
119

امام زمان )عج(، نوستالوژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی
دکتر احمد غنی پور ملكشاه 1   رضا عبادی جامخانه2   علی اصغر خوشه چرخ 3

چکیده
 نوستالوژی nostalgia را می توان به طور خالصه، یک احساس درونی تلخ و شیرین نسبت به اشیا، 
اشخاص و موقعّیت گذشته تعریف کرد. احساس نوستالوژی از نظر روان شناسان، نتیجۀ حسرت بر گذشته، 
یادآوری خاطرات کودکی و نوجوانی، احساس غربت، مرگ اعضای خانواده و حسرت آرمان شهر و 
گذشتۀ تاریخی است. نوستالوژی در ادبّیات، رفتاری است که معموالً ناخودآگاه در شاعر یا نویسنده 
بروز مي کند و متجلّی می  شود و از همین رو، اهّمّیتی سبک شناختی پیدا می کند. نوستالوژی در چارچوب 
سبک شناسی مؤلّف مدار به ویژه هنگام بررسی روان شناختی اثر، بسیار اهّمّیت می یابد. در بررسیهای جدید 
ادبی، نوستالوژی را به دو گونۀ شخصی و اجتماعی تقسیم می کنند. نوستالوژی در ادبّیات دورۀ معاصر، نمودِ 
بیشتری یافته است، چرا که سرخوردگیهای اجتماعی، عشق و دوری از وطن، شکستهای سیاسی، بی عدالتی 
و فقر عمومی و بیماریهای اجتماعی نیز از عوامل پدیدآورندۀ این حس فردیـ  جمعی است، چنان که در 
اکثر اشعار شاعران معاصر ایران دیده می شود. این پژوهش نیز بر آن است، مبانی نظری و مفهوم نوستالوژی 
را در دو محور نوستالوژی فردی و جمعی و نیز عوامل نوستالوژی انتظار و آینده گرا را در اشعار ادبّیات 
شاعران دورۀ معاصر ایران به ویژه سروده های سلمان هراتی در ارتباط با امام زمان (عج) بررسی و تحلیل 
نماید. اشعار مطرح شدۀ سلمان هراتی، موضوعاتي است که توّجه کافي به آنها در عصر جهاني شدن، زمینه 
را براي جهاني سازي و درک اندیشۀ نجات بخش مهدویّت هموار مي کند. آنچه ضرورت دارد، این است که 
اوالً، مباني و اصالت این تفّکر، بازشناسي و تبیین شود. ثانیاً، ابعاد، جامعّیت و جذابّیت اندیشۀ ظهور ُمنجي 

در تفّکر شیعي و در اشعار شاعران معاصر از قبیل سلمان هراتی براي جهانیان و شیعیان معّرفي گردد.
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1ـ مقّدمه
توّجه به مسائل اجتماعی و بازتاب آن در شعر، سخن تازه ای نیست. ادبّیات کالسیک ما، سرشار از 
نمونه هایی درخشان است که بیان کنندۀ تعّهدات اجتماعی شاعر نسبت به مسائل جامعه و سیاست است. 
اشعار مسعود سعد سلمان، ناصر خسرو، استاد توس، حافظ و عبید زاکانی، نمونۀ بارز آن است. در ادبّیات 
معاصر به دلیل تغییر و تحّوالت اجتماعی و سیاسی در ایران، شاعران با طرح مسائل اجتماعی جامعه، طرحی 
نو درانداختند و دادِ سخن دادند. جایی که نیما در باب انساِن آرمانی اش و زمان آمدن او، چنین سخن سر 
می دهد: »وقت است نعره ای به لِب آخر زمان کشد/ نیلی در این صحیفه بر این دودمان کشد/ سیلی که 
ریخت خانۀ مردم رهم چنین/ اکنون سوی فرازگهی سر چنان کشد/ برکنده دارد این بنیان ُسست را/ 
بردارد از زمین هر ندارست را...« (حقوقی، 1378ش: ص 176). در جایی دیگر، انسان آرمانی اش را چنین 
توصیف می کند: »او، نشان از روز ظفرمندی ست/ با نهان تَنگنای زندگانی دست دارد/ از عروق زخمدار 
این غبارآلوده ره تصویر بگرفته/ از درون استغاثه های رنجوران/ در شبانگاهی چنین دلتنگ می آید...« 

(یوشیج، 1375ش: ص 606). 
اوج نوستالوژی اجتماعی در اشعار ادبّیات معاصر در چنین روزگاري، نطفه بست و نیما، پرچمدار آن 
است. اشعار شاعران، تبلور فریاد کساني بود که با کوچکي پیوند نداشتند و بزرگی دوبارۀ کوچک شد گان 
را نیز باور نمی کردند، تبلور فریاد کساني که عقربه هاي آرزوهایشان با چنین جهاني، همخواني نشان 
نمي داد. بر اساس نوستالوژی اجتماعی، شاعر به موقعّیت اجتماعی خاّصی که به آن توّجه دارد، می پردازد 
و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی زمانش را به نقد می کشد. در پیدایش نوستالوژی اجتماعی در اشعار شاعران 
معاصر، عواملی چون بی عدالتی و فقر، محرومّیتهای ماّدی و طبیعی، تبعید و کوچهای دسته جمعی، تقدیر 
زمانه و روزگار، استبداد و آزادیخواهی، جریانهای سیاسی، تأثیری به سزا داشته است. مسائل فوق منجر به 
آن شد تا هویّتهای مذهبی در ادبّیات معاصر، جایگاهی ویژه  یابد و شاعران برای به تصویر کشاندن آرمان 
شهرهایشان از این هویّتها استفاده نمایند. یکی از این هویّتها در اشعار شاعران، امام زمان (عج) است تا 
جایی که به صورت نوستالوژی آینده گراي ایرانیان در تمامی ابعاد سیاسی، مذهبی و ادبی مبّدل شد. در این 
تحقیق، رویکرد ادبی ـ فرهنگی آن در اشعار سلمان هراتی بررسی خواهد شد. روش تحقیق در پژوهش 
حاضر، روش تاریخی ـ تحلیلی است تا به بررسی سؤال اصلی تحقیقمان، (امام زمان (عج)، نوستالوژی 

آینده گرا در چشم انداز ایرانیان، بررسی موردی ادبّیات معاصر، ایران اشعار سلمان هراتی) بپردازد.

