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انقالب واژگان
مروری بر پيشينه تاريخی شعر انقالب اسالمی

سهراب مقدمی شهيدانی 

چکيده
مستندات تاريخی فراوانی در دست داريم كه نمونه های فراوانی از شعر سياسی 
با مضامين اسالمی را به دست می دهد كه در بســتر حوادث نهضت امام خمينی، 
در جای جای ايران سروده شده اند. اســتفاده از زبان شعر، نقش مهمی در پيشبرد 
وقايع نهضت داشــته، روح مبارزه با مظالم پهلوی را، چونان آتش زير خاكستر در 
ميان توده های مردم، زنده نگاه داشته اســت. اين نوشتار با بررسی تعداد زيادی از 
اشعار سياسی منتشرشده و بعضًا منتشرنشــده، در نهايت يك خط ممتد شعری را 
برای مخاطب ترســيم می نمايد كه هم  مســير تحوالت انقالبی را نشان می دهد و 
هم نمايان گر ماهيت و آرمان های قيام اســالمی مردم ايران است. بازخوانی تنوع 
مضمونی، زبانی و ادبی، گستره عظيم شعر انقالب اسالمی را به رخ می كشد كه در 
عين همه تكثراتش، گرد محور امام خمينی به عنوان يگانه راهبر مبارزات اسالمی 
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مردم ايران، به وحدت می رسد. مرور موضوع و موضع شعر انقالب اسالمی، بخش 
ديگری از اين نوشتار است كه تا حدودی عرصه های مختلف و افق های آينده شعر 

انقالب را نشان داده است. 
کليدواژه ها: انقالب اسالمی، پيشينه تاريخی، شعر، شاعران انقالبی، زبان انقالب

مقدمه
زبان شــعر، زبانی جامعه شــمول اســت كه ذهنيت مردمان عصــر انقالب و 
جهان زيست ايشــان را بهتر از هر زبانی بيان می دارد. برخی نويسندگان در تحليل 
انقالب ها بر نمادهای ذهنی در جامعه پيش از انقالب، تأكيد فراوان دارند و شروع 
انقالب را شــاهدی بر پايان يك جهان زيســت و پديد آمدن جهان زيست تازه، 
برمی شمارند. يعنی زمانی كه مردم خود را بر قالب بندی جامعه بر اساس آرمان ها 
و ايده آل های خود از نو صورت بندی كنند، در اين هنگام جامعه بايد خود را تجديد 
ساخت كند و اين امر بايد بر مفاهيم و اصولی متفق و موافق شود. لذا سياست همان 
»زبان مشترك و در عين حال متناقض بحث و عمل پيرامون مفاهيم اصلی قدرت« 
است كه نمی توان از اهميت و قدرت زبان و مباحثه، در شكل گيری و پيروزی يك 

انقالب غفلت كرد.1
در كنار همه عواملي كه در كنار هم گره خورده بودند تا انقالب اسالمي به حقيقت 
بپيوندد، ادبيات )منظوم باشد يا منثور، شعر باشد يا شعار و سرود و...( تأثيرات بسيار 
زيادي در انتقال مفاهيم، تهييج و ترغيب مردم در مبارزه، آگاهی بخشی، اطالع رساني 

و دميدن روح حماسه و شهادت طلبي داشت. 
به واسطه سابقه تاريخی و فرهنگی مردم ايران، استفاده از زبان شعر در انتقال مفاهم 
سياسی- اجتماعی، در افشای ماهيت جنايت آميز رژيم شاه و ايجاد گفتمان جديد2 بر 
اساس مبانی اسالم ناب، بسيار كارگر افتاد. البته شاعرانه های عصر مبارزات مربوط 
به نهضت امام خمينی)ره( آنچنان كه بايد و شــايد، هرگز مورد التفات هنروران و 

1. مصطفی ملكوتيان و وحيده احمدی، »نيروی اجتماعی و تأثير آن بر شرايط پس از پيروزی در انقالب 
فرانسه و انقالب اسالمی ايران«، مطالعات انقالب اسالمی، س8، بهار 90، ش24، ص14-15. 

2. مراد از »گفتمان« نه بدان معناست كه جامعه شناســان ارجمند و انقالب پژوهان محترم تحت عنوان 
»نظريه های گفتمان« مطرح كرده و می كنند، چه اينكه انقالب اســالمی اساسًا با كليشه های نظريه پردازان 
علوم اجتماعی و علوم سياسی- چنان كه بايسته و شايسته است- قابل تبيين نيست! بحث تفصيلی در اين باب، 

نيازمند گفتاری مستقل و مبسوط است. 
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سخن شناسان ادب فارسی قرار نگرفته، چنان كه 
تاريخ نويسان و مستندنگاران نيز حق اين ساحت 
مظلوم و مغفــول در تاريخ سياســی و اجتماعی 
معاصر را ادا نكرده انــد. آنچه می خوانيد گذری 

كوتاه در بوستان شعر ناب انقالب اسالمی است كه تالش شده برخی آثار و توليدات 
ادبی كمتر شنيده شــده را شامل باشــد. اميد آن  كه اين مختصر در پيدايش آثار 

تفصيلی و تخصصی ديگر به كار آيد. 

شعر انقالب اسالمی؛ حقيقتی مستقل و ممتاز 
وقتی از »شعر انقالب اسالمی« سخن به ميان می آيد، ناگزير بايد در آفاق بلندی 
نظر كرد كه طلوع سپيده صبح انقالب اســالمی را نمايان می سازد. اين پهن دشت 

زيبای بی كرانه، در فرگرد يك تغافل تاريخی، از نظر دور مانده است.
شعر انقالب اسالمی، تنها واژه پردازی و لفاظی نيست، بلكه معبری است به دنيای 
معانی و مفاهيم بلند و پيچيده؛ مفاهيمی در طراز گســتره و اهميت و جايگاه متعالی 
انقالب اسالمی. در شــعر انقالب با انقالبی هايی رو به  رو هستيم كه زبان شعر را به 
استخدام درآوردند برای ستايش مبارزه با استبداد و استعمار و استكبار. همچنين 
با شاعرانی مواجه ايم كه در كاروان انقالب اسالمی جايی برای خويش جستند تا از 
تاريخ جا نمانده باشند. اين است كه چه بسا شعر انقالب، گاهی در عرصه عروض و 
قافيه و لفظ، چندان فخيم و فاخر در چشم نيايد، با آن كه موضوع و معنايش متعالی 
و فخيم است. چنان كه در آثار برخی انقالبيون شاعر مشاهده می شود و چه بسيار 

شعرهای بلندی كه هم در قالب سرآمدند و هم در معنا متعالی. 
گرچه اين حقيقــت در منابع موجود انعكاس درخوری نيافته، اما شــعر انقالب 
اســالمی هرگز از تحوالت نهضت جا نمانده اســت! امروز وقتی از »شعر انقالب 
اسالمی« سخن می گوييم، در بسياری از موارد، شعر روزهای پس از پيروزی نهضت، 
در ذهن انسباق می يابد و كمتر كسی است كه جريان شعر انقالب را همپای تحوالت 
تلخ و شــيرين نهضت امام خمينی بپندارد و بشناســاند. حال آن كه شعر انقالب، 
چاووشی خوان حماسه هميشه جاويد كاروان انقالب اسالمی است. شعر انقالب، يك 
جريان پويا و پيوسته جاری است كه تاريخ تحوالت معاصر در آن تجلی يافته است. 

زبان شعر، زبانی جامعه شمول 
است که ذهنیت مردمان عصر 
انقالب و جهان زیست ایشان 
را بهتر از هر زبانی بیان می دارد
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فقط و فقط، بايد اين آيينه زار را خوب بشناسيم و 
غبار از چهره اش بزداييم تا حقيقت انقالب را در 

آن ببينيم، چنان كه هست. 
شــعری كه از نهتــوی محافــل دودگرفته 
روشــنفكران به در آمد و بر زبــان عامه مردم 
زمزمه شــد و بذر خروش و خيــزش را در دل 

جامعه انقالبی ايران اسالمی رويانيد. 
شعر انقالب اسالمی اگرچه در برخی وجوه، با شعر عصر مشروطه مشترك است 
اما هويتی مستقل و ممتاز دارد. در شعر انقالب اسالمی، مفاهيم دينی و تطبيق های 
تاريخی، به نحو پرشــماری بازتاب يافته و مهم تر آن كه، مفهوم »شهادت طلبی« 

شاه بيت اين غزل عاشقانه تاريخ است. 
شــعر انقالب اســالمی، با عموم مردم ســخن می گويــد، در بنــد لفاظی ها و 
اغالق گويی های روشنفكرانه گرفتار نيامده است، مردم را می فهمد، چنان كه مردم 
نيز از فهمش عاجز نيستند. اين اســت كه در فضای خفقان بار استبداد ظاهرفريب 
پهلوی دوم و در عصر نضج گيری هنر درباری، چه بسيار شعرهای انقالبی كه بر زبان 

عامه مردم زمزمه می شود بدون آن كه نام شاعر آن را بدانند! 
شاعران انقالب اسالمی، درســت در روز واقعه در كنار مردم ايستادند و به جای 
توهم بافی های شبه روشنفكری، روزگار حماسه سازان را در قالب واژگان ريختند و هر 
واژه شان جرعه ای جان افزا به تشنگان خروش و خيزش هديه كرد؛ چنان كه مردمان 
كوچه و بازار با هم آوايی و هم زبانی، شعر انقالب سرودند و بازتابی از نظم شاعرانه در 
دل طوفان حوادث شدند. در اين زمانه غريب البته، همه حوادث تلخ و خونين نهضت 
امام خمينی، در پشت شيشه های دودگرفته عينك شاعران غير مردمی و شعرفروشان 
درباری، تار و تاريك و محو ماند! و آنان در همه آن سال های پرحادثه روزه سكوت 

گرفتند و از عشق های ارزان شان سرودند و نان خون آلوده به نرخ روز خوردند! 

