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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
زبان موردنظر شاعران فارسی ، همواره از مضامینشعر مهدویت و اندیشج انتظار :زمینه و هدف

، شاعران بر پایج اعتقاد به منجی آخرالزمان و با توجه به حکومتهای . در شعر انتظاربوده است

های . بدیهی است مضامین و برداشتهای آنها در دورهاند، به موضوع مهدویت پرداختهزمانج خود

، بویژه در قرن اخیر، نوع از شعر دینی، تفاوتهایی دارد و تغییر و تحول مضامین در این مختلف

، پهلوی ضمن بررسی محتوای شعر انتظار در سه دورۀ پهلوی اول . در این پژوهشتوجه استقابل

دوم و انقالب اسالمی، به عوامل تأثیردذار در تغییرات محتوایی این شاخج مهم شعر دینی نیز 

 .پرداخته شده است

ای در دردآوری تحلیل محتوا و با استفاده از شیوۀ كتابخانه این پژوهش به روش :روش مطالعه

 اطالعات انجام شده است.

، به اشتیاق برای دیدار موعود ، شاعران براساس سبک و سیاق دذشتهدر دورۀ پهلوی اول :هایافته

و نیز بر پایج روایات به موضوع ظهور میپرداختند و هیچ نوع هدف و جهتگیری خاصی را تبلیغ 

. در دورۀ پهلوی دوم با توجه به آزادیهای سیاسی و اجتماعی بیشتر و بتبع آن دسترش میکردندن

، شاعران موضوع انتظار را با مسائل روز پیوند شعر دینی و نیز نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی

رسی در . در شعر انتظار انقالب كه آخرین دورۀ موردبرزدند و نوعی امید به آینده را خلق كردند

این پژوهش است با ظهور رویکردهای جدیدی در این نوع شعر مواجه هستیم و شاعر با پیوند 

 .، به جهتگیری و ذكر وظایف منتظران میپردازدزدن انتظار با مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه

 مان با ظهور دفتمان مقاومت وزمیل به تغییرات شعر انتظار از دهج چهل و هم :گیرینتیجه

 .، آغاز و بعد از انقالب اسالمی به اوج خود رسیده استاندیشیهای دینیمبارزه و نیز رواج نو

 

 4154خرداد  65 :دریافت تاریخ   

 4154تیر  69:  داوری تاریخ   

 4154مرداد  46: اصالح تاریخ   

 4154شهریور  67: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ، ، قرن معاصر، شعر مهدویتشعر انتظار

 ، موعود.شعر انقالب
 

 :مسئول نویسنده * 

    Roozbeh.m@lu.ac.ir

 33465556 (44 49)+  

 



JSPPP, (16)86: 221-242, July 2023 
Journal of the stylistic of Persian poem and prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Examining the evolution of the content of the poetry of waiting in the contemporary 
century 
 
M. Saadati, M.R. Rozbeh*, S. Moradkhani, A. Noori 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, 
Khorramabad, Iran. 

 

 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mahdavi poetry and the thought of 
expectation have always been among the themes of Persian poets. In the poem 
of expectation, the poets have addressed the subject of Mahdism based on 
their belief in the savior of the end of time and considering the governments of 
their time. Obviously, there are differences in their themes and interpretations 
in different periods, and the change and transformation of themes in this type 
of religious poetry, especially in the last century, is remarkable. In this research, 
while examining the content of the poetry of waiting in the three periods of the 
first Pahlavi, the second Pahlavi and the Islamic Revolution, the influential 
factors in the content changes of this important branch of religious poetry have 
also been discussed. 
METHODOLOGY: This research was done by content analysis method and using 
the library method in collecting information. 
FINDINGS: In the first Pahlavi period, poets based on the style and trend of the 
past, expressed their desire for the promised meeting and also on the basis of 
traditions, and did not promote any specific goal or direction. In the second 
Pahlavi period, due to more political and social freedoms and the expansion of 
religious poetry as well as political and social disturbances, poets connected the 
theme of waiting with the issues of the day and created a kind of hope for the 
future. In the poetry of waiting for the revolution, which is the last period 
examined in this research, we are faced with the emergence of new approaches 
in this type of poetry, and the poet, by linking waiting with political and social 
issues of society, addresses the orientation and mentions the duties of those 
waiting. 
CONCLUSION: The desire for changes in the poetry of expectation has reached 
its peak since the 1940s, simultaneously with the emergence of the discourse 
of resistance and struggle, as well as the spread of new religious ideas, at the 
beginning and after the Islamic Revolution. 
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 مقدمه
های مختلف تاریخ بوده و این مسئله در شعر فارسی هر از مسائل مهم در دوره ظهور موعودمسئلج انتظار منجی و 

ایمان استوار بر امامت و والیت حضرت  . انتظار در فرهنگ اسالمی یعنی، بازتاب متفاوتی داشته استنیز دوره

 ، عمومیتوجود اختالفاتی در نگرش( و آغاز حکومت صالحان. در بین مسلمانان نیز مسئلج مهدویت با عج)مهدی 

وَ لَقَد كَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعد الذِّكر اَنَّ االَرضَ : »، اشاره شده است، چنانچه در قرآن كریم نیز به اصل موضوعدارد

. انتظار در او هستند، قائم و اصحاب ( كه در اینجا عباد صالح براساس روایت455: انبیا)« یَرِثُها عِبادِی الصّالِحون

(. معنای اصطالحی انتظار : ذیل واههمعین فرهنگ لغتاست )« چشمداشت و چشم به راه بودن» لغت به معنای

چشم به راه بودن ظهور واپسین ذخیرۀ الهی و آماده شدن برای نصرت او در تشکیل حکومت عدل و قسط در »

(. انتظار و باور به منجی منحصر به مذهب تشیع نیست، 635، ی6ج  :4393)موسوی اصفهانی، « عصر ظهور است

در  . بنابراین شعر انتظار كهبلکه سایر ادیان و مذاهب آسمانی با تفاوتهایی، به ظهور مصلح آخرزمانی اعتقاد دارند

دونه از شعر  به این، میکوشد نگاه متفاوتی دورۀ معاصر نسبت به ادوار پیشین نقش فعالتری را بر عهده درفته است

 . دینی داشته باشد

های وه، شی، پهلوی دوم و انقالب اسالمی از نظر اندیشهدانج پهلوی اولهای سهبررسی و مقایسج شعر انتظار در دوره

، برای نمایان شدن محتوا و نوع نگاه و نیز های خای و چگونگی برخورد با موضوعات مشترکبیان و بسامد واهه

تی است ، ضرورهای موردبررسیدر دوره چگونگی تغییر و تحوالت و فاصله درفتن از فضای ایستا و تکراریچرایی و 

، تالش شد در ، پهلوی دوم و انقالب اسالمیهای پهلوی اولبا بررسی اشعار نوزده شاعر از دوره كه در این پژوهش

 :قالب پرسشهای زیر به آنها پاسخ داده شود

 ؟تأثیر چه عواملی بوده استر انتظار از حالتی ایستا و تکراری به حالتی پویا تحتتحول و حركت شع

 اشتراكات و تمایزات محتوایی شعر انتظار قرن معاصر چیست؟

 دمان میرود كه:

از آنجا كه جهتگیری و موضع حکومتها و فرهنگ جوامع بر آثار ادبی ملتها تأثیردذار است، در بررسی شعر انتظار 

، پهلوی دوم و انقالب اسالمی كه ایدئولوهیهای متفاوتی بر آنها حاكم بوده است، اشعار انتظار پهلوی اول سه دورۀ

 .این سه دوره نیز ویژدیهای مخصوی به خود را داشته باشند

 ینها تکراری است، در او از آنجا كه تغییر و تحوالت ادبی بتدریج رخ میدهد و نیز بعضی مضامین در بیشتر دوره

 .، برخی مضامین مشترک وجود داشته باشدسه دورۀ موردبررسی

سم ، قا، ریاضی یزدی، صغیر اصفهانی، محمدتقی بهار(كمپانی): غروی اصفهانی شاعران مورد بررسی عبارتند از

 ،محمدجواد محبّت، ، سپیده كاشانی، طاهره صفارزاده، امیری فیروزكوهیالدین همایی، جالل، خوشدل تهرانیرسا

 و پور، قیصر امیننژاد، انصاری، علیرضا قزوه، سلمان هراتی، نصراهلل مردانی، حسن حسینیموسوی درمارودی

 .میرشکُّاک

 

 سابقۀ پژوهش
ۀ آموز: »، پژوهشهای بسیاری انجام شده است كه از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره كردپیرامون شعر انتظار