2ـ  نوستالوژی)مفاهیم نظری وپیشینۀ تحقیق(
2ـ1: ریشه شناسی نوستالوژی

 نوستـالوژی )nostaligia(، یک واژۀ فرانسوی است کـه از دو سـازۀ یونـانی (nostos = بـازگشت) و
(alogos = درد و رنج) تشکیل یافته و معنِی آن، »بازگشت درد و رنج« است، ولی حاصل معنای این 
اصطالح با توّجه به مفهوم ُمتنّوع آن در فرهنگ علوم انسانی بدین صورت است: »غِم ُغربت، حسرت دلتنگی 
به گذشته و اشتیاق ُمفرط برای بازگشت به گذشته، احساس حسرت و دلتنگی برای وطن، خانواده، دوران 
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خوش کودکی، اوضاع خوش سیاسی، اقتصادی، مذهبی و....« (آشوری، 1380ش: ذیل واژۀ نوستالوژي) در 
فرهنگ برابرهای ادبی »یاد و دریغ، غم غربت = nostolgia« بیان شده است (حسینی، 1380ش: ص 111). 
در فرهنگ فرانسه، ذیل واژۀ nostalgia می نویسد که »حّسی که به وسیلۀ میل بسیار به دیدار دیار خود 
تولید شود = nostalgia« (اعتمادیان، 1361ش: ص436). در فرهنگ فارسی ـ ایتالیایی ذیل واژۀ دلتنگی 
لغت deitangi و deitang ایتالیایی را آورده است. (دل میستروس، 1358ش: ص326). نوستالوژی در 
ادبّیات، رفتاری است که معموالً ناخودآگاه در شاعر یا نویسنده بروز مي کند، ُمتجلّی می شود و از همین رو، 
اهّمّیت سبک شناختی پیدا می کند. نوستالوژی در چهارچوب سبک شناختی مؤلّف مدار به ویژه هنگام بررسی 
روان شناختی اثر، بسیار اهّمّیت می یابد. (انوشه، 1376ش: ص1396). در سال 1688م این واژه برای نخستین 
بار در پایان نامۀ رشتۀ پزشکی یوهانس هوفر، دانشجوي سوئیسی ظاهر شد که می خواست با ابداع آن، حالت 
غمگین شدن ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را توضیح دهد. در میان نخستین قربانیان این بیمارِی 
تازه تشخیص داده شده در قرن هفدهم، آدمهای خانه به دوش و دور از وطن مختلفی بودند، از جمله دانشجویان 
آزادیخواه جمهوری برن در شهر بازن، کارگران و خدمتکاران بومی که برای کار به فرانسه و آلمان رفته 
بودند و سربازان سوئیسی که خارج از کشور خود می جنگیدند، می گفتند که نوستالوژی، پرخاشگری 
بی موردی تولید می کند که موجب می شود شخص مبتال به آن، ارتباطش را با زمان حال از دست بدهد و 

آرزوی رسیدن به سرزمین بومی، تنها دل مشغولی آنان بوده است. (تقی زاده، 1380ش: ص202).

2ـ2: تعاریف 
نوستالوژی از دیدگاه آسیب شناسی روانی به رؤیایی اطالق می شود که از دوران گذشتۀ پراقتدار نشأت 
بگیرد، گذشته ای که دیگر وجود ندارد و باسازی آن ممکن نیست. (شریفیان، 1387ش: ص207). غِم 
ُگنگ و گمنام که در سال های شکنندگی جوانی، گریبان آدم را می گیرد، در شعر شاعران به صورِت 
ِشکوه و شکایت از روزگار پدید می شود. (آشوری، همان: ص147). ژرف ساخت نوع ادبی گالیه و 
شکایت، پروتوتایپ حسرت به دوران اساطیری و اهورایی و عصر نور است که فطری بشر است (شمیسا، 

1387ش: ص248).

2ـ3 : رابطۀ نوستالوژی و ادبیّات 
در چند دهۀ اخیر، نقد روانکاوانه از پویاترین و پرکاربرد ترین رویکردهای نظریّۀ ادبی معاصر بوده 
است، اّما پژوهشگران ما در عرصۀ نقد ادبی از یک طرف، کمتر به این نقد پرداخته اند، و از طرفی دیگر، 
تحقیقات محدود آنها، بیشتر به آثار درون گرایا نه و پررمز و رازی چون »بوف کور« و مکاتب خاّصی 
ماننِد سورئالیسم منحصر بوده است. هنر به طور عموم و شعر و ادب علی الخصوص، عبارت از تناسب و 
هماهنگی درونی و ذهنی است که بین وسائط و ُقوای معرفت حاصل می شود و در ظرف احساس تجلّی 

می نماید. (زّرین کوب، 1388ش: ص81). 
نوستالوژی در ادبیّات، رفتار ناخودآگاهی است که از شاعر یا نویسنده سر می زند و در مؤلّفه های 
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گوناگون در آثار آنان به ظهور می رسد. این اصطالح از آسیب شناسی روانی psyconpathology وارد 
ادبّیات شده است و نقد روانکاوی (از شاخه های نقد ادبی) بررسی این مفهوم را در آثار ادبی بر عهده دارد. 
روان شناسی از چند طریق می تواند به وادی هنر و ادبّیات وارد شود: مطالعۀ فرایند خالقّیت و آفرینش، بررسی 
نوع آثار و قوانین آنها، بحث دربارۀ هنرمندان و زندگی و شخصّیت آنها و سرانجام از طریق مطالعۀ ارتباط 
آثار با مخاطبان. (امین پور، 1383ش: ص137). تاریخ روانکاوی و نقد ادبی روانکاوانه در جهان با فروید و 

نقشه ای تازه  که او در سپیده دم قرن بیستم از روان کشید، آغاز می شود. (یاوری، 1374ش: ص22).
نوستالوژی در نقد روانکاوانه می تواند از دیدگاه فروید (ُعقدۀ ادیپ) و از دیدگاه یونگ (ناخودآگاه 
جمعی) مورد بررسی قرار بگیرد. فروید نشان داد که چگونه برون ریختن تعارضات نهفتۀ روانی و آشکار شدن 
آرزوهای سرکوب شده از تنش و فشار روانی ما کم می کند و تأثیر روان ـ درمانی دارد (صناعی، 1348ش: 
ص121). به گفتۀ فروید، خاستگاه آفرینشگری در تعارضی است که در ذهن ناخودآگاه (نهاد = id) وجود 
دارد. ذهن ناخودآگاه، دیر یا زود، راه  حلّی برای این تعارض می یابد. اگر راه حل، خود برونگرا باشد، یعنی، 
فّعالّیتی را تقویت کند که به وسیلۀ خود یا بخش آگاه شخصّیت تعیین شده است، نتیجۀ آن در رفتار خالق 
آشکار می شود و اگر راه حل یادشده با خود مغایرت داشته باشد، آن را واپس می زند، یا به صورت روان نژندی 
ظاهر می شود. بنابراین، آفرینشگری و روان نژندی از منبع مشترکی که همان تعارض در ناخودآگاه است، 
تغذیه می کنند. (امین پور، همان:ص140). در روانکاوی فروید، رفتار خالق به ویژه در هنرها غالباً جانشینی 
برای بازی کودکی و ادامۀ آن است. در نتیجه، آفرینشگری، نوعی تکرار تجربه های کودکی قلمداد می شود. 

