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استاد شهريار و انقالب اسالمى ايران
محمد طاهرى خسروشاهى1

استاد سيدمحمدحسين شهريار، يكي از كهن سرايان نامي و پرآوازه شعر معاصر ايران 
است كه چندين دهه پس از افول درخشش غزل فارسى، جاني دوباره به كالبد شعر ايران 
ــيرازي را از وراي قرن ها در كلمات جادويي خود  دميد؛ كسي كه نفس گيراي حافظ ش
زنده كرد و نه تنها در اين راستا قلمروهاي كشف نشده زبان شكرين فارسي را به تسخير 
ــگفتي ها و شيريني هاي  قلم درآورد، بلكه با اعجاز زبان مادري در منظومه حيدربابا، ش
ــهريار، «اين تُرك پارسي گوي»2  ازيادرفته  را بر كام و جان همزبانان خويش ريخت. ش
همانند بسياري از شاعران، در عمر خود ناهمواري ها را طي كرد و شعرش نيز بنا به تحول 

و تغيير حادثه هاي زندگاني اش، ادوار مختلفي را تجربه كرد.
ــت مى آيد،  ــهريار در دل و جان خواننده به دس ــوان ش ــگاه از تورق دي آنچه در يك ن
غزل واره هاي سهل و ممتنع اما زالل و روان شاعر است كه حاصل عشقي سركش و ناكام 
مي باشد كه از اوان جواني دامنگير روح خام عاشقي دلشكسته مي شود و رفته رفته، دم 
شعرهايش را آتشين تر مي كند. با اين همه شگفت اينجاست كه امواج سركش اين عشق 
به وصال نارسيده، نه تنها شهريار را به ورطه نوميدي و دل شستن از زندگاني نمي كشاند، 

1. محقق و پژوهشگر حوزه ادبيات انقالب اسالمى، دانشگاه تبريز 
2. نام كتابى از مرحوم حسين منزوى درباره بررسى و تحليل شعر شهريار.
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بلكه از صورت به معنا مي رود و در واقع از رهگذر اين عشق، گوهرهاي نابي در جان او تأللو 
مي يابد و روزني از نور و معرفت براي وصال حضرت ابدي بر رويش گشوده مي شود؛ شاعر 
خام و دلشكسته به پختگي مي رسد و روحش صيقل مي خورد. اين دوران آغاز گشايش 
روزنه  تازه اي در برابر شهريار است. در اين مرحله، آنچه شاعر درمى يابد، طريقه رسيدن 
به معرفت و حقيقتى است كه به واسطه ذوق و اشراق و شهود و نه تعقل و فكر عارضش 
مى گردد. خود در اين زمينه مى گويد: «اگرچه ياد آن عشق [مجازى] با من بود، اما ديگر 
ــاعر عرفاني مي بايست الهام داشته  آن عشق نبود چيز ديگري شده بود؛ عشق الهي. ش
ــت چيزي مثل وحي.»1 جذبه اين نور الهي جان و  باشد و الهام تشعشعي از نور الهي اس
تن شهريار را مي لرزاند و به شوق مراد آسماني اش سر به سجاده  معرفت و عرفان خدايى 

مى زند، تا آنجا كه از ارواح مقدس مدد مي يابد. 
نويسندگان و محققان تاكنون در شرح احوال اين شاعر شيدا كتاب ها و مقاالت زيادي 
ــعر شهريار بگرداند، وجود  ــته اند اما آنچه نگارنده را بر آن داشت تا قلم در وادى ش نوش
گوهر گران و ُدر پنهان شده  نايابي است كه تماشاگران شهر شعر شهريار، كمتر در ارزش 
و خاصيت گرانسنگي آن قلم زده اند. اين گنجينه پربها، وقف هنرمندانه واژگان جادويي 

شهريار به انقالب اسالمي و آرمان هاى جاودانه و ميراث عظيم امام خمينى(س) است.
ــالمى كه از خون هاي پاك جوانان وطن به ثمر رسيده بود، در  گوهر تابنده  انقالب اس
ــعار اين پير تجربه ديده  روزهاي تلخ و گزنده  دهه پايانى عمر شهريار، روح تازه اي به اش
ــى خود و هنرش را در  ــيد و باعث شد آخرين سلطان غزل فارس در دوران پهلوى بخش
خدمت انقالب بگذارد و به مردمي كه جان در گرو اين خيزش عظيم نهاده بودند، پاسخ 
ــعار انقالبي اين  ــتا با تأمل و نيك بيني نگاهي دوباره به اش مثبت بدهد. اگر در اين راس
«پير پس از قبيله مانده»2 داشته باشيم، بايد گفت شهريار در دوران نوپايي نهال نورسته 
انقالب، بسان باغباني وفادار نقشي مؤثر در نگهباني از اين درخت تازه به ثمر رسيده ايفا 
كرد. شهريار اگرچه قبل از انقالب به لحاظ قوت بيان و رواني شعر، محبوبيت خاصي در 
بين مردم داشت، اما محبوبيت اصلي و مقبوليت او در اذهان مردم ايران، مديون همين 
همراهي هاي خالصانه و بي شائبه او با انقالب اسالمي است كه به روشنگري و ظرافت در 

اشعارش نمود يافته است.
شهريار در برهه اي از آغازين روزهاى انقالب اسالمى زبان به مدح و ستايش آرمان هاي 

1. جمشيد علي زاده، گفت وگو با شهريار، تهران، نگاه، 1377، ص177. 
2. عنوان كتابى از شهريارشناس معاصر؛ استاد جمشيد عليزاده. 
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ــود كه هنوز نمايه هاي نقاق و نامردي از  اسالمى مردم و رهبر عظيم الشأن انقالب گش
سوى هواداران گروهك هاى ضدانقالب در گوشه و كنار وطن ديده مي شد و غرض ورزان 
درون وطني و برون  وطنى در پي ملعبه سازي و بدنامي شهرياران وطن نقشه ها داشتند تا 
از آب گل آلود آن روزهاي خون و آتش، طعمه هايي سازگار با مذاق خود و اربابانشان صيد 
كنند تا شايد به خيال ابلهانه، درياي شگفت ادبيات نوپاي انقالب و مقاومت را كه در حال 

فواره زدن بود، بخشكانند و به سراب نشستن آرمان هايش را به تماشا بنشينند.
ــهريار به لحاظ مقبوليت و محبوبيت زيادي كه در بين مردم و به ويژه  در اين ميان ش
خواص هنرمندان داشت، بيشتر مورد توجه بدخواهان انقالب بود، به گونه اي كه از هر 
راهي براي شكستن عقايد دينى و انقالبى او بهره مي بردند، اما به هيچ حال نمي توانستند 
از نزول واژگان روحاني و انقالبى بر جان و دل شهريار جلوگيري كنند.1 شهريار اگرچه 
از هجمه تند و گزنده اين گروه، تلخي ها ديد و شنيد اما دم برنياورد و بدنامي در محضر 
ــنامي در مقابل جمعيت كثير انقالبى ترجيح داد و بر  عده اي قليل تنگ نظر را به خوش