بررسی . »( كه در آن به برخی از وظایف منتظران اشاره كرده است4399، از صمدی )«سازی ظهورر و زمینهانتظا
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بررسی تطبیقی انتظار و هویت »(؛ 4344)بصیری و دیگران « مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقالب اسالمی

 ( و... .4341ی )از خسروی و بابای« فرهنگی و تمدنی در شعر معاصر عربی و فارسی

، درزمینج سیر تحول محتوایی شعر ای پیرامون شعر انتظار معاصر صورت درفتهبا وجود اینکه پژوهشهای دسترده

 .، پهلوی دوم و انقالب اسالمی پژوهش مستقلی انجام نشده استفارسی انتظار در سه دورۀ پهلوی اول

 

 روش مطالعه

حدودۀ . مای انجام شده استبا استفاده از شیوۀ دردآوری اطالعات كتابخانهاین مقاله براساس روش تحلیل محتوا و 

، پهلوی دوم و انقالب اسالمی است كه براساس شعر نوزده شاعر انجام ، شعر انتظار دورۀ پهلوی اولمورد بررسی

خص كرده و سپس ، ابتدا عمدۀ مضامین هر دوره را مش. برای تحلیل محتوای شعر انتظار این سه دورهشده است

 .ایمبه تحلیل اشعار هر دوره پرداخته و تغییر و تحوالت و اشتراكات و تمایزات هر دوره را مشخص كرده

 

 بحث و بررسی

 شعر انتظار در دورۀ پهلوی اول
، های دینی سازش و مدارا كردای دینی از خود نشان داد و با دروههرچند رضاشاه بعد از به قدرت رسیدن، چهره

، آشکارا با مناسک دینی به مخالفت برخاست و در تضعیف دین و دینداری های حکومتشبمحض تثبیت پایه

. رضاشاه با به تعطیلی كشاندن مراسمات و اعیاد دینی و همچنین كشف حجاب و ایجاد فضای خفقانی در كوشید

در چنین شرایطی شعر و شاعران دینی . بدیهی است كه ای سکوالر و غیردینی برآمد، در پی ایجاد جامعهجامعه

، ()ع، به مدح امام عصر های پیش از این، همانند دوره؛ بنابراین در شعر انتظار این دورهدر تنگنا قرار میگیرند

ه ای در این دوره ب، اشتیاق دیدار و استغاثه برای ظهور پرداخته شده است و محتوا و نگاه تازهدلتنگی از دوری وی

 .نتظار افزوده نشدشعر ا

 

 تحلیل و بررسی مضامین شعر انتظار

دونج صفات جسمانی و ظاهری شاعر به مدح معشوق: مدح ظواهر و استغاثه برای ظهور بدون ذكر هدفی خاص

، بدون اینکه هدف واالیی برای درخواست خود ( میپردازد و آرزوی دیدن قد و قامت و رخسار وی را داردعجم )اما

 :، شاعر تنها به زیباییهای ظاهری میپردازد و اشعار از هر دونه مفاهیم ارزشی تهی است. در ابیات ذیلكندذكر 

 ای قمر تابناک برج امامت

 ای      به   قد و قامت    تو    شور  قیامت

 وی دهر آبدار درج كرامت 

 خیز   و     برافراز      یک    ره   آن  قد  و قامت

 افروز یک ره آن رخ رخشانخیز و بر 

 (454: ی بهار دیوان)                                                                                                        

 ای ماه من ای نور رخت غیرت مهتاب

 

 ابروت هاللی است كه بربوده ز مه تاب 

 (461: ی انی، صغیر اصفهنامهمصیبت)           

 صورتی نمایان شد از سرادق معنی

 

 طلعتی بسی زیبا قامتی بسی رعنا 

 (441: ی كمپانی دیوان)                     
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، به اغراق و غلوّ شاعر این دوره در مدح :(عج)، نگاه ازلی و ذكر مقام معنوی امام عصراغراق و غلوّ در مدح

، شاعر با اشاره به عقل نخستین . در اشعار ذیلنگاه وی نیز نگاهی ازلی و واپسگرایانه استتمایل دارد و همچنین 

، به اغراق در مدح با نگاه ازلی و با اشاره به صفات هادی و ( و دلیل خلقت دانستن ویعج)و صادر اول بودن امام 

 :مهدی و ولی خدا و... به ذكر مقام معنوی وی پرداخته است

 نخستین بزرگ صادر اولعقل 

 راه    بدی    را     یکی     فروخته مشعل

 كالبد مستنیر و جان ممثل 

 هادی   و    مهدی     سمی     احمد      مرسل

 حجت غائب ولی ایزد منان

 (454ی :بهار دیوان)                                                                                                        

 :، به غلوّ در مدح پرداخته است( با خداوندعج) در شعر زیر شاعر با یکی دانستن امام

 غیر تو ای كنز مخفی احدیّت

 است     جلوۀ     صمدیت از   تو    عیان   

 كیست كه پیدا كند كنوز هویّت 

 هیچ     تو    را   با    خدای    نیست    دوئیت

 ذات تو با ذات هوست یکسر و یکسان

 (457)همان: ی                                                                                                              

ی ، حضرت عیس(ع) ( تشکیک كرده است و با تلمیح به داستان حضرت موسیعج)شاعر در خدا یا بنده بودن امام 

 :(، او را با نگاهی ازلی معرفی كرده استع)( و حضرت ابراهیم ع)

 در خوانمش خدا بود این صحبتی فضیح

 او رهنمای موسی و او رهبر مسیح

 در صحبت فصیحدهر فشاند چو « بردا»

 

 ور دانمش جدا بود این فکرتی قبیح 

 او غمگسار یونس و او ملجأ ذبیح

 بهر خلیل دشت دل و الله آذرا

 (463: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)       

 ، دفتر كماالت استآن كه نسخج ذاتش

 اولین    مقاماتش   منتهی  المقامات است

 ، محکمات آیات استمصحف كماالتش 

 طور  و  نور   میقاتش   پرتوی  از  آن ذات است

 آرایش جان درفت و جانان دادجلوۀ دل

 (445: ی كمپانی دیوان)                                                                                                   

 :خلقت جهان میداند( را علُّت عج) ، امامآمیزشاعر با نگاهی اغراق

 شیرازۀ كتاب وجود آسمان جود

 بر    آسمان    رفعت   او   عرش در سجود

 جودش به آسمان و زمین علت وجود 

 بر  او   ملک     نزول    كند   وز    درش صعود

 شاهی كه چون قدم زند از غیب در شهود

 عالم شود به نور جمالش منوّرا

 (463: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)                                                                              

( ع)امام باقر  .( بردرفته از احادیث بسیاری است كه در روایات شیعه نقل شده استع) نگاه ازلی به معصومین

( و شاعران 416: ی 44، ج بحاراالنوار)« ( استع)( و معصومین ی)، حقیقت محمدی اولین مخلوق» :میفرمایند

 (عج)آمیز حبّ و بغض امام عصر . همچنین شاعر با نگاهی اغراقاندنیز به مدح آنان براساس این احادیث پرداخته

 :را تنها دلیل سعادت و شقاوت اخروی میداند
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 آرا بود، جهانورست این نتا جهان بوده

 او سلیمان بُد و او عیسی و او موسی بود

 آسمان بود و زمین بود و بشر بود و ملک

 

 بود از آن روز كه نی آدم و نی حوا بود 

 نوح و یونس را او همره در دریا بود

 ، ده به فلکنور او ده به زمین بود عیان

 (451: ی بهار دیوان)                              

 ذی جود وجودش سبب خلقت آدم

 

 مقصود سجودش ز ملک سجده بر آدم 

 (465: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)          

 مبدأ حقیقت را اوست اولین مشتق

 

 خطُّج طریقت را اوست هادی مطلق 

 (445: ی كمپانی دیوان)                          

(، هفت دوزخ و هشت جنُّت را دربرابر غضب و باغ او ناچیز شمرده و با عج)آمیز به امام زمان شاعر با نگاه اغراق

غلوّ  ، به، او را تنها علت ایجاد هستی میداند و از این نیز پا را فراتر دذاشته و با جوهر هستی دانستن ویانحصار

 :دربارۀ او و ترک ادب شرعی پرداخته است

 یک لهب است هفت دوزخ ز لهیب غضبش

 نه فلک را شرف از درده او مکتسب است

 او خدا را همه از خلقت دیتی غرض است

 

 هشت جنُّت ز ریاض كمرش یک خشب است 

 خلقت ذاتش ایجاد جهان را سبب است

 ذات او جوهر و باقی همه دیتی عرض است

 (453: ی بهار دیوان)               

 شدنه تنها خلقت او علت ایجاد آدم 

 