(امین  پور، همان:ص140)
بنابراین به گفتۀ »غیاثی« می توان این  گونه بیان کرد که »از آن جایی که روانکاوی و ادبّیات، هر دو 
با تجربۀ زبان، گفتار و حوزۀ خیال سر و کار دارند، روابطشان  با یکدیگر َقهری می نماید، زیرا ادبّیات با 
غور در اقلیم درون و کوشش در بیان این عوالم، کمک شایانی به پیشرفت روانکاوی کرد. از این رهگذر، 
روانکاوی توانسته است از مرز آسیب شناسی روانی درگذرد و به پردازش نظریّه های آفرینش هنری برسد. 
آفرینش ادبی، یک رفتار است. هر اثر مانند معلول عینی روان شناختی است که یک روایت دارد و یک 

محتوای نهان و اثر ادبی عماًل فراافکنی زمینۀ روانی نویسنده است.« (غیاثی، 1382ش: ص169-168). 

2ـ4 تقسیم بندی مفهوم نوستالوژی
2-4-1: بر مبنای خاستگاه آن

در بررسی جدید ادبی، نوستالوژی را به دو قسمت شخصی و اجتماعی تقسیم بندی می کنند (شاملو، 
1375ش: ص11). در این تقسیم بندی مشّخص می شود که نوستالوژی، برآمده از فرایند درونی یک فرد 

است یا نتیجۀ تحّوالت درونی یک گروه یا جامعه است:
1) نوستالوژی شخصی (فردی): حسرتی را که هر انسان در زندگی خود به خاطر سوگ عزیزان، از 

دست رفتن لحظات خوش گذشته، از دست رفتن معشوق و... دارد و زادۀ فطری بشر است. 
2) نوستالوژی اجتماعی (جمعی): نوستالوژی که یاد کردن آن از زبان شاعر، درد همگانی را در اذهان 
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زنده می کند، مانند مرگ افراد بزرگ یک جامعه، از دست رفتن موقعّیت طالیی یک جامعه و جز آن.
2-4-2: بر مبنای تَقّدم و تأّخر زمانی 

1) نوستالوژی آینده گرا:
حسرت ناشی از ناکامی در رسیدن به آرمان شهر (همان مدینۀ فاضله در اندیشۀ افالطون)، آرزوی دست 
نیافتنی شاعر و.... آرمان شهر، جایی دست نیافتنی است که تصّور آن همواره در افق آرزوی بشر، نمونۀ 
خیر برین بوده است (اصیل، 1381ش: ص18). »در هنر، آدم در جستجوی آن  جایی است که آرزو دارد 
باشد، ولی نیست.« (شریعتی، 1366ش: ص76). شاید آرزوی بازگشت به شهر طالیی و بهشت گمشده 
در گذشته و طوالنی بودن عمر گذشتگان که خود نوعی حّقانّیت برای آنها ایجاد می کند، موجب مقّدس 
شدن گذشته و متعلّقات آن است. (امین پور، همان: ص158) این گونه نوستالوژی در اشعار: نیما، شفیعی 
کدکنی، موالنا (در غزلی با ردیف آرزوست)، طاهره صفارزاده، فروغ، قیصر امین پور قابل پی گیری و 

مشاهده است.
2) نوستالوژی گذشته گرا: حسرت دوران خوش گذشته (کودکی)، دوری از وطن و زادگاه، از دست 

رفتن موقعّیت طالیی و....
2-4-3: بر مبنای میزان تداوم

1) نوستالوژی آنی: وقتی رنج و الم باال می گیرد، بی اختیار از جان رنجور فریاد برمی خیزد و این امر، 
طبیعی است و می بینیم که مردم به وقت دلتنگی شکایت می کنند و هنگام بیماری، ناله و زاري برمی کشند 

و به وسیلۀ ناله و شکایت، آالم خود را تسکین می دهند. (فروزانفر، 1386ش: ص38). 
2) نوستالوژی مستمر: نوعی از نوستالوژی که در وجود بعضی از افراد، ویژگی شخصّیتی، و در دیوان 
بعضی از شاعران، ویژگی سبکی به حساب می آید. هنر شاعرانه، آن است که شاعر بتواند بر خالف دیگر 

به کاربرندگاِن زبان، حال خود را تصویر کند. (آشوری، همان: ص117).
 

2ـ5: مهم ترین مبانی پیدایش نوستالوژی 
ـ غم دوری از وطن: آنچه در پیدایش احساس غربت، نقش اساسی دارد، همان جدایی از محیط خانه 

است. 
ـ غم غربت ناشی از مهاجرت: گاهی در زندگی به خاطر بعضی از مسائل انسان از وطن خود فاصله 
می گیرد که این دوری، تصّوراتی را در ذهن انسان به جنبش در می آورد. در نتیجه، آدمی بی آن که 
بخواهد، اندوهگین و غمناک است؛ مثاًل، غم و اندوه مهاجرین مّکه هنگام ورود به شهر مدینه، غم 
و اندوه شاعران ما هنگام ورود به هند در دورۀ سبک هندی، غم و اندوه شاعران مشروطه در سفر به 

کشور های دیگر و.... 
ـ حسرت دوران خوش گذشته (دوران خوش کودکی، شرایط مطلوب سیاسی، اقتصادی و....)

ـ حسرت سوگ عزیزان: حسرت سوگ افراد مختلف در شاهنامه و اشعار فریدون مشیری.
ـ حسرت از دست رفتن جامعۀ آرمانی (رویکرد گذشته گرا)



124

ـ ناکامی در رسیدن به جامعۀ آرمانی (رویکرد آینده گرا) انسان ها در ذهن خود یک جامعۀ آرمانی 
و مطلوب و مورد نظر دارند که گاهی برای رسیدن به آن تالش می کنند، ولی ناکام می مانند که این 

ناکامی در وجود شاعر حس یأس و اندوه را به دنبال دارد.
ـ ناکامی در زندگی شخصی: (پروین اعتصامی، فروغ و....)

ـ نزدیک شدن به مرگ، زوال پیری و درد جسمانی و تقدیر و زمانه در نگاه شاعران.

