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 جناح الکاظمیمهدیّ رهیافتی به شعر  ؛مفهوم منتقم
 های بیانی()با رویکرد به شیوه

 1یمحمّدمجید 

 2فرشته جمشیدی

 چکیده

دینی، اعتقاادی و   مسایلترین و پویاترین  جزء بنیادی محمّدمنتقم و ظهور قائم آل  ۀمسئل

و رویکارد واوین    هدویّتمتوان گفت، گفتمان اثربخش که؛ می طوریاست. به جهان امروزسیاسی 

باشد. وقاش افتخاارآفرین   آن در عصر حاضر تنها راه برون رفت اوسان از اوزوا و غربت از خود می

شااعران   توجّاه متعهّد، از دیرباز کاوون  ادبیّاتدر  به عنوان منتقم اهل بیت مهدیّحضرت 

باشد کاه قارآن   یری میشیعه بوده و هست که این موضوع خود مرهون تأث ادبیّات ۀحوز زیادی در

کریم بر اودیشۀ شاعران داشته است. در تبیین رسالت خطیرآن حضارت مضاامینی ناون اوتقاا  از     

، رهبری امّت اسالمی در عصر غیبت، برپایی حکومت عادل و مدیناۀ فاضاله باا     حقّ ۀدشمنان جبه

؛ ای کاه  به گووه، باال برخوردار است یاستعاوت از گفتمان دینی و احتجاجات قرآوی خود، از بسامد

گر شاده اسات. در ایان      تر دارود، ویز جلوه در وجود شاعران که طبعی لطیفمعنویّ تبلور این حسّ 

عناصار زیباا    باا اقتباا   است تا  کوشیده ینی معاصر،یجناح الکاظمی به عنوان شاعر آمهدیّ میان 

 مهادیّ  حضارت ف و ادبی از تفاسیر آیات و روایات متواتر، باه وصا   شناسی و تصاویر هنری

ۀ تعاریفی یدر این پژوهش، پس از ارا پذیری و ماودگاری ببخشد. اثرجامۀ و به شعر خویش  بپردازد

از مبحث منتقم و جایگاه آن در شعر متعهّد عربی، به تشریح مباوی بنیادی این مفهو  و اوواع مضامین 

ها سپس به استخراج ومووه گردد میجناح الکاظمی پرداخته مهدیّ این مبحث در شعر درباره یاد شده 

با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی جهات   های مطابق با این مفهو  از دیوان شعری ویو شاهد مثال

 .شودمبادرت ورزیده می خلق معنا

 . جناح الکاظمیمهدیّ متعهّد،  ادبیّات، مهدیّمنتقم، حضرت : واژگان کلیدی
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 همقدّم

هاا و  است که به فراخاور محتاوای واالی خاود، ساب      ادبیّات از خاصّ ایدینی؛ گووه ادبیّات

، اصول رود به شمار میدینی  ادبیّاتمتعهّد که زیرمجموعۀ  ادبیّاتد؛ ومای می را طلب ی متفاوتاسالیب

ضات دینای و ساجایای    و قواعدی است که رسالت خود را در راستای تبیین مقاوالت ارزشامند وه  

زیربناایی آن در راساتای الگاو     مسایلداوه حول محور متعهّ کند وجستجو می اخالقی اهل بیت

هاای شاعر شایعی    ترین ویژگای مهمّ تعهّد یکی از»کند. به عبارت دیگر، آفرینی ادبی حرکت می

« ن پیامی الهی و اوساوی و هماهنگ با فطرت سلیم بشاری اسات.  شود، شعری که متضمّمحسوب می

اصل منتقم است  به ویژه مهدویّتمتعهّد، مسئلۀ  ادبیّاتول ترین اص(. از بنیادی166: 1392 )اوصاری،

از ایان رو؛  سیاسی عصار معاصار اسات.     مسایلترین و کارآمدترین ا که خود به تنهایی از حسّ

شاعران معتقد و متعهّد شیعی هرکدا  به ووبۀ خود و طبق ویاز و اقتضائات زمان به وحوی دربااره آن  

ارادت خالصااوۀ خاود را باه    از جمله شاعران متعهّد است کاه   اظمیجناح الکمهدیّ اود.  سخن گفته

در قالب اشعاری پر مایه و جاوداوه به استمداد از تصویر پردازی ذهنای   اما  زمانساحت مقدّ  

، تصویرپردازی ذهنای باه معناای    که به آن اشاره شد همان طوراست.   داشتهابراز و رویکرد بیاوی 

گیاری از عنصار خیاال اسات. در     ها در قالب کلمات و با بهاره و اودیشهتجسّم و بازآفرینی افکار 

به  ، به فراواوی اشاره شده است. در دعای ودبه ویز از اما  عصرمنتقم روایات فراوان دربارۀ مفهو 

آن کاه  کجاست  ؛«أَیْنَ الطَّالِبُ بِدَ ِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَالءَ»یاد شده است:  عنوان منتقم خون شهدای کربال

در ویاز،  در مجمع البحرین  (.292/ 95: 1384مجلسی، « )خیزد؟به خون خواهی شهید کربال به پا می

َسْيِن  ِإَذا َخَرَج اْلَقاِئم   :حدیثی آمده است ب  ِبَدِم اْلح  ث  ال ور   َيْطل  واط ِم ب  ْهوا  الودط
َ
ْحون  ه ََ    ُ وو َو َيق  َو ه 

َرِ [ را طلاب   خروج کناد، خاون حساین    هنگامی که قائم". (234/ 3 : 1375. )طریحی، ]التِّ

 "ماا هساتیم.   خواه حسینکند و می فرماید: ما اولیای د  هستیم و طالبان خون ایشان و خون می

ِه َتَعو» :فرماید میویز  اما  صادق ِت اْلَمَاِئَكة  ِإَلى اللط َسْيِن ْبِن َعِليٍّ َما َكاَن َضجط ْمِر اْلح 
َ
ا َكاَن ِمْن ه اَلى َو َلمط

ْم ِظاط اْلَقاِئِم  ه  َله  َقاَم اللط
َ
َُ  َفأ َك. َقا ِبيِّ ََ َك َو اْبِن  َسْيِن َصِفيِّ ْفَعا  َهَذا ِباْلح  وَتِقم  َلوه   َقاَلْت  َيا َرثِّ ي  َْ

َ
َُ ِبَهَذا ه َو َقا

د، را باه قتال رسااودو    در آن ساعتی که دشمنان، حسین". (68، 51: همان)مجلسی،  «ِمْن َظاِلِميهِ 

که واله سر داده بودود، خطاب به پروردگار عرض کردواد: پروردگاارا، آیاا باا      فرشتگان در حالی

را به آوان وشان  خداوود متعال شبح قائمگاه  آنکنی؟  حسین برگزیده و فرزود پیامبرت ننین می

فاراز از   در دو ."اوتقا  خواهد گرفت پس از اشاره به آن فرمود: این قائم از دشمنان حسین ،داد
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 را طلاب  باا یااری اماا  عصار     خواهی حسین فرازهای زیارت عاشورا ویز از خداوود، خون

از قااتلین   بن حسان  هدر تمامی این روایات بالفاصله بعد از خروج، اوتقا  حضرت حجّ .یموما می

خواهی است و به تعبیاری  است، گویی که هدف از خروج همان خون تأکیدبزرگوارشان مورد  جدّ

اهل یعنی ظلم به  ؛رود در امتداد همان ظلم بزرگ بشری می ۀی توان گفت ظلمی که امروز بر جامعم

خورد، شکایت از  به نشم میمجموعه از دیگر موضوعاتی که در اشعار شاعران این  است. بیت

ج شاعران ملتمساوه از خداوود منّان، تعجیال در فار   ،رو است. از این رواج ظلم و ستموضع موجود و 

ظلم و جور را از بن برکند، عدالت آساماوی را برپاا   ریشۀ پا خیزد و  کنند تا به موالیشان را طلب می

در این  ؛ لذا(53: 1396جمشیدی، . )، حکومت خدایی را بنیان وهد و دولت قرآن را زوده ومایدوماید

منتقم و جایگاه آن های زیبای این شاعر در تبیین اصل به نکامهکلّی  یم با وگاهیهست جستار برآن

 بپاردازیم. هاا   آن متعهّد، و با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مضامین زیبای وهفته در ادبیّاتدر 

های سااختاری مادایح در   ترین ویژگی مهمّ اود تا با پرداختن بهاین جستار بر آن بوده وگارودگان در

ختاری در شعر جناح الکاظمی های سا ها و ظرافتتصویری واضح از زیبایی مهدیّباب حضرت 

تار در طیاف   برای پی جویی و پاسخ به سؤاالت پژوهش، به بررسای عمیاق  را به ومایش بگذارود. 

-گسترده تر با تکیه بر مفاهیم وظری پژوهش، ویاز هست که در تنۀ اصلی این جستار پی گرفته می

 شود.

 ادبیات نظری پژوهش -1

 : پرسش پژوهش1-1

 زیر است: ر پاسخ به پرسشهدف اصلی در این جستا

رویکرد ها وجلاوه هاای ادب متعهاد در دو گساتره صاورت      ترین ا ترین و حسّبنیادی -1

 کدا  است؟ ،ن پرداختهه آاصل منتقم ب درباره را که شاعر در اشعار خود ومحتوا

 این رویکرد های متعهد وشاعراوه از نه جایگاهی در ادبیات تشیع برخوردار است؟ -2

 ژوهش: فرضیّۀ پ1-2

فرضیّۀ اصلی این پژوهش آن است که شاعر با رویکرد متعهّداوه و شاعراوه و پرداختن به اصال  

 منتقم بر اهمیّت جایگاه این مضمون در گسترۀ ادبیّات و فرهنگ تشیّع مهر تأیید زده است.
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 پژوهش اهمیّت: 1-3

باه اهال   هاا   آن  و تمسّا  وظر ادیباوه، عاطفۀ صادق در بیان دقّتجایگاه شاعران متعهّد به لحاظ 

های قرآوای و  (. در میان شاعران متعهّد که به آموزه54: 1396، همانروشن و مبرهن است. ) بیت

جناح الکاظمی شاعر معاصر عراقی اشاره کرد کاه باه   مهدیّ توان به اود، میل شدهمتوسّ اهل بیت

باا بررسای   ارزاوی داشته اسات.   خود را در محضر اهل بیت ۀشعر متعهّد راه یافته و ارادت خالصاو

بار اساتخراج واوآوری و     اشعار دینی با رویکرد زیبا شناسی در شعر شاعران متعهّد و واوپرداز عاالوه  

باه رساالت    توجّاه سازد. باا  تواود عواطف شاعر را برای ما آشکار های ووین در این زمینه، میدیدگاه

گساترده در   ق ریختۀ کربال، در میان دو پاژوهش های به واحبه عنوان منتقم خون خطیر اما  زمان

شود که باه بررسای   جناح الکاظمی صورت گرفته، اثری دیده ومیمهدیّ قالب پایان وامه، که در باب 

باشد. لذا مقالۀ حاضر در پی تشخیص ننین ضارورتی وگاشاته    شاعر پرداخته ۀاین شیوۀ ادبی در سرود

حضارت   خصّباال های زیبایی از سیمای اهل بیتند جلوهبتواو تا کوشندمی وویسندگانشده است. 