 كه باعث بر وجود وحش و طیر و مور و مار آمد 

 (434: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)        

( به غلوّ دراییده عج) ، پای را از دایرۀ اغراق فراتر نهاده و با الوهیّت بخشیدن به امام عصرشاعر دورۀ پهلوی اول

( وی را در مقام الوهیّت و ربوبیّت قرار داده عج)شاعر با نسبت دادن صفات الهی به امام زمان  . در اشعار ذیلاست

 :است

 پرداز كارداه الهیقاعده

 جاهش     برتر     ز     حد      الیتناهی

 ، خیر كماهیراز جهان را دلش 

 فکر    به    كنه     جالل    و    قدرش   واهی

 جاهش حیران عقل به قرب كمال و

 (454: ی بهار دیوان)                                                                                                         

 باران به حکم تو بارد به هر دمن

 طوطی    به    وصف   تو   دردد شکرشکن

 ریحان ز امر تو روید به هر چمن 

 زنتو    باشند       نغمه    مرغان     به عشق

 الزماندر طرف دلستان یا صاحب

 (431: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)                                                                                 

 مالک كن فیکون و ملک كون و مکان

 كلک لطفش زده بر لوح عدم نقش وجود

 ت از حركات نفسشهم فلک را حرك

 پرده از سرُّ انا اهلل برانداز دمی

 

 ...مظهر سلطنت قاهرۀ ذی المنن است 

 دست قهرش شرر خرمن دهر كهن است

 ...هم زمین را ز طمأنینج نفسش سکن است

 تا بدانند كه شایستج این ما و من است

 (447: ی كمپانی دیوان)                       



 667/ انتظار در قرن معاصربررسی سیر تحوّل محتوای شعر فارسی 

 

وی را از خطور  ده قضا و قدر معرفی میکند و در ادامه( را فرمانعج) ، اماممنفعالنه و غلوّ در مدحشاعر با نگاهی 

 :خیال به ساحتش مبرُّا میداند

 ، لوح قدرچیست با فرمان تو كلک قضا

 فیض سبحانی و آن الهوت ربّانی قرین

 

 ...هر دو در دیوان تو خدمتگزار و ترجمان 

 عزم همایون توأمان امر كاف و نون و آن

 (651: ی همان)                                    

 ای به طلعت صورتی بیرون ز مرآت خیال

 شاه اقلیم والیت مالک كون مکان

 

 ...وی به رفعت سرُّ معنایی ناید در دمان 

 خسرو ملک هدایت صاحب عصر و زمان

 (651: ی همان)                                   

( به غلوّ میگراید و احدیّت و لم یلد بودن و ایجاد جهان را كه از صفات بارز الهی عج)شاعر در مدح میالد امام عصر 

 :، به وی نسبت میدهدهستند

 از فلک كون تافت اختر تجرید

 لم یلد امروز یافت كسوت تولید

 نفس احد سر زد از هیولی توحید 

 دشت    هر  سه موالیدآنکه    بدو     زنده     

 كه بدو تازه دشت چار آخشیجانوان

 (454: ی بهار دیوان)                                                                                                        

 زمین از حکم آن شاه ملک چاكر بود برجا

 نبودی لطفش   ار   داخل نگشتی فیضش ار

 شامل

 

 فلک از امر آن سرو معلق استوار آمد 

 نه خار از خاک پیدا شد نه دل بیرون ز خار آمد

 (434: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)         

وَ اِذَا » توسل به بزردان دین براساس آیج :(عج) خواهی و ابراز ارادت و خاكساری به امام عصرتوسل و مدد

( مجوز شرعی 5: المنافقون)« تَعَالَوا یَستَغفِر لَکُم رَسُولُ اللُّهِ لَوّوا رُءُوسَهُم وَ رَاَیتَهُم یَصُدُّونَ وَ هُم مُّستَکبِرُنَقِیلَ لَهُم 

( نیز همانند توسل به دیگر بزردان دینی در شعر این دوره مرسوم عج)؛ بنابراین ابراز ارادت و خاكساری به امام دارد

( بمنظور رستگاری در دین و عج)، شاعر این دوره با توسّل به امام . در ابیات ذیلعر از او مدد میخواهداست و شا

 :، مدد و یاری میطلبددنیا

 بنده شو به درده شه وانگاه

 بردشای دست كرم وانگاه

 

 ...كوس پادشاهی و تمکین زن 

 بر من فسردۀ مسکین زن

 (34: ی بهار دیوان)                               

 ای خرمن دل كن دذری جانب دلزار

 هان ای صنم خانگی ای شهرۀ بازار

 ، زار     چون من به تو بین بلبل شوریده به دل 

 بر   دفع     غمم     ساغر     می بازآ      باز آر

 كاین درد مرا یاد دواییست مجرُّب

 (461: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)                                                                                   

 دلبرا دست امید من و دامان شما

 ، ار بگذارندخاک راه تو و مژدان من

 

 ...سر ما و قدم سرو خرامان شما 

 ...ناوک غمزه و یا خنجر مژدان شما

 (655: ی كمپانی دیوان)                         
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 ای رحمت الهی دریاب مفتقر را

 

 شاها به یک نگاهی بنواز این ددا را 

 (653: ی همان)                                   

 :دارد( را عامل رستگاری میداند و از او طلب بخشش دناهان را عج)شاعر محبّت و ارادت به امام 

 ای وصف ذات تو آیات كبریا

 ایمان     والی     توست  ای    حجت خدا

 ظاهر ز شخص تو اعجاز انبیا  

 آن     كو    محبّ     توست    در    عرصج جزا

 الزماندارد جزا جنان یا صاحب

 (435: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)                                                                                  

 من سوختج تو و مفتقرم

 

 دیگر مستان به دناه مرا 

 (643: ی كمپانی دیوان)                        

 .آمیز به مدح میپردازدمقام الوهیّت و ربوبیّت میبخشد و با این نگاه غلوّ ( به ویعج) شاعر در مددخواهی از امام

شاعر صفات خداوند ازجمله دستگیری از تمام افتاددان و دارندۀ خدم و حشمی از فرشتگان را به امام  همچنین

 :( نسبت میدهدعج)زمان 

 ای هر فتاده را لطف تو دستگیر

 كلب درت صغیراز  پا     فتاده     است    

 میر ملک خدم شاه فلک سریر 

 بر آستان     توست     ای   شاه         مستجیر

 الزماناو را ز غم رهان یا صاحب

 (435: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)                                                                                

ای است كه شاعر احساس خطر میکند و با دیریهای حکومت بر حوزۀ دین در این دوره بگونهسخت :نجات دین

 :( میپردازدعج)، به استغاثه برای ظهور امام عصر هدف یاری رساندن به دین خدا و نجات آن

 ای رخت قبلج توحید و درت كوی امید

 ای كه در ظلُّ لوای تو كند دردون جای

 

 ...همه بیت الوثن است تا به كی كعبج دلها 

 نوبت رایت اسالم برافراشتن است

 (449: ی كمپانی دیوان)                       

( و شیعیانشان در دوران زنددی خود با مصیبتهای فراوانی از سوی مخالفان ع)كه معصومین  از آنجا :انتظار و انتقام

، امید به انداند و جامعج تشیع را در طول تاریخ عزادار كردهرسیده اند و همج معصومین نیز به شهادتروبرو بوده

اخر ( برای تفعج) ؛ بنابراین شاعر با استفاده از ذكر نسب امام، تسکینی است بر قلوب داغدار ایشانظهور موعود

 :طلب میکند از ظالمان بویژه قاتالن سیدالشهدا بیشتر به مدح او میپردازد و ظهور وی را برای انتقام

 ای زادۀ حسن خلف سیّد  انام

 بیرون خرام و تیغ دوسر بركش از نیام

 كامزان فرقج عنید كه كشتند تشنه

 

 ای اولین ما خلق ای آخرین امام 

 ای منتقم ز پرده درآ بهر انتقام

 جدّ تو را به حکم یزید ستمگرا

 (463: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)         

 نیم شمشیر تو از بیم، دل دهر دوای ز 

 

 داهِ خونخواهی شاهنشه خونین كفن است 

 (  444: ی كمپانی دیوان)                       

 ،شرایط تغییر و تحول در شعر دینی فراهم نبود از آنجا كه در دورۀ پهلوی اول :انتظار و مدح صفات معنوی

( را از همج انبیا و اولیا الهی ع)، مقام معنوی معصومین روایاتی كه در نزد شیعیان، بر پایج آیات و شاعران دینی

 :( میپردازندعج) واالتر میدانند، به مدح مقام معنوی فوق بشری امام
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 تو ای شاه ملک چاكر كه دربانی درداهت