2ـ6: مهم ترین جلوه های نوستالوژی در حوزۀ زبان شعری 
2-6-1: واژه

یکی از ابزار های اصلی هر شاعر در بیان حاالت و عواطف و احساست، واژه است. واژه ها از لحاظ 
ایجاد حس تأثیر در مخاطب یکسان نیستند، مثاًل، واژۀ سیب، بسیار پرنشاط تر از واژۀ ِگردو است. در تحلیل 
سبک شناختی معموالً طیف واژگان (diction) یک شاعر را یکی از عوامل شکل دهندۀ سبک به شمار 
می آورند. (فتوحی، 1385ش: ص50). واژه از ابزارهای زبانی است که شاعر برای بیان حاالت و عواطف 
و احساسات از آن استفاده می کند و خاستگاه بار معنایی واژه و ترکیبات به کاررفته در یک شعر، ذهن 

شاعر است. 
2-6-2: رنگ 

رنگ، بازتابی از احساسات انسان و کالمی گویا برای بازگو کردن ُخلق و خو و کلیِد ورود به ساختار 
شخصّیتی هر فرد است و بدون واسطه، مفاهیم عمیق درون انسان را بیان می کند. چنان که ترجیح یک 
رنگ بر دیگر رنگها، روشنگر شخصّیت و حاالت روحی یک فرد است، بنابراین، رنگ، شناسنامۀ احساس 
فرد است که در بردارندۀ خواسته ها و سرشت اوست. (فلمار، 1376ش: ص24ـ12). در شعر شاعران 
ابتدایی، توّجه به رنگ، ابتدایی ترین طرز توّجه به اشیا است. رنگ، مهم ترین عنصر تصویرهاست.« (شفیعی 

کدکني، 1386ش: ص280).
2-6-3: تصویر 

یکی از نمودهای نوستالوژیک در زبان شعری، تصویر است. استفاده از نمادها ی اساطیری و بیان 
اسطوره ای در ساختن تصاویر شعری، نشان از حس اندوهبار و آرکائیسم درونی شاعر است، البّته »پیداست 
که در بررسی عنصر خیال در شعر هر شاعری یا دوره ای، ناگزیریم به مسائل روانی، اجتماعی، فردی، 

اقلیمی و جغرافیایی و محل زندگی توّجه داشته باشیم.« (همان: ص394).
2-6-4: تخلّص 

شاعری بی شک دو عامل معنایی و موسیقایی در انتخاب تخلّص شعری، سرنوشت ساز بودند. (همان: 
ص82). از حملۀ مغول به بعد هرچه حوزۀ تاریخی و جغرافیایی شعر فارسی، گسترش می یابد، این بار غم 
و رنج و محرومّیت بیشتر واردِ تخلّصهای شعر فارسی می شود، عالوه بر عامل جنگ، ورود شعر فارسی به 
سرزمین هند، (از آن جایی که هندیان آدمهای غم پرستی بودند) نظام سلطه و حاکم استبدادی در ایران، 
ممنوعّیت روابط زن و مرد در محیط اجتماعی،  تصّوف و عرفان نیز در این رنج و محرومّیت بی تأثیر نبودند. 
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(همان: ص85).

3- انتظار
کلمۀ »انتظار«، مصدر ثالثي مزید از ریشۀ (ن، ظ، ر) است. این واژه و مشتّقات آن در منابع لغت 
ئ بِالَْعیِن«، (جوهري، 1270ق:  به معناي »چشم دوختن، با تأّمل نگاه کردن« . »اَلنََّظُر، اَْلِنْتَِظاُر: تََأمُُّل الشَّ
ج 2، ص830). »نظاره گر بودن، توقّع امري را داشتن و مراقب بودن«، »ُیقال: نََظْرتَُه َوانَْتَظْرتَُه إَِذا اْرتََقْبَت 
ُحُضوَره« (زبیدی، 1994م: ج7، ص539). آمده است. انتظار، به معناي مطلق »چشمداشت و چشم به راه 
بودن«، في نفسه ارزش ذاتي ندارد، بلکه این چشم به راهي و انتظار، باید با توّجه به موضوع آن، َمدِّ نظر 
قرار گیرد که به تناسب متعلّق خود، داراي ارزش متفاوتي خواهند بود. در اصطالح روایات منقول از امامان 
معصوم(ع) کار برد کلمات »انتظار« و »منتظر« نوعاً با واژه هاي »ظهور« و »فرج«، قرین و همراه است 
و مراد از آن، معناي اخص کلمه؛ یعني، »چشم به راه بودن و توقّع داشتن ظهور منجي موعود حضرت 
مهدي(ع) در آخر الزمان است.«، انتظاري که به وسعت همۀ تاریخ است و ریشه در جان همۀ انسانها دارد 

و هیچ انتظار دیگري با آن برابري نمي کند. 

3ـ 1: ویژگیهای مهم انتظار
در این جا به ویژگیهای مهم و اساسي انتظار ظهور مهدي(ع)  اشاره مي کنیم: 

3ـ 1ـ 1: حیات
 انتظار در درجۀ نخست، حیات و زندگی را در پی دارد. ماهّیت زندگی ایده آل در جوامع بشری و آنچه 
که انسان نیازمند آن است، با مفهوم انتظار و امید به آینده ارتباط مستقیم دارد. به گونه ای که بدون انتظار، 
َعا بَِتْعجیِِل الَفَرِج فاِنَّ فِی َذلَِک فََرَجُکْم....« (ابن بابویه، 1387ش:  زندگی مطلوب مفهومی ندارد »أَْکَثرُوا الدُّ
ج2، ص 485) نشان دهندۀ این است که حیات، زندگی و آنچه که موجبات آسایش و گشایش در امور 

دنیا و آخرت می شود، در پرتو چشم انتظاری و امید به رهایی، قابل دسترسی است.
3ـ 1ـ 2: همدلی 

یکی دیگر از ویژگیهای مهم انتظار، حالت پیوند و هم سویی و همدلی با امام(ع) است.  غفلت از انتظار 
و معنای صحیح آن، باعث بی خبری و بی احساسی نسبت به امام رئوفی است که به این پیوند و هم سویی 
َّا َغْیُر ُمْهَملیَِن لُِمَراَعاتُِکْم َو الَ نَاسیَِن لِِذْکرُکْم َو لَْوالَ َذلَِک نََزَل بُِکْم الَباَلُء َو اْصَطلََمکم  خبر داده است: »إِن
األْعداُء« (طوسی، 1387ش: ص 114) »ما شما را به حال خود رها نکرده، و یاد شما را فراموش ننموده ایم 

و اگر چنین بود بالها بر شما نازل می شد و دشمنان، شما را هالک می کردند.«
3ـ 1ـ 3: عظمت 

