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  چکیده

مسألۀ بنیادي این مقاله که نگارندگان با بررسی شماري از شعرهاي مربوط به ادبیات انتظـار از  

مشـابهتها و   گـویی بـه آن هسـتند چنـدي و چگـونگی      شاعران آیینی فارسی و عربی در پی پاسخ

هاي آن و بازتاب  این تشابه و تفاوتها در آثار شاعران یـاد   تفاوتهاي تصاویر شعر انتظار، درونمایه

براي این منظور پس از در آمدي بر اصل مقولۀ انتظار و نظرکردي به انتظـار در ادیـان   . شده است

این آثار به تفکیک، در دو گیرد و  هایی از شاعران ادب آیینی مورد بررسی قرار می مختلف، سروده

هاي موجـود   ترین آرایه در بخش صورت به عمده. شود حوزة صورت و درونمایه مورد نقد واقع می

ها برخوردار هستند یعنی تشبیه و استعاره  ها که از بسامدي باالتر نسبت به دیگر آرایه در این سروده

موعود، انعکاس اسامی و القـاب وي  شود و عناوین عمدة بخش درونمایه؛ اصل و نسب  پرداخته می

  .روند در شعر عربی و فارسی، امت اسالمی و دوران غیبت، ظهور و انتظار فرج به شمار می

  .ادبیات آیینی، شعر انتظار، صورت، درونمایه، موسیقی: واژگان کلیدي

                                                             
    .استادیار دانشگاه حکیم سبزواري .1

  .کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  درآمد

نـوي بـرآن   اي که الگوهاي مع اعتقاد به وجود رهایی بخش وتشکیل جامعه، درتمام ادیان جهان

مبلغان وپیروان ادیان مختلف  هریک از ،به همین دلیل. خاص برخوردار است یتیاهم حاکم باشد، از

  . اند نوشته شمار گفته و بی یدرپی اثبات دوستی وحقانیت موعود خود سخنان

دهخـدا،  (» توقـع وچشـم بـه راهـی اسـت      چشـم داشـت، ترقـب و   « لغت به معناي ار درظانت

  .)294 ص:ش1342

 زشـت یـا  ، بد اي خوب یا آینده، به آینده داشتن نوعی امید چشم به راه بودن و شم داشت وچ«

 .)191 ص:ش1380، يشهیدهاشمی(» منفور مطلوب یا زیبا

اعتقاد کامل به مبانی دین واشتیاق  ترکیب ایمان به خدا و حالتی است که از انتظار «دراصطالح 

آیـد و در درون شـعله مـی کشـد و آمـال و       جود مـی وعالقه به ظهور رهبري الهی وآسمانی به و

  )192 ص:همان ( »سازد رفتار فردي واجتماعی وي را دگرگون می آرزوهاي انسانی و

ۀ بـاالخره فلسـف   ت ساز وولیئدآور ومسبخش، تعهحرکت مذهب انتظار، یک عامل فکري و روحی«

  )50 ص :شریعتی، بی تا(» . استاعتراض به وضع موجود و نفی ارزشها ونظامهاي حاکم در طول قرن 

آن را بـه تمـام    اعتقاد به انتظار، اعتقاد به همان چیزي است که خداوند در قرآن کـریم نویـد  

آن  گذارد و احادیث و روایات اسالمی نیز بر آن صحه می محرومان و مستضعفان جهان داده است و

ریا، بی ظلم و، بیپرور عدالتاي  هجامع. عدالت وحقیقت بر آن حاکم است که اي است تحقّّق جامعه

  . شود هاي انسانی در آن محقّق می هخواست ۀاي که همجامعه

واعتقاد داشتن به وجود یک ، معروف »انتظار فرج « حال باید دید این انتظار که در اصطالح به

  باوري همگانی است یا فقط اختصاص به اسالم دارد؟  ،رهایی بخش است

  ختلفموعود در ادیان م -1

بشر از لحـاظ معنـوي و اخالقـی رو بـه     ، اي از تاریخپایان هر دوره ادیان معتقدند که در ۀهم«

