را به مهدی تشبیه میمی« مهدی آخر زمان»در این چند بیت، س مان ساوجی به ممدوح خود لقب 

اند و مصداق طور که گفته شد در این نوع برداشت مهدوی، شاعران ممدوحان خود را به حضر )عج( تشبیه کردهدست اوست. همان

شناس یم و  م ی « تمثی ی -تشبیهی »اند که ما آن را به شعر مهدوی از نوع دبی بوده و قصدی برای شواهد دینی نداشتهو سیاق کالم تنها ا

 عارف ساوجی)ره( نیز به همین منظور بوده است؛ نه ت میح یا تشریح مهدویت حضر  صاحب الزمان)عج(.ه این اشار

 (ق 096الدین محمد حافظ )متوفی خواجه شمس

ش عرش   که جهان را در سیطره ک ما  عارفانه و عاشقانهای و عارفان نام آشنا و از بزرگان ادب فارسی است؛ شاعر پرآوازهاز شاعران 

 گرفته است.

را « مهدی»دجال و  موضوع مهدویت و غزل مهدوی در اثر گرانسنگ خواجه)ره( به خوبی آشکار نیست و جز در یک بیت که ک مه

گف ت و ص راحتی ب ه    « ذوق ی »ت وان  پردازند؛ جز آن اغ ب انتخاب محققان را میم به مهدویت تمثی ی میآورده است و هر دو وا ه ه

 موضوع مهدوی ندارد و آن یک بیت، این است:

 کجاست صوفی دجّال فعل مس حد شکل

 بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید!

 شود:غزل با این مط ع آغاز می

 پادشاه رسید 37بیا که رایت منصور

 36د فتح و بشار  به مهر و ماه رسیدنوی

ب ه عن وان تمثی ل ب رای     « مه دی »این غزل را خواجه برای یکی از ممدوحان خود س روده اس ت و در ای ن غ زل و بی ت م ورد نظ ر از        

ده د ک ه موض وع مه دویت حقیق ی را دنب ال       تش بیه ش ده نش ان م ی     –که به دجّال  –ممدوحش استفاده کرده است. طعنه به صوفی 

برای اینکه دشمن حضر  مهدی)عج( صوفی نیست، دجّال است که دشمنی ب س خطرن ا، ب ه    چون افق نگاه، کوتاه است  ؛کندنمی

البت ه نس بت ب ه بی ت     آی د.  از عرف ا ب ه ش مار م ی    ای اند، درصورتی که صوفی فقط فرقهآید و ابعاد مخت فی برایش معنا کردهشمار می

، شعری ضعی  به شمار می آید. در غزلی که توضیح برندضر  موعود)عج( به کار میآن را برای مدح ح معروف خواجه که معموالً



بخ ش دارن د   گی داللت بر حضور ی ک منج ی و نج ا    دهیم وا گان مسیحا نفس، انفاس خوش، فریادرس، موسی و قبس که هممی

 کنیم:یاز آن را مرور مای کند. ابیا  برگزیدهغزل را به رنگ و بوی مهدویت بیشتر نزدیک می

 آیدمژده ای دل که مسیحا نفسی می

 آیدکه از انفاس خوشش بوی کسی می

 از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش

 آیدزده ام فالی و فریادرسی می

 ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس!

 39آیدموسی اینجا به امید قبسی می

مشهور است. در غزلی دیگر که اینجانب عقیده دارم که خواجه آن را  ولی معروف و ،البته این غزل در اغ ب نسخ دیوان حافظ نیست

 گوید:رسیم که میدر مدح و نعت حضر  موعود)عج( سروده است، به ابیا  ب ندی می

 خسروا گوی ف ک در خم چوگان تو باد

 ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

 ای که انشاا عطارد صفت شوکت توست

 وان تو بادعقل کل چاکر طغراکش دی

 نه به تنها حَیَوانا  و نباتا  و حماد

 40هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد!