بشر در جریان زندگي به طور طبیعي داراي انتظارات و اهداف گوناگون  است که در بسیاري از موارد، 
حیات فردي و اجتماعي، به تحقق و استمرار این انتظارات، وابسته می باشد. در این میان، انتظار ظهور 
مهدي(ع)، دارای این ویژگی است که  عالوه بر گستردگي و جذابّیت آن، از حیث ماهیت چنان بزرگ و 
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با عظمت است که سایر انتظارات بشري به هر اندازه بزرگ و با اهّمّیت، در مقایسۀ با آن، ناچیز و بي مقدار 
به نظر می رسد، زیرا این انتظار، چنان سترگ و فراگیر است که همۀ انتظارات مقدس و انساني را در بر 
می گیرد. انتظار ظهور مهدي(عج)، انتظاري است که در طول تاریخ، پیامبران الهي(ع) آن را نوید داده اند و 
بشریّت، قرنها و نسلها چشم به راه چنین روزي نشسته است تا شاید وعدۀ الهي فرا رسد و همۀ آرزو هاي 
بلند و دیرین انسانّیت به بار نشیند. همان چیزي که پیامبراکرم(ص)، در توصیف منتظران ظهور فرزندش 
لي أَْولِيائَُه َو يُعَاِدي  َرَک قائَِم أَْهِل بَْيتِي َو ُهَو يَْأتِمُّ بِِه فِي َغْيبَتِِه قَْبَل قِيَاِمِه َو يَتَوَّ مهدي(ع) فرمود: » ُطوبَي لَِمْن أَْدْ
دَّتي َو أَْکَرِم أُمَّتي َعَليَّ يَْوِم الِْقيَاَمِۀ« (مجلسی، 1403ق: ج 51، ص72) »خوشا  أَْعدائَُه َذاَک ِمْن ُرفََقائي َو َذِوي َموِّ
به حال کسي که زمان قائم اهل بیت من را درک کند، در حالي که قبل از فرا رسیدن قیام او در زمان 
غیبتش، پیرو او بوده و دوستانش را دوست داشته و با دشمنانش به دشمني برخاسته باشند. چنین کسي در 
بهشت، جزء رفیقان و همراهان من و مورد مهر و محّبت من هستند و روز قیامت نزد من، گرامي ترین 

افراد اّمت من خواهند بود.« 
3-1-4: گستره

 انتظار ظهور منجي موعود از نظر گسترۀ زماني، دامنه دار ترین آموزۀ دیني ـ تاریخي است که تمام 
ْکِر أَنَّ اْلَْرَض  بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ قلمرو تاریخ را اعم از گذشته، حال و آینده، در برمي گیرد. »َولََقْد َکتَْبنَا فِي الزَّ
بندگان  الُِحوَن« (انبیاء/105) »ما در کتاب زبور بعد از ذکر  تورات نوشتیم که حتماً  يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ
الَِحاِت  َِّذيَن آَمنُوا ِمنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ ال  ُ شایسته  ام حکومت بر زمین را به ارث خواهند برد.« و »َوَعَد اهللَّ
لَنَُّهم مِّن بَْعِد  َِّذي اْرتََضی لَُهْم َو لَيُبَدِّ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم ال َِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َو لَيَُمکِّ لَيَْستَْخلَِفنَُّهم فِي اْلَْرِض َکَما اْستَْخَلَف ال
َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي اَل يُْشِرُکوَن بِي َشْيئًا َو َمن َکَفَر بَْعَد َذلَِک فَُأْولَئَِک ُهُم الَْفاِسُقوَن« (نور/55)، »خداوند به 
کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران 
روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها، خالفت روی زمین را بخشید، و دین و آیینی را 
که برای آنان پسندید، پا برجا و ریشه  دار خواهد ساخت و ترس آنها را به امنّیت و آرامش مبّدل می کند، 

آن چنان که تنها مرا بپرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت.« 
3-1-5: جذبه

 ویژگي دیگر انتظار ظهور مهدي موعود(ع) جذبۀ روزافزون و کشش فوق العادۀ این آموزۀ الهي و 
قرآني در گذر زمان است. این ویژگي که متأسفانه تا حدي مغفول مانده و کمتر بدان توجه شده، موجب 
گردیده است تا انتظار ظهور در فرایند تاریخ، چنان شورانگیز و عشق آفرین باشد که نه تنها مثل دیگر 
رویکرد هاي تاریخي، دچار روز مرگي،  تکرار، ماللت، کهنگي و فرسودگي نمي شود، بلکه هر روز، بر 
افروخته تر، جذاب تر و تابنده تر از گذشته، جلوه گري مي کند و صفوف مشتاقان و منتظران امروز و فردا، 

افزون تر و پر صالبت تر از دیروز می گردد.
 

4ـ تحلیل سبک شناختی  فکری اشعار هراتی
محتوای اشعار هراتی دربارۀ امام زمان، نوستالوژی آینده گرای انتظار است. اکثر اشعار هراتی که در 
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این زمینه سروده شده، در کتاب »از آسمان سبز« به طبع رسیده است. در این اشعار، مباحث فکری چندان 
متفاوت و متنوعی دیده  نمی شود و محور عمودی خیال، واحد است: انتظار مهدی (عج)، اّما افکار شاعر را 

به طور کلی این گونه می توان بررسی نمود:

4ـ 1: انتظار فرج 
 در تمامی ادیان و مذاهب الهی همواره از مسألۀ انتظار و موعود گفتگو شده است و در هیچ یک از  این 
ادیان نفی نگشته است. مسلمانان به ظهور امام موعود حضرت ولی عصر(عج) ایمان وافر دارند. و همچنین 
پیروان حضرت مسیح بر این باور هستند که روزی حضرت مسیح دوباره ظهور خواهد کرد و برخی نیز بر 

این عقیده می باشند که حضرت مهدی (عج) و حضرت مسیح (ع) با هم ظهور خواهند نمود. 
سلمان هراتی در اشعارش، بارها به مهربان بودن امام عصر(عج) و این که ما همواره محتاج محبت 
بی دریغ او هستیم، اشاره می کند. در اشعار او نیز جا به  جا از غنچۀ نرگس و انتظار و آفتاب مسلمانان یاد می شود 

و در یک تصویرپردازی عارفانه- عاشقانه میان این مهربانی و عشق و انتظار پیوند برقرار می گردد. 
شعر هراتی، جویبار زاللی از صداقت، صفا، صمیمّیت و معنویّت معصوم است. (هراتی، 1372ش: 
ص 32 ).  سلمان می داند که چیزی را گم کرده است و نشانی اندک از گم شدۀ خود دارد، ولی باز او را 
می طلبد و از هر جا  و در همه حال محبوب خود را می جوید. محبوب و مطلوب او در این شعر نوستالوژی 

آینده گرایش، امام عصر می باشد.
 