درحال هبوط و دوري از مبدأ است و ماننـد احجـار بـه سـمت پـایین       رود و چون طبعاًانحطاط می

. هـد معنوي خاتمه د تواند به خودي خود به این سیر نزولی و انحطاط اخالقی وکند، نمیحرکت می

ظهور خواهد ، گیرد معنوي بلند پایه که از مبدأ وحی و الهام سرچشمه می یروزي شخصیت پس ناچار

این مورد در تعالیم هر  در. کرد و جهان را از تاریکی جهل و غفلت وظلم و ستم، نجات خواهد داد
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مـاهنگی  دینی به صورت رمز به حقایقی اشاره شده است که با معتقدات آیینهاي دیگـر توافـق وه  

  .)54 ص:ش1382حکیمی، ( »دارد

مثالً آثار . کنداین اعتقاد که وجه اشتراك همۀ ادیان است، در هر آیینی با نامی خاص جلوه می

ة جاماسب نامه، داتستان دینیک و زراتشت نامه سرشار از مطالبی دربار، زند، اوستا: از قبیلزردشتی 

  . ظهور موعود است آخرالزّمان و

ـ  می معروف »سوشیانت « که بهاست ت از موعودهایی سخن به میان آمدهین زردشآیدر  . ندباش

این  خوانده شده و »پیروزگر تسوشیان «ترین آنان وآخرینشان اند که مهم سه تن بوده این موعودها

  . سوشیانت همان موعود است

یینهاي هندوان هم در آ. باشد انتظار در آیین بودایی نیز مطرح است و موعود آنها بوداي پنجم می

ة مفصلی در بـار  یشرح«) purana( در کتابی چون پورانا. از نجات بخش سخن به میان آمده است

قبل از ظهور دهمین آواتاراي ویشـنو درج شـده   ة یعنی آخرین دور) kali(دوران آخر عصر کالی 

  .)همان( »مقصود از کالی، آخرالزمان است. است

يین ادیان جهان، بحث انتظار و اعتقاد به وجود رهایی بخش نمودتر عنوان کامل ها در اسالم بام 

  . تر نسبت به دیگر ادیان دارد روشن

ایمان استوار به امامـت و والیـت    انتظار فرج در اسالم و به ویژه در مذهب تشیع، عبارت از «

ر ت خداوند، آرزوي رسـیدن روزگـا  امید به ظهور مبارك آن واپسین حج، )عج(حضرت ولی عصر

رهایی مستضعفان از چنگال مستکبران، تمام شدن دوران طاغوتیان و فتح و پیروزي نهایی مؤمنان و 

   .)191 ص :همانشهیدي، هاشمی(» آغاز حکومت صالحان تا پایان جهان است 

و نجات بخشی ایشان تفسـیر  ) عج(را به ظهور حضرت مهدي یاتی علماي دینی آ عرصهدر این 

  . اند و تأویل کرده

 األرضِ فـی  استُضْـعفُوا  الَّذینَ علَى نَمنَّ أَنْ ونُرِید«  :قصص چنین آمده استة راي نمونه در سورب

ملَهعنَجۀً ومأَئ ملَهعنَجینَ وارِثخواهیم بر کسانی که در روي زمین به زبونی  و ما می« ) 5/قصص( » الْو

  ». ایشان را پیشوا و وارث گردانیمت نهیم و نعمت دهیم و کشیده شده اند منّ

شـود و   منّتی است که بر مستضعفان جهان گذاشته مـی ) عج(در این آیه ظهور حضرت مهدي 

اي براي دستیابی خالفت الهی بر روي زمین است مهعامل مهم در راستاي سروري آنان و مقد .  
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 الَّـذینَ  للْمتَّقـینَ  هدى فیه ریب ال الْکتَاب ذَلک «: فرماید بقره میة سورآیات دوم و سوم و یا در 

