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بازتاب قیام 15خرداد در آثار 
پیشاهنگان شعر انقالب

محمد طاهري خسروشاهي 1
چکيده

اگرچه می توان ازادبيات مشروطه به خصوص شعر اين دوره، در بحث جريان شناسي 
ش��عر متعهد و انقالبي معاصر، به عنوان  نقطه آغاز س��خن گفت، كه هم در لفظ و هم 
درمضمون ش��اعران دهه  های بعدی تأثيرگذار بوده اس��ت؛ لكن دستاورد  هاي انقالب 
مشروطه در بعد سياسي و اجتماعي، با آغازديكتاتوری رضاشاه،يكسره از ميان رفت. با 
وقوع قيام  15 خرداد سال 1342و داغ شدن تنور انقالب واعتراض، بسياري از شاعران در 
آن مقطع زمانی با فرياد تظلم ودادخواهی و با اهتزاز پرچم مبارزه از طريق شعر-و البته با 
زبان رمز وكنايه- به طرفداری از اهداف وآرمان های امام خمينی)ره( به مبارزه خاموش 
با سلطنت پهلوی پرداختند. اين بيداري ادبي تا پيروزي انقالب اسالمي در بهمن ماه57 
و روزهای ش��كل گيری نظام جمهوری اس��المی ايران تداوم يافت. در حقيقت ش��عر 
انقالب با ورود آشكار امام به عرصه مبارزه در آغازين سالهای دهه چهل جاری می شود 
و اولين زمزمه هاي انقالب و حركت هاي منظوم  به ويژه از قيام 15 خرداد س��ال1342 

1. پژوهشگر تاريخ معاصر 
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مطرح می گردد. نويس��نده در اين مقاله با بررسی 
زمينه های تاريخی ش��كل گيری ش��عر انقالب در 
دهه چهل وتبيين ويژگی های موج دينی اين شعر، 
نخستين سروده ها درباره قيام 15خرداد42 را به 

بررسی نشسته است.
كليد واژگان: شعرمعاصر،قيام15خرداد42،امام 

خمينی،شاعران انقالب.
انقالب اس��المي اي��ران يك��ي از باش��كوه ترين 
انقالب ه��اي معاص��ر و از ح��وادث بي نظير چند 
قرن اخير اس��ت كه با تكيه بر آرمان هاي اس��تقالل طلبانه و عدالت خواهانه، دگرگوني 
فوق الع��اده اي در پايه هاي فرهنگ��ي و فكري جامعه ب��ه وجود آورد. ب��ر خالف اغلب 
جريان هاي سياس��ي، نهضت انقالبي حضرت امام )ره( تحت تأثير فضاي باز سياس��ي 
پا به عرصه سياست كشور نگذاش��ت، بلكه احساس تكليفي اس��المي و انساني بود كه 
اگرچه سال ها با زور و خفقان خاموش بود، اما اين بار به بهانه واكنش به تصويب اليحه 

انجمن  هاي ايالتي و واليتي اوج گرفت.
رژيم وابسته كه تصور مي كرد بعد از درگذش��ت آيت اهلل بروجردي، مرجعيت قوي و 
بانفوذ شيعه و همچنين درگذشت آيت اهلل كاشاني چهره مبارز و سرشناس انقالب، كار 
روحانيت در ايران پايان يافته اس��ت1، به عنوان اولين قدم با تصويب اليحه انجمن هاي 
ايالتي و واليتي عالقمند بود تا با تدوين قوانيني برای هميشه خود را از گرفتاري هايي 
كه مذهب و مجالس مذهبي و روحانيون و مراجع در شكل هاي مختلف براي آنها ايجاد 
مي كرد، خالص نمايد،2 ولي غافل از اين بود كه با نفي كردن علني ارزش هاي اس��المي 

آتش در زير خاكسترمانده غيورمردان انقالبي را شعله ور مي كند.3
از سويي درگذش��ت مرحوم آيت اهلل بروجردي سبب ش��د كه فصل نويني در انديشه 
امام)ره( گشوده شود و ايشان مهر خاموشي را بشكند و فقه و فقاهت را با درايت و سياست 

كه جزء جدايي ناپذير اسالم است، به هم بياميزد.4

1. سيد جالل الدين مدني ، تاريخ سياسي معاصر ايران، تهران، دفتر انتشارات اسالمي، بي تا، ج2، ص60.
2. همان ، ص536.

3. عبدالرحيم ذاكر حسين، ادبيات ايران پيرامون  استعمار و نهضت هاي آزادي بخش، تهران، دانشگاه تهران، 
1379، ص536.

4. امير رضا ستوده، پا به پاي آفتاب؛ گفته ها و ناگفته ها از زندگي امام خميني، تهران، پنجره، 1373، ج3، ص28. 