، «هرچ ه در ع الم ام ر اس ت ب ه فرم ان ت و ب اد        »مشخص است که یک انسان معمولی نیست و وا گان مصرع  ممدوح این ابیا  کامالً

زن د. ای ن غ زل ب دون ش ک، در ش أن       اعتقادا  شیعی پیوند میموضوع بیت را به وجود مبار، حجت خدا و منزلت و مقام ایشان و 

گ ردد و تص ریح آی ه مبارک ه:     برم ی  «مط قه والیت ک یه»به  «امر»حضر  صاحب)ع( سروده شده است. ع ت آن، این است که وا ه 

صاحبان ام ر و موض وع لق ب     ، مصداق همان والیت معصومین)ع( است و ک مه امر و«واطیعوا اهلل واطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»

ب ه دوران ای خ انی    غ زل دقیق اً   حضر  مهدی)عج( که معروف به صاحب امر هستند نیز ب ر والی ت ک ی ه مط ق ه ایش ان دالل ت دارد.      

 فضای غزل را ماورایی کرده است. گردد، اما حضور وا گان تجریدی کامالًبرمی

 ر کرمان(د 734متوفی  – ق 036اهلل ولی )تولد در حلب شاه نعمت

توان پی برد. شاه نعمت اهلل)ره( از عارفان و شاعران بنام قرن نهم هجری است و در قصاید و قطعاتش به خوبی به مذهب و اعتقاد او می

« مه دوی »توان دید. آثار هرچند عارف صاحب طریقت است، اما به مذهب امامیه اعتقاد دارد و این را در آثار منظوم اش به خوبی می

نمی پردازد و حقیقت مهدی موعود)عج( را و ظه ور  « نوعی»پردازد و مثل عارفان دیگر به مهدویت ایشان به اصل مهدویت میمنظوم 

های مهدوی مورد مطالع ه ع وام و خ واص ق رار     گوییهای قصاید منظومش به عنوان پیشکند. برخی از مثنویو قیامش را تشریح می

پردازد )البته ابیاتی هم دارد که ح ال و  می« حقیقی»یا  زیر به نوع دیدگاه ایشان درباره مهدویت شود. ابگرفته و بین مردم خوانده می

 پردازد(:هوای مهدویت نوعی دارند، اما بیشتر به حقیقت وجودی حضر  حجت بن الحسن)عج( و ظهور ایشان می

 چون به برج سعد آیند آن زمان این هفت شاه

 41ا بودهادی مآشکارا گردد آن مهدی که

** 

 اول خویش را چو بشناسد



 42مهدی آخرالزمان گردد

آن و ه ت ر ه م درب ار   باش د ک ه پ یش   « مه دویت ن وعی  »شود که نوع مهدویت بیان شده از ان واع  در این بیت گزینش احتمال داده می

 فرسایی شد.اعتقادا  عارفان متصوّفه ق م

 مهدی وقت و عیسی دوران

 43بینمهر دو را شهسوار می

معص وم)ع(   شود که ش اه نعم ت اهلل)ره( ب ه نع ت ائم ه     در ابیا  زیر مفهوم شعر شیعی امامیه و مکتب شعر والیی به خوبی دیده میاما 

 :بردپرداخته و با تأکید بر مقاب ه با دشمن حضر  مهدی)عج( شعر را به پایان می

 پیشوایی باید  جستن ز اوالد رسول

 پس قدم مردانه در راه خدا باید زدن

 ز حسن اوصاف ذا  کبریا باید شنیدا

 خ ق حسن بر کبریا باید زدن خیمه

 گر بالیی آید از عشق شهید کربال

 عاشقانه آن بال را مرحبا باید زدن

 عابد و باقر چون صادق صادق از قول حقند

 دم به مهر موسی از عین رضا باید زدن

 با تقی و با نقی و عسکری یکرنگ باش

 44ریا باید زدنیتیغ کین بر خصم مهدی ب

 ق( 730قاسم انوار )متوفای 

رس د و ن ام مم دوحی از    انگیزی وجود دارد که رایحه مهدی از آن ب ه مش ام م ی   در دیوان قاسم انوار متخ ص به قاسمی، غزل بشار 

 قماش سالطین و حکام خودکامه را با خود ندارد:

 موسی به کوه طور، به نور عیان رسید

 عنان رسید توفیق وصل یار، عنان بر

 شادی اهل عالم و، هنگام شادی است

 کاندر زمانه، مهدی  آخر زمان رسید

 آسوده ایم و خاطر ما شاد و خرم است

 چون فیض فضل یار، جهان در جهان رسید

 ما ناگهان به کوی خرابا  سر زدیم

 چون جذب یار بر دل ما، ناگهان رسید

 بشنید هر که گوش و دلی داشت قاسمی!