کرامت تراشی روشنفکران ضد انقالب برای شعر درباری 
عجب و عجيب آن كه تاريخ نگاران طرفــدار پهلوی، امروز نقطه عطف انقالب 
و نخســتين جرقه نهضت در سال 56 را به »شب  های شــعر كانون نويسندگان« 

به واسطه سابقه تاریخی و فرهنگی 
مردم ایران، استفاده از زبان شعر در 
انتقال مفاهم سیاسی- اجتماعی، 
جنایت آمیز  ماهیت  افشای  در 
رژیم شاه و ایجاد گفتمان جدید 
بر اساس مبانی اسالم ناب، بسیار 

کارگر افتاد
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نسبت می دهند و بر آن اند كه فضای باز سياسی 
ديكته شده توســط كارتر و به دنبال آن فعال 
شدن مجامع روشنفكری و برپايی شب های شعر 
و به خشونت كشيده شدن اين جلسات، عامل 
ايجاد جرقه انقالب در ســال 56 بوده است.1 

صد البته كه اين دوســتان به اصطالح »انقالب پژوه« در سال های سرد و سخت 
مبارزات مردم ايران از سال 42 تا 56، هيچ نشانه ای از تحرك و اعتراض حضرات 
شاعرپيشه به دست نمی دهند تا دريابيم كه پيشينه و كارنامه جرقه سرايان سال 
56 چه بوده است! و باز اين دوستان نمی نويسند كه بعد از به ميدان آمدن مردم و 
علنی شدن قيام، اين شاعران چه سرودند و پژواك شعرشان كدام تكاپوی انقالبی 

را موجب شد؟ 
اگرچه در مورد كارنامه روشــنفكران عصر پهلوی بسيار گفته اند و نوشته اند، 
اما از اين منظر كمتر به اين جريان پرداخته ايم كه ايشان در بزنگاه های تاريخی 
عصر مبارزه، چه  می خواســتند و چه می گفتند و از چه می ســرودند و چه كسی 
را می ستودند. شــايد به عنوان يك نمونه، بازخوانی ســخنان بنيان گذار »مجله 
ادبی سخن« بسيار گره گشا باشــد. پرويز ناتل خانلری، منتقد، نويسنده و شاعر 
شهير عصر پهلوی در هنگامه وقوع قيام خونين 15 خرداد 42 در كسوت »وزير 
فرهنگ« مشغول بود. او بعد از واقعه در جلســه هيئت دولت به رئيس دولت 
حمله كرده و علم را به كوتاهی در كشتار مردم مســلمان متهم نموده است كه 
چرا با شدت عمل بيشــتری با مردم معترض در روز 15 خرداد برخورد نشده 
است! در واقع از منظر خانلری، می بايست نخست وزير با شدت بسيار بيشتری 
در مقابل انقالبی های طرفدار امام خمينی برخورد می كرده اســت. خانلری در 

آن جلسه چنين می گويد:
اين طور كه بنده ديدم طبقه روشنفكر سخت عصبانی است و بر لَه 
]طرفدار[ دولت است و می گويد چرا دولت سستی می كند و اقدام 

1. مهرداد درويش پور، »ترازنامه و چشم انداز جنبش دانشجويی 18تير«، هوشنگ كشاورز صدر و حميد 
اكبری )به كوشش(، تجربه مصدق در چشم انداز آينده ايران )مجموعه مقاالت همايشی به همين عنوان كه 

از 13 تا 16ارديبهشت 80 در دانشگاه الينويز نورديترون برگزار شد(، ص305. 
عينًا و ايضًا همين سخن بی راه را پيش تر جناب آقای آبراهاميان )نويسنده چپ ديروز و تاريخ پژوه ليبرال 

امروز(، گفته بود. رك؛ ايران بين دو انقالب، ص623-624. 

در شعر انقالب با انقالبی هایی 
رو به  رو هستیم که زبان شعر 
را به استخدام درآوردند برای 
و  استبداد  با  مبارزه  ستایش 

استعمار و استکبار
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شــديد ]در برخورد با معترضان[ نمی كند. مطلب 
ديگر اينكه شترسواری دوال دوال نمی شود؛ ]برای 
ســركوب مخالفان[ تصميم قاطع بايد گرفت. اگر 
سســت بگيريم مملكت از ميان می رود. مســئله 
مربوط به خودمان نيست. ما می توانيم استعفا بدهيم 
ولی مملكت از بين می رود. مــا تصميم قاطع بايد 
بگيريم. ما وقتی يك ستوان دوم اگر عملی كرد او را تعقيب می كنيم، 
به هر صورت حكومت نظامی ضرورت كامل دارد و بسيار شديد بايد 

عمل كرد!1
اين تنها يكی از هزاران است. گرچه بازخوانی حقايق تاريخی شايد برخی مريدان 
چشم و گوش بسته را ناخوشايند به نظر رسد اما تا هنگامی كه تاريخ به همان گونه 

كه اتفاق افتاده روايت نشود، قدر و منزلت شاعران انقالبی، نمايان نگردد. 
شاعران و نويسندگان دهه 40 و 50 بيشتر براي مجامع روشنفكري و محافل ادبي 
مي نوشتند و توجهي به مسائل و مشكالت عامه مردم نداشتند. در اين ميان عده اي 
از نويسندگان كه با وضع داخلي كشور و ارزش هاي انقالب اسالمي نمي توانستند كنار 
بيايند، به كشــورهاي اروپا و امريكا مهاجرت كرده و دور از وطن به كار خود ادامه 
دادند كه در آثارشان مايه هاي ملي، غم غربت و ناخشنودي از انقالب و ارزش هاي 

متعلق به آن ديده مي شد. 
سال های مبارزه، عصر اوج ادبيات چپ در ايران و جهان است. اما چپ ها- در انواع 
و گونه های فكری و رفتاری متفاوت شان- به رغم ادعای مبارزه جويی، هرگز حاضر 
نشدند در هنگامه خطر، در كنار مردم بايستند و پژواك شاعرانه های فانتزی شان 
نوعًا از نهتوی دوداندود محافل ادبی آن ســوتر نرفت. البته بسياري از شاعران و 
نويسندگان متعهد به روال همان روز و يا با تمايالت مذهبي كار مي كردند و با سالح 

قلم به گونه اي مبارزه و اعتراض مي كردند.2

1. متن كامل مذاكرات هيئت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342؛ اسناد فاش نشده ای از قيام خونين 
15خرداد، بی جا، دفتر هيئت دولت و روابط عمومی نخست وزيری، بی تا، ص26. 

2. مرضيه رجبی طوســی، »بوی سيب چشم هايت آشناســت )تأثير ادبيات بر انقالب و ادبيات فاخر(«، 
فرهنگ پويا، ش19، زمستان 1389، ص87-90. 

پس از تبعید امام، آنگاه که 
همه راه های اظهار وفاداری و 
پشتیبانی از امام)ره( بر مردم 
بسته بود، سالح سخنوری در 
میدان مبارزه به کار گرفته شد و 
البته در جهت بیداری همگانی 

بسیار کارگر افتاد
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آغازین چکامه ها در شعر انقالب اسالمی 
شعر انقالب اسالمی در يك نگاه به دو بخش قابل 
تقسيم است: نخست هويت مستقلی كه امروز اين 
جريان شعری را با آن می شناسيم و دوم آن قسمی 
كه ريشه در گذشته دارد. در يك نگاه، نهضت ادبی 

عصر مشروطه تا حدودی نقطه آغازين بخشــی از انقالب اسالمی است. خصوصًا 
آثاری از سيد احمد اديب پيشاوری يا شعری كه درباره شهادت شيخ فضل اهلل نوری 

سروده شده است، به نوعی آغازكننده اين راه بوده اند. 
حتمًا شعر احمد خوانساری در رسای شيخ فضل اهلل، يكی از واگويه های ماندگار 

در شعر انقالبی معاصر است:

تا بلندآوازه ســازد بعد از اين آوای داردست حق در دست می آمد روان بر پای  دار
كی كند انديشه از رنج توانفرسای دارآن كه در آيينه انديشه می بيند خدای
گاه از شــوق خدا خورشيد بر باالی دارگاه خورشيد از عشق خدا بر نيزه ها
جاودان از مشرق خونين و خونپاالی دارپرتو خورشيد فضل اهلل نوری تافته است

در جريان شناسي شعر متعهد و انقالبي معاصر، اگرچه از ادبيات مشروطه به خصوص 
شعر اين دوره می توان به عنوان يك نقطه آغاز ســخن گفت، كه هم در لفظ و هم در 
مضمون شاعران دهه  های بعدی تأثيرگذار بوده اســت، لكن دستاورد  هاي انقالب 
مشروطه در بعد سياسي و اجتماعي، با آغاز ديكتاتوری رضاشاه، يكسره از ميان رفت. 
گرچه در سكوت مرگ اندود عصر رضاخانی، تك واژه های شب شكنی گاه از حلقوم 
حق گويان بلند می شد اما در كوتاه زمانی اين فريادسرايی ها با مشت استبداد، چون 
بغض در گلو خفه می شد. يك نمونه فاخر از شــعر انقالبی در عصر رضاخانی، آثار 
آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيالنی، نويسنده كتاب ارجمند طومار عفت1 است كه در 

1. كتاب طومار عفت، از بهترين رساله هايی اســت كه در باب حجاب به نگارش درآمده و در زمان خود 
هفت سال زودتر از تصويب قانون كشف حجاب، به دفاع از موضوع حجاب پرداخته است. مرحوم آيت اهلل 
جيالنی با همت بلند و بينش عميق و اطالعات گسترده دينی و اجتماعی اقدام به تأليف اين كتاب نمود. بدين 
جهت مجرم شناخته شد و توسط عامل رضاخان در گيالن )ژنرال فضل اهلل زاهدی( دستگير و زندانی و محكوم 
به شالق گرديد. اين عامل مزدور پس از تراشيدن ريش آيت اهلل جيالنی، او را به طرز بی شرمانه ای در يكی 
از روستاهای فاقد امكانات آن روز، يعنی ماسوله تبعيد كرد. ايشان با تحمل محدوديت ها و رنج های فروانی 
اين دوران را سپری نمود. برای اطالع بيشتر در مورد زندگانی ايشان رك: »زندگی نامه آيت اهلل شيخ يوسف 

 http://www.rangeiman.ir/577/ ،»نجفی جيالنی

اسالمی،  انقالب  شعر  در 
تطبیق های  و  دینی  مفاهیم 
تاریخی، به نحو پرشماری 
بازتاب یافته و مهم تر آن که، 
مفهوم »شهادت طلبی« شاه بیت 
این غزل عاشقانه تاریخ است
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ترسيم اوضاع خفت بار عصر پهلوی چنين می سرايد: 

ــوك ــم مل ــاده در چش ــك فت رذالن همه حاكم اند در شــهر و بلوكاركان فل
خنديد كــه الناس علی ديــن ملوك1گفتـم بـه فلـك، رذل پـرور شـده ای