 بنمایاوند. ،های زیبا در شعر شاعر ومود یافته استرا که در قالب نکامه حسنالبن  ةحج  

 پژوهشۀ : پیشین1-4

به رشاتۀ تحریار درآماده     مهدویّتاوتقا ، اوتظار، غیبت و  درباره های بسیار ها و پژوهش کتاب

« و ظهاوره مهادیّ  االماا  ال »توان به این آثار اشاره کرد: کتاب  کران می بیاست که از این دریای 

( 1386« )، نرا و نگوواه مهدویّتدشمنان »، کتاب حسین حسینیسیّد  جواد وسیّد  ( ووشتۀ1985)

 تجلّای »مقالۀ  ننین هم( ووشتۀ براهیم امینی، و 1379« )دادگستر جهان»، حامدیمهدیّ محمّدتألیف 

یازدهم از  ۀآقایی در شمارسیّد  مسعود پورسیّد  از« زمان در اطاعت از ولی فقیه استبه اما   محبّت

ه مشرق موعود، به زمینه سازی ظهور و ضارورت آن باه عناوان رساالت بازرگ منتظاران و       مجلّ

ها و مالقات با اماا   راهبردهای دولت حاضر برای رسیدن به آن پرداخته است. و مقالۀ کاروان قمی

هفتم از همین مجله به بررسی و تحلیل دیادار جمااعتی از    هسماعیل اسماعیلی در شماراز ا زمان

ف و در ایان  ا مشارّ به ساامرّ  بزرگان و شیعیان استان قم که به قصد زیارت اما  حسن عسگری

مهادیّ  ی والدت ادّعاا  ل گشتند و مقالۀ دیگار باا عناوان بررسای    یوا سفر به زیارت اما  زمان

الدین رضاا واژاد    علی فالح علی آبادی و عزّ محمّدزمان در روایت ا  هاوی از در آخر ال موعود

ی ا  ادّعاا  ت با تکیه بری بهاییّادّعا ۀ اوتظار موعود به بررسی و وقدنهل و یکم از مجلّ هدر شمارکه 
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 تار  بیش یومود هم که مسئلۀ اوتقا  حضرت ولی عصر« أدب الطّف» دربارههاوی پرداخته است 

خود با عنوان  ۀاز جمله زهرا سوروی در رسال ؛هایی نند به رشتۀ وگارش درآمده است وامه یاندارد، پا

، داوشاگاه رازی(،  1390« )کتاب أدب الطفاوّل تحلیل محتوایی و ساختاری رثای حسینی در جلد »

اهلل  عازّت اسات. افازون بار ایان،     های شعری در آن پرداختهترین مضامین و اسلوبمهمّ به بررسی

، داوشگاه رازی( به تحلیل محتوایی و سااختاری جلاد دو  ایان کتااب و     1394وژاد در سال )اریدیّ

داوشگاه رازی( باه   1396جمشیدی در سال ) ۀداوشگاه رازی( و فرشت 1396کبری عزیزی در سال )

ین در الجما جای ب را در جلد نهار  و پنجم این اثر، مورد بررسی قرار داده اود. وسا  مهمّ ترتیب این

جنااح الکااظمی )بررسای داللات و ترکیاب      مهدیّ های طلبی در شعر شیوه»رسالۀ خود با عنوان 

جناح الکاظمی پرداختاه  مهدیّ های طلبی و استعمال آن در شعر (، به بررسی شیوه1396« )عبارات(

مهدیّ وقد و بررسی رثای اهل بیت در شعر »ای تحت عنوان است. معصومه صارمی ویز در پایان وامه

به  توجّهپرداخته است. با  این شاعر (، به تحلیل و بررسی رثای اهل بیت1396« )جناح الکاظمی

که به صورت گسترده باه بررسای مسائلۀ     بررسی هایی به عمل آمده، پژوهشی جامع با این عنوان

  وشده اسات.  اوجا جناح الکاظمی با رویکرد مبتنی بر زیبا شناسی ادبی بپردازد،مهدیّ اوتقا  در شعر 

تحقیاق پایش رو،    مقالۀ حاضر در پی تشخیص ننین ضرورتی وگاشته شده اسات و  به همین جهت

در بازگردان آیات قرآن به زبان فارسی از ترجمۀ  پژوهشی وو در خصوص این موضوع خواهد بود.

 مهدی فوالدوود استفاده شده است.دکتر محمّد آقای 

 پردازش تحلیلی موضوع -2

ویاژه   یمعاصار جایگااه   ادبیّاتاست که در  متعهّد های تیکی از شخصیّلکاظمی جناح امهدیّ 

بود، دفااع از اهال    قایلترین رسالتی که الکاظمی برای خود مهمّ میان شاعران اوقالبی و آیینی دارد،

 احتجاج و احیای عقیدهو بیان مناقب ایشان و مبارزه با دشمناوشان با سالح هجو و  بیت پیامبر

که دربردارودۀ محتوایی بسیار عمیق است و خود باه تنهاایی باه    و دفاع از آن مکتب است والیت 

 ۀمسائل  ،باه خاود معطاوف داشاته اسات     را  زیادیادیبان  توجّه که مبدّل گشته یهای مقوله یکی از

باشاد. از  کار رفته در شعر وی می، هستۀ اصلی مضامین بهخواهی اما  حسینطلبی و خون مبارزه

یم تا به واکاوی سیمای منتقم در اشعار متعهّد شاعر باا اساتمداد از   هست در این جستار برآن ،این رو

 اودازیم.میحیات شعری شاعر به  در ابتدا وگاهی گذرا ؛ لذاعناصر زیبا شناسی صورخیال بپردازیم
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 جناح الکاظمی مهدیّ : گذری بر زندگی 2-1

د به اهال بیات   ه از شاعران برجسته ومتعهّل کاظمیّکاظمی شاعر معاصر عراقی، اهالجناح مهدیّ 

در جاوار اماا     ،های مشاهور کاظمیّاه  هکه یکی از محلّ« النوامی ا ّ»ۀ است که در محلّ پیامبر

به دویا آمد و رشد یافت. جناح الکاظمی وزد علماای بازرگ عاراق     موسی کاظم و اما  جواد

ی مباحث علمی و دینی )مخصوصاً علو  تفسایر  عدوان حجازسیّد  شیخ حامد واعظی و شهید نون هم

کااظمی از  ه فارا گرفات.   در مکتب شریف مرتضی در کاظمیّا  1956و تجوید( و ادبی را در سال 

ی و بّا متن به ویژهعرب  ۀاشعار شاعران برجست ۀورزید و به مطالعشعر عشق می و ادبیّاتکودکی به 

تفسایر   باه ویاژه  علو  دینی  درگسترده  یالعاتاط ،او عالوه بر مطالعات ادبی  پرداخت،جواهری می

. شاعر دارای نهار دیوان آمد به شمار میقرآن کریم  ۀقاریان برجستاز  علم قرائت داشت و قرآن و

 به مادح و  "تعلمت من الحسین"ها وی باعنوان  است، که یکی از دیوان اهل بیت ۀشعری دربار

در وتیجه با این سیر در  (.26: 2015 )کاظمی،. تاس هتحلیل وقایع کربال پرداخت رثای آن حضرت و

در درون شااعر باه    باه اهال بیات    دلبستگیتوان گفت که این زودگی علمی و ادبی شاعر می

صورت شوقی قلبی ومودار گشته و در وهایت بر قلم اشعارش جاری گشته است که این  همگان بر 

 (.30 :1396کنند. )صارمی، بودن وی اذعان می محبّ اهل بیت

 متعهّد ادبیّاتآن در ۀ : منتقم و مقول2-2

األمرَ عَلی فُالنٍ أو مِن فالنٍ:  -وَقَماً و تنِقَّاماً مِن فِالنٍ: او را تنبیه کرد :منتقم در عربی از ریشۀ وقَمَ

جویی کرد. وَقماً الشّیء: آن نیز را به سرعت خورد. )ابان  ت اوجا  کار بد از او مؤاخذه و عیببه علّ

 شده بررسی طالب، منتقم و ثائر ۀصفت اوتقا  گیروده در روایات با سه واژ(. 97 /4: ق1414 ،رمنظو

نناان کاه در   تر گفته شد به معنای مجازات و کیفر دادن است، واه آن  که پیشننان است. اوتقا  هم

یاا   هاا  شود، که اشخاص بر اثر عاد  گذشات در برابار خالفکااری    فارسی امروز از آن فهمیده می

ی مصلحت خود را در عفو و گذشات در وظار   زوند و حتّدیگران دست به عمل متقابل می یاه اشتباه

زیرا اوسان در بسایاری از ماوارد بایاد عفاو و      ؛پسندیده ویست یاین صفت مسلماً صفت .گیرودومی

ظاور از  من در اصاطالح، امّا  (383/ 10: 1380بدارد. )مکار  شیرازی، مقدّ گذشت را بر مقابله به مثل 

اوتقا  این ویست که خداوود هماوند کینه توزان به مقابله برخیزد و در برابر اعمال دیگاران واکانش   

بلکه منظور از اوتقا  الهی آن است که عدالت محوری و ناره اودیشای خداوواد ایجااب     ؛وشان دهد
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فحۀ روزگاار  ت فاسد و غیر قابل اصالح را که امیدی به هدایتشاان ویسات، از صا   کند که جمعیّ می

 ۀگاهی ماکر با کلما یاد شده است. « مکر» ۀمحوکند. از ناره اودیشی خداوود در آیات قرآن با واژ