ايشان تأسف خورد و گفت: 
انقالب ملت، اسالمي است اما خائنين  سد راهش با اراجيف و رجزخواني هنوز

ــهريار كه وى آماج اتهام بود  مقام معظم رهبرى در خصوص اين فراز از حيات ادبى ش
مى گويند: 

در همان اوقاتي كه شهريار براي انقالب مي سرود، يك عده از روشنفكرهاي 
ــتي داشتند، مرتب روي  ــته كه با شهريار سابقه دوس وابسته به رژيم گذش
ــتند، در هجوش شعر مي گفتند،  ــار مي آوردند، برايش كاغذ مي نوش او فش
حتي مي رفتند و او را مالمت مي كردند كه تو چرا براي انقالب اين طور دل 
ــتاده بود. من حقيقتاً تعجب مى كردم.  ــوزاني؟ البته او مثل كوه ايس مي س
ــار مى آوردند من خودم از نزديك مى شناختم.  بعضى از كسانى كه بر او فش
بعضى شان وابسته به رژيم شاه بودند، بعضى شان توده اى بودند... شهريار هم 

محكم و قرص ايستاده بود.2 
ــهريار در واپسين روزهاي سالمت و نشاط شاعر بر سر  اگرچه ايستادگي و مقاومت ش
ــگفت و زيبا بود اما مغرضان به ظاهر رفيق  آرمان هاي انقالبي  مردم ايران، براي همه ش
ــتند چون به چشم و گوش خود  شهريار، از بارش مكرر شعرهاي انقالبي او واهمه داش
ــاعرى در هجوم  ــاعران و هنرمندان چپگرا رك: مقاله نگارنده با عنوان «ش 1. درباره تالش هاى اين گروه از ش

چپگرايان»، نشريه آذرپيام، (چاپ تبريز).
2. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
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ــعر و ادب و خيل شاعران جوان به  ــنيدند كه چگونه پيشكسوتان ش مي ديدند و مي ش
ــاعر بزرگ ادبيات پايداري و جهاد انقالبي رفته اند و با تأسي به تحول  ــتقبال اين ش اس
انديشه ها و الهامات معنوي او شعر مي سرايند. در واقع شهريار در پيوند شاعران جوان با 

جريان انقالب نقش مهمي ايفا كرده است.
البته از خالق شعر نغز «علي اي هماي رحمت» جز اين نمي توان انتظار داشت، چه او از 
دوران كودكي با قرآن مأنوس بوده1 و مراتب محبت و تواضع خود را به ائمه معصومين كه 
خود نمونه روشن صبح شهادت و پايداري اند، اظهار كرده است.2 در واقع برخوردار بودن 
از روحيه ديني باعث مي شود كه او بعدها با وقوع انقالب اسالمي هيچ گاه از جهاد قلمي 

باز نماند و حتي در جهاد مالي نيز در حد توان شركت كند.
ــهريار زاييده فطرتي نوراني و الهى بود.  ــعرهاي انقالبي ش بايد گفت بارش درونى ش
ــت، چراكه شاعري چون او كه در اوج محبوبيت و  شهريار جز رضاي حق انتظاري نداش
شهريار ملك سخن ايران بود، دغدغه شهرت و نام نداشت تا با اين بهانه به خود جلوه اي نو 
بدهد. در آشفته بازار آن روزها، آن قدر دل هاى چركين و واخورده از انقالب وجود داشت 
كه حاضر بودند با صرف همه مال و منال، امثال شهريار را از حمايت از انقالب منصرف 
كنند اما شهريار نخواست، يعني فطرت دروني و نور ايماني كه از كودكي با جانش آميخته 

بود، نگذاشت تا خود را گم كند و هنرش بي نصيب از جلوه هاي متعالي انقالب بماند. 
كه ادعا بكني حق انقالب اداست نمي رسد هنر منحرف به الهامي 

ــين  ــا، از آغازين روزهاي پيروزي انقالب تا واپس ــاي باصفاي حيدرباب خالق زمزمه ه
لحظات عمر در سال 1367، بارها عشق و شادماني خويش را از پيروزي انقالب اسالمي با 
سرودن شعرهاي تر و باطراوت ابراز كرد و انقالب را نوروزي مبارك براي خود مي خواند 
تا آنجا كه گفته است: «من ده سال آخر عمرم زنده شدم».3 شهريار در اولين قصيده اى 

كه براى انقالب سروده است چنين مى گويد:
نوروز انقالب4

مـژده اي دل كـه تـو را يـار خريدار آمد  دل به دلـخواه تـو و بخت تو را يار آمد
كـز تو هم مشتري عـشق به بازار آمـد غـرفه حسن چراغان كن و نازي بفروش 
بــلبل آهنگ غزل كرد و به گلزار آمـد كارگل، زار نخواهد شدن از زاغ كه دوش 

1. احمد كاويان پور، زندگاني ادبي و اجتماعي شهريار، تهران، اقبال، 1387، ص23. 
2. حسين منزوي، اين ترك پارسي گوي، تهران، برگ، 1372، ص193. 
3. اصغر فردي، شهريار و انقالب اسالمي، تهران، الهدي، 1372، مقدمه. 

4. محمدحسين شهريار، ديوان اشعار، تهران، زرين/ نگاه، 1378، ص478. 
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پرچم كــاوه نــوروز پـديـدار آمـد ماردوشان دي آسيــمه سـر و پـا بـه فـرار 
تا فريدون عدالـت بـه سـر كـار آمد رفـت ضحاك عـداوت بـه كنار از سر كــار 
نوبـت ياري و غمخـواري احـرا آمد دور خودخواهي و خونخواري اغيار گذشت 

ــه و با روحي متعالي تر، شعر  ــبكبارتر از هميش ــهريار با طلوع فجر انقالب س استاد ش
ــي بود، بلكه  ــيده هاي زمين ــا واژگانش مرهم دل هجران كش ــت و اين بار نه تنه مي گف
آرامش بخش جان مادران هجران كشيده از فراق فرزند شهيد بود و اين موهبت را خود 
شهريار نيك مى دانست و مي گفت: «حضرت حق با اتصال زندگي من به انقالب اسالمي 

حرمان يك عمر مرا جبران كرد.»1 

شهريار و ارادت به بنيانگذار جمهورى اسالمي 
استاد شهريار به معناى واقعى كلمه دلداده بنيانگذار انقالب، حضرت امام خمينى(س) 
ــاعات ورود امام به خاك ميهن در  ــق و ارادت از همان نخستين س بود. بازتاب اين عش
12بهمن 57 در سروده هاى شاعر هويدا بود. استاد در غزلى كه به مناسبت بازگشت امام 

به وطن سروده نشان مى دهد كه دلش سرشار از عشق به امام و انقالب است:
بازگشت امام خمينى از تبعيد...2