به اعتقاد برخی محققين مهرداد اوستا با شعر »ارمغان غرب«، موسوی گرمارودی، 
طاهره صفارزاده و علی معلم جزو نخستين كســانی بودند كه شعر انقالب اسالمی 
را بنا نهادند.2 اما واقعيت آن اســت كه شعر انقالب اســالمی با آن گستره عظيم 
و ناشــناخته اش، بنايی مســتحكم و بلندمرتبه است كه به اين آســانی نمی توان 
بنيانگذارانش را بازشــناخت يا معماری اش را در يك يا چند نــام منحصر كرد. 
بازشناسی هويت و ماهيت شعر انقالب اســالمی بدون شناخت ريشه ها و پيشينه 
تاريخی آن ممكن نيست و اين نوشتار در پی نشان دادن خط سير تاريخی شعر اصيل 

مبارزه بر اساس مبانی و مفاهيم دينی ناب است. 
راهبر كبير انقالب اسالمی و بنيانگذار نظام جمهوری اسالمی، شخصيت بی بديلی 
است كه در كنار همه فضائل اخالقی و فكری اش، از قريحه بلند شعری نيز برخوردار 
بوده و خود از پيشگامان شعر انقالب اسالمی نيز محسوب می شوند. به عنوان نمونه، 

امام در توصيف زمانه خفقان رضاخانی، چنين می سرايد: 

زيــن ديو، بَــر كه نالــه بُنيــاد ُكنيم از جـور رضاشـاه ُكجـا داد ُكنيـم
اكنون نفسی نيســت كه فرياد كنيم3آن دم كـه نََفـس بـود، َره ناله ببسـت

پيوند حداكثری شــاعران انقالبی با مردم، و در هم تنيدگی ادبيات و تاريخ، يكی 
از امتيازات شعر انقالب اسالمی است. همين امتياز موجب می شود كه نتوان شعر 
انقالب اسالمی را در هيچ قالبی محصور و محدود كرد، نه در قالب جغرافيا و زبان 
خاص، و نه در قالب شخصيت های شــهير. در دوران بحران مخاطب و محروميت 
شاعران از پايگاه اجتماعی، شاعران انقالب از دل مردم جوشيدند و حرف دل آنان 
را سرودند و سخن شان بر دل مردم نشست. شعر انقالب اسالمی در همه سال های 

1. حسن شمس گيالنی، تاريخ علما و شعرای گيالن، تهران، كتاب فروشی و چاپخانه دانش، 1327، ص111. 
2. »ادبيات انقالب اســالمی، حيثيت فرهنگی ماست«: گزارشی از نشســت های تخصصی »درباره شعر 
انقالب اسالمی«، گزارشــگر: مؤذنی، جواهر، مجله رشــد آموزش زبان و ادبيات فارسی، ش102، تابستان 

1391، ص77-79. 
3. امام خمينی، ايوان اشعار، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1392، ص317. 



35
97

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  6
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
ژگا

 وا
ب

قال
ان

مبارزه، از يك سو با راهبر نهضت ارتباط عاطفی اش 
را حفظ كرد و از ديگرسو بر عهد خويش با مردم باقی 
ماند. يك نمونه خواندنی و جذاب از همزيستی شعر 
انقالبی با ادبيات عاميانه، شعری است كه چند دهه 

است كه در زبان عشاير جنوب زمزمه می شود و حكايتی دارد شنيدنی! 
متن اين شعر به زبان لری است و در آن با زبان ديالوگ، به ماجرای نامه مرحوم 
حبيب اهلل شهبازی به امام خمينی در سال 41 اشــاره دارد. در اين شعر جنگجوی 
عشايری از امام خمينی درخواســت می كند كه فقط كاغذی حاوی فتوای جنگ و 
جهاد صادر كند تا او تفنگ به دست بگيرد! متن شعر و ترجمه آن به شرح ذيل است. 

متن شعر به زبان لری:
كاغذی آومده تيم آغی خمينی

دستور جنگ وم بده، تو جانشينی
مو سيد مشتهدم مين دل شيرازم

نيتروم پی قرص شا برنو بسازم
كاغذت وم برس، كاری نيارم
ای روم زر دار بلی برنو ايارم

ترجمه فارسی:
ای آقای خمينی از تو كاغذی می خواهم

دستور جنگ به من بده
زيرا تو جانشين ]امام زمان)عج([ هستی 

امام هم در پاسخ می گويد؛
من يك سيد مجتهد هستم و نمی توانم پای قصر شاه برنو بسازم و برايت بفرستم!

عشاير جواب می دهد؛
الزم نيست تفنگ برايم بفرستی 

فقط كاغذت ]=نامه فتوای جهاد[ به من برســد، می روم و از درختان بلوط برنو 
درمی آورم!1

1. كشواد سياهپور، »تأثيرپذيری ادبيات عاميانه و حماسی ايل بويراحمد از نهضت امام خمينی«، ادبيات 
انقالب، انقالب ادبيات )مجموعه مقاالت(، تهران، مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امام خمينی، 1378، ج2، 
ص238-237؛ كشواد سياهپور، قيام عشاير جنوب )1343-1341(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

سياسی، 1388، ص67-68.  

شعر انقالب، یک جریان پویا 
و پیوسته جاری است که 
تاریخ تحوالت معاصر در 

آن تجلی یافته است
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درست در زمانی كه امثال خانلری دستور 
به هدم مردم انقالبی می دهند و از وفاداری 
روشنفكران به دربار سخن می گويند، مردم در 
گوشه و كنار، سالح قلم به دست گرفته اند و 
حماسه می سرايند و اين از عجايب و امتيازات 

شعر انقالب اسالمی است. 
با وقوع قيام 15 خرداد سال 1342و داغ شدن تنور انقالب و اعتراض، بسياري 
از شاعران در آن مقطع زمانی با فرياد تظلم و دادخواهی و با اهتزاز پرچم مبارزه از 
طريق شعر- و البته نه با زبان رمز و كنايه كه به تصريح- به طرفداری از اهداف و 
آرمان های امام خمينی)ره( و مبارزه با سلطنت پهلوی پرداختند. اين بيداري ادبي 
تا پيروزي انقالب اســالمي در بهمن ماه 57 و روزهای شكل گيری نظام جمهوری 

اسالمی ايران تداوم يافت. 
در حقيقت شعر انقالب اسالمی با ورود آشكار امام به عرصه مبارزه در آغازين 
سال های دهه چهل جاری می شود و اولين زمزمه هاي انقالب و حركت هاي منظوم 
به ويژه از قيام 15 خرداد ســال 1342 مطرح می گردد. يكی از عواملی كه در آن 
سال ها تأثيرگذاري اين قيام را در اذهان مردم ايران بيشتر مي كرد، بازتاب سريع و 
متعهدانه واقعه خونين خرداد 1342 در اشعار شاعران انقالبي بود. اگرچه اغلب اين 
اشعار علني و گاهي بدون نام و نشان منتشر مي شد اما دهان به دهان تكرار مي شد و 

هر روز گوشه اي از عمق اين فاجعه عظيم را براي مردم به ياد مي آورد. 
يكی از اشعاری كه در اين زمان خطاب به امام خمينی بيان شده: 

آيت اهلل خميني آيت اللهي توراست 
مرجع تقليد مايي حق خونخواهي توراست 
ما درودت مي فرستيم و سالمت مي كنيم
روزگار تلخ را شيرين به كامت مي كنيم 

لكه ناحق بر پيراهن پاكت زند
ما مسلمانان بري از اتهامت مي كنيم

بر علي سوگند و بر جان عزيزانش قسم
شاه را ما عاقبت روزي غالمت مي كنيم 

يا در زمانی كه نيروهای رژيم پهلوی به مدرسه فيضيه حمله كرده و طالب را مورد 

شاعران انقالب اسالمی، درست در 
روز واقعه در کنار مردم ایستادند و به 
جای توهم بافی های شبه روشنفکری، 
روزگار حماسه سازان را در قالب 
واژگان ریختند و هر واژه شان جرعه ای 
جان افزا به تشنگان خروش و خیزش 

هدیه کرد
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ضرب و شتم قرار داده و بسياری را به شهادت 
رساندند روی ديوار فيضيه شعارها و شعرهايی 

عليه رژيم ديده می شد. 

فكر ويران شــدن خانه صيــاد كنيد آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باك
از كشــتگان حوزه قم جست وجو كنيمای دل بيا به كعبه مقصود رو كنيم

يا در شعر ديگری آمده است: 

آتش زدنــد ز كينه، عمامــه و عبا را1 بر خاك و خون كشيدند، طالب بی گناه را

در سال 41 در يكی از اشعاری كه به مناسبت الغای تصويبنامه انجمن های ايالتی و 
واليتی سروده شده و به نقش رهبری امام در مبارزه اشاره دارد می خوانيم: 

 نثــار بــاد ســالم و ثنــای نامحدود به جان پاك حجج، رهبران اين نهضت
كه عاشقانه در اين صحنه قد علم فرمود علی الخصوص خمينی، بزرگ آيت حق 
دلير  پيشوای  و  بيدار  رهبر  كه از شــهامت خود اجتماع زنده نموديگانه 
وز آن قيام، شــكوه و جالل دين افزودنمود تكيـه بـه پـروردگار و كـرد قيام
بدين دو عامل عرشی رسد به هر مقصودشجاعت است و صراحت هميشه شيوه اوست
كز اين قيام ز رخســار دين، غبار زدوددل شريعت و تقوا بدو سكون دارد 
آزادی  پيشوای  اين  بر  باد   درود بــر ايــن رهبر شــجاع، درود2سالم 

مردم اصفهان نيز از هنر شــعر در راه پشــتيبانی از امام بهره گرفتند و مبارزه و 
مخالفت آشتی ناپذير ملت ايران با رژيم شــاه را آشكارا اعالم كردند. يك نمونه از 

اين اشعار چنين است: 

 به رهروان حقيقت بــه حرمت احرارقسم به جان خمينی، زعيم شرع مدار 
آزادی  راه  شهيدان  پاك  خون   به حق هر كه كند با ســتمگران پيكاربه 

 به كودكی كه فكندش، مسلسل اشراربه مادری كه جگرگوشه اش به خون غلتيد 
هــزار مرتبه كشــتار را كنــد تكرار كه شاه خائن بيدادگر، اگر از كين 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، دفتر اول، 
1393، ص395. 