و گاهی مکار باا    «جویان است خداوود بهترین ناره»، «وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ»خیر ذکر شده ماوند: 

 جز بد اودیشه و وقشه» (43)فاطر/  «یِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّوَ لَ»: ماوند ،است آمده "ئسیِّ ۀکلم

وشش ها برای پ نیزی ویست که ما اوسان منظور از مکر الهی آن» ،.«کرد وخواهد احاطه صاحبش به

در  مکار مفهاو   امّاا   زوایم، کنیم و دست به خدعه و فریب و ویروگ میمان از آن استفاده میضعف

مکار   .گاهی توأ  با خرابکاری و افساد اسات  که اودیشی است ه نارهی هرگووابه معنعرب،  ادبیّات

ر  )مکاا  «کامل دارد. ۀاحاطها  آن های و ویروگ ها طرح ها و وقشه ۀالهی آن است که خداوود به هم

 خدا به را مکر که دیگر متعدّد آیات و بحث مورد ۀآی از منظور (. بنابراین383/ 10شیرازی، همان: 

 دعاوت  این جلو خواستند می خود شیطاوی یها طرح با مسیح دشمنان که است این دهد می وسبت

 هاای  وقشاه  و تادبیرکرد  آیینش پیشرفت و خود پیامبر جان حفظ برای خداوودامّا  ؛بگیرود را الهی

وَ مَکَارُوا وَ مَکَارَ اللَّاهُ وَ اللَّاهُ خَیْارُ      » :گویاد دیگر می موارد در ننین هم و شد آب بر وقشها  آن

( یانش یآ و او واابودی  برای مسیح دشمنان سایر و یهود)ها  آن»(، 54)آل عمران/ « ماکِرِینَالْ

 جویاان  نااره  بهتارین  خداوود و کرد، جویی ناره( آیینش و او حفظ برای) خداوود و کشیدود وقشه

   .«است

 و کاواد  معلومااتی ها  آن که نرا گیرد، می پیشی همه های وقشه بر خدا های وقشه است بدیهی»

 واانیزی  قادرت  خاود  یها طرح کردن پیاده برایها  آن است، پایان بی خداوود علم و دارود محدود

خداوود متعال، در  (.567-2/565 شیرازی، همان: )مکار   «است. پایانبی او قدرت که حالی در دارود

 کند: می معرّفیشریفۀ زیر خود را منتقم 

َتَقْمنَ » َْ ْغَرْقنَ َفا
َ
ْم َفأ وا ِبآيَ ا ِمْنه  ب  ْم كذط ه  َط ْم ِفى اْليمِّ ِبأَ وا َعْنَه ا َو كَ اِتنَ اه   َ از آن هاا  "( 136 /)اعراف «يَن اِفلِ ا َغوا

نون که آیه های ما را تکذیب کردود و به آن ها بی اعتنا  ،اوتقا  گرفتیم و در دریا غرقشان کردیم

 ."بودود

هِ » و َعْبِد اللط ب 
َ
َُ ه ْمرِ  7َقا

َ
ا كاَن ِمْن ه َسيِن  َلمط ِت اْلَمَا  7اْلح  كَ  ِئكة  َما كاَن َضجط ِه ِباْلب  ْفَعا  َهَذا اِء َو َقاَلْت ي  ِإَلى اللط

َسيِن َصِفيِّ  ِبيِّ  َک ِباْلح  ََ ْم ِظاط اْلَقاِئِم  َک َو اْبِن  ه  َله  َقاَم اللط
َ
َُ َفأ وَتِقم  ِلَهوَذا 7َقا َْ

َ
َُ ِبَهوَذا ه  اماا  صاادق  » ،«َو َقا

ه به شهادت رسید؛ مالئکه با گریه های بلند به درگاه خداوود، ضاجّ    حسینفرمود: وقتی که اما
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حضارت   ۀشما و پسر پیغمبر شاما اسات. خداوواد ساای     ۀ، برگزیدو گفتند: این حسین ودکرد

: 1369 ،کلینی) «.گوار اوتقا  حسین را می گیر ررا به مالئکه وشان داد و فرمود: با این بز مهدیّ

وین روایات بالفاصله بعد از خاروج، اوتقاا  حضارت    در تمامی ا. (1/465  از قااتلین جادّ   ةحج 

و باه تعبیاری    باشاد  میخواهی که هدف از خروج همان خوناست، گویی تأکیدبزرگوارشان مورد 

اهال  یعنی ظلم به  ؛رود در امتداد همان ظلم بزرگ بشری می ۀتوان گفت ظلمی که امروز بر جامعمی

شده اود، اوتقا  از ووع اوتقا  الهای اسات. از قااتلین     معرّفیمنتقم  ناگر اما  زما است. بیت

. گیردخداوود اوتقا  می ۀبلکه به عنوان ومایند ؛وه برای فروکش کردن خشم شخصی خود حسین

 در شیعه مختلف هایفرقه که است یمسایل جمله از ایشان ظهور و زمان اما  ۀبه طور کلّی، مسئل

 شعرشاان  موضاوع مسائله را   این همواره یشیع شاعران حال عین در دارود الفاخت هم با آن مصداق

که با زبان  استی ادبیّات ،اوتقا  ادبیّاتبنابراین؛  .اودبرشمرده اساسی مفاهیم از یکی را آن و داده قرار

 محساو  و  یبه شکلخواهی  قیا  برای اوتقا  و خون بخشد. شعر آیینی را رووق می بلیغ و رسای خود

 .اسات  داشته به دوبال های احساسی ا روحی عمیقی را  شعرا جاومایه گشته و جنبش در شعر لمو م

تارین و   گیرود، درحقیقت برجساته  می به کار ادبیّات هایی که خداوودگاران سخن در شعر و احسا 

خود  ها، سجایای اخالقی، باورهای قلبی ا آسماوی(  ارزش ها و های دینی )اصالت ترین آموزه باشکوه

هاا  کاربال حاسّ ایثاار و فاداکاری را در وجادان اوساان       ۀحادث. »کنند شعر لحاظ می پدیدۀرا در 

اجتماعی دامن زد؛ امری که بنیاان و   تحوّلبراوگیخت و بلوغ فکری و آگاهی آوان را برای تغییر و 

ان ی تحات عناو  ادبیّاات گیاری  این امر، شاکل  ۀگردد. وتیجاسا  هر اوقالب و خیزشی محسوب می

با مخاطب قرار دادن دو ویروی وجدان و عقل آدمای، باه دوباال     ادبیّات. این است «دعوت ادبیّات»

سازی آوان است. سادگی و عمق بیان، وضوح کال ، پرداختن به جواواب  جذب ویرو و بسیج و آماده

 معرّفای ن های دینی که اوقالب را تنها راه پیشروی مسالماوا لل شدن به استدال، متوسّمسایلمختلف 

، منتقم (. حضرت قائم79-74: ق1419)زراقط، « است. ادبیّاتهای این کرد، از جمله ویژگیمی

و عدالت است و حقّ  که اسال  دینجا  آن از»ی اوتقا  گیروده از ستمگران و متجاوزان است. ابه معن

 تحقّاق ر راساتای  ن دان و متجااوز ام و عملی هستند، اوتقاا  از ظالما  ، اسال  مجسّمعصومین ۀائمّ

 مهادیّ نرا این وصف باه اماا    که  اینامّا  ن( است.اوااهداف اسال  )حفظ اسال  و حقوق مسلم

دیگر  سویظلم در زمان آن حضرت گسترده و از  ی  سوباید گفت: از  ،اختصاص پیدا کرده است



  رهیافتی به شعر مهدیّ جناح الکاظمی ؛مفهوم منتقم

 
  

115 

 

در واقع اماا   دیگر آماده وبوده و  ۀآماده است که برای ائمّ عدالتامکاواتی برای  برای اما 

(. جناح از این مفهاو  را در  110/ 22: 1384مجلسی، « )کند. محقّقتواود این وصف را می زمان

 کند:اشعارش به زیبایی ترسیم می

مَ َيا َصاِح  وِبنَ  ْت اقَ َض  َقْد  اِن َب الزط  وَر د  ا الص 

ووووِ  لِ ٍب لِ َنوووويْ ِلَز  وووولن  اِد لِ َسووووْج ْلَ لطط  ورِ ح 
ووي ِفوودِ يِّ َيووا َ وو وو تَ َا بَ ْر ِم َكوووْ اِّ َيووي ك   وح  ل 

 

ْح  َو  اِبمَ َفووو ِع ِضووولْ ى لِ َمَتووو  وووِسوووم   رو  ٍن َت  

َسوووَدم  الْ  ووووفَ ب   ُْ َز َيووو مْ ِن َلووويْ ح  وووه َيف   َ  ور  ا
  يِع ِموووْن ِضوووِة الرط َعووووْ لَ بِ 

َ
َهوووزَ ْح ه َِ وووا  وح  ا َتب 

 

 ( 4/120: 2015 )کاظمی،

]ساقط   محسنو  ما به تنگ آمد، کی برای اوتقا  پهلوی فاطمه ۀای صاحب الزّمان! سین -1»

 خون حسین طوفاوش هناوز  ،برای اوتقا  زینب، دشت کربال، پیکرها، گلوها -2کنی؟ شده[ قیا  می

اوادوهش را   ،ایشود و با واله و سوز شیرخوارهآقای من! کربال هرروز ومایان می -3 خروشان است.

 « .کندفاش می

و به ایان  دهد  میمورد ودا قرار ، ایشان را برای بیان مقا  واالی پیامبر قصیدهاین  شاعر در

کناد.  بیاان مای   خود را به حضرت ولی عصر ۀو عاطف محبّتترین روش ممکن طریق به سریع

و  ساتن باه پیاامبر   ، از اسلوب ودا برای توسّال ج این ابیات ضمن مدح پیامبر شاعر در

شاعر ابراز اوادوه دل  توان گفت، از این رو؛ میاست.  ومودهو شفاعت ایشان، استفاده  توجّهدریافت 

دوزد که روزی خواهد آمد و اوتقاا   دهد و نشم به دستان منتقمی میخود را با اوتظار فرج تسلّی می

 خواهد گرفت.