 

 برای حضرت جبریل عین افتخار آمد 

 (434: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)         

 ای حریمت كعبج توحید را ركن یمان

 ایپیش كرسی جاللت عرش كمتر پایه

 چرخ اعظم همچو دویی در خم چودان تست

 

 آستانت مستجار است و درت داراالمان 

 ، قبلج هفت آسمانبیت معمور جمالت

 خردهت را كهکشان آسمان یک ریسمان

 (651ی : كمپانی دیوان)                         

. شاعر ، رویکرد منفعالنج شوق دیدار استاز رویکردهای مهم شعر انتظار در دورۀ پهلوی اول :انتظار و اشتیاق

 :، به استغاثه برای ظهور میپردازد و هدف از ظهور را رفع عطش مشتاقان میداندبمنظور اشتیاق محبّان

 تو را به پشت حجاب چهره نهان تا به كی

 ابلیس    را  طول زمان تا به كیدورۀ     

 ، خلق را ظنُّ و دمان تا به كیبه حق حق 

 مالمت    دشمنان    به دوستان     تا   به كی

 جسم محبّان تو ز جان تهی تا به كی

 ؟تشنه لبی تا به چند بر لب آب حیات

 (  464: ی ، صغیر اصفهانینامهمصیبت)                                                                                  

 ای طاق ابروی تو مرا قبلج نیاز

 غیر از طواف كوی تو ای كعبج مراد

 

 ای كه مشیر مشار نیستاز یک اشاره 

 هیچ آرزو در این دل امّیدوار نیست

 (659: ی كمپانی دیوان)                          

، شاعران به مضامین و محتواهای تکراری قدما میپردازند و این در شعر انتظار این دوره: قیاس با انبیای الهی

یش . چنانکه پمضامین معموالً خنثی و منفعالنه است و امیدی به بیداری و ایجاد حركت رو به جلو ایجاد نمیکند

، نظور، به همین مهی اثبات شده است، افضلیت معصومین بر انبیای ال، بر پایج آیات و روایاتاز این نیز اشاره شد

 :( با انبیای الهی، به برتری وی بر انبیا میپردازد)عجشاعر بر پایج قیاس امام 

 ای از بزم وصالبکن ای شاهد ما جلوه

 مسند مصر حقیقت ز تو تا چند تهی

 

 چند چون شمع بسوزیم ز هجران شما 

 ای دو صد یوسف صدّیق به قربان شما

 (655: ی كمپانی دیوان)                         

 عرش بلقیس نه شایستج فرش ره توست

 نبود ملک سلیمان همه با آن عظمت

 

 آصف اندر صف اطفال دبستان شماست 

 موری اندر نظر همّت سلمان شماست

 (444: ی همان)                                 

 

 شعر انتظار در دورۀ پهلوی دوم

تا حد زیادی  ، فضای  رضاشاهیاینکه محمدرضا پهلوی زمامدار حکومت شد و قانون مشروطه را اجرا كرد بعد از

. او برای به دست آوردن حمایت روحانیون و ای یافتندبرطرف شد و شاعران دینی و هیئات مذهبی فرصت تازه

. با ایجاد فضای تازه در آنان برآمد، در پی جلب رضایت قشرهای مذهبی جامعه با دادن آزادیهای نسبی مذهبی

، به سرودن اشعار امیدآفرین های جامعه، شاعران نیز با توجه به نیازجامعه و برپایی پرشور مجالس و اعیاد مذهبی

ی . همچنین آشفتگی و نابسامانیهای سیاسمهدویت روی آوردند و شعر انتظار را از نظر كمّی و كیفی ارتقا بخشیدند

تأثیر قرار داد و به همین ، تحت، شرایط را برای دخالت و سختگیری علیه دین و شعر دینیاین دوره در ابتدای
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، شعر انتظار نیز بسمت تغییر و تحول درایش . از این رهیافترشد چشمگیری یافتند ، شعر و شاعران دینیدلیل

ول در شعر دینی و بتبع آن شعر انتظار آشکار های میل به تح، نشانهمرداد 69. هرچند بعد از كودتای نشان داد

، دعوت علما و روحانیون ()رهش و همزمان با دستگیری امام خمینی ه.4316، از سال ، اما درایش جدّی به تغییرشد

 ،های انقالب و نیز ظهور دفتمان مقاومت و مبارزه، شروع قیامهای مردمی و آشکار شدن بارقهبه قیام علیه ظلم

چه در .ای بسمت تحول در شعر انتظار برداشتند، دامهای محتاطانهپذیری از این فضا. شاعران نیز با تأثیریان شدنما

اما با ایجاد  ،، توصیفی و روایی بود، نگاهی ستایشگرانه، نگاه غالب به شعر انتظارتا قبل از پیروزی انقالب اسالمی

، آشکار و همین سرآغاز ایستایی و میل به فاصله درفتن از اسلوب قدما های خروج از ركود و، بارقهاین شرایط

 .تحوالت در شعر انتظار بعد از انقالب شد

 

 مهمترین رویکردهای شعر انتظار در این دوره

 النه، موضعی منفعآمیز دورۀ قبل فاصله میگیرداز نگاه غلوّ مدح و ستایش در شعر انتظار این دوره: انتظار و مدح

 ، شاعر به مدح امام. در ابیات ذیل، دلخوش استای ندارد و به انتظار صرفدارد و عمالً برای مقدمات ظهور برنامه

 :( میپردازد و موضع و جهتگیری خاصی نداردعج)

 ، مرآت آن جهان استخانج دلآیینه

 ، تنها همین ثمر داشتنخل وجود آدم

 ظهورش، در حیرت از دنیای پیر از آن است

 

 ...در راآنجا به جلوه بینی آن حسن جلوه 

 ...، آن نخل و این ثمر راپیوند جاودانیست

 ، تنها همین پسر راكز هر چه داشت دارد

 (951-955: صص فیروزكوهیامیری دیوان)     

افضلیت و  ،روایات مختلف، براساس چنانکه پیش از این نیز دفته شد: مدح با استفاده از قیاس با انبیای الهی

مج كه عصارۀ ه-( عج)به ترسیم برتری امام زمان  شاعر ، بر این اساسبرتری ائمه بر انبیای الهی ثابت شده است

 :بر انبیای الهی میپردازد -انبیاست

 ید بیضای موسی كرد كوهی را ادر روشن

 بخشش چو آید در سخن روزیلب لعل روان

 ای زندهاختی در مردهدم عیسی به یک دم س

 ...سر منوّر این ید بیضاجهان را كرد سرتا 

 ...پی بوسیدنش آید فرود از آسمان عیسی

 تو خود در هر نفس سازی هزاران مرده را احیا

 (43: ی رسا دیوان)                                 

 ( ابراز میکرد، درعج)برخالف دورۀ پهلوی اول كه كه شاعر اشتیاق خود را تنها برای دیدار امام  :انتظار و اشتیاق

... ارائه میدهد كه این ، رفع ظلم و، برپایی عدلشوق دیدار ( را با اهدافی ازجملهعج)اشتیاق ظهور امام  این دوره

: 54 ، جبحاراالنوار)« بِهِ االَرضَ قِسطاً وَ عدالً كما مُلِئَت ظُلماً وَ جَورا یَملَاُ اهللُ» .مضامین بردرفته از روایات هستند

454:) 

 بیا ای خسرو خوبان حجاب از چهرۀ ماهت

 ای خلوتتو با این خیل جانبازان چرا بگزیده

 ، ز مشتاقان مکن دوریز حد بگذشت مهجوری

، چه تنها سوخت در چه دلها خون شد از عشقت

 هجرت

 

 ...آرابه یک سو نه تجلُّی كن چو خورشید جهان 

 ...ای تنها، چرا بنشستهتو با این جمع مشتاقان

 ...رخ ماه ای نکومنظر مپوش از عاشق شیدا

 ، ترحم كن بر این تنهاتفقد كن از این دلها

 (41: ی همان)                                     



 634/ انتظار در قرن معاصربررسی سیر تحوّل محتوای شعر فارسی 

 

 اظهار اوكاش ظاهر دردد آن داور كه در 

 

 عمر ما در انتظار وعدۀ داور دذشت 

 (944: ی امیری فیروزكوهی دیوان)            

 از دوزخ فراق رخش جان و دل دداخت

 

 كویش كه هست غیرت باغ ارم كجاست 

 (541: ی خوشدل تهرانی دیوان)                 

 عمریست كه ما در اشتیاقت

 یارب به حق رسول بطحا

 به حق دو سبط اكرم یا رب

 چشم دل ما به خلوت راز

 