دلي دارم چو برگ گل كه از آهي به درد آيد          وليكن درد عشقش هـم همه با آه سرد آيد
تو دريادل نهنگى بـاش گو دريانورد آيد فضاى آفرينش با تو دريايى است بى پايان 

چـه نيكوسنتى تجليل جمهورى اسالمى             كه چون نوروز هر سالش نوآيين سالگرد آيد
كه شمع جمع ما و رهبر هر فردفرد آيد خدا پس داده در روزى چنين با ما امام ما 

بهارى سبز دارى چون جوانى قدر اگر دانى              كه پيرى هست و از در چون خزان زار و زرد آيد
كجا نامرد را ديدي كه جانبدار مرد آيد جهان از ناجوانمردان نگهدارد همه جانب 

شهريار در غزل «دهه فجر» كه در بهمن 1365 سروده شده است با اشاره به ورود امام 
ــر انقالبى را با تعابير لطيف و  به ايران، با انتخاب رديف «باز مى گردد» همين معانى بك
دلكش ادبى پيوند مى زند و با به كارگيرى بن مايه هاى اساطيرى در قالب غزل، شعرش 

را دلنشين تر مى نمايد: 

1. اصغر فردي، همان، ص5. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص523. 
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دهه فجر1
اميد در دل نوميــــد باز مى گردد دميد فجر كه خـــورشيد باز مى گردد 
جهان به جبهه توحيد باز مى گردد درفش فتح و ظفر با سپاهيان خداست 
دوباره جام به جـمشيد باز مى گردد نگين ملك سليمان ستانده ايم از ديـو 
كه با مراجع تقليـد بــاز مى گردد نگين گمشده اينك حكومــت اسالم 
كـه از تزاحم و تبعـيد باز مى گردد بلى امام خمينى كنون تـــوانى گفت 
كه بيخ كفر به ترديـــد باز مى گردد در استقامت راه خــدا مكــن تـرديد 
به جاى خود همه ترديد باز مى گردد دگر حكـومت شيطان نمى شود تأييد 
بهار مى رسـد و عيد بـــاز مى گردد سر سياه زمستان تو شــهريار ببيـن 

در شعرهاى انقالبى شهريار نام و ياد حضرت امام  جلوه اي پررنگ  دارد؛ گويي شهريار 
ــزء الينفك نهضت و وارث  ــان را ج پيروزي انقالب را هم رديف با نام حضرت امام و ايش

واليت حضرت بقيه اهللا مي داند. شهريار در غزلى با اشاره به پيروزى انقالب مى سرايد:
خمينى بت شكن...2

آبى كه كشـور ما در ميـان گــرفـــت            خاكش جواهرى است كه در پرنيان گرفت
بنشان غبار فتنه كه اين كوهــسار عشق          چـون ابـر انقـالب به سـر سايبـان گرفـت
بـا شهسوار توسن خورشيد، هـمركاب         ديـگر عــنان شـوق مگر مى توان گرفت
اين رهبـر كبير، خميني بـت شكـــن        خــط امان خـود ز امــام زمــان گرفـت
سرپنجه ولي ست كزين آستين بـرون          بيخ گلــوي فتنــه آخــر زمــان گرفت

خواهد ره مـسيل به سيل دمان گرفت مردم به صحنه محكم و بيهوده خاروخس 
حلقوم كبر و نخـوت مستكبـران گرفت روز خدا كه پنجه مستضعفان بـه قهر 

ــان را  ــالب را محور نهضت مردم و ايش ــهريار در غزل «خط امام»، رهبر فقيد انق ش
برپا دارنده  نخل اسالم مي داند: 

خط امام3    
تاج هر افتخار بر سر اوست دل كه خط امام دلبر اوست 

چه امامى كه مؤمن و كافـر         سر فروداشته به محضر اوست
سر تعظيم در برابـر اوست آرى آفاق را به پشت دوتــا 
از امام و امام محور اوسـت چرخ هر انــقالب اسـالمى 

1. همان، ص503. 
2. همان، ص484. 
3. همان، ص471. 
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نخل اسالم از اوست شير ين كام                    كز رطب هاي تازه و تر اوست
نـور چشـمان او يتـــيمان اند           صدفش چشم و اشك، گوهر اوست

همه كس خواهر و برادر اوست او به يك چشم بيند انــسان ها 
چه امامى كـــه پرچـم اسالم                 بر سر لشكر و مدور اوسـت

چـــه امـــامى كه نعره تكبير         برق شمشير و كوس لشكر اوست
خطبـــه هاى نـــماز جمعه او  غرش توپ و تانك و اژدر اوست

هر كجا سنگرى است مسجد او             هر كجا مسجدى است سنگر اوست
لشكـر خود كند ميسر اوست گر بخواهد جهان بـه يك فرمان 

شاعر بزرگ معاصر در شعرى كه به نام «هفته دولت» در ديوان او منتشر شده است، امام 
خمينى را برپادارنده  عدالت و احياگر حكومت حضرت محمد(ص) مي خواند. او معتقد است 

كه كليد نجات مستضعفان به دست امام امت است: 
هفته دولت1

عطارد است و حقايق به نوك كلك دبير كنون كه رحمت اسالم و رهبرى است كبير 
كه خواب حضرت يوسف ز نو شود تعبير چه رهــبر و چــه جـــمال نبــوتي بـا وي  
كه بشكند در زندان و بگسلد زنجيـر بـه دست اوست كليد نجات مستضـعف  
كجا به كيد شياطين بود شكست پـذير حكومــتى كه الـــهـى و مـردمــى بـاشد 
كه با زبان و قلم نيست قدرت تقـرير حضور ملت ايران بـه صحنه خود، سرى است 
كه رعب با دل كافر كنـد گريبانگيـر خدا صفــوف مالئـك فـرستـد و خواهد 
سپاه سينه سپركرده با تهاجم تيـــر تمام مـلــت ايـران سپـاه اســالم انــد  
نه احتياج بـه زور و نـه حاجت تزوير حكومتى است همـه مردمى و با خود خلق 

ارادت و شيفتگي شهريار به برپاكننده  حكومت اسالمي در دوران معاصر حضرت امام  
ــعار انقالبي او بخشيده است. اين حس  خميني(س)، زباني صيقل خورده و روان به اش

همواره متعالى  به بهترين واژگان در شعر «مقام رهبري» نموديافته است: 
مقام رهبرى2

تو آن سروي كه چون سر بر كني سرها بيارايي          و گر سرور شدي آيين سرورها بيارايي
به نقـاش ازل مانـي كــه بـا نقـش جهان آرا               چمن ها با گل و سرو و صنوبرها بيارايي
نـه هر كو كاروان رانـد رمـوز رهبـري دانـد               تو روح اهللا رهي داري كه سرها را بيارايي
بدين سوق شهادت  ها چـه بيـم از لشكر كافر            كه هر آني تو آن داني كه شكرها بيارايي