  ادبیّاتگیری انتقام و چگونگی راهیابی آن به حوزۀ شعر و : شکل2-3

مراهای وکاردن   از ه وادامت  و رتحسّا  حادثه، زماوی قرب دلیل به اودکی پس از واقعۀ عاشورا،

 قیا  توّابین ها ، از جمله آنشد متعدّد هایقیا  خیمه زد و زمینه ساز یو یاران بر افکار عموم اما 

باا   رساد. می اوج در آن به امیّهبنی هجو و جوییاوتقا  روح ودر اشعار شاعران مشهود است بود که 

به تدریج جلوه یافت.  ادبیّاتدر  تر بیش یکربال، ابعاد و پیامدهای آن، با حجم ۀفاصله گرفتن از واقع

در آن رواج  خواهی ایشان از قاتالنو خون مضمووی متفاوت و جدید با عنوان امید به اما  زمان

: 1394)دیااری واژاد،   « در آن ومایان شاد.  مهدیّو اوتقا  اما   مهدویّتموضوع  نون همیافت. 

به دست گرفتن رهبری سیاسی و دینی جامعاه،  قدرت، و ۀ صحن در حضور عبّاسیان هاشمی با(. »37
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 به عنوان مرتکبان جنایت کربال، از بین رفته و به زعم بسیاری، قاتالن اما  حساین  دولت امویّ

در میان اهل ادب، سار   تفکّر بازتاب این طرز (46: 1389اوصاری، )« اود.به سزای اعمال خود رسیده

، وسبت باه  ه بر بیان حزن و اودوه از مصیبت حسیندر مراثی، عالو»بر آوردن شاعراوی بود که 

)شامس  « بالیدواد. و به خود می کردود میان، اظهار شادماوی ان ستمکار به دست عبّاسیّمجازات امویّ

امویان در شعر حسینی  ، سزای اوتقا  خواهی ازعبّاسیّۀ (. بنابراین، در اوایل دور224: ق1426الدین، 

ان جایگزین آن گردید. ایان مضاامین را باه    گاه رضایت از عبّاسیّضعیف و روگ حزن و اودوه، و 

 توان یافت:می (ها.ق 296 – 247) 1خصوص در اشعار ابن معتزّ

َموووووووووِويِّ 
 
 يَن َجَزْيَنوووووووووا اْ 

َموووووَن الْ  ََ ووووووا   َبْغوووووِي َوَذاق 
ْحوووَل  َوَلوووْو  ََ  َضووواَ   ن  َقوووْد  

 

مْ   ووووواه  َِّ ووووووا َوِد  َ  َكَموووووا َدا
َ  َوَحووووو واوا ِم ْ ا  َ  َلَموووووا َخوووووا

ووووووووان    ِّ ِبووووووووالطط  َدم    َمجط
 

 (1/113 :1415، ابن المعتزّ ؛1/314: 1409، شبّر)

گووه رفتاار کاردیم، کاه باا اهال       همان انبنی امیّه را به سزای اعمالشان رساودیم، و با آو -1»

ها  آن ( ظلم و ستمشان را نشیدود، و به تاوان خیاوتشان،ۀآوان قیمت )وتیج-2 رفتار کردود. بیت

 «رفت. سر سرزمین کربال ریخته شد، به هدر می و اگر ما وبودیم، خووی که در -3 ردیم.را هالک ک

، عمدتاً با طارح مسائلۀ   های الکاظمی در رثای اهل بیتپیش از این ذکر کردیم که مرثیه

 کنیم:یابد. در ومووۀ زیر به آن اشاره میاوتقا  خواهی پایان می

 اِئووووووووود  ا قَ ََ َد ْنوووووووووِع 
 َف َيووووَ وووووْ 

ْ
 اد  ي َغووووتِ أ

ووووو وووووذ  آخ  ََ  ا 
ْ
 َر َموووووْن أ

 

وووو   َویَحوووو ٍا ْضوووواط فَ ك 
وووووووو لِ ا  امِ َحوووووووو  یَو ِل 

يْ ِفووووو اط َظوووو ََ  یَو َنوووووي 
 

 (3/214: 2015 )کاظمی،

پارنم را   حالی کهفردا در  -2است. ا هفضایل و خوبی ۀما رهبری داریم که دربردارودۀ هم -1»

 «گیرد.اوتقا  وینوا را می -3کند خواهد آمد. حمل می

 ی خطیار را رسالت و ماأموریت  مهدیّوق دلیل این فضل و برتری حضرت شاعر در ابیات ف

 ؛داواد ای و همگاوی میداود که در هدایت و ارشاد امّت دارد و ویز این رسالت را جهاوی فرا منطقهمی
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است و در مدح ایشان دستی دارد، کرامات و  اهل بیت ۀلذا الکاظمی به عنوان شاعری که شیفت

 را در جای جای قصایدش به رشته وظم در آورده است.  مهدیّدستگیری حضرت 

وقَ َ َيبْ   َ  يَهوادِ َک الْ ور  ي 
 

 ااِليَنوووووَليَ  ْت اَر ا َجوووووذَ إِ  
 

 (165/ 4، )همان

 «های ما بر ما ستم کنند.اگر شب ،وور هدایت گرا باقی خواهد ماود»

ه است، نراکاه  و استعارۀ مکنیّه مجاز عقلی با عالقۀ زماویّ« لَیَالی»، «جَارَت لَیَالِینَا»در بیت زیر، 

به )اوسان( را حذف کرده و یکی از مشبّه گاه،  )شب( را به اوسان تشبیه کرده آنمشبّه در آن شاعر 

ه و مکنیّا  ۀاوساوی به آن بخشیده است که اساتعار  ۀآن ظلم و ستم کردن را آورده و جنب ؛ یعنیلواز 

 را به شب وسبت داده است.صورت، ظلم و ستم مرد   و شاعر به اینتشخیص است 

 سراید:  می این گووهو در جای دیگر 

 يَ َ وووو
ْ
ووووخ  أ ََ ووووْو يَ  اَره  ذ    ام 

 

 انَ ِدي  َمْهووووووو ا َقوووووووامَ ذَ إِ  
 

 )همان(

 «قیا  کند، اوتقا  او را خواهد گرفت. مهدیّکه اما  زماومان حضرت گاه  آن»

کردن موضاوع اوتظاار   توان استنباط ومود که هدف شاعر از مطرح گفته شد؛ ننین می نه آناز 

 موعاود مهادیّ  کربال را در ظهور ۀ اوّالً اوتقا  حقیقی از عامالن جنایت حادث که فرج، این است

وسیله تر  را در دل ساتمکاران و امیاد را در قلاب ساتمدیدگان     به این لحظه شماری کرده؛ ثاویاً 

با تکیه بر مضامین  (.58: 1393 اود که ظالمان به سزای اعمالشان خواهند رسید. )دیاری وژاد،پراکنده

 توان به دو ووع تقسیم کرد: یاد شده در شعر جناح الکاظمی، اوتقا  را می

 : انتقام دنیوی2-3-1

و دیگر  ، اوتقا  خون اما  حسینمهدیّ، در زمان ظهور اما  متعدّد بنا بر آیات و روایات

راجع به فرموده خدای تعاالی:   قاز حضرت اما  صاد»شهدای بزرگوار کربال گرفته خواهد شد. 

و هار  » ،(37/)اسراء؛ «فْ فِی الْقَتْلِ إِوَّهُ کَانَ مَنْصُورًایُسْرِ فَلَا سُلْطَاوًا لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ»

بااد  او حکومت و تسلّط دادیم ]بر قاتل[، پس م که ما برای ولیّالبتّه آن که مظلو  کشته شود، پس 

 محمّاد آن قائم آل ]بیات[  »، پرسیده شد؛ فرمود: «در کشتن اسراف کند که او منصور است

کشد. پس ننان نه اهل زمین ]دشمنان او را[ می است، خروج می کند و به ]اوتقا [ خون حسین
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اوج ایان واقعاه را باا    (. الکاظمی 226-225: 1376)بحراوی،  «را به قتل برساود، مسرف وخواهد بود.

استمداد از استعاره که معموالً کارکرد آن برای خیال اوگیری و خلق تصااویر شااعراوه اسات، باه     

شخصی و فردی اسات،   ات خویش را که کامالًکه شاعر عواطف و تجربیّجا  آنکشد. از تصویر می

 ت ویاژه و را با حفظ کیفیّا  یاد شدهات کند و تما  تالش او این است که تجربیّ در شعرش بیان می

شاهدای   در این ابیات، به عنوان منتقم خاون  از اما  عصرآن به دیگران منتقل کند. وی  خاصّ

 کند: کربال یاد می

 
َ
وووومْ ي دَ الِ َعوووومَ اق  الْ َد ْحووووه  يرِ ْجووووا تَ ع 

 َد ْهووتَ  َوَلووْن 
ْ
ووْف  قِّ َحوووَ  ه  رِ تْ وِ اْلوو َو  ِع الشط

 

وو ْن ى َمووَلووعَ   ه  الطط  رِ َغووْد الْ وت  بِ اغ  َ وومط
 َلوووإِ 

َ
 يَ  ْن ى ه

ْ
وووأ ووووْ مَ َذ الْ خ  وووع   ود  ِبال ط

ْ
 رِ أ

 

 (3/162: همان )کاظمی،

و  -2کند. اش  جاری می ،که طاغوت با ویروگ به او زهر دادهای بزرگی برای کسینشم -1»

 «.نشم هرگز آرا  وخواهد شد ،که حضرت موعود اوتقا  وگیردشفع و وتر تا زماویحقّ  به

ر کارده کاه دارای نشام اسات.     وی تصوّنون اوسا را بزرگیمفهو  اوتزاعی اوّل شاعر در بیت 

اوساوی به آن بخشایده اسات کاه     ۀآورده و جنب)اوسان( را حذف کرده و از لواز  آن مشبّه گاه  آن

باشاد و  که لفظ مستعار جامد است پس استعاره اصالیّه مای  جا  آناز استعاره مکنیه و تشخیص است.

در ه، استعاره از ووع مجارّده مای باشاد.    ذکرکرد را (نشمانله )نون شاعر یکی از مالئمات مستعار

 بیت آخر در تعبیری زیبا این ننین از فراگیری ویروگ زماوه، سخن گفته است.