2. همان، ص232. اشعاری كه در اينجا ذكر می شود متعلق به آقای محمدحسين بهجتی اردكانی و مربوط 
به تاريخ 1341/9/14 می باشد. 

شاعران و نویسندگان دهه 40 و 50 
بیشتر براي مجامع روشنفکري و 
محافل ادبي مي نوشتند و توجهي 
به مسائل و مشکالت عامه مردم 

نداشتند
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 به انتقام شــهيدان برآوريــم دمار1ز دودمان وی و جمله جيره خوارانش 

به دنبال وقوع نهضت خونيــن 15 خرداد 42 كه امــام از آن به عنوان »طليعه 
نهضت« ياد می كنند، هر ساله در ســالگرد اين واقعه تاريخی، مبارزان از زبان شعر 
در زنده نگاه داشتن اين واقعه، به صورت حداكثری بهره می جستند و اين اشعار به 
صورت مكتوب و شفاهی مخاطبان عمومی می يافت و در شعله ورتر كردن آتش قيام، 
تأثيرگذار می نمود. با آغاز دهه محرم ســال 43، مراسم نوحه خوانی و عزاداری در 
منزل امام برپا بود و در البه الی نوحه ها، ياد شهدای قيام 15 خرداد زنده نگاه داشته 

می شد. برخی از اين نوحه ها از قبيل زير است: 

ــن  ــن مبي ــر دي ــی رهب ــت اهلل خمين  آيــت اهلل خمينی ای زعيم مســلمين آي
خمينــیدهــم محــرم، عاشــورای حســينی عاشــورای  محــرم،   12

در ســالگرد قمری حادثه 15 خرداد، طی اطالعيه ای با امضای حوزه علميه قم، 
12محرم عزای عمومی اعالن شد و در اين اعالميه نيز، از زبان شعر استفاده شده بود 

و طليعه اعالميه چنين بود: 

 يك گوشه ز الطاف ملوكانه شه بود«2»در نيمه خرداد هر آن ظلم كه رخ داد 

از جمله شــاعران سرشناس متعهد شــعر انقالب غالمرضا قدسي، شاعر شهير 
خراساني است كه بارها به دليل سرودن اشعار انقالبي به زندان افتاده و شكنجه هاي 
جسمي و رواني بسيار در اين راه ديده و چشيده است. او پيش از وقوع قيام 15 خرداد 
بارها با زبان رمز، سكوت مرگبار حاكم بر كشور را به تصوير كشيده بود اما بعد از 
15 خرداد با زبانی صريح به انعكاس حماسه پرشور مبارزات پنهان و پيدای مردم 

مسلمان در اشعار خود پرداخت. 
قدسی در ســالگرد نهضت و در بهار 1343 كه رژيم ستم شاهی مقاومت ها را با 
خفقان پليسی در هم شكســته بود و در پی انزوای مبارزه جويان مسلمان بود، قطعه 

»سايبان شعله« را سرود: 

1. رك: همان، ص571؛ گزارشــی از حماســه 15 خرداد اصفهان به روايت خاطرات؛ ص49. شعر از 
محمدعلی صاعد است. 

2. سيد حميد روحانی، همان، ص945. 
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»سايبان شعله«
بهار آمد و از خرمی نشانی نيست 

گلی به دامان بوستانی نيست 
سرشك ابر غباری نشست از رخ باغی 

كه از طراوت و لبخند گل نشانی نيست 
مگر ز خلوت گل پر نمی كشد نكهت 

كه گرم شور و نوا مرغ نغمه خوانی نيست 
چه غنچه ها كه شد از جور باغبان پرپر 

خوش آن چمن كه گرفتار باغبانی نيست 
سكوت مرگ چنان خيمه زد به دامن دشت
كه در خروش در اين دشت كاروانی نيست

به گوش غنچه نسيم سحر نهانی گفت 
در اين چمن گل شاداب و شادمانی نيست 
در اين محيط چنان بسته لب ز بيم صدف 

كه غير ديده روشن گهر فشانی نيست 
مكن اطاعت فرمان اهرمن ور نه 

تو را به سر به جز از شعله سايبانی نيست 
چنان گرفته دلم »قدسی« از وطن كه مرا 

به غير گوشه ويرانه آشيانی نيست1 

در دومين سالگرد قيام 15 خرداد، شعري نيمايي و نسبتًا بلند با عنوان »خون هاي 
جوشان«، در ششمين شــماره مجله انتقام درج شد.2 اين شــعر از حجت االسالم  

1. محمد طاهری خسروشاهی، »بازتاب قيام 15خرداد در آثار پيشاهنگان شعر انقالب«، پانزده خرداد، 
س10، بهار 1392، ش35، ص278-279. 

2. يكی از نشريات مخفی طالب حوزه علميه، نشريه انتقام بود كه از تاريخ 29 آذر 1343م/ 15 شعبان 1384 با 
استفاده از آيه شريفه »واهلل عزيز ذو انتقام«- در ضمن نام نشريه- شروع به انتشار نمود و تا تاريخ 15 مهر 1344/ 
7جمادی االخر 1385 انتشار آن ادامه يافت و جمعاً هشت شماره از آن منتشر گرديد. حجت االسالم سيد هادی 

خسروشاهی در اين مورد چنين می نويسد: 
»اين نشريه با محتوايی تقريباً مشابه محتوای مقاالت بعثت، اما كمی راديكال تر، توسط آيت اهلل محمدتقی مصباح 
يزدی، تهيه و تنظيم و تكثير و توزيع می شد... در واقع استاد مصباح، همه كار اين نشريه را، از تهيه و نوشتن مقاالت و 
اخبار، تا تايپ و چاپ و حتی بسته بندی و توزيع، خود به تنهايی انجام می داد و اين، عالوه بر همكاری صميمانه ايشان 

با نشريه بعثت و نوشتن مقاالتی برای آن و يا شركت در بعضی از جلسات آن، در زمان انتشار بود...«. 
رك: سيد هادی خسروشاهی، اسناد نهضت اسالمی ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، پاييز 1389، ج2، 

ص15. 
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محمدحسين بهجتي يزدي )شــفق( است. مرحوم 
شفق، از گروه اولين شاعران متعهدي است كه بعد 
از وقوع قيام 15 خرداد، به مناسبت هاي مختلف از 
جمله رثاي شهداي 15 خرداد و آزادي امام خميني، 
اشعار حماسي زيبايي سروده است. در اينجا به برخی 

از بيت های اين شعر فخيم اشاره مي كنيم: 

»خون هاي جوشان«
افق امروز چرا سرخ تر است 

سينه اش خونين است
مي خراشد رخ و خون مي ريزد

دامنش رنگين است
يارب اين منظره چيست؟

راستي اين بر و اين بوم سيه، ايران است؟
پس چرا ويران است

اين همان كشور آباد كهن سال بود؟
راستي بيشه شيران است اين؟

پرورشگاه دليران است اين؟
نه، نه، نه! كو شكوه جمشيد؟

كو جالل ابديت كه بر آن مي زد موج؟
چه شد آن كاخ كه زنجير عدالت مي داد

زينت ايوانش؟
ديگر آن ايران نيست
محبسي ويران است

ملتي پاي به زنجير و اسير
اندر آن مي نالند

اين افق نيست كه بيني از دور
گرد اين حبس، حصاريست بلند

نقطه آغاز شعر انقالب اسالمی 
با آغاز اصل نهضت متولد شده 
است و از آن پس، شعر در همه 
مراحل نهضت، حضور دارد 
تنور  واژگان،  آتشفشان  و 
مبارزه را در همه ادوار و فراز و 
فرودهای نهضت امام خمینی، 

گرم نگاه داشته است
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كه ز خون شهدا
جا به  جا قرمز و خون آلود است 

وه كه اين صحنه چه درداندوه است
ديگر اين ايران نيست كوره اي سوزان است...

افق امروز مالل انگيز است
مي خراشد رخ و خون مي ريزد

در غم پانزده خرداد است 
تا ابد ننگ از اين حادثه برمي خيزد 

نرود هيچ ز ياد
خون زند جوش هنوز

در تن پاك شهيدان غيور
خون آن مردم آزاد نيفتد از جوش

آري اين شعله نگردد خاموش
هرگز آرام نگيرد اين موج

تا ز بن برنكند ريشه بيداد سياه
به اميد آن روز...1

نعمت  ميرزازاده )م. آزرم(- صرف نظر از عاقبت سياسی و فكری و فرجام ادبی اش 
و تنها به لحاظ اهميت تاريخی- از جمله شــاعرانی است كه در توصيف و ستايش 
نهضت امام خميني اشــعار خوبي دارد. در ميان آنها قصيده »به نام تو سوگند« جدا 
از صالبت كالم، اولين شعري اســت كه در آن از رهبر انقالب با تعبير »امام« ياد 
مي شود.2 اين شعر در سال 43 سروده شده و جالب آن كه امام در نامه خود به جناب 
حجت االسالم والمســلمين محمد حكيمي در آبان 1348، به اين شعر اشاره كرده 

1. محمد قبادی )به كوشش(، خاطرات حجت االسالم والمســلمين محمدحسين بهجتي )شفق(، تهران، 
سوره مهر، 1388، ص83.