4ـ 2: سادگی در شعر 
مرحوم هراتی، شاعری  بود که خود را مقّید به آرایش لفظی نمی کرد و بی پرده و ساده  و بی تکلف 
و رها از صورتهای کلیشه ای، شعر می سرود. وی، شاعری است که اندیشه های زیبا و طرحهای عالی انسانی 
و معنوی را به گونه ای مطرح می نماید که خواننده با خواندن آن به مطالبی فراوان و به دور از تکرار  دست 
یازد. این سادگی لفظ و خیال در شعر غنچۀ نرگس و با آفتاب صمیمی، موج  می زند و گویی افکار و 

عواطف و احساسات  مخاطب را نوازش می کند.

4ـ3: بررسی محتوایی شعر غنچۀ نرگس
سلمان، شعر را با تولّد امام زمان (عج) آغاز می کند و معتقد است عناصر طبیعت هم با تولّد او همراه 

می شوند و جشن می گیرند: 
 »در ضیافت تولّدت 

خاک در شکوه جنبشی دگر 
َرخِت زرد خویش را درید 

و تکاِن تازه ای به خویش داد...« (هراتی، 1364ش: ص 24)
در ادامه، بی درنگ واژۀ انتظار را وارد شعر می کند، اّما جالب آن است که شاعر پس از بیان انتظار 
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بالفاصله واژۀ اعتراض را هم در کنار آن می نشاند و معترضانه از این که سهم او فقط  انتظار باشد، این گونه 
می سراید: 

 »انتظار، سهم ماست 
اعتراض نیز 

ما، ظهور نور را به انتظار 
با طلوع هر سپیده آه می کشیم...« (همان)

پس از آن امام زمان(ع) را دلیل جنبش زمین می داند  به فجر قسم می خورد که تا طلوع عدالت او 
ظالمان روزگار را از صفحۀ هستی محو نماید: 

 »ای دلیِل جنبِش زمین! َقَسم به فجر 
تا تولّد بهارِ عدل 

ظالماِن َدهر را به دار می کشیم...« (همان) 
شاید اوج هنر شاعری سلمان، زمانی است که انتظار حضرت مهدی (عج) را به تصویر می کشد: 

 »گوش را به نبِض تنِد خاک می دهیم 
گام عادلی بزرگ را 

منتظر شماره می کند...« (همان)
در مصراعهای بعدی، شاعر مستقیماً امام عصر(ع) را مورد خطاب قرار می دهد و از او می خواهد به 

انتظار پایان دهد: 
 »لیک چو غنچه ای صبور 

بسته مانده ای 
رسم غنچه نیست بسته ماندن....« (همان)

معتقد است همۀ دنیا، منتظر او هستند و با تعبیری بسیار زیبا، حضرت مهدی(عج) را غنچه ای می داند 
که همه گل شدن این غنچه را انتظار می کشند: 
 »ما ظهور عطر را ز غنچه تا به گل شدن 

انتظار می کشیم 
خاک تشنه است و ما از این کویر 

َخندقی به سمت جویبار می کشیم...« 
و با استفاده از یک نماد ماّدی و ملموس- چپر- تصویری شاعرانه و در عین حال قابل درک، خلق 

می نماید: 
 »یک َچَپر میان ماست 

پشت آن َچَپر که تا خداست 
با فرشته ها به گفتگو نشسته ای...« (همان)

سلمان، معتقد است حضرت مهدی(عج) محّرک همۀ عناصر طبیعی است و همۀ جهان خود را با او، 
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هماهنگ می کنند. در شعر او از این امام غایب  فردی حاضر را می توان حس نمودکه غیبت او چندان محسوس 
نیست و انگار میان مردم در حال زندگی است و در همین نزدیکی و در همسایگی سلمان خانه دارد: 

 »ایستاده ای بلند 
روشنان ماهتاب را نظاره می کنی 
با تو آسمان تولّدی دوباره یافت 

پیشوای کاروان عشق! (همان)

5- نمود نوستالوژی آینده گرا و انتظار در اشعار سلمان هراتی
5ـ 1: نوستالوژی آینده گرا وانتظاردر فرهنگ عاشورایی 

بی گمان یکی از بزرگ ترین شاعران امروز و پس از انقالب که به مسائل انقالب و ارزشهای معنوی 
علوی و شیعی پرداخت، سلمان هراتی است. وی، یک شاعر انقالبی است و اندیشه هایش را وقف انقالب 
کرده است، از این رو نقش ائّمۀ اطهار(ع) به ویژه فرهنگ عاشورایی و امام زمان(عج) را پشتوانۀ بزرگ 

انقالب می دانست و این گونه در شعر بسیار زیبای با آفتاب صمیمی می سراید:
 »او همین جاست همین جا/ نه در خیال مبهم جابلسا/ و نه در جزیرۀ خضرا/ و نه هیچ کجای دور 
از دست/ من او را می بینم/ هر سال عاشورا/ در مسجِد بی سقف آبادی/ با برادرانم عزاداری می کند....« 

(هراتی، 1380ش: ص53). 

5ـ 2: نوستالوژی انتظار در فرهنگ روستایی 
از آن جا که مردم تبرستان، عالقه ای خاّص به امامان شیعه دارند و ائّمۀ اطهار(ع) را در تمام امور زندگی 
خود حاضر و ناظر می بینند و سلمان نیز در جنین محیط بکر و سادۀ روستایی رشد و نمو یافت، با تحت 
تأثیر قرار گرفتن از فرهنگ عاّمه به تصویرسازی فرهنگ انتظار در میان مردم روستایش پرداخت. »او 
را پشت غروب های روستا دیدم/ همراه مردان بیدار/ مردان مزرعه و کار/ وقتی که »بالو« بر دوش/ از 
ابتدای آفتاب برمی گشتند/ او را بر بوریای محّقر مردم دیدم/ او را در میدان شوش در کوره پزخانه دیدم... 
او را به جاهای ناشناخته نسبت ندهیم، انصاف نیست/ مگر قرار نیست او نقش رنج ها را/ از آرنجمان پاک 
کند/ و در سایۀ استراحت/ آرامش را بین ما تقسیم کند/ وقتی مردم ده ما/ برای آبیاری مزرعه ها/ به مرمت 

نهرهای قدیمی می رفتند/ او کنار تنور داغ/ با »سیب گل« و »فاطمه« نان می پزد.« (همان).