باه از آن   هگفته شد، استعاره مبتنی بر تشبیه و در واقع تشبیهی است که تنها مشابّ  نه آنبرپایۀ 

پایان قصاید الکاظمی زون برآن، (. اف287 :1379 باقی ماوده و باقی ارکان حذف شده باشد. )رجایی،

توسّل و طلب عفو و بخشایش، شفاعت وگاهی به شکل دعایی و سرشار  نون هممعموالً با مضامینی 

 باشد.از امید و عاطفه می

 گوید:کند و میشکایت می جناح الکاظمی، در قالب اشعار زیر به اما  زمانمهدیّ 

 يرِ يَن َيْسوووِحووو ی  دِ َمْهوووالْ  ى  لَ َوِشوووبْ 
ه  َو َ ووووووويْ  َط  ف  وووووووم   ِبَ ووووووو ااِلب 

ْ
 يرِ أ

 

ووووه  َعَلووووى الْ َو َدمْ    يرِ َبِقيووووِع َيْجووووع 
ِصوووو َموووويح  َيووووي 

 
 ير  َق َقْبووووْو َفوووو اه  ا ه

 

 مِ ْو قَ 
َ
 اء  ِفَد الْ  ِعَک ا ِلِضلْ ََ ي ه

 (143/ 3: 2015 )کاظمی،
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گردد. اشکش بر بقیع جاری می حالی کهآید، در، در آن هنگا  که میمهدیّا  هشیر بچّ -1»

بایست من فادای  زود، ای مادر میبا شمشیرش خواهان اوتقا  من است، بر سر قبر من فریاد میو  -2

 «ات شو .پهلوی شکسته

ه شیر(، به )بچّمشبّه است که در آن شاعر با ذکر  ه شیر استعاره از اما  زمانبچّاوّل، در بیت 

هار  به طور کلّای؛   باشد.حه میاستعاره در این بیت از ووع مصرّ )حضرت( را اراده کرده است.مشبّه 

هاای  تواواد در احیاای ارزش  الت شاعر است، ولی مای یدۀ تخیّیی  از عناصر صور خیال گرنه زا

ای که گاه مخاطب از روزوۀ تشبیه و استعاره کند؛ به گووه ایفاواالی اوساوی وقشی کامالً زوده و پویا 

زیرا تأثیر عاطفی مطلبی که باه   ؛عراوه استکند که خالی از وهم و پندارهای شادویایی را درک می

 .باشد می تر بیش شود،صورت تشبیه و استعاره بیان می

بیناد پاس باه    ب را در دستان منتقم آخر الزمان مییجناح الکاظمی برطرف شدن تما  این مصا

 است: و با اشاره به شمشیر ذوالفقار، هنگا  ظهور اشاره داده آورد روی میفراخواوی وی برای قیا  

وووولْ لِ  جط رْ ح  ََ  ااََ وَ َفووووع  َشووووكْ ِة 
وووولِ  وووويْ لسط ي  كِ ون  بَ ِ  ع   ة  َيووووا

 ِر َوَضووو
َ
ووونْ مَ الْ  يوووَک بِ يح  ه  ور    

 
َ
ووْر َعوو كووَى بْ ه َكووَش اللط  اه  ِه ب 

 

  َصووَبَغْت  
َ
ووْر ه ووِدمَ  هِ َض اللط ََ  اا

وووَوتَ  وووق  ُ  ال ط  و
ْ
 َر أ

َ
وووا َح َموووه ََ  اا

وووِك بْ يَ  وووَمنْ ط  الْ بْ يوووِه السِّ  ور  ح 
 رَ َجْموووو

َ
ووووزَ ْح    ه َِ  اه  َعوووونْ ي تَ ا

 

 ( 233 ،)همان

هایماان زماین خادا را روگاین     بریم، خونمی تهایمان را در وزد حضرت حجّشکایت -1»

 -3گویند که آیا زمان اوتقا  فرا ورسیده اسات.  برای شمشیر نشمان گریاوی است ولی می -2کرد. 

ا باه گریاه   اش، عرش خدا رگریه -4کند. ووۀ ذبح شده بر آن گریه می ،ضریح پدرت متالشی شده

 «دهد.هایم خبر مرگش را میاوداخت، اخگر غم

حاقّ   هاایی کاه در   از ظلام  کنند؛  شکوه می عصر شاعران از ظلم و جور زماوه به محضر ولیّ

ت شایعه را  مظلومیّا  آواان   راوند. سخن می ،شود هایی که به شیعیان می مسلماوان شده و هت  حرمت

. در این میان شاعر از عناصر زیباشناسی ساخن  کنند ا  میرا دعوت به قی شوود و اما  یادآور می

اساتعاره بیاان   ۀ گیری از آرای با بهرهجهت القای بهتر پیا  خود به مخاطب بهره برده و در حقیقت؛ 

خود را بیش از بیش زیبا ساخته است. گریان بودن شمشیر و خبر از فرارسیدن زمان اوتقا ، اشاره باه  
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ارث رسایده و   ۀ معصومیندارد که روایت است به هر ی  از ائمّ شمشیر ذوالفقار اما  علی

گوید این شمشیر با نشماوی گریان اوتظار لحظۀ اوتقا  است؛ شاعر می بیاین  در دست اما  غا

مشابّه  پردازد. شاعر با جان بخشی به شمشیر، به بیان عظمت این واقعه می اودر بیت دو  کشد را می

به )اوسان( را حذف کارده و از لاواز  آن نشامان     مشبّهٌگاه،  تشبیه کرده آن)شمشیر( را به اوسان 

کاه   شاود  میه و تشخیص مکنیّ ۀاوساوی به آن بخشیده است که استعار ۀگریان است را آورده و جنب

 گیری استعاره به خلق تصاویر هنری دست زده است.به کار روشی ومادین با شاعر با

 باال برخوردار اسات و مجااز   یر جناح استعاره و تشبیه از بسامدکه گفته شد در اشعا همان طور

 دارد. با زباوی بسیط و در قالب کلماتی روان بیان می آن را ین کاربرد را داردکهتر کم

 : انتقام اخروی2-3-2

 دو  قارن نهاار  هجاری،    ۀ، از ویما مهدیّحضرت  توسّطخواهی اوتقا  ۀا در کنار اودیشامّ

بلکه  ؛ای دویایی وبودهاوتقا  هرگز مسئله ۀعر رثایی رسوخ پیدا کرد. این که مسئلدر ش تفکّری دیگر

ل اهال  یامری است که در آخرت رخ خواهد داد و وقش شاعر در این عالم، تنها بار شامردن فضاا   

ه امید کسب ثواب و داخل شادن  بها، مرثیه ۀکربال و قرب إلی اهلل به واسط ۀ، ترسیم فاجعبیت

 (.51: 1392شود. )زارع، ر میدر بهشت منحص
ین علّات  در اشعارش آشکار شد. شمس الدّ تفکّر ، وخستین کسی است که این2ابوفرا  حمداوی

 اهال بیات   ۀدر دوران ابوفرا ، مسائل »کند: ی را این گووه بیان میتفکّر به وجود آمدن ننین

  و ی  موضاوع مقادّ   کارکرد سیاسی خود را در زودگی عمومی جامعه از دست داده و تبدیل به

ت در تحاوّال اسای، تغییار و   عصر عبّ ۀتاریخی صرف شده بود. شرایط جدید به وجود آمده در جامع

این دوره منعکس گردید و دوراوی از شکوفایی و پویایی را  ادبیّاتمرد ، در  تفکّر زودگی و وگاه و

ی از حیاات ادبای جامعاه، کاه     منظو  عاشورا، به عنوان بخش ادبیّاتبرای آن رقم زد. در این میان، 

« وصایب وماواد.  ت بیتحوّالهای بزرگان ادب و شعر این دوره بود، از این تغییر و سرودهحاصل دل

 (. 253: 1426شمس الدین، )

ت، در شعر حسینی نناان شایوع یافات کاه     به دست منجی بشریّ تفکّر اوتقا  خون حسین

هماان،  « )، که شایعه را از یاأ  رهاویاد.   گشت مأمن روحی و اعتقاد مطمئنی مهدویّتاعتقاد به »

فردی و طائفه ای، که مربوط باه  حقّ  عمومی است وه ی حقّ  ی  هاوتقا  از قاتلین ائمّ (.248
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عی ، مادّ گیارد ض و قتال قارار   اگر مورد تعرّ و عمو  مرد  استحقّ  زیرا امامت، ؛بنی هاشم باشد

حاقّ   و باید احقاقشود مرد  ضایع حقّ  شود،خالی خدا  ۀجامعه از وجود خلیفننان که  العمو  دارد.

 کفّاار دویا ظرف عذاب برای مناافقین و  های عدالت خواهی خداوود است. بروامه واوتقا  جز. »گردد

کند که ظلم و تجاوز از جامعه ریشه کن شود و عدالت و امنیّات در  لذا عدل الهی ایجاب می ؛ویست

 ،که به او شده را ، مکافات عملش را و مظلو  جزای ظلمینرا که اگر گناهکار ؛جامعه حاکم گردد

جناح الکاظمی از آمدن منتقم و منجی در ساوگ سارودهایش    رود.وبیند عدالت الهی زیر سؤال می

 داود:سخن گفته است و ایشان را ناره ساز فجایع می

ووي خ     ِفووَح َ ووَيْز  ووي  ُِ اللط  انَ ِديط ِه َمْهووو
وووبْ َو يَ  وووه  دَ ْح َز  ا  ط    یَو ْعوووف 

َ
 ايَنوووادِ عَ ه

 

 َ وويَ  3یَو ْضوورَ  ْن ِر ِمووْصووعَ ام  الْ َمووإِ  
ْ
 اينَ تِ أ

ووو ىَف َيْشوو َو  وو اط ك  وووْز  ٍح ْر ج   ايَنوووٍن فِ مِ م 
 

 (172-4/169: 2015 )کاظمی،

از رضاوی باه    ما در میان لشکریان خداوود پیشروی خواهد کرد اما  عصر مهدیّ -1»

را کند و هر زخم مزمنای  ا باطل میپیشروی و حرکت او وقشۀ دشمنان ما ر -2خواهد آمد. سوی ما 

 «بخشد.کند و شفا میدر ما درمان می

ت حضارت  ووید ظهور منتقم و منجی عالم بشریّ جناح در این اشعار به دوستداران اهل بیت

 آید.دهد که از سرزمین رضوی میرا می مهدیّ

اواد،  هاره گرفتاه  های الهی در اشاعار خاویش ب  وعده تحقّقاز دیگر شاعراوی که به صراحت از 

 است.« مهیار دیلمی»

َحوو الْ ل  عْ قِّ تَ َح الْ   َ وَ ْط ى َ  َس عَ  َُ م   ا
ووووو َا َعوووووفَ  ْد َقوووووَ  ِنوووووِك ه  لَ اللط  ينط
    وَ ْعووووودَ  مْ ك  مِ ائِ َقوووووي لِ عِ مْ َسوووووبِ 

 

قْ َلووغْ ى يَ َسووعَ   ووبِ  َص ب  الوونط  دِ دِ ؤْ الس 
 
َ
 دِ رَ ْبووووتَ  مْ د  َلوووْعووووي بَ دِ َبوووی كَ َر ه
لَ  ووووي  ْسووووَهووووى لَ بِّ ووووا  م   ِجدِ َتنْ ا ك 

 

 (256/ 1: 1420دیلمی، )

بر باطل باا ساروری   حقّ  که قدرت حقّ، غیر ممکن را برتری بخشد و امید است که شاید -1»

اسات.   کرده ولی دل من هنوز خن  و آرا  وگشته محقّقش ، خداوود این امر را بی -2غلبه یابد. 