همان . گاران است راهنماي پرهیز. این کتاب است که شک در آن روا نیست« »  ...بِالْغَیبِ یؤْمنُونَ

  »... دکسانی که به غیب ایمان دارن

 « الب هستند وطشیعیان علی ابن ابی» قین متّ« : فرماید در تفسیر این آیه چنین می) ع(امام صادق 

 الَّـذینَ  «: دیگر در همین رابطه آمده است که فرمـود  یو در حدیث ». ت غایب استحج«، »غیب

. ایمان بیاورند و آن را حق بدانند) عج(کسانی است که به قیام حضرت قائم  در حقّ»  بِالْغَیبِ یؤْمنُونَ

قین، همان مؤمنان به حضرت مهدي تّاین است که مقصود از م شود می آنچه از این احادیث استفاده

غیب چیزي است که از حواس پنج گانه پنهان  ، زیراخود آن حضرت است »غیب «و دباش می) عج(

به دلیل این که با حواس پنج  -شود  گونه که خداوند و جهان آخرت غیب محسوب می باشد و همان

ت در زمان غیبـت بـا   نیز غیب است چراکه آن حضر )عج(حضرت مهدي  -گانه درك نمی شود

  ) 249ص :هاشمی شهیدي، همان(» .دیده نمی شود گردد،آن شناخته  ۀرؤیتی عمومی که به واسط

گنجد و از میان  آنها در این مختصر نمی ۀتعداد احادیث وارده نیز آن قدر زیاد است که بیان هم

  : شودیانبوه این احادیث به ذکر دو نمونه بسنده م

: دانـد  مـان مـی  الزّردهد و ظهور ایشـان را در آخ  خبر می) عج(مهدي  ۀو کنی از نام) ع(امام صادق 

ـ نیکُ و دمحم هسم، ايهدالم وه ي ولدن وم حالالص فلَالخَ« ـ والقَباَ هتُ اسم و خـرُ یـ  ج ـ ف ـ الزَّ رِی آخ انِم.« 

اش ابوالقاسـم اسـت و در    نیـه ح از فرزندان من همان مهدي است که نام او محمـد و ک الخلف ص«

  ) 199ص :همان(» آخرالزمان ظاهر می شود

 درون مایه -2

اشعار بسیار سروده شده است که با توجه به کثرت ایـن اشـعار و   ) عج(حضرت مهدي  ةدربار

طبعاً موضوعات مطرح شده در ایـن  ،  االعظمهللاخاص شاعران نسبت به ولی ا ۀهمچنین عشق و عالق

  . متعدد خواهد بود، گونه اشعار هم

  )عج(اصل و نسب حضرت مهدي: 2-1

عالم بزرگوار سید حسن میر . اشعار فراوان سروده شده است) عج(اصل و نسب ولی عصرة دربار

ـ  ) ص(اي ایشان را هم نام جدشان محمد  جهانی در قصیده پـر مجـد و شـکوه     ۀو همچنین هـم کنی
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محمد و اسم ایشان شان ابو ، کنیهشمند ایشان امام پاكدارد که پدر دان دانند و بیان میمی )ص(پیامبر

 : ر هستندپاك و مطه )ع(و ایشان پسر محمد تقی )ع(، پسر علی النقی العسکري)ع(حسن

ــد  ــده محمـــ ــمی جـــ ــان ســـ   کـــ

ــتحن     والــــده الحبــــر االمــــام الممــ

ــکري    ــی العســ ــی النقــ ــن علــ   ابــ

 

ــ   ــذا کنیـــــ ــد ۀو هکـــــ   الممجـــــ

ــو اســـمه الحســـن     ــو محمـــد هـ   ابـ

  هر المطهـــــرابـــــن التقـــــی الطـــــا

  )178ص :ش1388میرجهانی طباطبایی، (

ر و از نسل شمعون که ایشان را بانویی رومی، پاك، مطه و در جایی  دیگر از همین قصیده مادر