2. نخستين شــخصيتي كه عنوان »امام« را براي رهبر و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران به كار برد، استاد 
فرزانه محمدرضا حكيمي بود، كه در كتاب سرود جهش ها كه در سال 1342 به رشته نگارش كشيد، چنين آورد:

»... در اين روز و روزگار، ديگر اين نشــان تشيع را بر كسي نديديم و اين ســخن عزيز شيعي »انتم علي 
احدي الحسنيين« را از كسي نشنيديم، مگر از پيشواي شيعي انديش معاصر و يادگار پيشينه هاي شيعه، امام 

خميني...«. 
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است.1 بخشی از اين شعر در پی می آيد: 

»مجاهد در بند«
اي ز وطن دور اي مجاهد دربند 
اي دل اهل وطن به مهر تو پيوند

ناي تو خاموش همچو خشم كه در مشت
جان تو در جوش همچون شير كه دربند

اي ز وطن دور اي امام  خميني
اي تو علي را يگانه پور همانند2

همين شاعر در سروده ای ديگر خطاب به امام خمينی از شهادت آيت اهلل سعيدی 
ياد كرده و از جنايات رژيم شاه به خلق ايران سخن گفته است. او در اين شعر باز هم 

رهبر نهضت را با لفظ »امام« خطاب می كند و چنين می سرايد: 
1. امام خمينی به تاريخ 28 آبان 1348 خطاب به جناب آقای محمد حكيمی، به اشعار نعمت آزرم اشاره 

می كند و چنين می نويسد: 
»بسمه تعالی 

رمضان المبارك 1389
جناب مستطاب ثقه االسالم آقای حكيمی- دامت افاضاته  

گرچه جناب آقای آزرم  را مالقات نكرده ام لكن تا اندازه ای از روحيات ايشان اطالع دارم. قباًل هم پس از 
انتقال به عراق قطعه شعری كه حاكی از افكار ايشان تا اندازه ای بود مالحظه نموده ام. اينك نيز »پيام« بلندپايه 

را ديده و از ايشان تقدير می كنم.
اين جانب روزهای آخر عمر را می گذرانم، و مع األسف نتوانستم خدمتی به اسالم عزيز و مسلمين بنمايم؛ 
ملت هايی كه با جمعيت بسيار انبوه و اراضی بسيار وســيع و ذخاير بسيار گرانبها و سوابق بسيار درخشان و 
فرهنگ و قوانين آسمانی در تحت اسارت استعمار با گرسنگی و برهنگی و فقر و فالكت و عقب ماندگی دست 
به گريبان و در انتظار مرگ نشسته اند، ]و[ دولت ها كه به دست استعمار تشكيل می شوند، جز در خدمت آنها 
نمی توانند باشند. اختالفات موجوده در بين سران دول اسالمی- كه ميراث ملوك الطوايفی و عصر توحش است 
و با دست اجانب برای عقب نگاه داشتن ملت ها ايجاد شده است- مجال تفكر در مصالح را از آنها سلب نموده 
است. روح يأس و نااميدی كه به دست استعمار در ملت ها حتی در رهبران اسالمی دميده شده است آنها را 
از فكر در چاره جويی بازداشته است. اميد است طبقه جوان كه به سردي ها و سستي های ايام پيری نرسيده اند 
با هر وسيله ای كه بتوانند ملت ها را بيدار كنند؛ با شعر، نثر، خطابه، كتاب و آنچه موجب آگاهی جامعه است؛ 
حتی در اجتماعات خصوصی از اين وظيفه غفلت نكنند، باشد كه مردی يا مردانی بلند همت و غيرتمند پيدا 
شوند و به اين اوضاع نكبت بار خاتمه دهند. بايد جوان های تحصيل كرده از اين هياهوی اجانب خود را نبازند، و 
سرگرم بساط عيش و نوشی كه به دستور استعمار برای آنها و عقب نگه داشتن آنها فراهم شده است نگردند. 
بايد اشخاص بيدار، توليد مثل كنند و هر چه بيشتر هم فكر و هم قدم پيدا كنند و صفوف خود را فشرده كنند، و 
در ناماليماْت پايدار و جدی و قوی االراده باشند، و از تواصی به حق و تواصی به صبر، كه دستوری است الهی، 
غفلت نكنند. از خداوند تعالی عظمت اسالم و مسلمين را خواهانم. سالم اين جانب را به آقای آزرم و هر كس 

كه در فكر چاره است ابالغ نماييد. و السالم عليكم.
روح اهلل الموسوي الخمينی «

رك: صحيفه امام، ج 2، ص 254-255. 
2. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص273. 
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اال ای امـــام بـحـــق بـرگـــزيده 
اال ای تـو اسـالم را نـــور ديــده 
اال ای كه يزدان پس از روزگاران 

پس افكند دوران، تو را آفريده 
امام بحق ای خمينی كه ايران 

تو را چند سالی ست دوری كشيده
بزرگا، اماما كه بعد از امامان
چنان تو اسالم، رهبر نديده

زعيما، اماما از ايران چه پرسی
كه سجن بزرگی است، در خون طپيده 

بيا كه ضحاك، دين و وطن را
چنان كرده سودا كه گويی خريده

محمدرضای سعيدی، بزرگی
كه اسالم او را به جان پروريده

ز بيداد ضحاك و دژخيم هايش
شهيدی است اينك به خون آرميده1

مرحوم مهرداد اوستا2 از ديگر چهره هاي شناخته شده ادبيات انقالب است كه از 
ابتداي نهضت 15 خرداد با سرودن اشعار حماسي و انقالبي، تا انتها در كنار انقالب 
ماند.3 او در كنار اشعار انقالبی پرشــمارش، قصيده اي بلند و خوش قافيه با عنوان 
»پردگي بامداد« ســروده است. اين قصيده پنجاه و شــش بيتي كه در اعتراض به 
تبعيد امام بعد از حادثه 15 خرداد، نگاهي پرشكوه و لبريز از اميد و انتظار دارد به 
روشني بازتاب دهنده تمام واقعيت هاي نهفته در قيام 15 خرداد است كه با كلماتي 
رسا و مستحكم و وزين در ادبيات شعرهاي انقالبي قبل از وقوع انقالب، مي درخشد. 

بندهايي چند از اين قصيده زيبا را مرور مي كنيم:4 
1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص908-914.  

2. مهرداد اوستا )زاده 20 بهمن 1308 بروجرد- وفات: 17 ارديبهشت 1370 تهران(، نويسنده و شاعر 
معاصر ايرانی؛ وی در شهريورماه 1332 خورشيدی شعرهايی در مخالفت با رژيم پهلوی سرود و مدت هفت 

ماه را به عنوان زندانی سياسی در زندان گذراند. 
3. شايد به همين جهت است كه برخي اوستا را »پدر شعر انقالب« مي دانند. 

4. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص276-277. 
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 آوايي و مجــال كــه زي گلبني پريدآن مرغ را چه بيم قفس، كش نمانده اند
 بيداد رفت و فتنه به مردم چه ها رسيدبر من خداي داند و پيغمبرش اگر

 زين باده خدايي اگر جرعه اي كشــيدسرمست هيچ باده نيايد كسي چو من 
 ناگه به تيغ كينه به خون اندرون تپيدبا من به خون تپيد اگر بي گنه كسي 
 خاري بــه پاي برهنه پايــي فرو خليدخونابه اش ز ديده من ريخت گر به قهر 
 تابيــد خاطر مــن و انديشــه ام تنيدواپس تر آمدم چو رسن تاب هر چه بيش 
 تا يكســرش به قهر بنشكست ناخميدباالي آن درخت بنازم كه آسمان 
 وان محنتي كه ديده من ديد كس نديدزان آتشي كه سوخت مرا هيچ كس نسوخت
 دستي كه بر سر ستاره تواند همي رسيدبر سر ستاره خواهي اگر بايدت نخست

 سر بر كشي ز دامن شبگير همچو شيدروزي كه اي اميد دل مهر و مردمي 
 دور از تو و انتظار چه جان ها به لب  رسيدباري بپرس منتظران را كز اشتياق 
 چون ديدگان گشودي ناگه سحر دميدخورشيد اگر نبود به چشمت نهان چرا 
 خار ندامتي كه نــه در پاي جان خليد بخت مرا نكشت يكي گل كه خود نشد 
 كش ديده قطره قطره به دامن فرو چكيد چون غنچه پرده پرده دلم، خون شد از غمت

 و آزادگي و كرامت حالــي تو را گزيدآزادگي چو خواست گزيند نژاده  اي 
 انصاف را طلــوع كدامين بــود نويداي چرخ داد مردم آزاده را بگوي 
 يا مهر من كــه از افــق باختر دميد؟خورشيد تو كه از بر خاور گشود پر 

پس از تبعيد امام، آنگاه كه همه راه های اظهار وفاداری و پشتيبانی از امام)ره( بر 
مردم بسته بود، سالح سخنوری در ميدان مبارزه به كار گرفته شد و البته در جهت 
بيداری همگانی بسيار كارگر افتاد. گرايش به شعر در اين دوره خفقان و سركوب، 
منجر شد به خلق آثاری كه برخی از آنها تاكنون شاعرانش همچنان گمنام مانده اند. 
مرور برخی از اشعار اين دوره، راهی است به كشــف حقايق تاريخ خفقان بار عصر 

پهلوی و از همين رو، در ادامه برخی از اين اشعار را مرور می كنيم:

نايب ختم امامان آيت اهلل خمينی
راهنمای اهل ايمان آيــت اهلل خمينیبنده محبوب يزدان آيت اهلل خمينی 
مجری احكام قرآن آيــت اهلل خمينیناصر دين خدا و حافظ شرع پيامبر 
همچنان خورشيد تابان آيت اهلل خمينی1گرچه پنهانست فيضش، می رسد بر خلق عالم

1. بنابر گزارش ساواك در تاريخ 43/1/19، اين اشعار را يكی از بارفروش های تهران به نام حاج حسن 
شهرزی سروده است. رك: سيد حميد روحانی، همان، ص68-69. 
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*  *  *
دهم دو چشم تصدق به افتخار خمينیصالح اينكه چو يعقوب در فراق عزيزش
به وقت غصه نشيند كه در كنار خمينیخدا نكرده ماللی چو يافت به قلبش
بس است اينكه خدا هست، عون و يار خمينی1مگو مگو كه چنين حرف بر قلوب غم آَرد

*  *  *
خمينـــی  آيـــت اهلل  ای  گل ســـرخ گلســـتان حســـينیاال 
 يگانـــه مرجـــع تقليـــد هســـتیاگـــر چـــه از وطـــن تبعيـــد هســـتی 
آزادگانـــیمجاهـــد مـــرد تاريـــخ زمانـــی محفـــل  فـــروغ   

*  *  *
مسلمين خسته دل را زين الم دلشاد كنشاه را گو مرجع تقليد را آزاد كن
اين جهان فانيست تاريخ پدر را ياد كن2گر كه می نازی به تخت و بخت و تاج و اقتدار

پس از تبعيد امام به تركيه، يكــی از راهبردهای اصلی مبارزاتی در قم، برگزاری 
مراسم دعای توسل بود كه در حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار می شد و 
در برخی مواقع، افراد مبارز، با تمســك به زبان شعر، به بيان مخالفت با تبعيد امام 
می پرداختند. از جمله، ابيات زير در آن محفل سياسی- معنوی قرائت می شده است: 

اين الخمينی؟
ــی  ــن الخمين ــا، اي ــم بن ــا فارح ــا ربن  واحســرتا من هجــره، ايــن الخمينی ي
 زندان چه باشد، جان به قربان خمينینام خمينی بردن ار زجر است و زندان 