 45او، که به کون و مکان رسیدگ بانگ وصل 

توان د قری ب ب ه یق ین باش د؛      م ی  48تصریح و تعبیر ابیا  این غزل به شعر مهدوی حقیقی از سوی استاد محمد ع ی مجاهدی)زیدعزه(

 اش مبرّا از مضامین شعر مهدوی تمثی ی یا مهدویت نوعی است. واهلل اع م بالصواب!چراکه این غزل با توجه به مفاهیم عرفانی

 ق( 707حسام خوسفی )متوفای بنا



در ش هر،   قم ری  736در س ال   محمد بن حسسام خوسفی از سخنوران توانا و پرآوازه آیینی در سده نهم هج ری اس ت. وی احتم االً    

 دی وان اش عار او از مناق ب آل اهلل سرش ار و معط ر اس ت؛ خصوص ًا       متدین، ادب دوست و دانشمند به دنیا آمد. ای خوس  در خانواده

 47دهد.یفتگی بسیاری را نسبت به ساحت مقدس حضر  ولی عصر)هج( نشان میش

از ی ک غ زل   ای حسام اشعار آیینی بسیاری دارد؛ ولی اشعار مهدوی وی از شور و سوز دیگری برخ وردار اس ت. ابی ا  برگزی ده    ابن

 دهیم:سیر و سفر خود در آفاق شعر مناقبی او قرار می پرشور مهدوی او را، ط یعه

 صبا، افتان و خیزان تا به کی؟! ای

 غالیه بر خا، ریزان، تا به کی؟!

 ای سواد نافه مشک تتار!

 چون ریاحین، عنبر افشان تا به کی؟!

 قصّه از شاه والیت گوی و بس

 داستان پور دستان تا به کی؟!

 با وجود دست گوهربار او

 دریای عمّان تا به کی؟! قصّه

 عالم از ظ مت، سواد شب گرفت

 ای خورشید تابان، تا به کی؟! آخر

 !«مهدی  آخر زمان»مرحبا ای 

 آشکارا باش، پنهان تا به کی؟!

 راه حق، حقّ است و باطل، باطل است

 کفر و ایمان هر دو یکسان، تا به کی؟!

 کابن حسام! خردهر زمان گوید 

 46این چنین خوار و پریشان تا به کی؟!

مشهودند و تمام وا گان مورد نظر همچون: مهدی، قائم، ظهور، غای ب، مه دی آخ ر     کامالًحسام)ره( ک ما  مورد نظر ما در آثار ابن

 اعتقاد ایشان به ظهور حضر  موعود)عج( است.ه دهندحسام دارد و نشانابن –امامیه  –زمان و کاربرد آنها نشان از اعتقادا  شیعی 

 بخشد:منان ع ی)ع(، با نام مقدس امام مهدی)عج( حسن ختام میؤحسام، یکی از قصاید مطنطن مناقبی خود را در ستایش امیرمابن

 چو تر، رومی ب دان رساند که روز و شب را به هم برآرد

 سیاهِ زنگی چو جغد خوبان، طراز مشکین ع َم برآرد 

 ع یّ عالی ع َم، که اندر ص  شجاعت ز راه تأدیب 

 ادیب شمشیر او دمادم، ادیم صحرا به دم برآرد

 نعیم جنّت، به یک عطیّه اگر ببخشد قسیم جنّت،

 عجب نباشد، که او نیارد که دست همت به کم برآرد

 «هادی دینامام مهدیِّ»ز اصل خاکش، ز نسل پاکش، 

 چه روز باشد که بر سر افسر به پادشاهی حشَم برآرد

 خموش ابن حسام و از غم مکن شکایت که غمگزارست



 49تو هم برآرد ها ز غم رهاند، غم از درون چنان که دل

ت وان ج زو   هس تند و ای ن ن وع قص اید را م ی     « مهدویت حقیقی»مصداق  هادی دین، وا گانی این چنین در کنار هم، دقیقاً امام مهدی

 قصاید دینی و مهدوی به شمار آورد.