دارد که نام پـدر ایـن بـانوي بزرگـوار      داند و بیان می هستند، می) ع(حضرت عیسی   ةسفارش شد

  : بزرگشان قیصر بوده استدرپنام  یشوعا و

ـ  کـــــۀ مـــــه ملی و ا   ۀرومیــــ

ــد ــفا   ةولی ــمعون الص ــل ش ــن نس   م

  والـــده کـــان اســـمه یشـــوعا   

                                                  

  ۀمرضــــــی ۀرضــــــی ۀطیبــــــ  

ــی   ــده وف ــن بعه ــی م ــی عیس   وص

  قیصـــــر لیـــــدعیبو جــــدها   

  ) 179ص :همان(                      
  

) ع(طهـارت   مدح و رثاي اهل بیت عصمت وهندي دیوانی دارد که فقط به رضا همچنین سید 

یکـی از بهتـرین   . زیبا سروده است يقصاید) عج(حضرت مهدي  ةشود و در آن دربار می  مربوط

 )ع( ريکفرزند امام عسرا ) عج(آن حضرت مهدي  ازصاحبیه است که در بیتی  دةقصی، قصاید آن

  : اند ادهگوید که نبی گرامی اسالم نیز از ایشان خبر د داند و میمی

  بــن االمــام العســکري محمــداهــو 

  

ـ                                                                                              المصـطفی الطهــر  أبـذا کلـه قـد انب

  ) 102ص :ق1408الخاقانی، (       

اصل ونسـب و  تر است و ذکر  عاطفی -از آن جا که  شعر فارسی به نسبت شعر عربی  احساسی

برد تا شعر، در آن کمتر به ذکـر ایـن موضـوع     اسامی و القاب اثر را بیشتر به سمت نظم پیش می

  . پرداخته شده است

  )عج(اسامی و القاب حضرت مهدي  :2-2

خورد در میان شعرهاي عربی اشعاري با موضوعات اسامی و القاب آن حضرت بسیار به چشم می

آن حضرت را به نظـم در آورده کـه در اینجـا    از القاب  لقب 365حسن میر جهانی طباطبایی د سی
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در این ابیات القـاب  . دشو مفصلی که در این باره سروده، ذکر می ةمحض نمونه چند بیتی از ارجوز

  : اندشدهایشان چنین برشمرده 

  م و المهــــــدي ئالقابــــــه القــــــا

ــا ــئالثـــ ــمأر المـــ   مول والمعتصـــ

  ز النــــــازح والمبــــــرورئالفــــــا

                                                                

   ــولی ــالح و الـــ   و الخلـــــف الصـــ

ــدیل والمنــــتقم   ــدرك المــ   و المــ

  و الــــوتر و الکـــــرّار والموتـــــور 

  )201- 189: میرجهانی طباطبایی، همان(

نامند و بیان  مهدي، واتر و وتر می، مئخود ایشان را قا ةمحمد جواد بالغی نیز در قسمتی از قصید

  : ایم دارند که القاب و اسامی ایشان از طریق احادیث ذکر شده و ما آنها را شناختهمی

ـ    دو قد جاء فی اآلثار عن کل واح

  وانّـــه   تعرّفنـــا ابـــن العســـکري

                                              

  هـا الحصـر  راحادیث یعیی مـن توات   

  م المهـدي و الـواتر و الـوتر   ئالقاهو 

  ) 268ص :ق1400نوري طبرسی، (

خورد و بـیش   گونه که پیشتر گفته شد ذکر اسامی والقاب نیز در شعر فارسی به چشم نمیهمان

  . شود از آوردن نامها به تصویرها و تخیالت پرداخته می

  امت اسالمی و دوران غیبت  -3

سید حسن میر جهـانی در  . ستا وده شده است نیز باالبسامد شعرهایی که با محوریت غیبت سر

دارند که ایشان از نظرها مخفی هستند و این اختفا بـه امـر پروردگـار اسـت و      اي بیان میارجوزه