در حقیقت شعر انقالب دقیقًا 
با خود انقالب شروع نمي شود 
بلكه با ورود آشكار امام به عرصه 
مبارزه، اولین زمزمه هاي انقالب 
و حركت هاي اسالمي، به ویژه 
قیام 15 خرداد سال 1342 آغاز 
مي شود و شخصیت بي نظیر 
امام خمیني و آرمان هاي انقالبي 
او،  مورد التفات ویژه شاعران 

معاصر قرار مي گیرد
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رژيم در اين توطئه به شهر قم به عنوان پايگاه روحانيت 
توج��ه ويژه��ای نش��ان داد و با ايج��اد مراكز فحش��ا و 
مشروب خواري و ...، مي خواست به تشخص مذهبي قم 

پايان دهد.
روحانيون و ط��الب جوان حوزه طي طوم��اري به اين 
عمل ضداس��المي اعتراض كردند و امام خميني)ره( نيز 

عكس العمل نشان داد.
با تصويب انقالب س��فيد ش��اه و بي اعتنايي به جامعه 
مذهبي ايران، مخالفت هاي اساسي مراجع و روحانيون با 
دولت و شخص شاه بيشتر شد و امام اين بار مهر خاموشي 
خود را شكست و با سخنراني ها و انتشار اعالميه ها، مبارزه 
علني را اعالم كرد و موج احساسات اسالمي مردم مبارز 

را به حركت درآورد.
رو در رويي روحانيت با شخص شاه، باعث افزايش تهديدات شاه و مسافرت وي به قم 
و كشتار مدرس��ه فيضيه و دس��تگيري امام  خميني)ره( و واكنش مردم شد و سرانجام 
طي يك روند 9 ماهه از تصويب اليحه انجمن هاي ايالت��ي و واليتي به قيام خونين 15 
خرداد و كشتار بي رحمانه مردم منتهي شد. به اعتقاد امام )ره( بازتاب اين واقعه خونين 
در آن برهه، زمينه هاي سياس��ي، اجتماعي و مباني فكري و فرهنگي انقالب اسالمي را 

به وجود آورد.
يكی از عواملی كه در آن س��ال 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 نش��ان منتشر مي شد اما دهان به 
دهان تكرار مي ش��د و هر روز گوش��ه اي از عمق اين فاجعه عظيم را ب��راي مردم به ياد 

مي آورد.
هنوز هفته اي از شروع اين قيام ها نگذشته بود كه روزنامه »فرياد« كه از طرف عده اي 
از جوانان غيور روحاني و بازاري منتشر مي شد آغاز به كار كرد، و در آن شرايط مرگبار، 
عملي متهورانه و فوق الع��اده انجام داد؛ روزنامه مزبور لبه تيز حمله را متوجه ش��خص 
شاه س��اخته و او را مس��ئول جنايات 15 خرداد و ديگر جنايات دانست و در آن شرايط 
خفقان بار، براي اولين بار اشعار بسيار شجاعانه اي در حمايت از قيام 15 خرداد به چاپ 

اگرچه شاه از قیام 15 خرداد 
به عنوان »بهترین نمونه 
اتحاد دو جناح ارتجاع سیاه 
و قواي مخرب سرخ« كه 
به زعم او با پول دسته اي 
مشمول  كه  مالكان  از 
شده  ارضي  اصالحات 
بودند، یاد مي كند، امام)ره( 
با تأكید مكرر بر مطالعه و 
بررسي این قیام آن را به 
عنوان نقطه عطف انقالب 

اسالمي قلمداد مي  نماید
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رساند1 :
پيام به خميني بت شكن

 آيت الل���ه خميني آيت اللهي توراس��ت
 ما درودت مي فرستيم و سالمت مي كنيم
 لك��ه ناح��ق ب��ر پيراه��ن پاك��ت زن��د
 بر علي سوگند و بر جان شهيدانش قسم

 مرجع تقليد مايي حق خون خواهي توراست
 روزگار تلخ را ش��يرين به كامت مي كنيم
 ما مس��لمانان بري از اتهام��ت مي كنيم
 ش��اه را ما عاقبت روزي غالمت مي كنيم

در حقيقت بايد گفت اگرچه قيام 15خرداد در واكنش به وضع موجود به وقوع پيوست 
اما معنا و جايگاه تاريخي آن با انعكاس در ادبيات انقالبي و مردمي باعث تحريك و تهييج 

مردم براي ادامه مبارزه و نهايتاً وقوع انقالب اسالمي شد.

اهميت بازتاب قيام 15 خرداد در انديشه سياسي امام خميني)ره(
با آنكه حوادث فاجعه آميز قيام 15 خرداد 1342، يك نيم روز بيشتر به طول نمي انجامد 
اما در فرداي حادثه، سركوب و كشتار تظاهركنندگان مبدأ و نقطه آغازين حركت هاي 

بعدي انقالب اسالمي مي شود.
اگرچه ش��اه از قيام 15 خرداد به عنوان »بهترين نمونه اتحاد دو جناح ارتجاع سياه و 
قواي مخرب سرخ« كه به زعم او با پول دسته اي از مالكان كه مشمول اصالحات ارضي 
ش��ده بودند، ياد مي كند،2 امام)ره( با تأكي��د مكرر بر مطالعه و بررس��ي اين قيام آن را 