 ...سوزیم در آتش فراقت  

 یارب به حق علی و زهرا

 ، اسم اعظمكان پنج تنند

 بر روی امام عصر كن باز

 (643: ی سنا دیوان)                               

، به همین ذكر اهداف و ارزشها را نمیپسندد، شاعر انتظار احساسی و بدون در اواخر این دوره :انتظار و ارزشها

 خارج میشود -كه پرداختن به مدح صرف و شوق دیدار و توصیه به انتظار بود-خاطر در برخی موارد از حالت ركود 

. جهتگیری و موضعمندی هدفمند و به درخواست قیام برای ظهور حضرت و ذكر ارزشها با نگاهی جهانی میپردازد

 :ثه برای ظهور و برپایی عدل و از بین بردن كفر و ستمشاعر از استغا

 تا واهدون شود علم جهل و جور و كین

 تا داد و دین ببارد و كفر ستم برد

 

 صاحب زمان صاحب تیغ و علم كجاست 

 حامی عدل و ماحی كفر و ستم كجاست

 ( 541: یخوشدل تهرانی دیوان)                

 غیبوقت است كه از كمینگه 

 تا چند بریم آرزویی

 راستدر وعدۀ عدل او جهان 

 

 آید به ظهور شهسواری 

 تا چند كشیم انتظاری

 ، دذشته روزداریدر ظلم

 (4596: ی امیری فیروزكوهی دیوان)          

 است جهان ز ظلم لبریزدشته 

 

 در ز جا خیزای داور داد 

 (641: ی سنا دیوان)                              

، بمنظور برپایی عدل و بهبود ، عالم را در انتظار ظهور موعودشاعر در ابیات زیر با حالتی دردمندانه و با نگاه جهانی

 : میداند و طلب ظهور میکند اوضاع تباه جهان و از بین بردن ظلم و بدی

 ، مأمول قاف تا قافموصوف حق به اوصاف

 جهان سرآمد، عمر در انتظار عدلش

 ، ما را در این تباهیای رحمت الهی

 ، در خون ماست پنهانظلم و فساد و عدوان

 

 ...، هم جن و هم بشر راموعود عدل و انصاف 

 ، ظلم جهان سپر رادم به سر نرفتهیک

 ...، آماده شو سفر رازین بیشتر چه خواهی

 ، درمان نیشتر رااز ما جدا مگردان

 (951-954: صص فیروزكوهییامیر دیوان)    

، به همین ، در راستای ارائج شخصیت جهانی او صورت درفته است( و عصارۀ همج انبیا بودنعج)جامعیت امام 

خاطر شاعر صفات و ویژدیهای برجستج انبیای الهی را به او نسبت میدهد و در پی همراه كردن سایر امّتها به 

 :انتظاری واحد است

 پیکرش زره داودی شودتا زیب 

 تا خاتم سلیمان دیرد ز اهرمن

 مصنوع دست آن نبیّ محتشم كجاست 

 فرخنده شهریار سلیمان حشم كجاست
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 واردارد به دست چوب شبانی كلیم

 

 آن آخرین شبان پریشان غنم كجاست

 (541: ی خوشدل تهرانی دیوان)                 

شرایط اجتماعی جامعه در دورۀ پهلوی دوم و عدم توجه به دین و معنویات در جامعه، نبود حمایتهای  :نجات دین

، بنیان دین را در خطر میبیند و در همین راستا ظهور ای است كه شاعرحکومت از دین و سیاسی كردن دین بگونه

 :موعود را برای احیای دین اسالم طلب میکند

 نقابخیز و ز رخساره برافکن 

 خیز كه آیین تو از یاد رفت

 دفتر اوراق تو تاراج شد

 

 ای خجل از سایج تو آفتاب 

 سنت اجداد تو بر باد رفت

 كشور تو در درو تاج شد

 (643: ی ریاضی یزدی دیوان)                    

بویژه در میان  ،صفات جسمی و ظاهری معصومین همواره برای دورانهای بعد از خودشان: مدح صفات ظاهری

ی اای اسطوره، به همین خاطر توصیف صفات جسمی آنان همواره با شیوهای تابووار بوده استشیعیان، به شیوه

 : بیان شده است

 تا از سیاهی شب دیجور وارهم

 تا دل اسیر طرۀ طرار او شود

 

 یارب فروغ ناصیج صبحدم كجاست 

 آن تابدار سنبل پر پیچ و خم كجاست

 (543: ی خوشدل تهرانی دیوان)                

 پرده برانداز كه بی روی تو

 

 روز همه شد چو شب موی تو 

 (643: ی ریاضی یزدی دیوان)                   

 ، به صورت شبه پیغمبربه صولت تالی حیدر

 ، خط او سبزۀ رحمترخ او اللج رضوان

 

 ی واال، ولیّ والبه سیرت مظهر داور 

 ، قد او شاخج طوبیلب او چشمج كوثر

 (43: ی رسا دیوان)                               

 از روی جمیل پرده بگشای

 

 پرده جمال خویش بنمایبی 

 (641: ی سنا دیوان)                              

ابراز ارادت و محبّت به شخصیتهای دینی مقولج پرتکراری است كه با توجه به جایگاه واالی  :ابراز ارادت و محبّت

 :ها به آن پرداخته شده است، در همج دورهمعنوی بزردان دین

 با نکهتی ز دلشن فردوس ساخته

 خالی است در ز نور جمال تو چشم ما

 

 آن كس كه از تو ساخته با آرزوی تو 

 دفتگوی تو از ودلها پر است از تو 

 (4519: ی امیری فیروزكوهی دیوان)          

 یمئما همه دلدادۀ روی تو

 

 یمئخاكنشین سر كوی تو 

 (643: ی ریاضی یزدی دیوان)                   

، ندای مرغ حق خوش آن صبحی كه از بستان

 آید

 سر سودایی خود را به پیش پایت اندازم

 

 ای شیوادل سرایم چامهچو بلبل در ثنای  

 قدم بگذار بر چشمم ادر داری سر سودا

 (45: ی رسا دیوان)                               



 633/ انتظار در قرن معاصربررسی سیر تحوّل محتوای شعر فارسی 

 

انتظار ظهور منجی در همج مذاهب الهی بویژه تشیع بمنظور برپایی عدل  :انتظار و توصیف دنیای پس از ظهور

( را حکومتی عج)، حکومت موعود شاعر با نگاهی فرامکانی ، به همین خاطرو داد در سراسر زمین صورت میگیرد

 :جهانی توصیف میکند و به ترسیم جهان پس از ظهور میپردازد

 شهنشاه قدرقدرت كه فرمان همایونش

 در كف قدرت« انا فتحنا»چو دیرد پرچم 

 به ختم انبیا ماند چو خواند خطبه بر منبر

 

 مکان اجراچو منشور قضا دردیده در كون و  

 لوای نصرت افرازد بر این نه دنبد خضرا

 به شاه اولیا ماند چو تازد بر صف اعدا

 (41: ی دیوان رسا)                               

 :( میپردازد و ضعیفان را بشارت و ستمگران را انذار میدهدعج)شاعر به توصیف شرایط و ویژدیهای حکومت موعود 

 ، پلیدان را دهد خوارییاری ضعیفان را كند

 

 ، منافق را كند رسواستمگر را دهد كیفر 

 (45: ی همان)                                    

 شعر انتظار در دورۀ انقالب اسالمی
های دونادونی به خود درفت. پررنگ شدن فرهنگ مسئلج انتظار و ادبیات مهدویت در شعر شاعران انقالب جنبه

، بمنظور امید به آینده و نگاه و حركت رو به جلو جوامع اسالمی و اعتالی انتظار در شعر شاعران انقالب اسالمی

 ساز و باألخره فلسفجآور و مسئولیت، تعهدبخش، عامل فکری و روحی حركتمذهب انتظار. »نها انجام درفته استآ

. براساس همین (55: 4397)شریعتی، « كم در طول قرن استاعتراض به وضع موجود و نفی ارزشها و نظامهای حا

خش ب. باور به ظهور منجی رهاییپذیر میشودها شعر انتظار انقالب به تحوّل میگراید و متعهد و مسئولیتآموزه

به ظهور ، باور . در ایران پیش از اسالم، قدمتی دیرینه داردبرای ساخت جامعج آرمانی در فرهنگ ایران و جهان

؛ اما با ظهور تأثیر قرار داده بود، بخش عظیمی از فرهنگ دینی و آرمانی ایران را تحتدهندهسوشیانت و نجات

( جزئی از باورهای الینفک عج)، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی اسالم و تلفیق سرشت ایرانیان با باورهای اسالمی

فهوم و ، این مبویژه پس از انقالبدر اشعار شاعران بازتابی دسترده برجای دذاشت و  . این اعتقادزبانان شدفارسی