حکمت فراوان دارد که بر صاحبان بصیرت مخفی نیست و این که ایشان دو غیبـت دارنـد یکـی    

  : غیبت صغري و دیگري غیبت کبري

  االبصـــار لکنـــه اختفـــی عـــن

  ةه کثیــــرئــــو حکمــــه اختفا

ــان    ــدهر غیبت ــی ال ــه ف ــان ل   ک

  صغري و اخـري الکبـري  ال ۀالغیب

  

ــاري     ــی البـ ــه العلـ ــامر ربـ   بـ

  ةغیـــر خفـــی الولـــی البصـــیر

  کلتاهمــــا للنــــاس حســــنیان

ــذکري ــنفعنّ الــ ــا لتــ   ذکرّهمــ

  )18ص  :میرجهانی طباطبایی، همان(
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اند  دارد که دوستان از ما دور شده یان میدر ابیاتی ب) ق. ه 1371(امه سید محسن امینهمچنین علّ

آتش درونم نیست هر چند نهر  ةافروخته و آب دیدگان خاموش کنند یو از فراق ایشان در دل آتش

باشد و دوري دوستان سوز و گدازي را در من به ارث گذاشته که اندرونم چون دیگ جوش آمـده  

  : خروشد می

ــ ــرٌ  أن ــراقهم جم ــن ف ــی م   وا و بقلب

  دامع مطفیــــاًٌ مــــالو لســــت اري 

ــ ثو اور ــد االحبـ ــی بعـ ــ ۀنـ    ۀًلوعـ

                                        

  خـد مـن دمعـی لبیـنهم غمـرٌ     ال و فی  

ــه نهــرٌ  ــی و لــو انّ   لهیــب الحشــی منّ

ــدر  ــا ازت الق ــا کم ــوز الحشــا منه   ت

  )273ص: نوري طبرسی، همان(      

سرا باشد در میـان شـاعران متعهـد     ن عربیاي نیست که فقط دل مشغولی شاعرا لهأمس ،این نکته

  : فارسی نیز به صورت یکی از مضامین اصلی سرایش در آمده است

  ریا برگرد دلهـا بسـته پـر چـین    

  نهــال مردمــی از بــیخ چیــده    

  چراغ راستی هم بـی فـروغ اسـت   

ــده   ــاموش مان ــزدي خ ــروغ ای   ف

                                                                                                                             

ــه  ــین  ژ ب ــزاري و ک ــمها بی   رف چش

ــده   ــت گزی   شــرف در کــنج غــم عزل

  چراغی نیست خود این هـم دروغ اسـت  

ــوبی گفتــ  ــده  هزخ ــوش مان    اي در گ

)                                                                                   130ص :ش1363موسوي گرمارودي، (
  

  آهنگ ماندن نداریم با این غم خانمان سوز

          

  ن هزاراندوران به کام کالغان آتش به جا

                                                            )7ص :ش1384، وحیدي(                    

  ظهور و انتظار فرج 4-1

انتظار فـرج و نکـاتی   ، دیگر که در شعر عربی امروز بسیار به آن پرداخته شده است یموضوع

داند و  را نهایت و غایت آرزوها می) عج(مد حسین اصفهانی حضرت مهديشیخ مح. استآن  دربارة

ـ    پرسد که چه موقع می می ن مجـد  أخواهی در وادي منی فرود آیی؟ و ایشان را درخـت عظـیم الش

 ةهاي پاکیزه این درخت رسـیده و آمـاد   گوید چه موقع خواهیم دید که میوه داند و می وبزرگی می

  : چیدن است

ــیــا    االمــال یــا اقصــی المنــی ۀغای

ــا دو ــۀی ــانها   ح ــیم ش ــد العظ   المج

ــی      نهضــاً متــی تحــل فــی وادي من

ــانها   ــت اغصـ ــا تقطعـ ــی لهـ   لهفـ
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ــو   ــا والقطـ ــی نراهـ ــ فمتـ   ۀدانیـ