غایب از »او، خبر آورد و از آن  خواهد که ار آن یار  سفر کرده برایمی« باد صبحدم»از « فی مقتل الشهداا»با عنوان ای همو در قصیده

 بوی پیراهن به مشام او رساند:« نظر

 چشم فراق و دیده یعقوب شد سپید

 زان غایب از نظر، خبر پیرهن بسیار

 رنگ ای چشم چشمه خیز! تو از اشک الله

 زن بسیارطوفان ز ناو، مژه موج

 دجّالیان، به فتنه و غوغا برآمدند

 رفکن بسیامهد جالل مهدی  دشمن

 حق را به دست ظ م، به باطل نهفته اند

 رمزی ز سرّ کاش  سرّ و ع ن بسیار

 دیوان، طمع به م ک س یمان همی کنند

 تیغ زن بسیار هان ای شهاب! صاعقه

 ابن حسام خسته دل! از رهگذار چشم

 50اشکِ چو نار دانه، به هر دم زدن بسیار

 دهد:شار  میحسام در قصیده مناقبی دیگری، ظهور آن حضر  را بابن

 دولت به جان رسیده بازم نوید مژد

 دل، را سرور وص تِ بخت جوان رسید

 خا، زمین مرده بسدم، زنده کرد باد

 گویی مسیح بود که از آسمان رسید

 نه شگفت اگر شکفت گل اندر درون مهد

 اکنون که دور مهدی آخر زمان رسید

 آن شهسوار م ک که بر قدر او، قدَر

 51، قضا همعنان رسیدشد همرکاب اوی و

به درستی همان معصوم چهاردهم و امامی است ک ه در نص وص روای ی ش یعه      ،کندحسام)ره( در این ابیا  معرفی میامامی را که ابن

 امر و منجی آخر زمان معرفی شده است. امامیه به عنوان ولیّ

 کشد:ر میحسام در قصیده مناقبی دیگری، عظمت وجودی امام زمان)عج( را به تصویابن

 فکن را مجال بال نماندهمای سایه

 52؟تو خود بگوی که پرواز چون کند عسصفور

 شگفت نیست مسیح ار چراغ بنشاند

 دجّال  ظالم مغرور ز باد فتنه



 میان دایره چون نقطه معکت  باشیم

 به جور دور بسازیم تا به دور ظهور

 ظهور مهدی قائم که چون س یمانش

 و جنّ و طیور مسخرّند به رغبت، وحوش

 چنان که پر بود از جور و کین جهان خراب

 به دین و داد کند ضبط عدل او معمور

 تو از حجاب برون آی تا برون آیند

 53به نصر  تو شجاعان دین، چو روز نُشور

ا برای یک شعر به خوبی توجه شده است. آنچه معیار  م –همچون دعای عهد و محتوای آن  –در این ابیا  به نصوص روایی و دعایی 

باشد، محل مأخذ و منبع الهاما  شعری آن است و آنچه به عنوان پیام شعر برای مخاطبین مط رح اس ت   و شیعی می –اسالمی  –دینی 

سرای معظم زند و قصیدهتنها بعد دینی آن است و اعجازی که شعر مهدوی دارد این است که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند می

 حسام)ره( آگاهانه به تشریح مفاهیم شعر مهدوی، در قصایدش پرداخته است.جناب ابن

 ق( 797عبدالرحمن جامی )متوفای 

الدین احمد جامی از شاعران و عارفان مشهور ق رن نه م هج ری مع روف ب ه خ اتم       م قب به نورالدین و فرزند نظام عبدالرحمن جامی

س الگی در ش هر    61در س ن   قم ری  696توابع خراسان به دنیا آم د و در س ال    در خرجرد جام از قمری 617الشعرا است. وی در سال 

 54هرا  بدرود حیا  گفت و در همان جا به خا، سپرده شد.