به عنوان نقطه عطف انقالب اسالمي قلمداد مي نمايد.
تأثير و اهميت اين روز تاريخي در انديشه سياسي امام خميني)ره( چنان مشهود است 
كه حتي در غزل مش��هور و عارفانه »انتظار« كه توسط امام)ره( سروده شده است، واژه 

خرداد پايان دهنده تمام انتظارهاي ايشان معنا يافته است:
انتظ��ار ف��رج از نيمه خرداد كش��م  روزها مي گذرد حادثه ها مي آيد  

در تمام دوره هاي گذشته در تاريخ ايران، همه حوادث تأثيرگذار، همراهي شعر و ادبيات 
را با خود داشته اند و از ديرباز شعرهاي وطني و يا به اصطالح وطنيات، يعنی سروده هايي 
كه برخاسته از حب به وطن باشد، از باورها و انديشه هاي ملت ايران محافظت كرده است؛ 
فردوسي، حافظ، عطار، سنايي، موالنا، سعدي و بسياري ديگر از شاعران در آثار خويش 
1. س��يد حميد روحاني، بررس��ي و تحليلي از نهضت امام خميني در ايران، تهران، انتشارات دارالفكر، 1358، 

ص612-613 . 
2. غالمرضا نجاتي، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1379، ص236. 
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با كنايه و اش��اره، وظاي��ف ش��اهان و حاكمان و 
ديگر اقش��ار جامعه را يادآور شده اند و در آرزوي 
رسيدن به آرمان ش��هري كامل، شعرهاي بسيار 
به نظم درآورده اند. آخرين نمونه درخش��ان آن 
در دوران پيش از انقالب اس��المی، دوره انقالب 
مشروطه است كه آثار پديدآمده طی آن به لحاظ 
حضور و نه به لحاظ ارزش هنري، منشأ تحوالت 
عمده اي در ادبيات شد. شاعران دوره مشروطه به 
دليل بيداري و آگاهي و ورود انديش��ه هاي نوين 
آزادي خواهي، پيشاپيش مردم، شعر را در خدمت 

اهداف و آمال مردم به كار گرفتند1 و به جاي به كار گرفتن كنايه و نماد و رمز در ش��عر، 
صراحتاً نيازها و خواسته هاي ملت را بيان كردند. شعر اين دوره، شعري كاماًل اعتراضي 
به اوضاع جامعه است كه پايمال خواسته ها و چكمه هاي دو ابرقدرت استعماري انگليس 

و روس است.
اگرچه می توان ازادبيات مشروطه به خصوص ش��عراين دوره، در بحث جريان شناسي 
شعر متعهد و انقالبي معاصر به عنوان  نقطه آغاز سخن گفت كه درلفظ ومضمون شاعران 
دهه هاي بعد تأثيرگذار بوده است؛اما دس��تاوردهاي انقالب مشروطه در بعد سياسي و 
اجتماعي، با آغازديكتاتوری رضاشاه، يكسره از ميان رفت. با شروع قيام مردمي 15 خرداد 
و داغ شدن تنور انقالب، بسياري از شاعران در آن مقطع زماني سكوت را جايز ندانستند و 
با اهتزاز پرچم مبارزه از طريق شعر، موجوديت و موضع خويش را با رهبري امام در قالب 
ش��عر علني كردند. اين بيداري ادبي تا پيروزي انقالب اس��المي در بهمن ماه 57 تداوم 
يافت. در حقيقت شعر انقالب دقيقاً با خود انقالب شروع نمي شود بلكه با ورود آشكار امام 
به عرصه مبارزه، اولين زمزمه هاي انقالب و حركت هاي اسالمي، به ويژه قيام 15خرداد 
سال 1342 آغاز مي شود و شخصيت بي نظير امام خميني و آرمان هاي انقالبي او،  مورد 
التفات ويژه ش��اعران معاصر قرار مي گيرد.2 اما به واس��طه فضاي بسته سياسي و نبود 
آزادي قلم، اين شعرها در آن زمان مجال حضور نمي يابند و اگرچه به شكل همه جانبه 
نمي توانند در ادبيات كشور قد علم كنند اما در حافظه مردم مبارز و ستم كشيده ايران هر 

1. سعيد عاليي، جريان شناسي شعر انقالب اسالمي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1387، ص49. 
2. سعيد عاليي، همان، ص48. 

شعرهایي كه با الهام گرفتن از 
قیام 15 خرداد سروده مي شدند، 
داراي زباني تند و بي پروا بودند 
كه اندیشه ها و آرمان هاي مردم 
را سرلوحه خود قرار مي دادند. 
این اشعار از نمونه هاي كامل 
شعر وطني هستند كه به تأثیر از 
سخنان و روشنگري هاي حضرت 
امام)ره( رفته رفته، رنگ اسالمي 

و مذهبي به خود مي گیرند
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روز تكرار مي شوند و به نوعي سالح مقاومت و اميدواري مردم مي شوند.
ش��عرهايي كه با الهام گرفتن از قيام 15 خرداد سروده مي ش��دند، داراي زباني تند و 
بي پروا بودند كه انديشه ها و آرمان هاي مردم را سرلوحه خود قرار مي دادند. اين اشعار 
از نمونه هاي كامل شعر وطني هس��تند كه به تأثير از سخنان و روشنگري هاي حضرت 

امام)ره( رفته رفته، رنگ اسالمي و مذهبي به خود مي گيرند. 