                                                  

ــار زاکیـــ   ــا و الثمـ ــی نراهـ   ۀمتـ

  ) 125ص :ق1415اصفهانی، (       

را بـه  ) عـج (دیوان خود در ابیاتی مهدي ةنیز در دومین قصید)  ق. ه1358(شیخ عبد الغنی الحر

توانم  بینم و نمی گوید که بر من سخت است که تورا نمی کند و می ت و بزرگی تشبیه میپناهگاه عزّ

  : مپرچمت باشم و نداي تو را لبیک گوی ۀدر سای

ــزّ   ــف عـ ــا کهـ ــی یـ ــز علـ   و عزیـ

 ــی ــز علـ ــی  و عزیـ ــت القـ   ان لسـ

ــی ــز علــ ــاد و عزیــ ــم انــ   ان لــ

  

  اکاداننـــی ال اکـــون مـــن شـــه     

  مســـتظال نشــــرا بظــــل لواکــــا 

ــب ــه  داءنــ ــی  بــ ــداکا  البــ   نــ

)                                                                                                                             22ص :ق1403الحر العاملی، (     

گیـر  ملبا شور و اشتیاق بـه ظهـور شـکوهمند و عـا    (د هادي میالنی اهللا سید محمهمچنین آیت

که ظلم همه جا را فرا انتظارت را بکشیم در حالیکی تا : گوید خطاب به آن حضرت می) عج(مهدي

  ؟ ا کی دوري و اندوه و دل تنگی ادامه داردگرفته و ت

اــن  الم ــن حسـ ــا ابـ ــارك یـ   انتظـ

اــی  الم ــی متـــ ــرو حتـــ   نحیـــ

  

ــتن    ــی الف ــون داج ــم الک ــد اظل   و ق

ــداري  ــدي و نـــ ــول النـــ   بطـــ

  ) 8ص :ش1372الهامی، (            
  

 عمده ترین مسایلی است که به آن پرداختـه  از این انتظار در شعر شاعران فارسی زبان نیز یکی

اما تفاوت در فرمی اسـت کـه ایـن    ، مایه با همان مضامین شعر عربی مشترك استمی شود درون

چرخد تشبیه می ۀتصاویر شعر فارسی برخالف شعر عربی که بیشتر برپای. گیرد می مایه به خوددرون

  : یابد هاي لفظی نمود می هاي گوناگون و آرایه به شکل استعاره

  خــون مستضــعفان دهــر بــه ةنشســته دیــد

  

ــ  ــب تجلّ ــی اس ــا نفس ــننازنین ــن ک   ی زی

  

  تو هستی مثل فروردین و من فصل زمستانم

                         

  تــو نـــور صــبحی و پایـــان انتظــار بـــی   

  )74ص :ش1373کاشانی،(                         

  که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم به راه

  )4ص :1378، شاخالقی(                          

  مرا سرشار کن با خنده هایت اي بهـار امشـب  

  )13ص :ش1384وحیدي، (                        
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 موسیقی -5

» به نحوي که به گوش خوشایند باشـد  )است( فن ترکیب اصوات«موسیقی در لغت به معناي 

  .)4435، ص 4ج: ش1378، معین(

هارمونی آوایی وصوتی که در : زو به عنوان یکی از عناصر مهم درون متنی شعر عبارت است ا

خاص براي ایجـاد هـارمونی    یشعر سنتی، آزاد و شعر منثور هر کدام شگردهای. آید کالم پدید می

ردیـف و واج آرایـی و دیگـر هماهنگیهـاي     ) کناري، دورنی، بیرونی ۀاعم از قافی(گیرند کارمی هب

  .)27ص :ش1383، زرقانی( »کند صوتی، موسیقی تولید می

  سیقی معنويمو : 5-1

ایـن  که در . باشد می جز آن و موسیقی معنوي شامل مجاز، کنایه، استعاره، تشبیه، مراعات نظیر