 «واهد گفت.شما هستم که هر شخص یاری خواهنده به آن لبّی  خ من منتظر دعوت قائم -3

 دوخته است: نشم امید خود را به اوتقا  حضرت ولی عصر الکاظمیدر ابیات دیگر 
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َموو ِب اِح َصوو ْن ِموو  اِن الزط
 وُز  ا َيوووووووَنووووووورب  ا كَ ذَ 

 يوووربِ كَ ا الْ َنووورح  َج  يفووو
 وَ 
َ
وووووووه وووووووتَ  ذْ َت إِ َْ  ور  
 ضَه نْ ی يَ َد ه  الْ  اح  بَ ْص مِ َو 
  ْن ا  مَ ك   ْب اِ  َح ي  

َ
 ضَر عْ ه

 راا َغوووووووووإذا َمووووووووو
 

 َيوووو 
ْ
 ى َلَنووووتِ أ

َ
 ان  َمووووا اْ 

وووووووُ ِفيووووووَک إذْ   َتص 
 ی َيِسووويرِعوووَد م  الْ َ وووْه 
ورَعى َلوووَک الووود  َتْسووو  ه 

مَ  د  عِ تَ رْ تَ فَ   وَ  اء  السط
َ
 ض  ْر اْ 

 ضقَ نْ ا َيووق  اِع َصوو مْ هِ يْ َلووعَ 
 

 

وو   ووَر ََ  مَا ی َ ووَنا السط
 امَئوووِ  يفوو يش  ِعووََ 

وو ةِ َلووْف َغ  يِفوو  مَا الظط
 
َ
وووه  امَموووإا َهووولَ  َت َْ

وووووو يووووووَب بِ َح   هاللط
وووووو يووووووَب بِ َح   هاللط
ووووو ين  ِسوووووح    ارال ط

 

 (117: 2015 )کاظمی،

 ی ماهاسختی -2بینیم. درخشش صلح را می ،آیدت می)سوی( صاحب زمان برای ما امنیّ از -1»

ما در سازش باه  و ( آوریهجو  می و عدالتحقّ  که )بر دشمنانگاه  آنتو،  توسّطپذیرد پایان می

و تاو آن   -4. شاود اودک مای  ت و تاریکیدر زخم بزرگ ما سهم دشمنان در غفل -3بریم. سر می

هستی. و پیشوای آوان تو اما  زیرا  ؛کندکنی روزگار برای )پیروزی( تو تالش میزمان که قیا  می

 -6لرزد ای محبوب خادا.  آسمان و زمین میگاه  آنشود( خیزد )روشن میو نراغ هدایت برمی -5

جهاد ای  مای هاا   آن ای بار صااعقه دوبال  بهکشاود وهرکس را که روی برتافت به پای حساب می

 «که حسین اوتقا  گیروده به غیرت آید.گاه  آن -7محبوب خدا. 
مسلمین و رهایی از ننگال کفر  ۀتنها راه وجات بخش جامع شاعر ،مالحظه کردیمکه  همان طور

 داود.می را ظهور اما  زمان

 وعدۀ الهی تحقّق: 2-4

قارآن کاریم،    ناون  هام ، وان گفت که اهل بیات تطبق محتوای حدیث شریف ثقلین، می

ند و در حقیقات؛  هسات  دوره های تا ّ بشری هستند و از هرگووه اوحراف باسوه کماالت و نشمۀسر

  .آیند به شمار میهای خدا بر روی زمین تحجّ
شمرد، حدیث معراج است. درایان حادیث آماده:     را برمی از جمله احادیثی که وا  معصومین

به دعوت پروردگار به دیدار مل  و ملکوت و عالم اعلی رفت، ودارساید:   محمّد وقتی حضرت»

سر خود را باال بگیر و وگاه کن. آن حضرت سرش را بلند کرد، وگاهش به وورهاای خیاره کنناده و    

هاا   سی افتاد و به خداوود عرضه داشت: بارالها! این وورهای مقدّ  نه کساوی هستند؟ ودا رسید: اینمقدّ
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 حاالل  کاه  آن است؛ قائم هماوا ایستاده، ا  و گرفته قرارها  آن بین درـ  باشند و این که  می انامام

: 1382)ابان بابویاه،    «.گیار   اوتقاا  مای   دشمناوم از او ۀوسیل به و کند، می حرا  را حرامم و حالل مرا

 د:  کن توصیف می این گووهسورۀ فصلت قرآن را  42و  41 ات(. خداوود متعال در آی1/58

 «َبایْنِ َیَدْیاهِ وََلاا ِمانْ خَْلِفاهِ َتنِزیالٌ ِمّانْ حَِکایمٍ حَِمیاد           وَإِوَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ»

راه یابد و وه از پس  به اووه از پیش روی باطل  که کتابی ارجمند است ال آنح» ،(42-41)فصلت/

 «.است وازل شده از جاوب خداوودی حکیم و ستودوی

نرا که  ؛ویز راه وخواهد داشت اگر هیچ باطلی در قرآن کریم راه وداشته باشد، در اهل بیت

هاای اساالمی    تماوند و عهده دار رهبری و هادایت امّا  آن دو، تا روز قیامت وزد یکدیگر باقی می

گنااه  ، باید از هرگوواه اوحاراف و   بزرگ و خطیر یاست که عهده داران ننین مقامآشکار  هستند.

خواهاد داد.   معکاو   ای رود و وتیجاه از بین میکلّی  ت و رسالت بهوبوّ ۀفلسف گروهمعصو  باشند و

 :کناد می روایتزید بن ارقم »د: ومایاج النیشابوری در کتاب صحیح خود ننین وقل میمسلم بن حجّ

ر  می آیاد  پروردگا ۀفرمود: ای مرد ! هماوا من بشر هستم و به زودی فرستاد که پیامبر اکر 

 لاین کنم، و هماوا در میان شما دو نیز سنگین را می گذار  کاه اوّ ( را اجابت میو من دعوت )حقّ

کتاب خدا )قرآن( است که در آن هدایت و واور اسات. بناابراین آن را بگیریاد و باه آن      ها  آن

یاادآوری   ها( اهل بیت من است که خدا را در مورد اهل بیتم بر شاما    جویید )و دومین آنتمسّ

کنم؛ خدا را در مورد اهل بیتم بر شما یادآوری می کنم؛ خادا را در ماورد اهال بیاتم باه شاما       می

 که قاائم  هنگامی(. در آیات و روایات زیادی آمده 104: 2000ویشابوری، « )کنم.یادآوری می

ن و فرماید: ما اولیاای د  و طالباان خاون ایشاا    کند و می را طلب می خروج کند، خون حسین

  هستیم. خواه حسینخون

 بار  وعدۀ الهی مبنایّ  تحقّق که به صراحت از بخشی از آیات و روایاتیدر این مجال به بررسی 

 :پردازیمسخن گفته اود؛ می خون حضرت اباعبداهلل به عنوان منتقم مهدیّظهور حضرت 

وَل  ِإَذا َجاءَ فَ »
 
ا لط َوْعد  ه ْم ِعَباد  َما َبَعْ َنا َعَلْيك   ه 

ْ
ْوِلي َبأ

 
وْا ِخاَ َنا ه ا مط َُ الدِّ ٍس َشِديٍد َفَجا   وول  َياِر َوَكاَن َوْعود  ومط ْفع   َ   

م  اْلَكرط  ا َلك  ََ مْ َرَدْد ك  ا ََ ْمَدْد
َ
ا َ  َعَلْيِهْم َوه ِفير  ََ ْكَ َر 

َ
ْم ه ك  ٍُ َوَبِنيَن َوَجَعْلَنا ْمَوا

َ
 (6-5)اسراء / (ِبأ

گروهی از بندگان خویش را که جنگاوراوی زورمند  نون از آن دوبار وعده وخستین در رسید،»

و این وعده برای قتل و غارت شما[ به جستجو درآیند  ]یتانها خاوهتا میان یم گمار میبودود، بر شما 



 1397، زمستان 12پیاپی ، چهارمشماره ، سومسال 

 

 

 
 

124 

 

غلبه دادیم و به مال و فرزود مادد کاردیم و بار شامارتان     ها  آن بار دیگر شما را بر. به اوجا  رسید

 .«افزودیم

فرماید: ما به بنی اسرائیل خداوود متعال در قرآن کریم می ل شده است کهوق اما  صادقاز »

در کتاب آسماوی اعال  کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، این دو فساد کشتن علای بان   

فرماید: و سرکشای   باشد و خداوود میمی و کشتن و ویزه باران کردن پیکر حسن ابی طالب

 وخساتین  هنگاامی کاه  : فرماید می تعالی خداوود و است حسین قتل بزرگی خواهید ومود و آن

 تعاالی حقّ  و است اباعبداهلل خواهخون آمدن ۀاین همان وعد :فرماید می  اما رسد، فرا وعده

 هام  در سخت را شما) تا اوگیزیم برمی شما ضدّ بر را خود جوی پیکار بندگان از گروهی: فرمایدمی

بر  فرماید: و خداوود قومی را قبل از خروج قائم جستجو کنند، ایشان می ه ها راخاو درون( کوبند

 جبران و گیرود می را آن تقاصّ که این مگر وشده ریخته خووی از اهل بیتکه هیچ اوگیزاود می

است، خداوود متعال    زماناما قیا  پروردگارهمان قطعی ۀوعد و (مَفْعُولًا اوَ کانَ وَعْدً) ومایند می

فرماید: و این اشاره به رجعات   کنیم، حضرت می نیره میها  آن فرماید: سپس شما را بار دیگر بر می

 39 ۀدر تفسیر آی (.168 /4 :1386 ،)فیض کاشاوی «.است به همراه هفتاد وفر از اصحابش حسین

 وقل شده است: حج حدیثی از حضرت اما  صادقسورۀ مبارکۀ 

وَن » قاَتل  ِذيَن ي  ِذَن ِللط
 
َه َعلَ ه وا َو ِإنط اللط ِلم  ْم ظ  ه  َط وا ِمْن ِديَ   ىِبأَ ْخِرج 

 
ِذيَن ه ْصِرِهْم َلَقِدير  الط ْن  قٍّ َحو اِرِهْم ِبَغْيورِ ََ

َ
ِإلط ه

وه   َنا اللط ب  وا َر ول  اود رخصت جنگ باا  مسلماوان که مورد قتل و غارت قرار گرفته به» ،(40-39/)حج «َيق 

قادر اسات.  ها  آن و هماوا خداوود بر یاری داز دشمن سخت ستم کشیدو ها آن زیرا ؛دشمنان داده شد

تند پروردگار فگمیآن که  و جرمی وداشتند جز ودهایشان آواره شداز خاوه واحقّ هآن مؤمناوی که ب

 «ما خدای یکتا است.