5ـ 3: نوستالوژی فرهنگ انتظار در جبهه و دفاع مقّدس
سلمان، پیروزیهای متعّدد سربازان امام زمان (عج) در جبهه های جنگ تحمیلی عراقی علیه ایران را 
ناشی از همراهی و کمکهای آن حضرت می داند و چنین می سراید: »برای بچه های جبهه/ او در جبهه 

هست/ با بچه ها فشنگ خالی می کند/ و صلوات می فرستد/ او همه جا هست.« (همان).



130

5ـ 4: نوستالوژی آینده گرا و فرهنگ انتظار در میان مردم عامّه 
سلمان با بحث حضور امام زمان (عج) در میان مردم و درد دل با آنان تعریضی بر مسؤوالني دارد که 
به مردم توّجه نمی کنند. وی با بیان این موضوع، بررسی و حل مشکالت مردم را به ایشان گوشزد می کند: 
»در اتوبوس کنار مردم می نشیند/ با مردم درد دل می کند/ و هر کس که وارد اتوبوس می شود/ از جایش 
برمی خیزد/ و به او تعارف می کند/ و لبخند فروتنش را به همه می بخشد/ او کار می کند، کار، کار/ و 
عرق پیشانی اش را/ با منحنی مهربان انگشت نشانه پاک می کند... در روزهای یخبندان/ سرما از درز گیوه 

پاره اش/ وارد تنش می شود/ و او به جای همۀ ما از سرما می لرزد/ او با ما از سرما می لرزد.« (همان).

5ـ 5: نوستالوژی انتظار و ساده زیستی 
سلمان، شاعری ساده زیست و بی توّجه به زرق و برق تجّمالت زندگی است و این ساده زیستی به تأّسی 
از زندگی ائّمۀ اطهار می باشد. وی، ساده زندگی کردن امام زمان (عج) را این گونه توصیف می کند: »او 
بیشتر پیاده راه می رود/ اتومبیل ندارد/ کفش هایش را خودش پینه می زند/ او ساده زندگی می کند/ و سادۀ 

دیگر، کسی است که مثل او/ هنوز هم/  نخل های کوفه عظمتش را حفظ کرده اند.« (همان).

5ـ 6: فرهنگ انتظار در انقالب و شهادت
 فرهنگ انتظار و شهادت و ایثارگری، یکی از کهن الگوها و تصویرسازیهای بسیار زیبای سلمان در 
اشعارش به شمارمی آید. وی به مانند تمامی شیعیان راستین چشم به ظهور امام خویش دوخته است و در این 
انتظار، تصاویری از امام(عج) ارائه می دهد که یادآور دلبستگی او به شهیدان و خانوادۀ آنها و گام برداشتن 
در مسیر انقالب و ارزشهای انقالبی و زندگی به شیوۀ محرومان و مستضعفان است و در این باره مي سراید: 
»او از خانوادۀ شهداست/ شب های جمعه به بهشت زهرا می رود/ و روی قبر شهدا گالب می پاشد/... باور 
کنید فقیرترین آدم روی زمین/ از او ثروتمندتر است/ او به جز یک روح معصوم/ او به جز یک دل 
مظلوم هیچ ندارد/ و خانۀ خالصۀ او نه شوفاژ دارد نه شومینه/ او هم مثل خیلی ها از گرانی، از توّرم/ از 
کمبود رنج می برد/ او دلش برای انقالب می سوزد/ و از آدم های فرصت طلب بدش می آید/ و از آدمهای 
متظاهر متنفر است/ و ما را در شعار/ جنگ جنگ تا پیروزی یاری می دهد/ او خیلی خوبست/ او همه جا 

هست.« (همان).

5ـ 7: نوستالوژی انتظار در میان ملل ستمدیدۀ جهان 
سلمان، شاعری است که جهانی می اندیشد و دغدغۀ اّمت اسالمی را دارد. او، معتقد است دِل امام زمان 
(عج) برای مردم آزادیخواه جهان می سوزد، به این دلیل در افغانستان و تشییع جنازۀ مالکم ایکس و در جنگ 
مردم آفریقا با استعمار و در مصر مبارزۀ انقالبی خالد اسالمبولی و در میان آوارگان فلسطینی حضور دارد و با 
استعمارگران مبارزه می کند و این چنین می سراید: »برادرانم در افغانستان با حضور او دیالکتیک را سر بریدند/ 
و عشق را برگزیدند/ او در تشییع جنازۀ »مالکم ایکس« شرکت کرد/ و خطابه اعتراض را/ در سایۀ مقّدس 
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درخت »بائوباب« برای سیاهان ایراد کرد/ سیاهان او را می شناسند/ آخر او وقتی می بیند/ آفریقا هنوز حق 
ندارد به مدرسه برود/ دلتنگ می شود/... چندی پیش یک شاخه گل سرخ/ بر مزار »خالد اسالمبولی« کاشت/ 
و گام های داغش را چنان در کوچه های یخ زده مصر کوبید/ که حرارت آن تا دوردست های خاورمیانه را/ 
متفّکر کرد/... در اردوگاه های فلسطین حضور دارد/ و خیمه ها را می نگرد/ که انفجار صدها مشت را/ در خود 
مخفی کرده اند/ خیمه ها او را یاد آب و التهاب می اندازند/ و بالتکلیفی رقیه را تداعی می کنند/ خیمه یعنی آفتاب 

را کشتند/ خیمه یعنی خاک داریم خانه نداریم/ خدا کند ما را تنها نگذارد.« (همان).

5ـ 8: نوستالوژی آینده گرا و مسألۀ موعود
این نکته قابل قبول است که در تمامی ادیان بشری، مسألۀ انتظار و موعود، همواره مورد بحث است 
و در همۀ ادیان (بودایی، برهمایی، زردشتی، یهودی، مسیحی و اسالم)، این مسأله نفی نشده تا جایی که 

پیروان مسیح معتقدند حضرت مهدی (عج) و مسیح (ع) با هم ظهور خواهند کرد: 
 »او خیلی مهربان است/ وقتی »بابی ساندز« را خودکشی کردند!/... او به دیدن مسیح رفت/ و ما را با خود 

تا مرز مهربانی برد/ باور کنید اگر او یک روز/ خودش را از ما دریغ کند/ تاریک می شویم.« (همان).