ادام ه نع ت حض ر      بع د از مناج ا  حقتع الی در    ،از کتاب هف ت اورن گ   «تحفه االحرار»در مثنوی مناجا   مال عبدالرحمان جامی

 گوید:پیامبر)ص( می

 یثرب به خواب ردهسراپای به 

 خیز که شد مشرق و مغرب خراب

 دستیم، برون کن ز برد رفته ز

 دستی و، بنمای یکی دستبرد

 توبه ده از سرکشی ایام را

 بازخر از ناخوشی اسالم را

 مهد مسیح از ف ک آور به زیر

 رایت مهدی به ف ک زن دلیر

 شع ه فکن خرمن اب یس را

 مهره شکن سبحه ت بیس را

 ه عالم گرفتظ مت بدعت ه

 55ب که جهان جامه ماتم گرفت

 اشول ی در معن ای حقیق ی    ،را عام بیاورد« مهدی» بایست ک مهمی مال عبدالرحمن جامی)ره(، گرچه به عنوان یک عارف اهل تسنن،

جوید و می ایشان برای اصالح جامعه مدد زپردازد و ضمن مدح حضر  رسول)ص(، اآورد؛ البته به نعت حضر  مهدی)عج( نمیمی



خواهد تا پرچم عدالت مهدی)عج( را به اهتزاز درآورده و ب ا م دد حض ر  عیس ی)ع(     می با تمسک به حدیف مهدوی ایشان، از وی

 حیا  بشری را نجا  دهد.

 یریگجهینت

ران بود که ش اع  ینوع تیبود و آن هم موضوع مهدو یژگیو کی یدارا ،مشرب عرفان در شعر لیبه دل یدر سبک عراق یشعر مهدو

مواجه شدم و اکثر  یمهدو شینوع شعر و گرا نیقرن هشتم و نهم به ندر  با ا شاعرانبودند و البته در  شیعارف و عارفان شاعر مبتال

 یقیحق تیبودند. البته مال، مهدو یقیحق تیو مهدو یبه موضوع مهدو انهیگرانگاه واقع یدارا ایبودند و  ی یتمث – یهیتشب ایاشعار 

کرده ان د ه م    تیکه جانب انصاف را رعا یبه خصوص آنان –شاعران اهل تسنن  رشود و در آثاینم هیامام یعیتقادا  شمنحصر به اع

اند؛ اما ب ه  اوردهین یبه لحاظ اعتقاد را که موضوع ظهور حضر  صاحب الزمان)عج( میخوریبرم یاتیه گاه به ابگ زین –شود می دهید

 اند.شاهد مثال آورده نبه عنوا گرید یموضوعا  آخرالزمان ایر و در شع یگستردالتع ای یخیلحاظ تار

آورده  دی  پد زی  ن یموضوع یرنگارنگ ،یگستردگ نیاست و ا یگستردگ یدارا یدر سبک عراق یشعر مهدو ،طور که گفته شدهمان

 نی  خودآگاه مطرح شده اس ت و ا  زین «ینوع تیمهدو»از شاعران متصوفه، موضوع  یبرخ نیب «ینوع تیوال»اعتقاد به  لیاست و به دل

فق ط خ اص    «یقیحق» تیمردود است و مهدو ه،یامام عیو مذهب تش نییاز نظر آ – یعیش – یماسال گریفرق د دیهمانند عقا زیمورد ن

خ دا )ج ل    یّاست و در حال حاضر، زنده و امام و حجت و ول   عهیش بیامام غا نی)عج( دوازدهمیحضر  حجت بن الحسن العسکر

 شاااهلل ظهور خواهند کرد.ان یاست و روز نیدر زمجالله( 

 یمه د »پرداخته ان د ممدوحش ان    ینوع از شعر مهدو نیکه به ا یسروده شدند، آنان« شش تا ده»در قرون  یکه در سبک عراق یآثار

از آن ان اس تفاده    تیدومال، نظر ما باشد و در موضوعا  مرتبط ب ه مه    – ینییآ – ینیتواند به عنوان شعر دمی بوده و« موعود)عج(

و م ا   ردی  به عنوان اشعار موضوع محور م ورد مطالع ه ق رار گ    یفارس ا یتواند در اصل ادبمی گریده د. البته موضوعا  مطرح شمیکن

 ی ی ج و و پژوهن دگان وال  ق ت یب ه مخاطب ان حق   هی  امام عهیش یآثار ادب یمعرف تنها! میبودن آن ندار یادب ای یبه هنر یگونه تعرضچیه

 گونه آثار است. نیا
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