اين الخمينی؟
ـــاده  ـــر دل نه ـــدا ب ـــی را خ ـــر خمين ــی مه ــاد خمين ــينه از ي ــد در س  دل می تپ

اين الخمينی؟
 واحفــظ الهی مصطفی نجــل الخمينیســلّم خمينــی ربنــا فــاردد الينــا 
ــی؟فارحــم علينــا ــن الخمينـ ايـ

چاپ كارت های تبريك نوروز در ســال های 43 و 44، از جمله ابتكارات جالب 
مبارزان ايرانی بود كه در غياب امام شان، با انتشار عكس او در قالب كارت پستال 

1. اين اشعار توسط حسين رحمتی از مرند به تاريخ 16 آبان 1343 سروده شده است. 
2. آنچه در اين مجال نقل شد، گزيده ای از برخی اشعار بود، برای دسترسی به متن كامل رك: سيد حميد 

روحانی، همان، ص68-77. 
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تبريك سال نو، چراغ مبارزه را روشن نگاه داشتند. در 
اين مرحله از مبارزه نيز از زبان برنده شــعر اســتفاده 
گرديد و جالب آن كه در نوروز 1343 و همزمان با ايام 
حصر امام خمينی، كارت تبريكی طراحی شد كه بر روی 

آن اين بيت نقش بسته بود:

 كــه در جنبــش درآيــد پرچم حق بــود آن روز بــر مــا عيــد مطلــق 

عينًا در نوروز سال 1344 نيز همين رويه تكرار شــد و اين بار با توجه به تبعيد 
مظلومانه امام به تركيه، بر روی كارت تبريك ابياتی نقش بسته بود كه به ماجرای 

تبعيد ايشان، اشاره مستقيم داشت: 

رشـــيد ای گل آمـــال و بهـــار اميـــد  زعيـــم  آزاده،  رهبـــر 
ــد  ــاری نمان ــو، به ــی  ت ــی ب ــر كس  شــادی و اميــد و قــراری نمانــد به
تويــیزآنكــه بهــار دل ملــت تويــی بحقيقــت  حقيقــی  عيــد 

مــا  بيــدار  رهبــر  ای  مــا ديدنــت  بيمــار  دل  شــفای  هســت 
ــت1ديــن فروزنــده ز اقــدام توســت  ــام توس ــر از ن ــدا جلوه گ روح خ

سيد اسداهلل رسا مدير روزنامه قانون2 نيز از جمله كسانی است كه اگرچه نامی از 
وی در زمره شاعران انقالب اسالمی به ميان  نيامده اما اين شخصيت سياسی باسابقه 
و ستم ســتيز نيز در مورد حادثه خونين »15 خرداد 42«، شعری سروده است كه 

برخی بيت های آن در ذيل می آيد: 
چون جوی خون ز ديده ببارم من اشك خون 

1. محمدحسن رحيميان، در سايه آفتاب: يادها و يادداشت هايی از زندگی امام خمينی)ره(، تهران، شاهد، 
1390، ص 35-34. اين اشعار به خط جناب حجت االسالم رحيميان در كارت تبريك نگاشته شده است و 
اشعار متأخر در يك نمونه ديگر از كارت های مربوط به سال 43 نيز با اضافه بيت آخر چاپ شده است ولی 

در كارت مربوط به سال 44 بيت آخر كه اشاره به نام روح اهلل دارد، نيامده است.  
2. سيد اسداهلل حسين زاده )مشهور به رسا( در دوران خفقان بار عصر پهلوی ها كارنامه مبارزاتی روشنی 
داشته و بارها به دليل مخالفت با رژيم و قلم فرسايی عليه خط قرمزهای حكومت وقت )از جمله رژيم غاصب 
اسرائيل و امور مشابه(، متحمل زندان های طوالنی مدت و شــكنجه های شديد شد و سرانجام در اثر همين 
زندان ها به بيماری قانقاريا مبتال گرديد و به رغم ميل باطنی به اسرائيل فرستاده شد و بعد از مدتی جنازه اش 
را به ايران فرستادند كه خواهرش )معصومه رسا( بر اين اعتقاد بود كه رسا كشته شده است. مرحوم رسا از 

جمله كسانی است كه با نهضت آيت اهلل نجفی اصفهانی همراهی مستمر و مثبتی داشته است. 
برای اطالع تفصيلی در اين باره، رك: مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی )خاطرات ســيد اسداهلل 
رســا، روزنامه نگار مبارز و آزاديخواه دوران ديكتاتوري پهلوي به انضمام مقاالت، اسناد، مكتوبات و اشعار 

منتشرنشده رسا(، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1391، ص15-26. 

استخدام زبان شعر برای 
بازگفتن مضامین مرتبط 
با حوادث نهضت، به یک 
یا چند شعر، یا یک مقطع 
تاریخی خاص منحصر و 

محدود نیست
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از بس ميان شهر ]ناخوانا[ از سرگذشت 
از خون پاك سينه افراد بی گناه

بگرفت رنگ خون در و ديوار و كوه و دشت 
داد از دمی كه بی كفنان در كنار عرش 

]ناخوانا[ نيمه خرداد و سرگذشت 
تنها نه شهر تهران گرديد غرق خون 

شد قتلگاه مشهد و قم، اصفهان و رشت 
از پايتخت بس كه به گردون فغان رسيد 
منسوخ گشت حالت تفرج و سير و گشت

ای دست انتقام برون آ ز آستين
تا بنگری كه كار جنايت ز حد گذشت

هر كس كه خون بيگنهان ريخت بر زمين 
خون دلش زمانه بريزد ميان طشت
باری، گذشت نيمه خرداد و ای خدا

تنها تو عالمی كه چنان تلخ و بد گذشت 
تعداد كشتگان را چو دانی تو ای »رسا« 

]ناخوانا[ تا به هفت و هشت!1 
از جمله پيشاهنگان شعر انقالب اسالمي، محمدعلي مرداني است كه با راه اندازي 
انجمن نغمه سرايان مذهبي از سال 1351، در افشا كردن چهره حقيقي رژيم پهلوي 
اهتمام داشت. مردانی در توصيف قيام 15 خرداد و حوادث بعد از قيام، شعرهاي 
بسيار حماسي با وزن هاي مختلف ســروده است. زمزمه يك نمونه از شاعرانه های 

حماسی اين شاعر خالی از لطف نيست: 
»دست ظلم شاه«

آن روز صبح مردم نستوه نامدار از گوشه و كنار 
پير و جوان و مرد و زن از خرد و از كبار 

با عزت و وقار
از هر طرف چو موج خروشان كه در بحار

1. همان، ص429-430. 
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در كوي و رهگذر خوشحال و شاد و خرم و قلب اميدوار 
با گام استوار

حق جوي و حق طلب همه با شعله گناه 
با سوز اشك و آه تا قطع گردد از سرشان دست ظلم شاه

هستند دادخواه1

استقبال شاعرانه از ورود امام به نجف اشرف 
به مناسبت ورود امام به نجف، جشن باشكوهی از طرف روحانيان مبارز و متعهد 
در مدرسه بروجردی نجف برگزار شد كه بسياری از مقامات روحانی و نيز برخی از 

مردم نجف در آن جشن شركت كردند و اشعار زيبايی سرودند. 
آقای غديری يكی از فضالی حوزه نجف نيز قطعه شعری را در آن جشن باشكوه 

قرائت كرد: 

خورشــيد بهر نورفشانی گشــوده راهديدی كه عاقبت ز پس ابر قيرگون
 بلبل به گلشــن آمد و شد تازه هر گياهديدی كه دی گذشت و خزان رفت و گل دميد 

 خفاش وش گريخت كه نتوان كند نگاهديدی كه خصم از بر خورشيد تابناك 
 روح اهلل اســت نام وی و ارواحنا فداه2 آن مرجعی كه هست به او فخر مسلمين 

جناب استاد محمدهادی يوســفی غروی از اساتيد برجســته حال حاضر تاريخ 
اسالم، از جمله كسانی است كه در استقبال از امام خمينی قصيده ای به زبان عربی 
سروده است. گرچه پيش تر يك بيت از شعر ايشان- بدون ذكر نام شاعر- در برخی 
كتب تاريخی منتشر شده بود، اما برای نخستين بار، متن كامل شعر فخيم ايشان در 
گفت وگوی اختصاصی بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی با ايشان، به قلم 
خودشان در اختيار آن مركز قرار گرفت و پنج بيت از آن برای نخستين بار در اين 

مقاله منتشر می شود.3 متن اين شعر به شرح ذيل است: 
بشری فقد أنجز الرحمن ما وعدا   

1. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص274. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص173. 

3. مصاحبه مربوطه در تاريخ 1392/5/23 توســط آقايان صادق عليپور و ميثم عبداللهی در محل بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی ضبط گرديده است. اين شعر از آرشيو همين مركز تاريخی در اختيار 

نگارنده قرار گرفته است. 
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نجم الخمينی فی أفق العراق بدا1
هلل آيته العظمی و حجته الكبری       

وغابه علٍم أنجبت أسدا
تعجبوا من هالل العيد يطلع في     
الجمادی أمر عجيب قط ما عهدا
فمن موال يوالی الحمد مبتهال       
و مخلصا يستديم الشكر مجتهدا

و ذو ضغائن طارت روحه شفقا منه     
و طاحت شظايا نفسه قددا2

استخدام زبان شعر برای بازگفتن مضامين مرتبط با حوادث نهضت، به يك يا چند 
شعر، يا يك مقطع تاريخی خاص منحصر و محدود نيست. چنان كه بعد از شهادت 
فرزند برومند امام خمينی، مرحوم »سيد محمد حلی« در رثای مصطفی شعری سرود 
كه امام خمينی شعر او را به خط نسخ بر گوشه يكی از كتاب هايش نگاشت. اين شعر 
كه از هم نوايی حوزه نجف با امام در مصيبت مصطفــی حكايت دارد، به قرار ذيل 

است: 
يا مصابًا ضضع الدين له 
اثكل الشرع و ابكی نجفا

زال اقصی الروح فی تاريخه
اذهل العلم لرزء المصطفا3 

پژواک اعتراض انقالبی در شعر آئينی 
»شعر آئينی« عنوانی است كه نظر به مضامين مذهبی اشعار و پيوند آن با مواليد 
و شهادات اهل بيت)ع(، در سال های اخير مورد اســتعمال و استقبال محافل ادبی 