قيام 15 خرداد و علني شدن شعر سياسي
تا پيش از وقوع قيام 15 خرداد دغدغه ش��عر سياس��ي و انقالبي در كشور ما به عنوان 
يك جريان حاشيه اي و گاه بي اهميت قلمداد مي شد، چون مطبوعات ادبي و غيرادبي 
آن زمان در انحصار قش��ر خاصي بود كه مجال حضور به مخالف��ان و حتي منتقدان را 
نمي دادند، اما بعد از ورود آشكار امام)ره( به عرصه مبارزه و واقعه قيام خونين 15 خرداد، 
بسياري از شاعران با گرايش هاي مختلف با ستايش قهرمانان مبارزه، وصف شكنجه ها 
و زندان ها و ميدان هاي اعدام، و انتظار پيروزي و... پايه هاي ش��عر انقالبي را پايه ريزي 

كردند. 
در نهضت خرداد بسياري از شاعران شعرهاي انتقادي و حماسي خود را بي نام و نشان 
منتشر مي ساختند. اگرچه بسياري از اين شاعران قصد همراهي با انقالب را داشتند، اما 
همه مؤلفه هاي شعر انقالب را با خود نداشتند، ضعف عمده اين نوع شعرهاي سياسي و 
يا احياناً انقالبي عدم توجه به مفاهيم مذهبي بود.1 به عنوان نمونه اغلب شاعران چپ گرا 
عرصه ظهور را بعد از قيام 15 خرداد براي خود آماده يافتند و با پشتوانه تشكيالت حزب 
و تريبون هاي خود، در غليان پرش��ور مبارزات مردم،از طريق شعر اهداف خود را بازگو 
مي كردند. اخوان ثالث از جمله شاعران معترض عليه رژيم شاه بود كه چندين بار عليه 
رژيم دست نش��انده پهلوي و نفوذ دولت هاي بيگانه مبارزه كرده بود و با شعر انتقادي و 
حماسي خود، بعد از 15 خرداد در مسير انقالب حركت مي كرد.2  با وجود اين، بايد گفت 
نقطه آغاز مبارزه علني شاعران و نويس��ندگان، به منظور رسيدن به هدف مشترك كه 

همان براندازي حاكم جور بود، بعد از واقعه 15 خرداد به وجود آمد. 

1. سعيد عاليي، همان، ص154. 
2. نعمت ميرزا زاده و محمد رضا شفيعي كدكني، شعر امروز خراسان، مشهد، توس، 1342، ص62. 
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نخستين بازتاب ها و واکنش ها
در دومين س��الگرد قيام 15 خرداد، ش��عري 
نيماي��ي و نس��بتاً بلند ب��ا عن��وان »خون هاي 
جوشان«، در ششمين شماره مجله »انتقام« درج 
شد. اين شعر كه از حجت االسالم  محمدحسين 
بهجتي يزدي )ش��فق( اس��ت به نظر مي رس��د 
اولين شعري بود كه به طور علني براي شهداي 
قيام 15 خ��رداد به نظم درآمده اس��ت. مرحوم 
حجت االس��الم ش��فق، از گروه اولين ش��اعران 

متعهدي است كه بعد از وقوع قيام 15 خرداد، به مناس��بت هاي مختلف ازجمله رثاي 
شهداي 15 خرداد و آزادي امام خميني، اشعار حماس��ي زيبايي سروده است. در اينجا 
به عنوان نمونه به گلچين متن هايي از اولين شعر درباره ش��هداي 15 خرداد، با عنوان 

خون هاي جوشان 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؟

در دومین سالگرد قیام 15 خرداد، 
شعري نیمایي و نسبتًا بلند با عنوان 
»خون هاي جوشان«، در ششمین 
شماره مجله »انتقام« درج شد. 
این شعر كه از حجت االسالم  
محمدحسین بهجتي یزدي )شفق( 
است به نظر مي رسد اولین شعري 
بود كه به طور علني براي شهداي 
قیام 15 خرداد به نظم درآمده است
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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

كه ز خون شهدا
جابه 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

محمدرضا حكيمي از ديگر شاعران انقالبي است كه با قصيده اي زيبا با ترسيم اوضاع 
خفقان آور سياسي و اجتماعي، بعد از قيام 15 خرداد در زنده نگه داشتن اين حادثه مهم 
انقالبي نقش آفريني كرده  است.2 به گونه  هايي از اين شعر بلند و زيباي »عاشورا آفرين 

قرن« اشاره مي كنيم:

1. خاطرات حجت االسالم و المسلمين محمد حسين بهجتي ) شفق(، به كوشش محمد قبادي، تهران، سوره 
مهر، 1388، ص83. 