َ  وَن ول  ق  يَ  ةَ امط عَ الْ  نط إِ »: قِادِالصَّ نِعَ ُِ    ي رَ فِ  ْت لَ زِ     مط لَ  هاللط  و
َ
 َو ا ه  مَ َط إِ  َو  ةَ كط مَ  ْن مِ  ش  يْ َر ق   ه  تْ َج َر ْخ ا ه

ُ  ق  يَ  َو ه   َو   ِن يْ َس ح  الْ   مَ دَ  ب  ل  ْط يَ  َج َر ا َخ ذَ إِ  م  ائِ قَ الْ    ن  ْح ََ  و
َ
و َو  ِم الودط  اء  يَ لِ وْ ه : هماان  ،)فایض کاشااوی  . «ةِ َيوالدِّ  ث  اط ب 

د این آیه دربااره پیاامبر   گوین ت میاهل سنّ»فرمایند:  می]وقل شده[ که  اما  صادق(. از 4/517

تنهاا  این آیاه  و  راودودبیرون مکّه که قریش آن حضرت را از هنگامی  ،وازل شده است اکر 

گویاد: ماا صااحبان     و میکند  خروج می خون حسینخواهان  کهگاه  آناست.  درباره قائم

 . "هستیمریخته خون بر زمین طالبان خون و 
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، بزرگی و عظمات  هیه سرایان، پس از بیان فضیلت ائمّدر حقیقت جناح، به سب  بسیاری مرث

منظور واخودآگاه واا    به اینزود و ها، شرح رخدادها و ابراز عاطفه و احساسات، د  از اوتقا  میمصیبت

آورد تا این باور شیعی را در وجود مخاطب تقویات کناد کاه آخارین     را به زبان می بیاما  غا

 (.41: 1394را خواهد گرفت. )صارمی،  زرگوارش فاطمهو مادر ب ، اوتقا  پدراناما 

وودط َيْ ووَل   ب 
َ
وور  لِ أ ْح  وِ  َو ل  لض   ٍن ِسووم 

 

ق   اط د  َكووور  َو َيووو   اَه ي  دِ ا َمْهووووِقَهوووح 
 

 (29)همان: 

گیرد، و همۀ حقاوقش را  و محسن را می[ ]زهرا ۀاوتقا  پهلوی شکست زهرامهدیّ یقیناً »

 «باز پس گیرد.

 کند:وعدۀ ظهور را در اشعارش به زیبایی ترسیم می تحقّقاظمی ویز، جناح الکمهدیّ 

ْر َف َ َيْشوووو ووووَک الوووودط ى ج   يامِ ح 
َنووووو َک َ ووووويَ ه   ار  ي َفْجووووورِ بَ نْ ا

ووووتَ  ُ  ق  َسوووويْ اِت الْ ارَ َ ووووالَ يَ  و  ِن ح 
وووووووَمقْ  وووووووَد  ِن وَل ت   اَموووووووا و  ِّ

 

 َصووووواِح  4َسوووووِم ِبَبلْ  
َ
 رِ ْموووووِب اْ 

 رِ ْد َقوووووووة  الْ َلووووووويْ َهض  لَ َفَتووووووونْ 
وووَوَيووو ََ وووقْ مَ  اِت ارَ ا   ِن يْ َد َيووووِ  الْ ط 

وووووْموووووَج   ر  ال ط
ْ
 ادَ رَ ْبووووويَ  َلوووووْن  رِ أ

 

 (4/39، همان)

یابد و شفا خواهد یافت. مرهم می مرهم )ظهور( اما  زمان های خون آلود تو باجراحت -1»

گاویی ای  مای  -3. خیازد(  )باه پاا مای    ما سپیده د  خواهیم بود پس شب سرووشت بلند اسات  -2

آتش اوتقاا    ،اودای که وخوابیدهدو کشته شده -4ه دست فریاد ر . فریادر  و ای برید حسین

 «از خون آوان هرگز سرد وخواهد شد.

شاعر در این ابیات، پایان غم شیعه بر اوتظار موعود را باا اودیشاۀ رهاایی مطلاق از تااریکی و      

 .اصل اوتقا  به تصویرکشیده است دربارۀکنووی خواستار آن است  ۀهایی که جامعجهالت

 تبه عنوان یگانه منجی عالم بشریّ مهدیّ: رسالت خطیر حضرت 2-5

دو بحث مرتبط و گره خورده با یکادیگر اسات، در    مهدیّو حضرت  قیا  اما  حسین

-ترین مطالبی که در شعر شاعران این دو بزرگوار را به یکدیگر ارتباط مای این میان یکی از اصلی

و  مهادیّ حضارت   توسّاط  اما  حسینحقّ  و ظالمان در اوتقا  گرفتن از قاتالنۀ دهد، مسئل

 ظهاور  خون خواهی و طلب خون شهدای اسال  و قاتالن دین است. اسالمی که با پیامبر اسال 
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 باه  کاه  ای جامعه»خود دارد.  ۀای را در سای جامعه این گووهیافت و با عاشورا زوده وگاه داشته شد، 
و  اساالمی  های ارزش با و پردازد می و اصالح صالح به امروز مینه است، امیدوار زیبا و آرماوی ۀآیند

 دشامن و  فرهنگای  تهااجم  باا  عامل برای مقابلاه  بهترین ت،مهدویّ سانبه این  شود. احیا می اوساوی
به عباارت   (.22: 1393)باالدستیان و دیگران، « است. جامعه افراد در لیفضا ترویج برای بسترسازی

 نایا اسات. در   حکومت پیامبر نون همتشکیل حکومتی  اطهار ۀرجعت ائمّ ۀفلسفدیگر؛ 

، ظلم، تجاوز به حقوق حکومت معصومان ۀحکومت آن حضرت تما  قواوین الهی اجرا و در سای

از  .گاردد دیگران، جهل، شرک و بی عدالتی وجود ودارد. هر جا ظلمی دیده شود؛ از ریشه قطع مای 

در عصار ظهاور    آنکند و دستاورد  ادامه پیدا می ا  حسینام قیا این هدف  تحقّقرو، برای  این

جهان و  ۀعدالت در هم تحقّقدلبسته است و آرماوش  ای که به عدالت مهدویّ جامعه شود. آشکار می

گیرد و بارای   خواهاوه را در پیش می زمین است، حرکتی عدالت سرتاسربرنیده شدن ظلم و ستم از 

پس از ظهاور، برپاایی حکاومتی     ترین اقدامات اما  عصر مهمّ از جملهکند.  سازی می آن، زمینه

مبتنی بر عدل و داد الهی است. ایشان بساط ظلم و جور را در هم خواهد پیچید و دویاایی آکناده از   

ترین  مهمّ آری؛ عدالت، .خواهد ساخت محقّقو دوستی و معرفت را  محبّتعدالت، راستی و درستی، 

نشام در اوتظاار ظهاور     ادیدگان و مظلومان جهاان    ویژه ستم به ا   مرد ۀاست. هم مهدویّتشعار 

کن کند و عادل و عادالت را حکمفرماا     برود تا ظلم و ستم و طغیاوگری را ریشه موعودی به سر می

 وماید.

حاقّ   یابی حادثاه، باه  و در ریشه پردازد میدردواک ۀ این فاجع ماهیّتجناح الکاظمی، به مهدیّ 

 کند:اره میاش اهل بیتۀ شدغصب

 َعْصوواَم الْ َمووا إِ َيوو
َ
وو ِبووْا قْ ِر ه ْج َ   يووِع قِ بَ لْ لِ  مط َعوورِّ

 
 
وَكْسوي دِ يِّ و َ  ك  ْش اء  تَ رَ هْ َک الزط م  ه  وِ  لِ َر الض 
 إِ 

َ
 وِ  م  اِن الوود  وَفووي ِ وور  ب  الِ َيوواَن اللط زَ ْحوونط ه

 
َ
ْر مَ ْس مِ َث الْ َد ْح ه  وِ  ل  َم الط  ا َيوْ يَ  اَح َص  اح  ار  ج 

 

ووذِ َهوو  َا بَ ْر َكوو َو و   ل  ي الض 
 
َ
 ا وَ َنويْ لَ إِ  ِبْا قْ ه

َ
 اَنوي َعَليْ ِكوبْ ه

 

وَا ا الْ ا ذَ ی َيوادِ نَ ت   ْت اَح رَ    ع 
وَد اَ  الْ ا َض اََ َطَف ْص َيا م    یه 

 

 (4/42: 2015 )کاظمی،
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سارور !   -2به سوی ما بیا، سپس مسیر خود را به سمت بقیع کاج کان.    ای اما  عصر -1»

های من های شب راز طوفان اش ها و وگراویغم -3د کنزهرا مادرت از پهلوی شکسته شکایت می

زود: ای روز زخمی ایجاد کرده است که فریاد می [که پهلوی حضرت را شکافت]آن میخ  -4است. 