1. ستاره خمينی در افق عراق پديدار شد/ مژده كه سرنوشت به وعده خود وفا كرد 
2. ترجمه برخی اصطالحات مشكله در شعر: هالل العيد: تشبيه پيشانی امام به هالل عيد فطر، امام در ماه 
جمادی الثانی وارد عراق شدند و در اين شعر آمده اســت كه هالل عيد فطر در ماه جمادی طلوع كرد و اين 
مطلب عجيبی است. ذو ضغائن: انسانی كه دارای عقده ها و كينه هاست و منظور شاه است. )اين نكات به نقل 

از استاد غروی در اينجا ذكر شده است.( 
3. محمدحسن رحيميان، همان، ص131. 
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قرار گرفته است.1 اما در بررسی روند تولد و رشد 
شعر انقالب اســالمی، جايگاه شعر آئينی به عنوان 
نقطه تالقی دو نهضت اصيل شــيعی يعنی »نهضت 
عاشورای سال 61 هجری« و »نهضت امام خمينی 
در ســال 42«، همچنان مغفول مانده است. از اين 
منظر، شعر آئينی كه پيش از آغاز نهضت امام، تنها 
به »موضوع« متوجه بود، حاال در »موضع« قرار گرفت و پيوند و تناسب طرفينی اين 

دو نهضت، در قالب شعر و مرثيه محقق شد. 
بدين صورت كه پس از ماجرای حمله بی رحمانه رژيم شاه به مدرسه فيضيه قم، 
عماًل پهلوی ماهيت ضد دينی خود را در اقدامی بی سابقه نشان داد. امام)ره( درست 
در همين فضای خفقان بار، در آســتانه محرم 1383 )خرداد 42( دست به كار شد 
و در آستانه ماه محرم، شبكه سراســری روحانيت و هيئت های عزاداری را برای 

»روشنگری دينی« بسيج كرد.
ســاواك در تقابل با اين حركــت، از مبلغين التزام نامه ای گرفــت كه طی آن، 
مطالب شان »فقط جنبه مذهبی داشته باشد«، »از آيت اهلل خمينی و مدرسه فيضيه 
اسمی نبرند« و عليه »لوايح ششگانه شاه« سخنی نگويند! و البته به همين اكتفا نكرد 
و در تاريخ 29 ارديبهشت 42، كميسيون ويژه ای به فرمان معاون ساواك تشكيل 

شد و بر اساس آن قرار شد:
- روحانيون طراز اول به منظور تفهيم موقعيت كشــور و بر حذر 
داشتن از هر گونه تحريك در مجالس عزاداری، نزد هيئت رئيسه 

ساواك احضار شوند.
- كارگردانــان و بانيان مجالس روضه و دســتجات عزاداری به 
ساواك احضار شــوند برای جلوگيری از تحركات ]سياسی[ و برای 

حفظ نظم كامل! 
- تعداد تكايا بر حسب ميزان تندروی )!!( و مخالفت احتمالی آنان 

تعيين و به صورت درجه 1 و 2 و 3 مشخص شوند.

1. در تعريف شعر آئينی، نظرهای متفاوتی وجود دارد. برای اطالع بيشتر رك: رضا اسماعيلی، »موضوع« 
يا »موضع«؛ شعر اصيل آيينی چه ويژگی هايی دارد؟ خبرگزاری تسنيم:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/01/124599

شعر انقالب اسالمی به جای 
آن که در محفل های دوداندود 
حبس  روشنفکر  شاعران 
شده باشد، از دل توده های 
مستضعف جامعه ایران برآمد 
و فریاد خروش و خیزش را 

همه گیر کرد
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- مأمورين نفــوذی )از عوامل 
ســاواك و مأموريــن مخفــی 
شــهربانی( برای كســب اخبار 
به موقع، در مجالس روضه خوانی 

گمارده شوند! 
امام در )28 ارديبهشــت( در ضمن انتشــار 

»رهنمون نامه ای« خطاب به گويندگان مذهبی و سران هيئت ها، از آنان خواست كه: 
در نوحه های سينه زنی مصيبت های وارده بر اسالم و مراكز فقه و 

ديانت و انصار شريعت را يادآور شويد.
خطر امروز بر اسالم، كمتر از خطر بنی اميه نيست! 

خطر اسرائيل و عمال آن را به مردم تذكر دهيد.
روز تاسوعا، ساواك عده ای از منبری های تهران را احضار كرد و رسمًا گفت كه 
»اگر نمی خواهيد حمالت تبليغاتی خود را عليه مقامات كشور متوقف سازيد، اقاًل 

اين سه موضوع« را مراعات كنيد: 
عليه شخص اول مملكت سخنی نگوييد!
عليه اسرائيل نيز سخنی بر زبان نياوريد!

مرتب به گوش مردم نخوانيد كه اسالم در خطر است! ديگر هر 
چه بگوييد آزاديد. 

امــام در ســخنرانی عصــر عاشــورای 42 در مدرســه فيضيه، جــواب اين 
سياست گذاری های رژيم را اين گونه داد: 

تمام گرفتاری های ما در همين ســه موضوع نهفته است. اگر از 
اين سه موضوع بگذريم، ديگر اختالفی نداريم و بايد ديد كه اگر ما 
نگوييم اسالم در معرض خطر است، آيا در معرض خطر نيست؟ اگر 
ما نگوييم شاه چنين و چنان است، آيا آن طور نيست؟ اگر ما نگوييم 
اسرائيل برای اسالم و مسلمين خطرناك است، آيا خطرناك نيست؟ 

و اصوالً چه ارتباط و تناسبی بين شاه و اسرائيل است...1
امام در ضمن پيامشان )28 ارديبهشت 42( خطاب به گويندگان مذهبی و سران 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر اول، ص462-497. 

بررسی پیشینه تاریخی شعر 
انقالب اسالمی آرمان ها و 
ماهیت نهضت اسالمی مردم 
ایران را نمایان می سازد و 
محوریت امام خمینی به عنوان 
یگانه راهبر این نهضت فراگیر 

را نشان می دهد
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هيئت ها، از آنان خواسته بودند كه »در نوحه های 
سينه زنی مصيبت های وارده بر اسالم و مراكز فقه 
و ديانت و انصار شريعت را يادآور شوند«. با آغاز 
محرم ســال 42، عزاداری ها رنگ و بوی انقالب 
گرفت و تا پيروزی نهضت، پيوند عزاداری و مبارزه، 
همچنان برقرار ماند. پس از رحلت آيت اهلل بروجردی، مرحوم خوشدل طهرانی در 

قصيده ای گفته بود: 

 چون خمينی را خدا بر شيعه موال می كندآيت اهلل بروجردی اگر بر بست رخت
حكم كن، فرمان بده، از جان و دل فرمان بريم

مردم در لبيك به ندای رهبر نهضت، در محرم ســال 42 در نوحه هايشان، اين 
چنين دم می گرفتند: 

نيســـت ز مـــرگ واهمـــهگفـــت عزيـــز فاطمـــه
زيـــر ســـتم نمـــی رومتـــا بـــه تنـــم تـــوان بـــود
ــش ــات و ذلتـ ــگ حيـ عـــزت و مـــرگ و لذتـــشننـ
ــم مـــن ز يزيـــد بی پـــدر ــتم نمی كشـ ــم و سـ ظلـ

*  *  *
در روز قتـــل زاده زهـــراشــد ســاحت فيضيه عاشــورا
اعلـــی تربـــت  شـــد مـــوج خـــون برپـــادر 
ــوا ــرائيلی رسـ ــال اسـ كشـتند از كين بی پناهـان راعمـ
اعلـــی تربـــت   شــد مــوج خــون برپــادر 

*  *  *
دانشگاه فيضيه/ چو دشت ماريه/ طالب دينيه

افتاده جسم هر يكی شان از لب بام
واويال واويال

قم شده كربال/ هر روزش عاشورا
فيضيه قتلگاه/ خون جگر علما

واويال... واويال

برخی ديگر از عزادارها هم چنين هم خوانی می كردند: 

شعر انقالب اسالمی از حیث 
فنی، نه آنچنان پیچیده و گرفتار 
فرم است که برای عامه مردم 
قابل فهم نباشد و نه آنچنان 
که  است  سطحی  و  ساده 

خواص آن را نادیده بگیرند! 
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الخمينی موالنا  ياری  موسم  ای شــيعيان برپا كنيد شور حسينیشد 
خمينی، خمينــی تو زاده حســينیجان را به كف بنهاده ای در راه قرآن

تو  نگهدار  خدا  خمينی،  بميــرد، بميرد، دشــمن غــدار توخمينی، 
تو  طرفدار  ملت  خمينی،  بميرد، بميرد، دشــمن خونخوار توخمينی 
قانون شكن  قلدر  اين  بر  خمينی شاه شــكن، خــدا نگهدار تو مرگ 

*  *  *
يمينی قطعتموا  ان  واهلل  شــد موســم ياری موالنــا خمينیفرمود 

ای اهل عالم، اهلل اكبر
*  *  *

يوم القيام است، روز انقالب است
تنها نه در كربال قحط آب است

قحط عدل است** قحط فضل است
حق بر باطل پيروز است

*  *  *
رهبر جهانی، مرد آسمانی

حماسه آفرين تاريخ جهانم/ آئينه بابم، اميرالمؤمنانم 
الحق دوله، باطل جوله

رهبر انقالب، تشنه ام نی بر آب 
تشنه آزادی و خون ستمگر 

پس از دستگيری و زندان و تبعيد امام نيز، همچنان بازار اشعار و نوحه های انقالبی 
گرم ماند كه خود موضوع نوشتاری ديگر است.1 اما نبايد از ياد برد كه اين نوحه ها، 
اولين تجلی »هنر انقالب اسالمی«اند كه بســياری به اشتباه، پيشينه آن را به زمان 

پس از پيروزی نهضت بر می گردانند. 
پيوند نهضت امام خمينی با معارف عاشــورايی كه در اشعار فوق متجلی است، 

1. زحمت روايت رويدادها و ثبت شعرها و شعارها، به عهده همان نفوذی هايی بود كه به تصويب كميسيون 
ويژه ساواك، در همه هيئت ها حضور داشتند! اين است كه مطالب پيش گفته همه در اسناد ساواك آمده است. 
اسامی سرايندگان نوحه ها و اشــعار به دليل مراعات اختصار ذكر نشده است. برای اطالع بيشتر رك: سيد 
حميد روحانی، همان، ص486-467؛ اكبر فالحی، محرم و انقالب اسالمی ايران، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1393، ص104-94؛ زاهد غفاری هشجين و هانيه خدادادی، هيئت های مذهبی و انقالب اسالمی، 

تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1393، ص112-114. 
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بهترين دليل بر دينی بــودن حركت مردم به 
رهبری امام خمينی است. خودجوش بودن هنر 
انقالب و مردمی بودنش، همه دستگاه فرهنگی و 
هنری نخبگانی و مزدور رژيم را ناكارآمد كرد. 