5ـ 9: انتظار و مهربانی صمیمیّت 
سلمان در اکثر اشعارش از امام به عنوان مظهر سادگی، مهربانی، روشنایی و یادگار پیامبر (ص) یاد 
مي کند و ایشان را نشاني از فرهنگ علوی و عاشورایی و نقطۀ امید مردم مظلوم و به ویژه برای شیعیان یاد 
می کند و این گونه مي سراید: »و گرنه امیدی به گشودن پنجره بعدی نیست/ او یعنی روشنایی یعنی خوبی/ 
او خیلی خوب است/ خوب و صمیمی و ساده و مهربان/ من می گویم تو می شنوی/ او خیلی مهربان است/ 

او مثل آسمان است/ او در بوی گل محّمدی پنهان است.« (همان).

5-10: بررسی ساختار و محتوای اشعار
اشعاری که در نمونه ها و مصادیق نمود نوستالوژی آینده گرا از این شاعر ارائه گردید، از دو چشم انداز 
قابل بررسی است. نخست از جهت ساختار، واحد شعر او همانند همۀ اشعار نو، بند و تمامی بندها در راستای 
طرح یک موضوع است و به اصطالح محور عمودی شعر بسیار دقیق و استوار می باشد و از موضوعات 
فرعی و جانبی در آن خبری نیست. از زبانی ساده و بی پیرایه برخورداراست و از نظر ادبی روان و قابل 
فهم می باشند. شعر و شاعر چنان در هم تنیده گشته اند که نمی توان آنها را از هم جدا نمود. به خاطر همین 
یگانگی است که از صنعتهای ادبی با تسلط و به جا استفاده می کند و از هیچ آرایۀ ادبی با هدف سوق دادن 
ذهن مخاطب به شعریت اشعار و در حقیقت اغوا و فریب او بهره نمی برد. تصویرسازیهای ساده و ملموس، 
تشبیهات، استعاره ها و کنایه هایی که ریشه در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم دارد، به شاعر این امکان و 
فرصت را می دهد تا غم غربت و دوری از امام عصر(عج) و نوستالوژی ظهور او را در نمودهای عینی و 
واقعی و حاضر در زندگی روزمرۀ منتظران، تجسم بخشد و به لحاظ محتوایی، نمودِ نوستالوژی آینده گرا و 
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انتظار در اشعار هراتی بر این بُن مایه و استدالل استوار است که اصوالً شاخصهاي مطرح، همچون »عدالت 
جهاني«، »صلح جهاني«، »امنّیت همگاني«، »رفاه عمومي«، »رشد و بلوغ فکري«، »تعالي و کرامت 
انساني« و… اصول و آرمانهاي گم شده اي است که همواره وجدان هاي بشري در جستجوی آنها می باشند. 
به راستي کدامین انسان را مي توان یافت که تشنۀ عدالت و امنّیت نباشد یا آرزوي رفاه و آسایش را در 
دل نپروراند یا در پي رشد و بالندگي نباشد یا به ترقّي و کمال و سعادت، عشق نورزد؟ به همین دلیل 
در شرایط مساعد فکري، خرد جمعي نمي تواند به گزینش آنچه با سرنوشت حال و آیندۀ انسانها تعلّق 
دارد، دغدغه مند نباشد. همچنین با بررسی و تحلیل اشعار هراتی، خصوصّیات و ویژگیهای زیر در ارتباط با 

نوستالوژی فرهنگ انتظار و امام زمان (عج) دیده می شود:
ـ درک و شناخت امام و نیاز مبرم به او و درک حق والیت او. 

ـ پذیرش والیت و سرپرستی و حاکمّیت و پیشوایی امام و پیروی از او.
ـ شناخت و اطاعت از نایب امام(ع) و قیام علیه ستم و تالش در راه استقرار نظام اسالمی.

ـ اهّمّیت و قداست شهدا و خانواده های آنها. 
ـ حمایت از فلسطین و دیگر جنبشهای آزادی بخش جهان.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه. 
ـ ساده زیستی و مهربانی و صمیمی بودن با مردم.

ـ احترام به ادیان بزرگ و الهی جهان (عیسی مسیح).
ـ نفی مادی گری و سرمایه داری و تبعیض نژادی.

ـ اهّمّیت به فرهنگ عاشورایی و اندیشه های مبارزاتی حضرت زینب و امام سّجاد (ع) در رویاروییهای   
فرهنگی و اجتماعی.

ـ معّرفي و تبیین ویژگي و برتریهاي اندیشۀ مهدویّت در مقایسه با دیگر نظریّات. 
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نتیجه گیری 
اشعار مطرح شدۀ سلمان هراتی، دربرگیرندۀ موضوعاتي است که توّجه کافي به آنها در عصر جهاني 
شدن، زمینه را براي جهاني سازي و درک اندیشۀ نجات بخش مهدویّت هموار مي کند. آنچه ضرورت دارد، 
این است که اوالً، مباني و اصالت این تفّکر، بازشناسي و تبیین شود. ثانیاً، ابعاد، جامعّیت و جّذابّیت اندیشۀ 
ظهور منجي در تفّکر شیعي و در اشعار شاعران معاصر از قبیل سلمان هراتی براي جهانیان و شیعیان معّرفي 
گردد. شناسایي عنصر رهبري (منجي موعود) و لزوم مدیریّت معصومانۀ جامعۀ بشري، مهم ترین شاخصۀ 
اندیشۀ ظهور منجي است، به همین دلیل، تا زماني که بشر معاصر، خسارات جبران ناپذیر خأل حضور 
رهبري الهي از صحنۀ تصمیم گیري را درک نکند و عمیقاً به این باور نرسد، هیچ راهبرد سعادت آفرین 
دیگري را فرا روي خود نخواهد یافت. در چنین وضعّیتي به نظر مي رسد، عملیاتي کردن اندیشۀ نوستالوژی 
فرهنگ انتظار و بحث »ظهور« و طرح جهاني این ایده مبني بر ضرورت شکل گیري »حکومت عدل 
جهاني مهدوي« در جایگاه اساسي ترین نیاز انسان معاصر، مي تواند پاسخگوي خأل کنوني باشد، زیرا قرار 
دادن این طرح در مدار گفتمان جهاني از زبان شعر، زمینه هاي فکري ضرورت چنین تبّدلي را در اذهان 
پدید خواهد آورد و انظار عمومي را از اندیشه هاي متزلزل و نامتوازن به سوي یک اندیشۀ عقالني، فطري 
و جامع نگر، سوق خواهد داد. بدون شک اگر این تفّکر الهي با روشهاي کارشناسانه و علمي در اختیار 
انسانهاي تشنۀ حقیقت، قرار داده شود، خرد جمعي انسانهاي پاک اندیش را به سوي خود معطوف خواهد 
کرد و تأثیرات عمیق و ثمر بخشي را به دنبال خواهد داشت و می تواند در آیندۀ جهان اسالم و شیعیان، 

نقش به سزایی را ایفا نماید. 
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