 ياز این همه فقط به تشبیه و استعاره که به نسبت دیگر مـوارد بسـامد  ، مقاله به جهت مجال اندك

  . شودباالتر دارد پرداخته می

  تشبیه :5-1-1

تشبیه به خورشید در ایـن اشـعار   . د در شعر انتظار تشبیه استهاي معنوي پر بسام یکی از آرایه

حضرت ، که در آن) ق . ه1370(د باقر فقیه ایمانی همچون این بیت از محم، خورد بسیار به چشم می

  : کند اي طلوع نمی اند که با وجود آن ستاره درخشد تشبیه شدهمی به نور خورشیدي که از پشت ابرها

  المعــاًکنــور شــمس فــی الســحاب 

  

  ال معهـــا نجـــم یبـــین طالعـــاً     

  ) 224ص :ق1412فقیه ایمانی، (    

خود آن حضرت را به خورشـیدي کـه   ة در بیتی از قصید)ق . ه1352(و نیز محمد جواد بالغی 

  : گوید که خشکی و دریا از نور آن روشن هستند کند و می اند تشبیه می ابرها او را در برگرفته

ـ    مس ضـمها و ها هو بین الناس کالش

  

  سحاب و منها یشـرق البـرّ و البحـر     

  ) 267ص :نوري طبرسی، همان(    

باشد که امام  اند برخاسته از حدیثی می این نمود که آن حضرت به خورشید پشت ابر تشبیه شده

 یاع بِفَنتا االمّاَ«: اند آن را در ضمن توقیع مبارك خود به اسحاق بن یعقوب بیان فرموده) عج(زمان 

  )            30ص  :ش1380پور سیدآقایی، (» ارِبصن االَع ابحا الستهبیغَ ذاَا مسِالشَّبِ اعِفَنتاالکَفَ

  : توصیفاتی از این دست را در شعر شاعران فارسی نیز می توان دید نمونه هایی مانند
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  گــداي درگــه آن آفتــاب پنهــانم

  

ـ       صـبر ۀ بی تـو لبریـز شـده کاس

  

  بل او آفتاب شرمنده استکه در مقا  

  )10 ص:ش1383 ، براتی پور(       

ــرد   ــس پـ ــابی و پـ ــرة آفتـ   ابـ

  ) 161ص :همان(                       

آیـد بـه    زمان همیشه با وجه شبه پشت ابر بودن نمـی امام ه تشبیه واقع شدن خورشید براي البتّ

د چاشتگاه که از پشت عالم اسرار ایشان را به خورشی )ق . ه1361(عنوان مثال محمد حسین اصفهانی

  :اند درخشد تشبیه کرده می

  مس ضــحی النهــار اشــرق کالشّــ 

                              

ــالم اال    ــرّ عـ ــن مستسـ ــرارمـ   سـ

  ) 125ص :ق1415اصفهانی، (       

  تشبیه بلیغ  :5-1-2

  . تشبیه بلیغ نیز در این اشعار از بسامد باالیی برخوردار است

  ه بلیغ اسناديتشبی :5-1-2-1

تشبیهی است که در آن فقط مشبآیـد  اسنادي مـی  ۀشود و به صورت جمل ه به ذکر میه و مشب .

ـ   خود می ةدر بیتی از قصید) ق . ه1413(میرجهانی طباطبایی  ۀ گوید که خال آن حضـرت در گون

  . هاي مشک و عنبر است نورانیش ریزه

  و خالـــه فـــی خـــده المنـــور   

  

ــاض عنبـــ      ــی رضـ ــک فـ ــاه مسـ   رفتـ

  )187ص :میر جهانی طباطبایی، همان(     
  

ایشـان و   ةدارد که چهـر  خود بیان می ۀیئرا ةنیز در بیتی از قصید )ق . ه1371(سید محسن امین

پیشـانی او ماننـد    يدرخشد و زلف او همچون شب و سفید روشنی جبین ایشان همچون خورشید می