1. همان، ص512. 
2. همان، ص534. 
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به فرمان تو پاكان با لقاءاهللا پيوستند               چه رنگين حجله ها كز سنگ و سنگرها بيارايي
به روزن هاي چشم و دل همه نور جمال توست           به هر روزن تو منظوري و منظرها بيارايي
تو بودي «آفتاب از مغرب» آن كو در حديث آمد           به كشورها گذر كردي كه كشورها بيارايي
اگر خاور به خورشيدي درخشان مي كند آفاق          تو آن خورشيد رخشاني كه خاورها بيارايي
بـه هر گنجت گذار افتاد، گوهرها بيارايى تو هم خود شهريارا گوهرآرايى و گوهرسنج  

«انتخابات خبرگان» يكى از غزليات خوش تركيب در ميان اشعار انقالبى شهريار است. 
استاد در اين غزل با اشاره به مشاركت مردم ايران در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، 
ــانى كه ملتزم واقعى به  به ضرورت انتخاب افراد اصلح تأكيد مى نمايد و اصرار دارد كس
دين اسالم و واليت فقيه هستند بايد انتخاب شوند. وى در اين غزل نتيجه مى گيرد كه 

در جمهورى اسالمى، حتى انتخاب رهبر نيز با رأى مردم انجام مى پذيرد.
انتخابات خبرگان1

اكثريت در امور خير همت مى كنند شكر نعمت كن كه مردم شكر نعمت مى كنند 
عالمى صالح درآمد عالمـى اصــالح كرد                    فاسدان دارند كم كم رفع زحمت مى كنند
نوجوانانى كه بودند از ره ديـن منحرف              با حريم دين خود احساس حرمت مى  كنند
امت اسـالمى و امـــر واليـت بـا فقيــه               انتخاب رهبــرى را نيــز امــت مى  كنند
شهريارا! از مـذمت در گـذر بـا نـادمين       كز ندامت نفس خود را، خود مذمت مى كنند

ــه واليت فقيه، تشريف واليت را بر باالى  شهريار در شعر ديگرى نيز در تشريح انديش
رهبر كبير انقالب زيبنده مى بيند و مى گويد: 

تالى والشمس بيـن  كـه والقمر آيد2 غير واليت چـه جانشين واليت  
ــالم» كه يكى از قطعات پراهميت در  در همين معنى واليت فقيه، در شعر «سرود اس

ديوان شهريار است مى خوانيم:
سرود اسالم3

خراش سينه از مستضعفان اسـت صالى انقالب و دادخواهى است  
نواى ناى دل هاى شكستــه اسـت خروش از حلق و حلقوم شهيدان  

بيا سـوته دالن گـرد هـم آييم
چو طوفانى خروشان در هم آييم مده دامان روحانيت از دست   
خدا از بيخ و بن خواهد بـرافكند بناى ظلم و استكبار عـــالم   

1. اصغر فردي، همان، ص85. 
2. همان، ص9. 

3. محمدحسين شهريار، همان، ص527. 
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كه ميراث زمين باصالحان است
رسالت بى واليت ناتمام است نبوت با امامت نور واحد   
در اين ايام غيبت با فقيه است واليت هم به فرمان الهى   

فـــقيهان وارثــــان انبيـــايند
بيوك نيك انديش مؤلف كتاب مهم در خلوت شهريار كه روايتگر زواياى نهان حيات 

شخصى و ادبى شهريار است مى نويسد: 
ــور و شوق و شعف درآمدند  روزى كه انقالب پيروز شد... استاد چنان به ش
كه اگر بگويم در همه مدت دوستى ام، ايشان را چنان خوشحال نديده بودم 
خطا نرفته ام... زمانى كه جمهورى اسالمى پايه هايش را استوار كرد از طرف 
صداوسيما براى مصاحبه با شهريار آمدند. درست يادم هست كه اولين كالم 
ايشان اين بود: زودتر از اين مى آمديد، من خيلى وقت است كه انتظار شما 

را مى كشم.1 
استاد نيك انديش چنين ادامه مى دهد: 

ــهريار) واقعاً امام خمينى را ناجى اين ملت مى دانست و بسيار  ــان (ش ايش
ــتگارى و آزادى را خواهد ديد.  خوشحال بود كه باالخره اين ملت روى رس
ــق اين انقالب در اتاق را مى بست و  با اينكه پير و ضعيف شده بود اما به عش
هيچ كس را به اتاق راه نمى داد و با حالتى عجيب كه در چهره اش نمايان بود 

به سرودن شعر مى پرداخت.2

مراودات عاطفى و ادبى شهريار و مقام معظم رهبرى
ــهريار افزون بر اظهار محبت و ارادت به بنيانگذار كبير انقالب حضرت امام(س) به  ش
ديگر بزرگان صاحب نام و چهره هاى شاخص و برجسته انقالب نيز عشق مي ورزيد. در 
اين ميان ارادت و دلدادگى شهريار به مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه اى كه 
ــتند، جايگاه ويژه و برجسته اى دارد.  در آن زمان رياست جمهورى نظام را بر عهده داش
نكته مهم در اين دلدادگى و عشق، دوسويه بودن آن است؛ مقام معظم رهبرى نيز داراى 
چنان ارادتى به شهريار ملك سخن هستند كه در اغلب محافل شعرى از او ياد مى كنند و 
نامش را بلند مى دارند. ارادت ديرين مقام معظم رهبرى به استاد شهريار از واژگان جانانه 
معظم له در پيام تسليت به مناسبت هفتمين روز درگذشت شاعر كه در تاريخ 67/7/3 

1. بيوك نيك انديش، در خلوت شهريار، تبريز، آذران، 1377، ص309. 
2. همان، ص310. 
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صادر و توسط دكتر حداد عادل قرائت شد، به خوبى هويداست:
اين مرد بزرگ و اين شاعر كهن با دلى جوان و لبالب از شوق و احساس و با 
درك وظيفه بزرگ شاعر دوران انقالب، همه سرمايه عظيم ذوق و هنر خود 
ــور او و مردم او برگزيده و براى  را در خدمت هدف و راهى گذاشت كه كش
آن تن به فداكارى داده بودند. او انقالب را و جهاد و شهادت را در شعر روان 
و روشن خود سرود و برترين مضمون دوران عمر با بركت خود را در بخش 
ــق قرآن بود و قرآن مجسم و  پايانى شعر ماندگار خويش گنجانيد... او عاش
زنده را در انقالب اسالمى و نظام اسالمى مشاهده مى كرد، از آن رو خود را 
در خدمت انقالب خواست و گذاشت و به مردمى كه جان در گرو آن نهاده 
ــهريار آن است كه وظيفه  ــان ترين هنر ش بودند پاسخ مثبت داد... درخش
تاريخى خود را شناخت و با همه و جد و به كمال خلوص به آن عمل كرد... 
ــته مردم از او تجليل از هنر آميخته به ايمان و اخالص است و  تجليل شايس
اين براى هر هنرمند مردمى، پاداشى بزرگ است و پاداش خدا بسى بزرگ تر 