2. غالمرضا جاللي، همان، ص11. 
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خشم مقدس
 خون شفق دوباره س��ر از بي كران كشيد
 ش��د منفج��ر زس��ينه آفاق خ��ون حق
 خون��ي نگاره گش��ت افق تا اف��ق ز خون
 روح زمانه خسته شد از سستي و سكوت
 افس��رده ب��ود همت م��ردان ح��ق و باز
 اين گلّ��ه را كه گرگ ز هر س��و ربوده بود

 گردون ل��واي خون به فراز زمان كش��يد
 وز رم��ز انق��الب خ��ط ارغوان كش��يد
 رنگ ش��فق ص��الي جهادآوران كش��يد
 ناگه ز دل خروش چون كوه گران كشيد
 مردان��ه همتي هم��ه را در ميان كش��يد
 در خط احتفاظ، خروش ش��بان كش��يد

***
 آن آت��ش نهفته ب��ه چندين هزار نس��ل
 دين خ��دا دوب��اره ب��ه س��رلوحه زمان
 فرزن��د پاك موس��ي جعفر كزين نس��ب
 آن كو كه خود نمونه آن حشمت است و بس
 هارون پس��ت ك��رد ب��ه زن��دان ورا و او

 زد باز پس ش��راره و تا آس��مان كش��يد
 خود را به دوش همت آن قهرمان كشيد
 پا از ش��رف ب��ه فرقگ��ه فرقدان كش��يد
 كاين بار مكرمت خود از آن دودمان كشيد
 در راه حق و جامعه جور خس��ان كشيد

***
 اي پيش��واي ش��يعه ك��ه تاريخ م��ا ز تو
 قم را ش��كوه نهض��ت تو در هم��ه جهان
 قم جاي درس بود و س��كوتي خمودگون
 اي پيش��واي خل��ق ك��ه تاري��خ انقالب
 خورشيدس��ان خروش تو از مرز خاوران
 اي قرن ها حماس��ه و اي سال ها خروش
 نام تو زنده اس��ت كه خود دست روزگار

 از افتخ��ار پا به س��ر كهكش��ان كش��يد
 ان��در ش��مار مكت��ب آزادگان كش��يد
 وينك حماسه اش ز تو تا هر كران كشيد
 نقش ت��و را به ط��اق بلند زمان كش��يد
 تا دورت��ر كران��ه غ��رب جهان كش��يد
 اي كز تو انقالب س��وي جاودان كش��يد
 نام تو را چو خور به س��ر خاوران كش��يد

***
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 صد آفرين ب��ه روح خمين��ي و نهضتش
 خش��م مق��دس هم��ه آزادگان ش��رق
 اي بت شكن كه شور تو اين خلق خفته را
 كو ت��ا ت��و را زمانه شناس��د ك��ه كار تو
 رزم تو زن��ده كرد بس��ي نقش هاي پاك
 دي��ن خدا ب��ه ورط��ه ذل��ت فت��اد و باز

 كاين گونه خلق را به جهادي گران كشيد
 از جان پرخروش وي اينسان زبان كشيد
 بيرون ز خواب خويش چوسيل دمان كشيد
 يكب��اره ره به جرگ��ه پيغمبران كش��يد
 كز مصلحان، زمانه به هر شارسان كشيد
 از يمن همت تو از اين ورطه جان كشيد

***
 اس��الم زن��ده گش��ت ز ش��ور قي��ام تو
 اي كاوه مق��دس بيدادگ��ر، كن��ون
 ضحاك پس��ت خون طلب م��اردوش را

 فرياده��ا ب��ه راه تو نس��ل جوان كش��يد
 دس��ت تو پرده از رخ ضحاكيان كش��يد
 پرهي��ب مجدزاد ت��و اندر هوان كش��يد

***

از ديگر شاعران انقالبي كه با راه اندازي انجمن نغمه سرايان مذهبي از سال 1351، در 
افشا كردن چهره حقيقي رژيم پهلوي اهتمام داش��ت، محمدعلي مرداني است كه در 
توصيف قيام 15 خرداد و حوادث بعد از قيام، شعرهاي بسيار حماسي با وزن هاي مختلف 

سروده است. به يك نمونه از اين اشعار ارزشمند اشاره مي شود:

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
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