. ایدئولوهیک كردن دین در دوران پس از انقالب اسالمی نیز باعث دسترش شعر ، در ادبیات فرادیر شدرویکرد آن

 .و شاعران دینی در موضوعات مختلف شعر دینی بویژه شعر انتظار شد

 

 گیها و محتوای شعر انتظار انقالبمهمترین ویژ

ها وجود داشته است و در هر تطبیق روایات مربوط به ظهور منجی آخرالزمان در بسیاری از دوره: انتظار و روایات

، چنانکه شاعر های ظهور منجی میدانستند، از نشانهدوره پیشامدی را كه به احادیث آخرالزمانی شباهت داشت

عالئم  ها وز روایات و احادیث و تطبیق دادن آنان بر مسائل و شرایط روز جامعج اسالمی، به نشانهانقالب با استفاده ا

، با دادن روحیه به مسلمانان تحت ظلم و پذیری از جریان شعر پایداریظهور در حال وقوع اشاره میکند و با تأثیر

شیخ حسین اهری . الوقوع میخواند( را قریبج، ظهور امام عصر )عجهانیان بمنظور امیدآفرینی و نگاه به آینده

. وی معتقد است ، مشروطیت را از عالئم آخرالزمان و ظهور امام عصر ذكر كرده استالملُّهبوشهری در رسالج احیاء

س ؛ پ، منطبق با قیام مردم ایران استای در راه حق برمیخیزندروایاتی كه براساس آن پیش از ظهور امام عصر عده

ه این دلیل از مشروطیت دفاع میکند و نظر عالمه مجلسی را مبنی بر منطبق بودن این روایات با دولت صفوی ب

، ها، مگر بدنبال خوف و هراس جدّی از زلزله، قیام نخواهد كردقائم: »( میفرمایندع). امام صادق نادرست میداند

( میان اعراب و اختالف جنگ نمایان)( به آن مبتال شده باشند و شمشیر برُّان مردم)، بالیا و طاعونی كه هافتنه
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(. در ابیات ذیل، 66: 4395الساده، « )زیاد مردم و تفرقج مذهبی آنها و تعدد ادیان و مذاهب و تغییر و تحول آن

وع بودن الوقادیث انتظار و قریب، به تحقق پیشگویی احشاعر با اشاره به جنگ یمن و ارتباط آن با احادیث مربوطه

 :ظهور موعود میپردازد

 عالمات ظهور كیست از سمت یمن پیدا؟

 ؟د اینان خدایا پشت دروازهینسواران ك

 دردانی پنهانام دارد ورقنامهشهادت

 

 كه میبینم به هر سو اللج خونین كفن پیدا 

 اویسانند هر سو بر افقهای قرن پیدا...

 از خاک یمن پیدا غبار ذوالجناح اوست

 (497، ی نژاد، انصاریالشرفشمس)            

 شاعر با اشاره به شرایط اجتماعی جامعه و منطبق بودن این شرایط با احادیث انتظار به تشریح اوضاع میپردازد:

 // همچون ظلمتباهی/ همچون / دانشاند/ درفته/ سفیانیان تمام جهان رااكنون زمین ذخایر خود را برون فرستاده

/ در معرض خرید و / همچون فنون رایج خردورزی/ همچون عقیده/ همچون شرف/ دانشبه اوج خویش رسیده

 (.443: ی ، صفارزادهدیدار صبح.«                )فروش است

ادیان دارد و از این طریق به ای به پیامبران و سایر ، تلمیح و اشارهداه شاعر در اشاره به مسئلج انتظار و موعود

 :جهانی بودن مسئلج موعود میپردازد

 میبینم از این صخره پلنگان چه خموشند

 دفتند مسیح آمده بر جاده نشسته

 

 ...؟آیداز كوه مگر نغمج داوود می 

 آیدسودند به هفت آیج تلمود می

 (447: ی نژاد، انصاریالشرفشمس)            

اه امام اند و نگ، بسیاری از اشعار مهدویت با هدف تبلیغ و ترویج اندیشج مهدویت سروده شدهانتظار انقالبدر شعر 

 :( بعد از ظهور به همج مردم در هر سرزمینی یکسان و از روی عدالت استعج)

 ، شکفت شاخج دینجوانه زد دل آیین

 دستركه آن ساللج خوبان معدلت

 

 ، سیاه، سرخید، سپبهار باور مردم 

 رسد به داد دل مردم عدالتخواه

 (44: ی ، محبّتصحایف دل سرخ)              

این : »، از دنیا رفته باشدشاعر ظهور موعود را امری قطعی میداند و تنها نگرانیش این است كه شاید در زمان ظهور

/ / این روزها كه میگذرد هر روز، آمدنت روشنمثل روز/ ای / ای روز آمدن/ ای مثل چشمهای خدا آبیروز آفتابی

 :پور، امینمجموعه كامل اشعار« )؟/ در روزدار آمدنت هستم/ كه آیا من نیز/ اما با من بگودر انتظار آمدنت هستم

 (.61ی 

 فرصتآیی مثل این ناداه بیتو ناداهان می

 

 پذیرا باش از این دلتنگ شعری ارتجالی را 

 (44: ی ، قزوهصبح بنارس)                      

های پرداختن به مسئلج انتظار ها و باورهای عامیانه كه با فرهنگ مردم پیوند خورده نیز از شیوهاستفاده از اسطوره

 :و موعود برای ارائج عمومیت انتظار در شعر این دوره است

 كجای بیستون دستی تکان دادی كه از شوقت

 های باغ! دستی بکش بر دونهموعود من بیا

 

 هزاران كوهکن دارند سر بر تیشه میکوبند 

 ای چوبندتمام سیبها بی تو شبیه پاره

 (494: ی نژاد، انصاریالشرفشمس)            

 ؟دوباره پلک دلم میپرد نشانج چیست

 

 آید كسی به مهمانیام كه میشنیده 

 (351: ی پور، امینمجموعه كامل اشعار)      



 635/ انتظار در قرن معاصربررسی سیر تحوّل محتوای شعر فارسی 

 

 :چیز در روزدار غیبت به روال طبیعی نیستشاعر معتقد است هیچ

 صبح بی تو رنگ بعداظهر یک آدینه دارد

 بی تو میگویند تعطیل است كار عشقبازی

 

 ...بی تو حتی مهربانی حالتی از كینه دارد 

 عشق امّا كی خبر از شنبه و آدینه دارد

 (14: ی پورامین، كامل اشعارمجموعه )          

 « .../ هر روز بی تو روز مباداست.ها/ نه باید/ چونانکه بایدند/ نه هستهای ماوقتی تو نیستی»

 (. 656: ی )همان

اند و این موضوع در طول تاریخ ( براثر ظلم و جور حکام ظالم به شهادت رسیدهع)همج اهل بیت  :نتظار و انتقاما

، چراكه معتقدند امام . اندیشج ظهور مهدویت در بین شیعیان مرهمی است بر آالم آنانشیعیان را عزادار كرده است

 :( بعد از ظهور، از دشمنان اهل بیت و تشیّع انتقام خواهند درفتعج)

 دفتند به خونخواهی دلهای شهیدی

 

 آیدای زخم و نمکسود میبا حنجره 

 (447: ی نژاد، انصاریشرفالشمس)           

 اندمنتقم كجاست آنکه در رهش نشانده

 

 هر محله مردمان از اشک خود چراغها          

 (35: ی، محبت)صحایف دل سرخ               

 با تیغ آتشین میدرد آن وارث نور

 ، باز ماندآهنگ میدان تا كند او

 

 در انتهای شب دلوی نابکاران 

 مركب چابکسواراندر درد راهش 

 (69: ی ، حسینیهمصدا با حلق اسماعیل)     

، بهبود اوضاع جهان و سر و سامان دادن به آشفتگیهای جهانیان استغاثه برای ظهور و رفع ظلم و انتقام از ظالمان

 :دستریو نیز عدالت

 ، پاییز را بنگرمشو پنهان به پشت ابرها

 

 دستی زمستانیو دلها را كه میمیرند با  

 (445: ی نژاد، انصاریالشرفشمس)           

 ؟؟ كو ظهور موج دیسویتچقدر امروز و فردا

 تبر میبارد از هفت آسمان بر شانج جنگل

 

 زمستان است اینجا شاعران در قحط و آشوبند 

 درختان در تب پاییز پی در پی لگدكوبند

 (494: ی همان)                                 

 شهید یوسفستان تواَم زلفی پریشان كن

 

 هایت خشکسالی رابخشکان با دل لبخند 

 (44: ی ، قزوهصبح بنارس)                        