و پايدارتر است.1 
شهريار نيز تا بود از نوازش ها و ديدارهاي صميمانه با حضرت آيت اهللا خامنه اى خوش 
بود و دل به صداي هنرمندنواز ايشان داشت و بارها در اشتياق گفت وگو با ايشان بود و 
شب مصاحبت را غنيمت مي دانست و مي گفت: «اگر مالحظه حال آن لطيف نبود، دل 

به معاشقه و مشاعره با وي پر مي زد كه صحبت به صبوح كشيم.»2
ــي مي دانست و  ــراي غزل فارس ــهريار را بلبل داستانس حضرت آيت اهللا خامنه اي ش
ــدا و براي وظيفه  ــان نبود و براي خ ــاعر متواضعي بود و دنبال نام و نش مى فرمود: «ش
ــهريار به اذعان رهبر معظم انقالب كه خود گنج شناس شعرهاي ناب  كار مي كرد.»3 ش
مي باشند، آن قدر روحيه ديني و شيفتگي خاصي به طلوع فجر انقالب داشت كه «همه 

جزييات را تعقيب و در همه مواقع حساس انقالب، نقش مؤثري ايفا مي كرد.»4
مقام معظم رهبرى در كنگره بزرگداشت شهريار (آذرماه1371) با اشاره به تحول فكرى 

در حيات ادبى و معنوى شهريار مى فرمايند: 
ــايد سى سال آخر  ــهريار در يك دوران مهمى از زندگى اش در حدود ش ش

1. اصغر فردي، همان، ص15. 
2. همان، ص10. 
3. همان، ص13. 

4. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
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زندگى اش يك دوران عرفانى و معنوى بسيار زيبايى 
ــد او با همان  ــد... تا وقتى كه انقالب پيروز ش را گذران
ــودش از  ــن خ ــى و ذهنيت صاف و روش روحيه دين
ــيار خوبى كرد. شايد در آن يكى،  انقالب استقبال بس
دوساله اول انقالب، كسى از ماها به ياد شهريار نبوديم. 
گرفتارى ها به قدرى زياد بود كه انسان به ياد شهريار 
نمى افتاد. يك وقت ديديم كه صداى شهريار از تبريز 

بلند شد؛ در ستايش انقالب.1 
از جمله تصويرهاي مخيل و زيبا در بيان ارادت شهريار به سيد 
اديب و فرزانه انقالب، حضرت آيت اهللا خامنه اي تمثيل هنرمندانه 

شاعر از نماز ايشان است: 
ركوع خامنه اى...2

كـه حريفى بـه چندوچون دلم انقالب مـن از تـــو اسـالمى است 
هم شكوهى و هم شگـون دلم چشــم اميـــدى و چــراغ نــويد 
مـن هـم از دور سرنگـون دلم در ركوع و سجـــود خـامنـــه اي 
دست هـا مي شـود ستـون دلـم خـاصه وقـت قنـوت او كـز غيـب 
بــا وي افشانـم از بطـون دلـم او به يك دست و من هزاران دست 
از درون دل و بـــــرون دلــم عرشيـان مـي كشند صـف به نمـاز 
كاين صـال خيـزد از درون دلم مـن بــرونـي نيــم خـــدا دانــد 
شـعر هم شـأنى از شئون دلـم شهـريــارم لســان هاتـف غيــب 

ــن 1363 تقديم مقام  ــهيد زنده» كه آن را در تاريخ 27فروردي ــهريار در غزل «ش ش
معظم رهبرى كرده است، شعرى سرشار از لطايف ادبى و تعبيرات شاعرانه و پراحساس 

مى سرايد و در آن اوج ارادت خود را به حضرت آيت اهللا خامنه اى نشان مى دهد: 
شهيد زنده3

كـه سـايه پـرور سيمــرغ پــور دستـانش جهاد عشق تو پيـروزى است پـايـانش 
نهنگ عشـق چـه بيـم از نهيــب طوفانش تهمتنى چـو تو از هفـت خوان نينديشد 
كه بالمشاهـده جـان مى رسـد به دامانش شهادت تو به قـانون شمع و پروانه است 

1. محمدتقي سبكدل، هويت ملي در شعر شهريار، تبريز، نداي شمس، 1388، مقدمه. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص486. 

3. همان، ص502. 
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سعادت است كه دستـى رسـد به دامانش مقـام نخل شهادت بـه سدره و طوباست 
كه دست داده به قرآن كه جان به قربانش شهيد زنده ما خود رئيس جمهورى است 
كه نـاتـوانى مـا هـم خـداست تــاوانش تــو شهريار همه نـاتوان مبيـن خود را 

ــهريار در غزل هفته دولت پس از تجليل از مقام شامخ بنيانگذار جمهورى اسالمى  ش
در قالبى ديگر ارادت خود به شهيد زنده انقالب را كه آن زمان رداى رياست جمهورى بر 

تن داشت، نشان مى دهد:
حكومت مردمى1

شهيد زنده ما خود رئيس جمهورى است  كه چون وصى رسولش بود جمال غدير
بـه قد اوست قبـاى رياسـت  جمهــور   كه خلعتى است الهى و نيستش تغييـر

حكومتى است همه مـردمى و از خود خلق         نه احتياج بـه زور و نه حاجت تزوير
استاد شهريار به تاريخ 17مرداد1366(در هشتاد سالگى) يك نسخه از منظومه كم نظير 
ــتاد در ديباچه اين كتاب كه  حيدربابا را تقديم حضرت آيت اهللا خامنه اى مى نمايد. اس

دستخط آن ضميمه مقاله است، چنين مى سرايد: 
خامنه اى؛ عيان هنر...2

رشگــم آيد كـه تو حيدربابا     بوسى آن دست كه خود دست خداست
راستان دست چپ از وى بوسند          كه خدا بوسـد از او دست راسـت
در امامت بـــه نمـاز جمعه      صدهزارش به خدا دست دعاست

مـن بيان هنرم يك دل و بس      او عيـان هنر از سر تـا پـاست
او شب و روز براى اسالم       پـــــاى پـويا و زبـان گوياست
او چه بـازوي قوي و محكم      بــا امامـى كه ره و رهبـر ماست
شهريارا! سـرى افراز به عرش     كاو نگاهيـش به حيدربـابـاست

سخن در باب مراودات ادبى شهريار و مقام معظم رهبرى را با نقل فرازهايى از خاطرات 
مؤلف كتاب در خلوت شهريار به پايان مى بريم: 

زمانى كه (با استاد شهريار) در خصوص حضرت آيت اهللا خامنه اى سخن به 
ميان مى آمد، اولين حرف ايشان اين بود كه معظم له هم سخن شناس و هم 
ــند و كامًال به زبان عربى و ادبيات احاطه دارند... زمانى كه  سخنور مى باش
حضرت آيت اهللا خامنه اى به تبريز تشريف فرما شدند (1366/4/29) اولين 