1. سايت پانزده خرداد؛ www.15khordad42.ir، مورخ 92/2/27 . 
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تندباد حادثه
 بازم نه ديده خفت و نه انديش��ه آرميد
 ن��ي زان امير قافله ش��ب، خبر رس��يد
 آن بام��داد پردگ��ي ش��ب، ك��ه از افق
 س��ر برزد و به پرده ش��ب گشت ناپديد
 و آن آفت��اب دانش و انص��اف و مردمي
 در ش��هر بند فتنه اهريمن��ي چه ديد؟
 بانگ سمند صاعقه افش��ان او چه شد؟
 كاتش به ديوالخ ستم گستري كشيد؟
 بس حلقه هاي آه به مح��راب صبحدم
 زد آرزو ب��ه ب��وي ت��و اي قبل��ه امي��د
 آن ش��اهباز ن��ادره پ��رواز ي��ك نفس
 آراس��ت بال و ب��ر س��ر ايوان��م آرميد
 نيلوف��ر س��پيده ز ت��االب صبح��دم
 س��ر برفراش��ت از افق عم��ر و بردميد
 چون يك بهار زمزم��ه و جلوه در خيال
 گس��ترده بال و از س��ر ايوان من پريد
 اين بود، هر چه بود، اگر صبح اگر كه وهم
 ي��ا از جواني ب��ه دروغ��ي يك��ي نويد
 خوابي شد و به سايه شب آشيان گرفت
 يادي ش��د و به كنج فراموش��ي آرميد
 يادي چگونه ياد، كه يك سر ز ياد رفت
 خوابي چگونه خواب، كه ديگر ز سر پريد
 زين پس جدا از او من و بختي كه يك نفس
 بيدار مي نيامد و چش��مي ك��ه نغنويد
 هيچ ار نبود بخت و جواني چه شد كز او
 باري، نه هيچ نام كس��ي برد و ني شنيد
 در انتظار چهر تو ش��ب پاي تا به س��ر
 ش��د چش��م انتظار و ز اندوه شد سپيد
 چون تندب��اد حادثه انگيخ��ت فتنه اي
 ه��ر ذره اي م��را ب��ه دي��اري پراكنيد1

1. محمد علي مرداني، فروغ ايمان ؛ مجموعه شعر محمد علي مرداني، تهران، اميركبير، 1362، ص160.
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مرحوم مهرداد اوستا 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. اوستا 
كه برخي او را »پدر شعر انقالب« مي دانند،  افزون بر اش��عار بسياري كه در حمايت از 
آرمان هاي انقالب س��اخته،  قصيده اي بلن��د و خوش قافيه با عن��وان »پردگي بامداد« 
سروده است. اين قصيده پنجاه و ش��ش بيتي كه در اعتراض به تبعيد امام بعد از حادثه 
15 خرداد، نگاهي پرش��كوه و لبريز از اميد و انتظار دارد به روشني بازتاب دهنده تمام 
واقعيت هاي نهفته در قيام 15 خرداد اس��ت كه با كلماتي رس��ا و مستحكم و وزين در 
ادبيات ش��عرهاي انقالبي قبل از وقوع انقالب، مي درخشد. بندهايي چند از اين قصيده 

زيبا را مرور مي كنيم:
پردگی بامداد

 آن مرغ را چه بيم قفس، كش نمانده اند
 آواي��ي و مجال ك��ه زي گلبن��ي پريد
 بر من خ��داي دان��د و پيغمب��رش اگر
 بيداد رفت و فتنه به مردم چه ها رسيد
 سرمس��ت هيچ باده نيايد كسي چو من
 زين ب��اده خدايي اگر جرعه اي كش��يد
 با من ب��ه خون تپيد اگر بي گنه كس��ي
 ناگه به تيغ كينه ب��ه خون اندرون تپيد
 خونابه اش ز ديده من ريخت گر به قهر
 خاري به پ��اي برهنه پايي ف��رو خليد
 واپس تر آمدم چو رسن تاب هر چه بيش
 تابي��د خاط��ر م��ن و انديش��ه ام تنيد
 ب��االي آن درخت بن��ازم كه آس��مان
 تا يكس��رش به قهر بن شكست ناخميد
 زان آتشي كه سوخت مرا هيچ كس نسوخت
 وان محنتي كه ديده من ديد كس نديد
 بر سر ستاره خواهي اگر بايدت نخست
 دستي كه بر سر ستاره تواند همي رسيد
 روزي ك��ه اي اميد دل مه��ر و مردمي
 سر بركشي ز دامن شبگير همچو شيد
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 باري بپ��رس منتظران را كز اش��تياق
 دور از تو و انتظار چه جان ها به لب  رسيد
 خورشيد اگر نبود به چشمت نهان چرا
 چون ديدگان گشودي ناگه سحر دميد
 بخت مرا نكشت يكي گل كه خود نشد
 خار ندامتي كه نه در پ��اي جان خليد
 چون غنچه پرده پرده دلم، خون شد از غمت
 كش ديده قطره قطره به دامن فرو چكيد
 آزادگي چو خواس��ت گزين��د نژاده  اي
 و آزادگ��ي و كرامت حالي ت��و را گزيد
 اي چ��رخ داد م��ردم آزاده را بگ��وي
 انص��اف را طل��وع كدامي��ن ب��ود نويد
 خورش��يد تو ك��ه از بر خاور گش��ود پر
 يا مه��ر من ك��ه از افق باخت��ر دميد؟1