زواد: ای صااحب   های پهلو و کربال است که پیوسته فریاد مای این استخوان-5آیی؟ ظهور کی می

 «ای مصطفای ما هدایت گم شده است. به وزد ما بیا و بر ما گریه کن-6بزرگواری. 

حقایق و معارف وحی هماواره در میاان مارد     که کند  می عنایت و لطف الهی اقتضا بنابراین؛

محفاوظ باشاد و در وقات    ها  آن محفوظ بماود و افرادی پیوسته وجود داشته باشند که دین خدا وزد

 از خلیال  ابراهیم وحی، رودگانآو میان در مصلحت به طور کامل احکا  خدا در زمین اجرا شود.

 از توحیاد  مناادی  خداوواد  ۀفرستاد آخرین عنوان به مرتبت ختمی مقا  و داد سر توحید ودای کعبه

 ۀباه عناوان آخارین سلسال     موعودمهدیّ ، کعبه بود و در میان حافظان دین پیامبر خاتم

م رهایی اوسان را از زیر ، روزی از کعبه ودای توحید سرخواهد داد و پرنمعصو  پیامبر یاوصیا

 .بخشیدخواهد رهایی و آد  و عالم را از بیداد ستمکاران سازد  میظلم و ستم ساالران، برافراشته 
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 گیری نتیجه

 جناح الکاظمی وتایج زیر حاصل شد:مهدیّ در دیوان  با بررسی اشعار مهدویّ

ایان قارار    ازشیده، به تصویر ک شاعران در خصوص اما  زمانترین موضوعاتی که مهمّ -1

باه عناوان    مهادیّ مدح و ستایش حضرت  غیبت و خواهی اهل بیتاوتقا  و خون باشند: می

 ؛و منتقم اهل بیت مصلح جهاوی

های به کار رفته در شعر همؤلّفترین ، از اصلیخواهی اما  حسینطلبی و خونمبارزه ۀمسئل -2

 تار  بیش یکربال، ابعاد و پیامدهای آن، با حجم ۀاقعجناح الکاظمی است. با فاصله گرفتن از ومهدیّ 

ها براوگیخت و حسّ ایثار و فداکاری را در وجدان اوسان ،جلوه یافت. فاجعۀ جاوکاه کربال ادبیّاتدر 

 اجتماعی دامن زد؛ تحوّلبلوغ فکری و آگاهی آوان را برای تغییر و 

 کفّاار ن و اا ظرف عذاب بارای منافقا  دویهای عدالت خواهی خداوود است. بروامه واوتقا  جز -3

زیارا قاتال،    ؛ویست. فردی که صدها وفر را کشته، دویا ظرف واقعی برای عذاب و قصاص او ویست

باشاد   ی دیگرکند در ورای این جهان، جهاوعدل الهی ایجاب می ،از این روودارد.  تر بیش ی  جان

به جرأئت بتوان گفت که تما  اشعار  شاید که در آن مشرک و مؤمن به وتیجۀ کارهای خود برسند،

 ؛داودمیخواهی همان خون ویز را ظهور حضرتهدف از شود و جناح به مسئلۀ اوتقا  منتهی می

شاعر برای ملمو  وشان دادن امور اوتزاعی و دور از ذهن تعابیر، از صور خیاال و تصااویر    -4

ین وماود  تار  کام  مد باال و مجااز از ذهنی کم  گرفته است که در شعر او تشبیه و استعاره از بسا

 ل شاعران راتخیّۀ محاکاتی و گسترۀ برخوردار است. در حقیقت؛ تشبیه مرجع استعاره است که حوز

 دهد؛ وشان می

در عصر حاضر برپایی جامعۀ عاری از هار ظلام و واابرابری و     رسالت خطیر اما  زمان -5

 هماین  اسات،  امیادوار  زیبا و آرمااوی ۀ آیند هخود ب ۀای که در سای جامعههمان مدینۀ فاضله است. 

 ساان باه ایان    شاود.  احیاا مای   و اوساوی اسالمی های ارزش با و پردازد می و اصالح صالح به امروز

در  لیفضاا  تارویج  بارای  بسترسازی دشمن و فرهنگی تهاجم با عامل برای مقابله بهترین ت،مهدویّ

 است. جامعه
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 ها نوشت پی

باهلل فرزود متوکّل عبّاسی شاعری ووآور بود که به مدّت یا  شاباوه روز    تزّمع محمّداهلل بن عبد -1

مقتادر ویاز او را باه     .و مقتدر را به خالفات رسااودود   کردود خلیفه گشت ولی لشگریان او را خلع

از  ،متعدّد هایدوستدار علم و ادب بود و کتاب . ابن معتزّومودرا خفه  بن معتزّااو ویز  ،غالمش سپرد

ووشات.  . )الزهر و الریاض(، )البدیع(، )اآلداب(، )الجامع فی الغنااء(، )طبقاات الشاعراء( و..    :جمله

 (119-118/ 4: 1990 ،زرکلی)
، سرداری شجاع و شاعری زباان آور و تواواا   ابوفرا  حمداوی حارث بن سعید بن حمدان تغلبی -2

ف بارای تصارّ   واصار الدولاه  ش ازادهبود که درعراق متولّد گشت. پدرش در جنگ بین او و برادر

که بعد از مرگ شوهرش ابو فارا  را در سانّ ساه     ومی بودموصل کشته شد و مادرش کنیزکی ر

سالگی وزد پسر عمویش سیف الدوله حمداوی در حلب برد، و سیف الدولاه او را تحات سرپرساتی    

هاای الز   آموزشخود گرفت، و بعد با خواهر سیف الدوله ازدواج کرد. در سنّ شاوزده سالگی که 

شهری در شا  منصوب گشت. با وجود سنّ کم در جناگ باا قبایال،    « منبج»را دیده بود به امارت 

 های سیف الدوله با رومیان همراه او ونشمگیر به دست آورد، و از آن پس در جنگ یهایپیروزی

ار خود را که مشهور که در این مدّت اشعرومیان اسیر گشت  توسّطترین سردار سپاه بود. دوبار مهمّ

های شخصی و مقا  ادبی، شاعری شیعی و پااک عقیاده   است سرود. عالوه بر خصلت« اترومیّ»به 

داد، و را شرح مای  و دیگر معصومین منانؤهای امیر مبود. او با شجاعت و صراحت فضیلت

ابان   جاواب او در « ۀشاافی »ۀ شمرد. قصیدرا بر می مثالب بنی عبّا  و دیگر دشمنان اهل بیت

ی، زرکلا شیعه در آن دوران بوده است )ۀ باشد که حماسمی اسی، و در دفاع از آل علیعبّ ۀسکر

 (.1/43 :1378جوادی و دیگران، سیّد  ؛2/155، همان

بان   محمّاد ایشان پیروان ابن کرب بوده و معتقد بودواد کاه   گروهی از شیعیان کیساوی هستند.  -3

ومرده و ومی میرد و ممکن ویست که بمیرد، لکن غایب شاده و  است و  موعودمهدیّ همان حنیفه، 

 .او ویز معلو  ویست. روزی مال  زمین خواهد شد و پس از غیبت او دیگر امامی وجود وادارد  محلّ

بان   محمّاد ند که هست د و معتقدنباشکربیه اصحاب ابوکرب ضریر می»وویسد: ابو الحسن اشعری می

 و مورد عنایت رساول گرامای اساال      در وزدی  مدینه(حنیفه در جبال رضوی )وا  کوهی 

کنناد و روزی  که او را حفظ می قرار دارد است و شیری سمت راست او و پلنگی در سمت نپ او
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این غیبت به سبب تادبیری اسات    شود.خروج کند، به او رساوده می هنگامی که، تا او، صبح و عشا

 (.408/ 4: 1993حموی، . )ودداکه خداوود متعال داشته و کسی آن را ومی

 کنند.صمغی که با آن جراحات را ضماد می ۀمادّ -4
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 ع.يدار الفكر للطباعة و النشر و التوز 
ات دينى، پژوهشگاه «شعر شیعی فارسی و عربی در گذر تاریخ»(، 1392اَصاری، َرگس ) -4 ، فصلنامۀ ادبي 
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 موعود. ی  مهد حضرت فرهنگى بنيادو َهم، قم  
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 بيروت  دار العلم للمايين.  ،الطبعة التا عة، األعالم(، 1990زركلى، خير الدين ) -12
د جوادی، احمد صدر و ديگران -13 ُ، تهوران  چاپااَوه  وتار  ، چواپ او  دایرة المعارف تشی (، 1387)  ي 

 قم. 
د  -14 ر،  ي   ، بيروت  دار المرتضى.شعراء الحسین أدب الطف أو(، ق1409جواد )شب 
د مهدی  ) -15 ة ي، با ببع، بيروت  مؤ سة الدولیوجدان الشعب یواقعة کربال ف(، ق1426شمس الدين، محم 

 للدرا ات والنشر. 
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د )يالد بريحى، فار  -16 وق و مصوحح احمود حسونیمجم  البحهر (، 1375ن بن محم  نى اشوكوری، ي، محق 
 تهران  مرتضوی. 

د مهدی ) -17  ، چاپ  وم، تهران  دار القرآن الكريم.ترجمۀ قرآن کریم(، 1376فولدوَد، محم 
د محسن بن رضى الدين )فيض كاشاَى، ما   -11  عياشى. تهران  اَتشارات قم. ۀ، ترجمتفسیر (،1316 محم 
مت من الحسین(، ق1436/ 2015كاظمى، مهدی  جناح ) -19 ، الجزء ال الث، الطبعة ا ولى، بغداد  مكتبة تعلّ

 العين.
د بون يعقووث ) -20 ، تهوران  1جوواد مصوطفوی، جلود موه و شورح، ترجأصهو  الاهافی(، 1369كلينى، محم 

 .ةالمكتبة ال امي
دباقر ) -21  .ة امي، تهران  المكتبة ال بحار االنوار(، 1384مجلسى، محم 
 .ة، تهران  دارالكتب اإل اميتفسیر نمونه(، 1310مكارم شيرازی، َاصر ) -22
، كتاث فضوائا الصوحابة، بواث فضوائا علوى بون ابوى صحیح مسلم(، 2000اج )َيشابوری، مسلم بن حج   -23

 دار احياء التراث العربى.بيروت  الطبعة ا ولى، بالب، 
 