1. همان، ص512. 
2. «شهريار از نگاه رهبر»، بولتن اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي، 1372. 
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مالقاتشان با استاد شهريار بود. من در آن مالقات بودم. سيماى هر دو بزرگوار 
نشان مى داد كه عالقه زيادى به هم دارند.1 

اين رابطه دوستانه تا پايان حيات استاد ادامه داشت. مؤلف كتاب در خلوت شهريار با 
نقل خاطراتى از آخرين روزهاى عمر استاد مى گويد: 

ــتان امام خمينى تبريز، ايشان (مقام  هنگام بسترى شدن استاد در بيمارس
معظم رهبرى) سه بار تلفن كردند-كه بنده گوشى را برداشتم- جوياى حال 
استاد بودند. معلوم بود كه سخت نگران حال استاد مى باشند... وقتى حال 
استاد به وخامت گراييد ايشان دستور دادند كه با هواپيما شهريار را به تهران 
منتقل كنند... آيت اهللا خامنه اى دوبار به عيادت استاد تشريف آوردند... بعد از 
وفات آخرين سلطان شعر ايران، معظم له تا فرودگاه پيكر استاد را با احترامى 

فراموش ناشدنى بدرقه فرمودند.2 

شهريار و رويدادهاى انقالب اسالمى 
ــار  ــاره دارد. ديوان وى سرش ــهريار به جزيى ترين حوادث و رويدادهاى انقالب اش ش
ــت كه پس از پيروزى انقالب اسالمى در كشور رخ  از تحليل حوادث و رويدادهايى اس
مى دهد. وقتى دانشجويان غيور و انقالبي، النه جاسوسي امريكا را كشف مي كنند، شهريار 
نيز همراه با مردم ابراز شادماني مي كند و ضمن اينكه دانشجويان فاتح را «اصحاب كهف 

انقالب» مى خواند فرياد برمي آورد كه: 
النه جاسوسى3

وه چه دجال عجيبي كه جهانخوار آمد يك جهان وسوسه در النه جاسوسي كشف 
ديـده شـد بازش و با دولت بيدار آمد گويي از خواب قرون باز هم اصحاب الكهف 
نـوبت يارى و غمخــوارى اغيــار آمد دور خودخواهى و خونخواهى اغيار گذشت 

وقتي حضرت  امام(س) دستور تشكيل كميته انقالب اسالمى را صادر مى كنند، شهريار 
شادمانى خود را در يك شعر بلند به نام «كميته انقالب اسالمي» ابراز مي كند:

1. بيوك نيك انديش، همان، ص313. 
2. همان، ص314. 

3. محمدحسين شهريار، همان، ص478. 
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كميته انقالب اسالمى1
كافت هر مفسده است كوره ايـن آفتاب چه آفتابي اسـت اين كميتـه انقـالب 
كاين همه ايفا كند، كميته انقـالب مبـارزه بـا فساد وظيفـه هر كسى است 

سبوس خواهد شدن به چرخ اين آسياب كميته مي چرخد و نخالـه هاي فساد 
كميته با تيشه اي ريشه كن و ريشه ياب ريشه قاچاق را برآرد از بيخ و بن 

شهيد گلگون كفن به خون خود شد خضاب از اين كميته بسي بسيجي و پاسدار 
كه خطبه هايش بـود آيت فصل الخـطاب خطابه خوان شهريار از انقالب و جهاد 

يكي از ويژگي هاي بارز شعرهاي انقالبي شهريار، نگاه همه جانبه او به مسائل جارى در 
جامعه است كه براي مردم حايز اهميت است. از جمله اين موارد مسئله منافقين است كه 
در لباس انقالبيون وفادار شعار اسالم خواهي و عزت براي ايران سر مي دادند، اما از پشت 
به انقالب خنجر مى زدند. شهريار در برهه اي از روزگار كه هنوز چهره  واقعي و نفاق انگيز 
ــه آنها را برمال مي كند و در زبان كنايه،  آنها براي همه مردم مشخص نشده است، نقش

بني صدر را كه هنوز رئيس جمهور بود همپاي منافقان مي داند و مي نويسد: 
روى سياه بنى صدر2

كه بعضاً اسلحه دشمنـان دوست نـماست شعار دادن تنهـا دليـل ايمان نيست 
فتاده پرده و ديدي كه شاهشان چه گداست منافقين همه اول شعار مي دادند 
وگـرنـه روي بني صدرها هميـشه سياست زبان و قلب يكي كن كه رو سپيد شوي 
منافق است كه چرخيده چهره اش به قفاست كنون كه قائد اسالم نايـب مهدي ست 

بلند از همه كائنات دست دعاست در اين جهاد نه تنها دعـاي ماست بلند 
شهريار در همين شعر، فتنه منافقان را ناكام مي خواند و در اميدواري به آينده انقالب 

و پيوند آن با قيام حضرت صاحب الزمان(عج) مي گويد:
سپاه امام زمان(عج)3

مسلم است كه موعد رسيد و عهد وفاست خدا حكومت دين وعده داده بود و كنون 
كه بـا قيام شما حشر صالحان برپاست شمـا عشيـره سلمان فارسى هستيـد  
شما كه نعره تكبيرتان دم عيساسـت سپاه مهدى صاحب زمان شما هستيد  
چنانچه از پس ابر آفتـاب مى تـابـد                  ظهور مهدى دين هـم همـين حاالست

ــهريار و از مؤلفه هاى اصلى شعر او تأكيد بر  از ديگر عناصر زنده و تأثيرگذار بر شعر ش
1. همان، ص490. 
2. همان، ص478. 

3. همان. 
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حفظ وحدت و همدلى ميان امت اسالمى است. شاعر ملى ايران، وحدت امت اسالم را 
چنين پاس مى دارد: 

           وحدت مردم ايران1
نــعـــره اتـــــحاد سـر دادن هفته وحدت است و مي بايد 
خـــواهد اين پند مختصر دادن پير ما آن فقيه عالي قدر 
جـز به تشخيص خير و شر دادن انقالبت نمي رسد به ثمر 
دادي از هــــمت و هــنر دادن بايد امروز در مقابل كفر 
سـرو هــــم خواهدت ثمر دادن آب وحدت اگر به سروستان 
چند از اين بيــــش دردسر دادن اختالف تو شد حكومت كفر 
دست در دست يــــكدگر دادن چيست داني كليد پيروزي؟ 

ــانه هاي بيگانه) را برنمي تابد و با  ــهريار دروغ پردازى بنگاه هاى سخن پراكنى (رس ش
هوشياري، مردم را از اين فتنه ها آگاه مي كند و مي نويسد: 

اراجيف راديوى بيگانه2
دنگ و فنگي كه سر خلق جهان منگ كنند راديوها پر از اخبار دروغ است و شلوغ 
سحر خواهند كه با معجزه همسنگ كنند سامري ها كه مبارزطلب اند از موسي 
همه جا جــنت مـا دوزخ دلــتنگ كنند اين شياطين كه نهان در دهن ماران اند 