يكي از ش��عرهاي معروفی كه در نخس��تين روزهاي پس از قيام 15 خرداد بر لبهای 
مبارزان جاری بود، شعر معروف »قسم به جان خميني زعيم شرع مدار« است كه توسط 
محمدعلي صاعد سروده شده است. محمدعلي صاعد با اس��تفاده از آيات و روايات و با 
به كار بردن نمادهايي مانند »ش��هيد« كه پيش از اين كمتر در ش��عر فارسي به چشم 

مي خورد، به روايت تازه اي از واقعة 15 خرداد مي پردازد:

زعيم شرع مدار
 قس��م به جان خميني، زعيم شرع مدار
 به ره��روان حقيقت، ب��ه حرمت احرار
 ب��ه خ��ون پ��اك ش��هيدان راه آزادي
 به حق هر كه كند با س��تمگران، پيكار
 به مادري كه، جگرگوشه اش به خون غلتيد
 به كودكي كه فكندش، مسلسل اشرار
 كه ش��اه خائ��ن بيدادگر، اگ��ر از كين،
 ه��زار مرتب��ه كش��تار را كن��د تك��رار

1. مهرداد اوستا ، راما ؛ مجموعه سروده هاي مهرداد اوستا، تهران، مركز نشر فرهنگي رجا، 1370، ص252.
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 ز دودمان وي و جمل��ه جيره خوارانش
 ب��ه انتق��ام ش��هيدان برآوري��م دمار1

از ديگر سرشناس��ان متعهد ش��عرهاي انقالبي قبل از وقوع انقالب، غالمرضا قدسي، 
شاعر پرآوازه خراساني است كه بارها به دليل سرودن اش��عار انقالبي به زندان افتاده و 
شكنجه هاي جسمي و رواني بسيار در اين راه ديده و چشيده است. وي حتي قبل از وقوع 
قيام 15 خرداد بارها با زبان رمز، سكوت مرگبار حاكم بر كشور را به تصوير مي كشد. وي 
بعد از 15 خرداد نيز با انعكاس صحنه هاي پرشور مبارزات پنهان و آشكار مردم، در اشعار 

خود از كنار اين رويداد مهم اجتماعي و ديني بي تفاوت نگذشت و دين خود را ادا كرد.
قدس��ی در س��الگرد نهضت و در بهار 1343 كه اس��تبداد، بس��ياري از مقاومت ها را 
درهم شكسته بود و انديشه هاي كينه توزانه ديگري را در سر مي پروراند، قطعه »سايبان 

شعله« را سرود:

سايبان شعله2
 بهار آم��د و و از خرمي نش��اني نيس��ت
 سرش��ك ابر غباري نشس��ت از رخ باغي
 مگر ز خل��وت گل پر نمي كش��د نكهت
 چه غنچه ها كه ش��د از جور باغبان پرپر
 سكوت مرگ چنان خيمه زد به دامن دشت
 به گوش غنچه نسيم س��حر نهاني گفت
 درين محيط چنان بسته لب ز بيم صدف
 مك��ن اطاع��ت فرم��ان اهرم��ن ور ن��ه
 چنان گرفته دلم »قدسي« از وطن كه مرا

 گلي ش��كفته به دامان بوستاني نيست
 كه از طراوت و لبخند گل نش��اني نيست
 كه گرم شور و نوا مرغ نغمه خواني نيست
 خوش آن چمن كه گرفتار باغباني نيست
 كه در خروش، در اين دشت كارواني نيست
 درين چمن گل شاداب و شادماني نيست
 كه غير ديده روش��ن  گهر فشاني نيست
 تو را به سر به جز از شعله سايباني نيست
 به غير گوش��ه ويرانه آش��ياني نيس��ت1

نعمت  ميرزا زاده )م. آزرم( – صرف نظر از عاقبت سياسی و فكری وفرجام ادبی اش و 
تنها به لحاظ اهميت تاريخی- از ديگر شاعرانی است كه در توصيف اين قيام و ستايش 
نهضت امام خميني اش��عار خوبي دارد. در ميان آنها قصيده »به نام تو سوگند« جدا از 

1. سايت پانزده خرداد.
2. نعمت ميرزا زاده، همان، ص78.
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صالبت كالم، اولين شعري اس��ت كه در آن از رهبر انقالب با تعبير »امام« ياد مي شود. 
حتي امام در نامه خود به استاد محمدرضا حكيمي در آبان 1348 به اين شعر ميرزا زاده 

اشاره كرده است:1 

مجاهد در بند
اي ز وط��ن دور اي مجاه��د دربن��د
اي دل اه��ل وط��ن ب��ه مهر ت��و پيوند
ناي تو خاموش همچو خشم كه در خشت
جان تو در جوش همچون شير كه دربند
اي ز وط��ن دور اي امام خمين��ي
اي ت��و عل��ي را يگان��ه پ��ور همانن��د2