  : ماه شب چهارده است

   و طللعتهــا شــمس و صــبح جبینهــا

   

   ــدر ــا بـ ــلٌ و غرّتهـ ــا لیـ   و طرّتهـ

  )275 ص:هماننوري طبرسی، (    
  

  : این گونه تشبیه در شعر شاعران فارسی هم مشهود است

  پــري از طــراوت پــري از تفــاهم

  

  منم شاخه و برگ و بارم تو هستی  

  )32 ص:ش1384، وحیدي(         
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  تشبیه بلیغ اضافی :5-1-2-2

تشبیهی است که در آن فقط مشبه به ذکر میه و مشب الیه دیگري  شود و یکی از آن دو مضاف

گویـد دنـدانهاي آن حضـرت از     همچون این بیت از میر جهانی طباطبایی کـه مـی  ، گیرد قرار می

  : یکدیگر فاصله دارند و ایشان طاووس بهشتیان است

ــرق اال ــنّ  افـ ــنان بریـــق سـ   ۀسـ

  

ــ     ــل الجنّــ ــاووس اهــ ــه طــ   ۀو انّــ

  )187ص  :نمیرجهانی طباطبایی، هما(

  :  اي از شعر فارسی و نمونه

  از بیشــه زار عطرهــاي تــازه آیــد

                              

  چون سرخ  گل بر اسب رهوار بهاران  

  )28 ص:ش1363حسینی، (       

  استعاره :5-1-2

ح زبان مـد ، استعاره نیز به وفور در این ابیات وجود دارد از جمله محمد حسین اصفهانی در بیتی

داند زده می ر و شگفترا از ذکر جالل ایشان عاجز و عقلها را از جمالشان متحی :  

ــلّ ــن جاللــه    ک ــدح ع ــان الم   لس

  

ــه      ــی جمالـ ــول فـ ــر العقـ   و ابهـ

  ) 126ص :اصفهانی، همان(          

من دشمنان  ةدارد که قصید خود بیان می ۀیئرا  ةنیز در بیتی از قصید) ق . ه1373(کاشف الغطاء 

  : کند که تیرهاي ترس و وحشت بر جگرهاي آنان اصابت می درد در حالیمی  همردتو را 

ــزّق    ــلّ مم ــداك ک ــن اع ــزّق م   تم
  

ـ ق فی اکبادها الخـوف وا یمرو      ذعرل

  ) 256ص :نوري طبرسی، همان(    

  : از شعر فارسی یهای نمونه

  یکنــد آن آفتــاب پنهــان   طلــوع مــی 

  

  از نگاه ما که مشـتاق نگـاه گـرم توسـت    

   

                   ماند تا فردا که خورشید دکسی بیدار خواهآیا 

ــمت مشـــرق جغرافیـــایی عرفـــانی      زسـ

  )87 ص:ش1372پور، امین (                      

  از چه پنهان ماندي اي خورشید جان پرور هنوز

  )129 ص:ش1381وحیدي، (                      

  آید که تیغ ازدست نـامردان بگیـرد   از دور می

)  49 ص:ش1384، وحیدي(                        
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  نتیجه گیري

در گسترة ادبیات جهان، کمتر آیینی است که موعود خود را از نظرگاه ادبیات و تصاویر هنري 

در این میان با توجه به اشـتراك موعـود شـاعران عربـی و     . مورد تبجیل و تمجید قرار نداده باشد

اي کوچک از عرصۀ بزرگ  تواند نمونه وعود در شعر این شاعران میسراي شیعه، ویژگیهاي مفارسی

توان گفت در شعر انتظار، تصاویر  شعر آیینی باشد و از بررسی مصداقهایی که در این مقاله آمد، می

شود که در بسـیاري مـوارد   متعدد و متنوعی با محوریت یک شخص آرمانی واحد، خلق و ارائه می

  .وجود دارداشتراکی ناگزیر در آن 
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