استاد در شعر ديگرى با عنوان «جمعه خونين» به برائت كنندگان بي گناهي كه در حرم 
امن كعبه به دست آل سعود به شهادت رسيدند، اشاره مي كند و اقدام ناشايست سعوديان 

را لكه ننگ براى بشريت مي خواند: 
جمعه خونين

كعبه شستند بـه خون، تـا همه خلق خدا                            دامن خود بري از لكه اين ننگ كنند
زايــران حـرم آيات بــرائت خـوانـان               جان سپردند و جبين ها كه پرآژنگ كنند

پس از اين صيد غزاالن حرم، آل سعود         كي توانند دگر تكيه به اورنــگ كنند
اين چنين فاجعه در وهم نگنجد هرگز               مگر اين وهم به پاي چپق و بنگ كنند

شهريارا! خط اسالم به فرهنگ خداست                تا جوانان هدف از اين خط و فرهنگ كنند
ــروده هاى انقالبي او در حمايت از  ــهريار، س ــين برانگيز شعر ش از ديگر تصاوير تحس
ــت كه با قلمي ماهر ضمن تجليل از  انقالبيون فلسطيني و آزادسازي قدس شريف اس

1. همان، ص506. 
2. همان، ص495. 
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سربازان خميني كبير، مي گويد:
فلسطين و حزب اهللا1

قتـل عــام و خـانه هاى خلـق ويران كرده اند سـرزمين قدس لبنان و فلسطين بارها 
كش جهانى گوش جان و دل به فرمان كرده  اند رهبرى قدسى كنون فرمانده كل قـواست 
جان و مـوجودى نثــار پـاى جـانان كرده اند آرزومند لقــــاءاهللا حـزب الـالهيان 
كز خدا گسترده خوان و خلق مهمان كـرده اند صادر است اين انقالب مــا در آفـاق جهان 

شهريار و دفاع مقدس
ــهريار در دهه پايانى عمر، مربوط به رزمندگان و  ــاترين شعرهاي ش از زيباترين و رس
شهداي هشت سال جنگ تحميل شده عراق بر ايران است. شاعر در شيواترين واژگان 

حوادث دوران جنگ را به تصوير كشيده است. به تعبير رهبر فرزانه انقالب: 
ــه او در مراكز  ــهريار براى جنگ گفته، حضورى ك ــعرهايى كه ش تعداد ش
ــرده و مدحى كه او از  ــعر جنگ پيدا ك مربوط به جنگ مثل كنگره هاى ش
بسيج عمومى يا از سپاه و يا از ارتش كرده، به قدرى زياد است كه اگر انسان 
نمى ديد و نمى شنيد و خودش لمس نمى كرد، به دشوارى مى توانست اين را 
باور كند كه مردى در حدود هشتاد سال، در مجامع شعرى حضور پيدا كند 
و براى هر مراسم، خودش شعرى بلكه شعرهايى بگويد. درحالى كه از مثل 
او چنين توقعى هم نبود. اين نشان دهنده نهايت اخالص، صفا و بزرگوارى 

اين مرد بود.2 
ــالمي عاشقانه مي دهد و آنها  شهريار با خطاب قرار دادن رزمندگان اسالم، به آنها س
را صخره هايي صف كشيده در مقابل تانك هاي دشمنان مي داند كه با جنگجويان صدر 

اسالم همطراز شده اند: 
شهادت؛ معراج عشق3

نهنگانى به خـاك و خون شناور سـالم اى جنـگجـــويــان دالور 
به پيش تانـك هـاي كـوه پيكـر سـالم اي صخره هاي صف كشيده 
صـف عمار يـاسر، مالك اشتـر صف جنگ و جهاد صـدر اسـالم 
گـهش پروازى از جبريل بـرتـر شهادت برترين معراج عشق است 

1. همان، ص510. 
2. «شهريار از نگاه رهبر»، همان، ص12. 
3. محمدحسين شهريار، همان، ص472. 
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مالئك در ركابـش يـار و يـاور ولـى اهللا اعظــم بــا شماهاســت 
صف موال علي، سـردار صفــدر به قرآن وصف او (بنيان مرصوص) 
حسينت بـود بــا يـاران ديــگر سـالم اى كربـالى خـون هــويزه 
بـه طوبا مى چمي و حوض كوثر هنياً لك، كـه در يـك طرفه العيـن 

دل از جان كنـده همپـاي پيمبــر ســالم اي پيــرمــردان مـجاهـد 
بـه پـاداريـد در اقطـار كـشور... نمــاز جمعــه دشمـن شـــكن را 

بي شك اگر كهولت و فرسودگي جسماني شهريار نبود، او همپاي جوانان رشيد كشور 
ــت خود به ميدان  ــتاد شهريار اگرچه نتوانس ــركت مي كرد. اس در جهاد بزرگ الهي ش
ــتايش مي كند و  ــتابد، اما با جهاد قلمي، همواره جهادگران توفيق يافته را س جهاد بش

مي نويسد: 
جهاد در راه دين1

هم از بزرگ ترين واجبات ديـن خداست جهاد، دولت دنيـا و عزت عقباست 
يقين، كـه ذروه ايمان و قتله تقواست اگر جهاد نكردي نمي رسي بـه يقين 

مسلم است كه موعد رسيد و عهد وفاست خدا حكومت دين وعده داده بود و كنون 
بلنـد از همه كائنـات، دسـت دعــاست در اين جهاد نـه تنـها دعاي ماست بلند 
جهان جهنم كفر و بهشت صلح و صفاست جهاد كن كه از پس جنگ با جهانخواران 
شهيـد هم كه اگر وصل با لقاء خداست مقدر است كــه پيـروزمنـد بـاز آييــد 

ــهريار، مي توان به عمق وفاداري او به انقالب  با تأملي اندك در گزيده ابيات انقالبي ش
اسالمي پي برد و قطرات اشكي را كه در بدرقه كاروان جهاد از چشمانش جاري مي شود 

ديد: 
قافله جبهه2

رسى به قلــه قــاف بـقيـــه اللــهى بــه فتـح قله قـدس و قصاص خــونخـواهي 
به پشت قافلـه جبهـه مـي كنـم راهي چو شمع صبحم و اشكي كه چون ستاره صبح 
سهيــل تافـته بر كــان گوهــرم، ليكن                   به قهــر صاعقـه ياقـوت كوهيــم كاهـي
بـديـن بـلنـدي خــرگاه جشن عاشق را              كجـا رسـد بــه تـو فرياد معــدلت خـواهي
صبــور بـاش بــه كـار جهاد و وقت شنـاس                  فريب هم مــخور از شايعـــات افــواهـي