 شهسوار ملک هستی داد را میگستراند

 

 در شعاع اسم اعظم بیکران در بیکران 

 (66 ، مردانی: یچهارده نور ازلی)                

، اخالق است كه احادیث و روایات بسیاری از بزردان دین در یکی از اركان بسیار مهم دین اسالم :انتظار و اخالق

( 491 :، خطبهالبالغهنهج)« مَن حَسُنَت خَلیقَتُهُ طابَت عِشرَتُهُ» :( میفرمایندع) . امام علیاین زمینه صادر شده است

( و اینگونه بر اخالق 1: قلم)« وَ اِنَّکَ لَعَلی خُلقٍ عَظیمٍ» :( میفرمایندی) قرآن خطاب به پیامبرو نیز خداوند در 

 .تأكید میکنند

 :طلب ظهور برای به اوج رساندن اخالق و دالیه از رفتار منفعالنه و منافقانج انسان معاصر

 ریا بر درد دلها بسته پرچین

 نهال مردمی از بیخ چیده

 به هرف چشمها بیزاری و كین 

 شرف در كنج غم عزلت دزیده
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 فروغ ایزدی خاموش مانده

 تو بازآ تا ددر جان بازآید

 

 ای در دوش ماندهز خوبی دفته

 خدا بردردد انسان بازآید

 (95: ی، درمارودیدستچین)                     

امیدوار  ،آفرینی نسبت به آینده میپردازد و با نگاهی فرامکانی، شاعر به امیددر شعر انتظار انقالب :انتظار و امید

، تمام عالم را نجات خواهد ، عدالت فرادیر خواهد شد و حامی مظلومان و منکوبگر ظالماناست كه با ظهور موعود

 :داد

 در دریبانش سحر زآن سوی شبها خواهد آمد

 مهدی موعود ما آن قائم آل محمد

 داد مظلومان عالم خواهد آمد تا ستاند

 سوز انسانآن فروكوبندۀ طغیان هستی

 

 ، آن قدّیس تنها خواهد آمدآن فروغ عدل 

 خواهد آمد« فتحاً مبینا»پاسدار پرچم 

 نشین از عرش اعالء خواهد آمدمنجی پرده

 رهبر پنهان ما بس آشکارا خواهد آمد

 (74: ی ، كاشانیسخن آشنا)                     

 // همیشه منتظرت هستم ای عدل وعده داده شده/ و ظلم را میبندی/ و ذوالفقار را باز میکنی... و میرسی از كعبه»

ور / ظه/ ظهور كن/ تو میدانی/ تو ناظری/ و خسته است/ خطی از انتظار تو دارد/ این تاریخ/ این خیاباناین كوچه

 (.76: ی ، صفارزادهدر پیشواز صلح.« )هستم / ظهور كن كه منتظرتكن كه منتظرت هستم

، نوعی برداشت نادرست شاعر برخی اعتقادات حجّتیه را كه معتقدند باید فساد را دسترس دهند تا ظهور رخ دهد

/ / مسموم میدارد/ با دم هرز خویش/ و چراغ را/ و باغ را/ آنکه دهان به غیظ میگشایدو الل باد: »از دین میداند

« انجامدی/ به طلوع عشق نم/ بدان كه جوالن شیطان/ و چشم از آفتاب بستیاینسان كه به تقدیس معصیت نشستی

 (.33: ی ، هراتیمجموعه كامل اشعار)

 :ساز ظهور میداند( را زمینهعجم )، موضعی هدفمند دارد و یاری كردن اماهای قبل، برخالف دورهشاعر انقالب

 تا یاری كنیم اینک امام عصر خود راخیز 

 

 ، فجر صبح فردا خواهد آمدكز پس امروز 

 (74: ، كاشانیسخن آشنا)                       

تا لحظج جان دادن هم برای خود آرامشی متصوّر نیست، چراكه آرامش را منحصر به ظهور  شاعر در دوری از موعود

 .منجی میداند

 ر میگذارم وقت جان دادنكدامین شانه را س

 

 حالی راكدام آیینه پایانیست این آشفته 

 (44: ی ، قزوهصبح بنارس)                       

ها و آسوددی خاطر دهندۀ دردشاعر ظهور موعود را لنگرداهی برای آرام درفتن طوفانها و نامالیمات زنددی و التیام

 :  و صلح و امنیّت جهان میداند

 كنار نام تو لنگر درفت كشتی عشق

 

 بیا كه نام تو آرامشی است طوفانی 

 (354: ی پور، امینمجموعه كامل اشعار)       

 در هوای عاشقان پر میکشد با بیقراری

 

 آن كبوترچاهی زخمی كه او در سینه دارد 

 (154: ی )همان                              

 نگراست و شاعر در پی امیدآفرینی، شعری ارزشی و آرمابه تبعیت از ایدئولوهی حاكم بر جامعه شعر انتظار انقالب

 :به آینده است
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 درگ را با میش بینی در چراداه زمین

 

 یوسف ما چون برآرد سر ز چاه المکان 

 (63: ی ، مردانیچهارده نور ازلی)               

/ مگر قرار نیست او نقش رنجها را: »، روزدار دلخواه همج مومنان خواهد شدظهورشاعر معتقد است روزدار پس از 

 (.449: ی ، هراتیمجموعه كامل اشعار« )؟/ آرامش را بین ما تقسیم كند/ و در سایج استراحتاز آرنجمان پاک كند

 ،بر انتظار فاضله میداند و عالوهشاعر انقالب ظهور موعود و تشکیل حکومت مهدوی را مدینج  :تحرّک و انتظار

درست است كه عدل جهانی مانند نیروی حیاتی است و جنبج ماورایی . »خود نیز مشتاقانه بسوی او در حركت است

. پس وظیفج مردم است مبارزه با موانع برای تسریع ظهور عدل ، حیات تجلُّی نمیکند، ولی تا موانع رفع نشوددارد

دف ، به آن هآن هم طلبی صادق و توأم با تالش طلب نباشند، كمالجو و عدل مطلقدیگر تا مردم. به عبارت مطلق

. شاعر این دوره معتقد است حركت بسوی موعود است (394: ی 4، ج 4395)مطهری، « عالی ماورایی نمیرسند

ردز ، بر این نکته تأكید میکند كه هسازانتظار زمینه. كه انسان را از سردشتگی نجات میدهد و به مقصد میرساند

به  ،های اجتماعی جامعج منتظر در نظر درفت و با دست روی دست دذاشتننباید بحث انتظار را جدای از كاركرد

، خود را در این فرایند ساز، در انتظار فعال و زمینه. شخص منتظرتحقق ظهور و دستاوردهای آن چشم دوخت

، به میزان ، دغدغه دارد و با شناخت صحیح از اوضاعبرابر این نگرانی عظیم بشری و در دخیل و سهیم میداند

 .، به ایفای نقش میپردازداستعداد و توان

 از این سردشتگی سمت تو پارو میزنم موال

 

 بوددی سوی تو راهی میکنم پیدااز این دم 

 (65: ی صبح بنارس قزوه)                        

 بندان میشود صبحی كه بازآییچمن آیینه

 

 بهارا فرش راهت میکنم دلهای قالی را 

 (44: ی )همان                                     

، ظهور منجی را در درو فراهم كردن مقدمات آن توسط منتظران میداند و با رفتار منفعالنه و شعر انتظار انقالب

 :نداردای ، میانهانتظار صرف

 انداند بر تو و از خود بریدهدل بسته

 

 این مردمان كاهل دلبسته بر امید 

 (44: ی ، درمارودیباغ سنگ)                   

ی را / و حنجرۀ بدباید دستها را به قبضج شمشیر سپرد: »ای برای ظهور میداندشاعر مبارزه با ظلم و ستم را زمینه

/ و اسب آشوب را / طوفان را رها كننشینی دنیا به طول انجامید/ شباقیانوسهای شورش / آه ای پیشوایفشرد

 (.33: ی ، هراتیمجموعه كامل اشعار«             ).افسار بگسل

شاعر انقالب معتقد است آماددی و تالش برای تغییر و بهبود وضع موجود است كه زمینه را برای ظهور موعود 

/ باید / و اهل عمل/ آماده باید باشیم/ یعنی آماده باش/ كه انتظارباید مجهز و در حركت باشیم: »فراهم میکند

ده دزی« )./ در دست داشته باشیم/ در پیشواز مقدم موعود/ برای نثاردشایی را/ دره/ خوبیهای نکوخواهیرسید

 (.65: ی ، صفارزادهادبیات معاصر

، به همین ، انتظار و اشتیاق صرف بیهوده استد است بدون خودسازی و فراهم كردن مقدماتشاعر انقالب معتق