موضع و موضوع شعر انقالب 
شعر انقالب اسالمی، همچون هر پديده فرهنگی و هنری ديگری، عاری از تجربه 
نشــيب و فراز های مختلف )در قالب و محتوا، و در لفظ و معنا( نبوده و نيست. اين 
چكامه پرطنين و آهنگين، هم ساز چاكاچاك شمشيرهای آهيخته همه مجاهدان راه 
اسالم، هر آنجا كه الزم است سروده و شنيده می شود. بازخوانی تطور و تحول شعر 
انقالب اسالمی، حتماً موضوع نوشتاری مبسوط و مستقل است اما در اينجا تنها برخی 
سرفصل های آن از نظر خواهد گذشت، باشد كه موضوع تأمالت محققين ارجمند 

گردد. 
در يك بررسی كلی، نكاتی چند در باب شعر انقالب اسالمی قابل ذكر است: 

1. به نظر می رسد نقطه آغازين شعر انقالب اسالمی همچنان به اشتباه، پيروزی 
انقالب اسالمی تلقی می شود؛ در حالی كه همان طور كه گذشت، آثار فاخری در اين 
حوزه وجود دارد كه نشان از تولد اين درخت پرثمر در آستانه نهضت امام در دهه 

چهل دارد. 
2. از انقالب سرودن غير از »انقالب سرايی« است. اگرچه غلبه عواطف و ادبيات 
بر مفاهيم و معانی، موجب شد كه در سال های مبارزه، برخی انديشمندان انقالبی، به 
جای اصالت معنا، شعر و حماسه و انقالب سرايی را اصل قرار دهند.1 اين است كه 
حتمًا در بررسی آثار مربوط به »شعر انقالب اسالمی« ناگزير بايد دست به عصا راه 
رفت تا برخی نوشتارهای التقاطی و احياناً انحرافی يا مكتب زده، به عنوان بيتی از غزل 

شعر ناب انقالب اسالمی جای نگيرد. 
3. در نخستين سال های انقالب، بيش و پيش از هر چيز، شاعران به بيان انديشه ها 
و باورهای انقالبی و دينی پرداختند كه با ظهور جنگ، مســائل جنگ چون ستايش 

1. به رغم احترام به جناب دكتر شريعتی، آثار ايشان- آن گونه كه شهيد مطهری در نامه به امام توصيف 
كرده اند- آكنده از انقالب سرايی است. اين است كه در بازخوانی آثار ادبی عصر انقالب، می بايست تفاوت 

انقالب اسالمی با اسالم انقالبی از نظر نرود. 

شعر انقالب اسالمی، در مضمون 
گرفتار مکاتب الحادی و التقاطی 
آرمان های  چونان  و  نیست 
از  برآمده  و  اصیل  نهضت، 

آموزه های اسالم ناب است
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مجاهدت مردمی، ستايش شهيدان و تقبيح دشمنان 
و متجاوزان، محوری ترين مضمون و موضوع جاری 
در سروده ها شد. جريان ديگری در سال های پايانی 
دهه شصت و دهه هفتاد ظهور كرد كه درگير نوعی 
تكاپو در فرم و قالب های جديد و كشــف فضاها و 

مضمون های تازه شد.1 
4. در بررسی شعر انقالب اسالمی، تفكيك شعر اصيل انقالب- كه پيگير آرمان 
اسالم ناب است- با اشعار سياســی و انقالبی كه در عصر انقالب سروده می شدند، 
يك ضرورت است. گرچه ادبيات چپ بخش مهمی از ادبيات مبارزه را شامل می شد 
اما نمی توان بی محابا آن را در قالب شــعر انقالب دسته بندی كرد. اگرچه برخی از 
شاعران اين عرصه، به رغم دلدادگی به مكاتب الحادی، همچنان از مضامين مذهبی 
بهره می بردند و اين نشان می دهد كه مخاطب مسلمان و متعهد اين شاعران، آنان را 

مجبور به حركت در مسير مضامين دينی نموده است.2 
5. آن گونه كه پيش تر نيز شرح داده شد شعر انقالب اسالمی گرفتار محافل ادبی 
تخصصی نشد و در ميان عامه مردم زبان به زبان چرخيد و همه گير شد. شعارهای 
خالقانه و سرودهای انقالبی در آســتانه پيروزی انقالب اسالمی، يك جلوه از اين 

هم آميختگی هنر انقالب با عامه انقالبيون بوده است. 
6. شعر دفاع مقدس نقطه عطف و نقطه رهايی شعر انقالب اسالمی است كه نسلی 

از شاعران انقالبی و آثار فاخر ادبی، در فضای اين حماسه ماندگار متولد شدند. 
7. بازتاب مصيبت عظمای فقدان امام عزيز، تكانه و تكاپوی مهم ديگری در شعر 

انقالب اسالمی است كه البته همچنان ناشناخته مانده است. 
8. شعر مقاومت و خصوصًا اشعار مربوط به دفاع از سرزمين فلسطين، ژانر مهم 
ديگر در عرصه شعر انقالب اسالمی است. اين عرصه در صدور انقالب اسالمی در 
خارج از مرزهای ايران، و در هم صدايی هنروران آزاده در سراســر جهان تكليف و 

تعهد ويژه بر دوش داشته و دارد. 
9. شعر آئينی كه در سال های اخير تبلوری تحسين برانگيز يافته، اتفاق مهم ديگر 
در شعر انقالب تلقی می شود كه رابطه هيئت ها و حسينيه ها با جريان پويای انقالب 

1. محمدرضا سنگری، »تكامل شعر انقالب اسالمی«، مجله شعر، سوره مهر، 1386، ش53، ص58-61. 
2. گلسرخی نمونه خوبی در تقريب اين حقيقت در شعر انقالب اسالمی است. 

محوریت امام خمینی همواره 
اسالمی  انقالب  شعر  در 
پیداست و یکی از بهترین ادله 
برای اثبات یگانگی رهبری 
در صفوف مبارزه، بازخوانی 
اشعار انقالبی در دهه های 

چهل و پنجاه است
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اسالمی را باقی و برقرار و قويم نگه داشته است. 
10. ماجرای شعر بيداری اسالمی، وقوع حادثه تلخ و عبرت آموز منا، و خصوصًا 
پيدايی جريان دفاع از حرم، هر كدام در جای خويش تحرك و شوك شعری ديگری 

در دل شعر انقالب اسالمی بوده اند كه جای بررسی مستقل و مبسوط دارد. 

جمع بندی
بررسی پيشينه تاريخی شعر انقالب اسالمی آرمان ها و ماهيت نهضت اسالمی 
مردم ايران را نمايان می ســازد و محوريت امام خمينی به عنوان يگانه راهبر اين 
نهضت فراگير را نشان می دهد. با مرور پيشينه تاريخی شعر انقالب اسالمی معلوم 
می شود كه نقطه آغاز شعر انقالب اسالمی با آغاز اصل نهضت متولد شده است 
و از آن پس، شــعر در همه مراحل نهضت، حضور دارد و آتشفشان واژگان، تنور 
مبارزه را در همه ادوار و فراز و فرودهای نهضت امام خمينی، گرم نگاه داشــته 
است. تنوع موضوعی و روزآمدی شعر انقالب اســالمی، ظرفيتی تمام نشدنی را 
پيش روی انقالبيون مسلمان گشود كه در مراحل مختلف، از آن به بهترين وجه 
ممكن بهره بردند. شعر انقالب اســالمی به جای آن كه در محفل های دوداندود 
شاعران روشنفكر حبس شده باشد، از دل توده های مستضعف جامعه ايران برآمد 
و فرياد خروش و خيزش را همه گير كرد. شعارهای آهنگين و موزون، سرودهای 
انقالبی ماندگار كه اكنون در حافظه آوايی مردمان ايرانی ثبت شده اند و مرثيه ها 
و نوحه های عاشــورايی مبتنی بر حوادث سياســی- انقالبی، تنها بخشی از نمود 

اجتماعی شعر انقالب اسالمی بود. 
شعر انقالب اسالمی از حيث فنی، نه آنچنان پيچيده و گرفتار فرم است كه برای 
عامه مردم قابل فهم نباشد و نه آنچنان ساده و سطحی است كه خواص آن را ناديده 
بگيرند! در عين عام فهم و خاص پسند بودن، تعهد به استيفای حقوق مردم در قالب 
پی جويی آرمان های اسالمی، شــاخصه ثابت اين  گونه ادبی است و در حقيقت در 
دوران پرحادثه مبارزه شــعر، زبان مردمان مبارز و همراه و همدم آنان بوده است. 
روشنگری و آخته نگاه داشتن آتش های زير خاكستر در اليه های ناپيدای اجتماعی، 
كاركرد سترگ شعر انقالب اسالمی است كه همچنان در آثار انقالب پژوهان ايرانی 

و غير ايرانی، مغفول مانده است. 
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محوريت امام خمينی همواره در شعر انقالب اسالمی پيداست و يكی از بهترين ادله 
برای اثبات يگانگی رهبری در صفوف مبارزه، بازخوانی اشعار انقالبی در دهه های 

چهل و پنجاه است. 
شعر انقالب اســالمی محدود و منحصر به زبان معيار نيست، چه اينكه در يك 
جغرافيای خاص نيز نمی گنجد. شعر انقالب، شهر و روستا نمی شناسد و در قالب يك 
گويش و لهجه و زبان خاص نمی گنجد. شعر انقالب اسالمی در گستره ای به بزرگی 

اصل نهضت و هم پا با آن، حيات دارد و بر جان تشنگان، باران زندگانی می پراكند.
شعر انقالب اسالمی، در مضمون گرفتار مكاتب الحادی و التقاطی نيست و چونان 
آرمان های نهضت، اصيل و برآمده از آموزه های اســالم ناب است. شعر انقالب 
اسالمی از ريشه و هويت تاريخی برخوردار است و توجه به پيشينه تاريخی اين گونه 

شعری، خط امتداد رويش و رسش و تعالی آن را نشان می دهد.