به راستي شهريار اين ترك پارسي گوي ايران، غيرت و بلندهمتي را از كوه هاي سترگ 
1. همان،ص487. 
2. همان، ص505. 
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آذربايجان آموخته بود كه با همه بدعهدي هاي روزگار، «نصف حقوق بازنشستگي خود 
ــت كه چك اهدايي  ــم مي كند و حتي آن قدر بلندطبع اس را ماهيانه به جبهه ها تقدي
رياست جمهوري را نيز براي عشق به انقالب و امام به نام جبهه ها پشت نويسي مي كند 

ــد.»1 تا عالوه بر قلم خود با مال و جان خويش نيز در صحنه انقالب حاضر باش
ــهريار كه باعث برانگيخته شدن شوق و اشتياق  ــين برانگيز ش از ديگر شعرهاي تحس
ــيج و بسيجي نوشته و در اكثر  جوانان وطن شده، شعرهايي است كه او در رابطه با بس

اوقات در راديو و تلويزيون قرائت كرده كه با استقبال عمومي مواجه گرديده است:
بسيج2

جاودان كن در جهان اين جلوه و جاه بسيج يـا علي باز از خدا دستي بـه همراه بسيـج 
گـو ببيند زينـب ايـن غوغاي خونخواه بسيج يـا علي خون حسينت كي رود از يـادهــا 
مي دهد فرمـان حسينت كـو بـود شـاه بسيج تـا علـمدارش گشايـد بـال شاهيـن علـم 
قـوم سلمان است ايـن قـوم دل آگــاه بسيـج كـوردل بـودند اهل كـوفه و بيـعت شكن 
تـا رسد فــــــتح قريب از نصرت اهللا بسـيج رهبر از نـصر مــن اهللا داد فرمــان جـهـاد 
مي دهــد پايان به فـــتح گاه و بي گاه بسيـج ايــن سفر بـا فتح پايان بـاز مي گردد سپاه 
شهريارا! تـا بـــــسايي سـر به درگاه بسـيج سر به درگاه خدا مي سايد اين جهد و جهاد 

شايد در نگاه اول، شعرهاي انقالبي شهريار از نظرگاه مضمون و محتوا، همپاى شعرهاي 
انقالبي بسياري از شاعران متعهد كشور باشد كه براي خدمت به اسالم و آرمان هاي انقالب 
نوشته شده است اما تفاوت اساسي اشعار شهريار با اشعار ساير شعرا در محبوبيت و مقبوليت 
ويژه اين شاعر بزرگ در ميان مردم ايران نهفته است؛ مردمي كه همراهي استادي چون او 
را با انقالب مايه خوشدلي و اميدواري مي دانستند؛ كما اينكه رهبر فرزانه انقالب در كنگره 

بزرگداشت شهريار به اين وجهه مردمي شهريار اشاره مي كنند و مي گويند: 
ــت. چند شب پيش  ــور ما يك چهره بسيار نوراني اس امروز شهريار در كش
تلويزيون به مناسبت هفته بسيج مراسمي را نشان مي داد كه شهريار در آن 
مراسم و در جمع بسيجيان شعر مي خواند. من مطمئنم آن بخش از برنامه 
را هر كسي كه متوجه شد تماشا كرد. من خود تصميم داشتم بخوابم، ولي 
وقتي صداي شهريار را شنيدم بلند شدم رفتم و تماشا كردم، ديدم فرزندان 
من هم ايستاده اند و تماشا مي كنند. اين محبوبيت عجيبي كه شهريار پيدا 

1. جمشيد عليزاده، همان، ص132. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص515. 
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كرده است، به خاطر خدمات و كاري است كه او براي خدا انجام داده است. 
شهريار قطعاً ماندني است. او از آن دسته شعرايي است كه در دوران هاي بعد 

معروف تر و بزرگ تر از دوران خود شده اند.1
ــهريار از هر فرصت و هر واژه اي براي به تصوير كشيدن و بهره گرفتن از نعمت هاي   ش
انقالب اسالمي استفاده كرده و بهترين سرود اسالم و انقالب را تقديم ملت ايران نموده 
ــهريار به آرمان هاي انقالب و خدمت به  است؛ سرودي كه تا هميشه نمودار وفاداري ش

مردم مجاهد ايران است: 
نه شرقى نه غربى...2

سپاه پرچم اسالم با ماست خدا اين پرچم از ايران برافراشت  
مده دامان روحانيت از دست شعار ما نه شرقي و نـــــه غربي  
جهاندار آفرين قانونش اسالم كه قرآنش كــتاب آسماني است  

به دوش مرجع اعال خميني است به دوش اوست تشـــريف نيابت  
همان فجري كه موعود كتاب است نويد مهدي موعــــود بـا اوست  

استاد شهريار اين شاعر شگفت ادبيات ايران، در دهه پايانى عمر خويش كه مقارن با 
پيروزي انقالب اسالمي بود، عالي ترين مضامين انساني و عرفاني را تقديم انقالب كرد 
ــادت هاي انقالب و امام نمود. او بحق در عرصه  و واژگان ديوانش را معطر از نام و ياد رش
شهادت و جهاد، ستايش بسيج و جوانان رشيد اسالم و ارتش، جانبازان و نماز شهيدان 
محراب، وحدت كلمه و عشق به رهبر و برپا شدن حكومت عدل حضرت مهدي(عج) و 
وفاداري به اسالم، قلم به ميدان مبارزه چرخاند و به بهترين نحو پيروزمند قافيه هاي هنر 
شد. امروز اگرچه شهريار به خداوند پيوسته است، اما تكريم نام و يادش نه تنها در خاطر 
ــان به صالي  ــه در ياد و جان همه مردماني كه زمزمه صدايش بزرگان و ادب پروران بلك
جهاد بنيانگذار انقالب پاسخ مثبت  دادند، مانده است. ياد شهريار در خاطر آن نورساني 
كه با تكرار مكرر اشعار انقالبي او، ايمان و اميدشان به اين انقالب بيشتر مي شد و افتخار 

مي كردند كه همانند شهريار وفادار به آرمان هاي انقالب هستند، جاودانه خواهد ماند.
شهريار اگرچه خود شهره همه دل هاست، اما شايسته است زواياي پنهان مانده اين شاعر 
پربهاي ايران را همه مردمان كشورمان به شايستگي بسنجند و به گرانسنگي اين استاد 
برجسته پي ببرند، چراكه به اذعان اديب عالي قدر انقالب حضرت آيت اهللا خامنه اي: «حضور 

1. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص527. 
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شهريار در هر كشوري و در ميان هر ملتي حضور مبارك و مفيدي است.»1 
ــي گوي بي نظير بزند، به   ــتان پربار اين ترك پارس ــري به گلس هر كس كه يك بار س
ــتي كه خداوند شهريار  ــتي محو رايحه دلكش اشعار جاودانه او خواهد شد. به  راس راس
ــالمى  ــود و از بركت انقالب اس ــت كه به او توفيق داد تا هنرش متعالي ش را مي خواس
ايران، اشعار انقالبى و آسمانى اش متبرك به تحسين برانگيزترين حس وطن دوستي و 

اسالم خواهي باشد. 

1. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
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