 :، تشویق میکندخاطر به قیام علیه ستمگران و اعتراض به وضع نابسامان موجود

 ، در تو فروردین نخواهد شددال تا باغ سنگی

 ای باشیممگر در جستجوی ربّنای تازه

 به روز مرگ شعرت سورۀ یاسین نخواهد شد 

 ، یک نفرین نخواهد شدودرنه صد دعا زین دست
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 ور در بادشعله هایبه مشتاقان آن شمشیر

 

 بگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد

 (39: ی ، قزوهعشق علیه السالم)              

/ ما ظهور نور را به / اعتراض نیزماست/ انتظار سهم / در دذر آب شستشو دهدتا غبار تاخت ستمگران دهر را»

ه / ظالمان دهر را ب/ تا تولد بهار عدل/ قسم به فجر/ ای دلیل جنبش زمین/ با طلوع هر سپیده آه میکشیمانتظار

مجموعه كامل ).« ، شماره میکند/ منتظر/ دام عادلی بزرگ را/ دوش را به نبض تند خاک میدهیمدار میکشیم

 (.449: ی هراتی، اشعار

/ آه ای !آه ای درختها: »شاعر انقالب برای فراهم كردن مقدمات ظهور در تالش و تکاپوست و آرام و قرار ندارد

، ، در آن شکسته/ كه ما/ راهی است/ در ازدحام شال سبز تماشا/ كه با ابر و آفتاب قراری داریددرختهای بیقرار

 (.431: ی ، میرشکُّاکاز چشم اهدها.«            )بیقرار جهان را دنبال میکنیم/ فرجام ، به دشواریخسته

ما » :، بلکه دست به اصالح خود و جهان میزند و برای فراهم كردن شرایط ظهور تالش میکندشاعر منفعل نیست

/ خندقی بسمت جویبار ویر/ خاک تشنه است و ما از این ك/ انتظار میکشیمظهور عطر را ز غنچه تا به دل شدن

 (.44: ی ، هراتیمجموعه كامل اشعار.«         )میکشیم

، اما منفعل نیست و به هر تالشی دست ، خود را منتظر ظهور موعود میداندهای دینیشاعر با اینکه براساس آموزه

یشه / هم/ چونان كه منهستم / همیشه منتظرت/ بی آنکه در ركود نشستن باشمهمیشه منتظرت هستم: »میزند

 (.76: ی ، صفارزادهدر پیشواز صلح« )/ همیشه در مقابله/ همیشه در حركت هستمدر راهم

 :كنندۀ همج ابهامات و سرآغاز زیباییها و پایان پریشانیها میداندشاعر ظهور موعود را حلُّال تمام مشکالت و برطرف

/ در ، سواد هر غباری/ امّا/ هردز بخاری برنخواهد خاستاین دریای سرب و دود/ از روی با آفتاب رنگ و رورفته»

، مجموعه كامل اشعار.« )/ از من دلیل تازه میخواهند/ این چشمها/ معنای دیدار سواری نیستچشم من دیگر

 (.35: ی پورامین

 نادهان قفل بزرگ تیردی را میگشاید

 

 آیینه دارد آن كه در دستش كلید شهر پر 

 (154: ی)همان                                 

 میرسد بدون هیچ شک و شبهه میرسد

 های آرزو تمام سبز سبز سبز سبزكوچه

 

 ، پر از فراغهامیرسد زمان راحتی 

 اره مثل كوچه باغهاوها بهشتخانه

 (35: ی ، محبّتصحایف دل سرخ)              

، شاعران در اند، بزردان دینی نیز به آن سفارش كردهبر قرآنهای مهم دینی است و عالوهاز آموزه از آنجا كه دعا

 :شعر خود برای تعجیل در فرج موعود به دعا نیز میپردازند

 خدا كند كه بچینند دست خواهش ما

 خدا كند كه ببیند منتظرشددان

 

 ...های دعا میوۀ اجابت راز شاخه 

 آیت سعادت راظهور كردن آن 

 (41: ی )همان                              

، برای ظهور حضرتش ، به خواندن دعای آل یاسین و ندبهشاعر با دلی سوخته در نیمج شعبان و سحردان جمعه

 :میپردازد

 هال نیمج شعبان رسید و داغ دل نو شد

 بیا كه دست امید است و دامن تو عزیز

 

 ام با شعر كوتاهخواندهدعای آل یاسین  

 هبیا كه منتظران تواَند چشم به را

 (44: ی ، قزوهصبح بنارس)                       
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 ندبه خوانیم تو را هر سحر آدینه

 

 ای صلُّی علی آیینهتو كدام آینه 

 (15)همان: ی                                        
 گیرینتیجه

، پهلوی دوم و انقالب اسالمی ، شعر انتظار در قرن معاصر به سه دورۀ پهلوی اولاین پژوهشهای براساس یافته
، شعر انتظار نیز . در هر دوره با توجه به نوع حکومتها و نحوۀ برخورد آنها با دین و شاعران دینیتقسیم میشود

ها دیدار و طلب ظهور در تمام دوره ، اشتیاق. برخی ویژدیها مانند مدح و ستایشویژدیهای خای خود را دارد
. در دورۀ های مختلف قرن معاصر متفاوت استمشترک هستند؛ هرچندكه نوع نگاه به این ویژدیها نیز در دوره
، و عدم تمایل شاعران دینی به پیروی از تغییر و پهلوی اول بعلت سختگیریهای حکومت در دین و مسائل دینی

، این شاخه از شعر مآبانه با موضوعات دینی و بویژه شعر انتظاربرخورد تقدّستحوالت شعر فارسی و همچنین 
ای ه. بخاطر همین شعر انتظار نیز مانند دیگر شاخههای قبل هیچ تغییر و تحولی را پذیرا نشد، نسبت به دورهدینی

، ، اشتیاق دیدارح و ستایشاغراق و غلوّ در مد ، با موضوعاتی محدود و تکراری ازجملهشعر دینی در این دوره
، ابراز ارادت و خاكساری و بطور كلی انتظار درخواست ظهور برای انتقام از قاتالن سیدالشهدا و دشمنان تشیّع

و . از این ر، بدون اینکه برای مقدمات ظهور جهتگیری و موضع هدفمندی داشته باشدصرف و منفعالنه ارائه شود
های قبل است و هیچگونه نوآوری در آن دیده ن از مضامین و نگاههای یکسان دوره، مشحوشعر انتظار این دوره

بر ، عالوه. در دورۀ پهلوی دوم بخاطر اجرای قانون مشروطه و آزادیهای نسبی دینی و ایجاد فضاهای آزادنمیشود
اخر این دوره و بر پایج ، در اوحفظ برخی موضوعات شعر انتظار در دورۀ پهلوی اول و دسترش شعر و شاعران دینی

های روشنفکرانی چون علی شریعتی و شهید ، قیامهای مردمی و نیز اندیشهاتفاقات سیاسی و اجتماعی جامعه
، شعر انتظار از حالت ركود خارج میشود و با پیوند زدن روایات و احادیث انتظار به ستیزیمطهری و رواج ظلم

. در دورۀ پس از انقالب اسالمی ویق مردم به مبارزه با حاكمان ظالم میپردازد، به امیدآفرینی و تشمسائل روز جامعه
، شعر دینی از نظر كمیت و كیفیت و همچنین تشویق شاعران دینی و با وجود ایدئولوهیک شدن دین در جامعه

از  ،های قبلاین نوع شعر دینی در دورۀ انقالب اسالمی برخالف دوره رشد چشمگیری پیدا میکند. به همین خاطر
 ،، انسان معاصر را به تحرُّک وامیداردبر دسترش محدودۀ آن به سراسر هستی انتظار صرف فاصله میگیرد و عالوه

دان دران و ستمدیوظایف او را برای دوران غیبت دوشزد میکند و نگاهی آرمانی و امیدواركننده به آینده برای منتظ
 ، شعری هدفمند و بر پایج نیازهای، برای اولین بار در طول تاریخ. بدین ترتیب شعر انتظار انقالبعالم ارائه میدهد

 .روز جامعه و پیوند با مسائل ارزشی شکل میگیرد

 

  نویسندگان مشاركت

 لرستاندانشگاه  علوم انسانیادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این
 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی روزبهمحمدرضا آقای دكتر  است. شده استخراج

اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای مسعود سعادتیاند. بوده
 ها ونیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاورسركار خانم دكتر صفیه مرادخانی و آقای دكتر علی نوری 

هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در اند.راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته
  است.بوده پژوهشگر چهار

 
  قدردانی و تشکر

 علوم انسانیادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهلرستان دانشگاه 
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  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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