اگرچه اشعار شاعران متعهد انقالبي قبل از پيروزي انقالب كه از قيام 15 خرداد جرياني 
حماسي و انقالبي آفريدند، اغلب بسيار منسجم و با كلماتي متين و مستحكم آميخته 
شده اند، اما در حقيقت در آن برهه تاريك و سرنوشت ساز تاريخ، اغلب شاعران به چگونه 
گفتن ش��عر توجه چنداني نداشتند و بيش��تر با دغدغه »چه گفتن«، شعر مي سرودند 
چنانكه برخي از شاعران موزون سراي صاحب سبك پيش از انقالب نيز براي همراهي با 
پيام ها و آرمان هاي انقالب به شعر بدون وزن يا نيمايي روي مي آوردند. در اغلب موارد 
مالحظه مي شود كه شاعران، مبارزات و در خون غلطيدن ها و حماسه هاي انقالبي مردم 

و رهبر خود را در تمام قالب هاي ادبي به تصوير كشيده اند.3
بخش عمده ای از سرايندگان شعرهاي حماس��ي و انتقادي نهضت 15 خرداد، اشعار 
خود را بي نام و نشان منتشر مي ساختند و با آنكه بسياري از اين شعرها ميان مردم دست 
به دست مي گرديدند اما متأسفانه علی رغم اهميتي كه دارند هنوز سرايندگان اغلب اين 
اشعار را نمي شناسيم. به يك نمونه از اين سروده هاي بي نام و نشان، اما تأثيرگذار كه پس 

از دستگيري حضرت امام )ره( در ميان مردم منتشر شد اشاره مي كنيم:

1. روح اهلل خميني، صحيفه امام ؛ مجموعه آثار امام خميني)س(، تهران، عروج، 1389، ج2، ص253.
2. سايت پانزده خرداد.

3. علي بابا چاهي، گزاره هاي منفرد، تهران، سپنتا، 1370، ج1، ص483. 
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پيشوای ملت در زندان1
 ش��اه را گ��و مرج��ع تقلي��د را آزاد كن
 گر ن��داري رحم ب��ر ملت بيا انديش��ه اي
 گركه مي نازي به تخت و بخت و تاج و اقتدار
 رهبر دين پيش��واي ملت و زن��دان كجا
 اي كه مي خواهي دوام سلطنت از خون خلق
 گرچو اين مشروطه باشد اُف براين مشروطه باد
 سازمان هايي دهي تش��كيل بر آزار خلق
 دوستان را مي كني سركوب بهر دشمنان
 دادگاه عدل حق اندر كمين ظالم اس��ت
 س��وختند ايراني��ان از آت��ش بيگانگان
حق و باطل اين زمان گرديده با هم روبه رو

 مسلمين خسته دل را زين اَلَم دلشاد كن
 از ورق گردان��ي اين چرخ ب��د بنياد كن
 اين جهان فانيس��ت، تاريخ پدر را ياد كن
 خوي��ش را آماده به��ر كيف��ر ميعاد كن
 ي��ادي از آن روزه��اي آخر م��رداد كن
 اي دموكراس��ي نما اعالم اس��تبداد كن
 خل��ق را آس��وده از اين النه ج��الد كن
 دوست را درياب نامي بهر خود ايجاد كن
 خويش را آگه دم��ي از دام آن صياد كن
 اين بساط ظلم را يارب تو خود بر باد كن
بگذر از خود بهر خلق، در راه حق ارشاد كن5

نتيجه گيري
در مجموع بايد گفت پس از واقعه قيام 15 خرداد 1342 تا سقوط سلطنت پهلوي در 
سال 1357، شعر فارسي به خوبي همراهي  اش را با جريان انقالب و حركت هاي پرشور 
مردمي نش��ان داد و با تمام توطئه ها و نقشه هايي كه س��اواك و رژيم پهلوي به منظور 
زدودن نام و ياد و آرمان هاي انقالبي امام)ره( انجام م��ي داد، وفاداري و گرايش توده ها 
نسبت به امام روز به روز فزوني مي يافت. شاعران از طريق سرودن شعر، نام و آرمان هاي 
رهبر تبعيدي خود را زنده نگه مي داش��تند و مردم نيز با انتش��ار و نوش��تن آن اشعار و 
شعارها بر روي ديوارها و حتي بر روي اسكناس ها، پيام قيام خونين 15 خرداد را تا تداوم 
پيروزي انقالب اس��المي 22 بهمن 1357 ادامه دادند. بازتاب قيام 15 خرداد در شعر 
شاعران پيشرو انقالبی، اين جرأت و شهامت را به بقيه شاعران بخشيد تا در وقايع بعدي 
انقالب از جمله تبعيد امام، قيام هاي خونين 19 دي ماه قم ، 29 بهمن تبريز ، 8 فروردين 
يزد ، 17 شهريور خونين و بسياري از روزهاي سرنوشت ساز قبل از انقالب، اشعار حماسي 
و انقالبي زيبايي در صفحات ش��عر و ادبيات مقاومت به يادگار بگذارند و بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي نيز به ويژه در دوران جنگ با رسالت احيا و بازسازي ارزش هاي انساني و 

اسالمي، انقالبي شگرف در محتوا و متن ادبيات و شعر فارسي به وجود بياورند.

1. سيد حميد روحاني، همان، ص77.


