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ﺲ از ا ﻘﻼب

ﻪ ٢-٤

ﯽ ﺘﺎب

در ﮔــﺬر ﺗــﺎرﻳﺦ،
ادﺑــﻴــﺎت ،زﺑــﺎﻧﻲ
ﻣﺸـــﺘﺮك  ،ﺑﺮاي
اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده و
ﺑـﻪ داﺷـــﺘﻪ ﻫﺎي
ﻓــﺮﻫــﻨﮕﻲ ﻳــﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻴﻼن در
راﺳــﺘﺎي ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ادﺑﻴﺎت و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ آن،
درﺻــﺪد ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﺸــﺮ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻴـﺪ آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راﺳـــﺘﺎي اﻳﻦ ﻫﺪف واﻻو
ارزﺷﻤﻨﺪ  ،ﻗﺪﻣﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺳﭙﻴﺪه ﺳﺎﺟﺪي

ﻪ ٥

دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺷﻌﺮ و ادب ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ادﺑﻲ ﺷﻜﻮه واژه ﻫﺎ
013-33448994-7
www.jdrasht.ac.ir

آدرس :رﺷﺖ ،ﺑﻠﻮار ﻻﻛﺎن ،ﻣﻴﺪان وﻻﻳﺖ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻴﻼن
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شعر

گر ُکفر به آتش بکشد جان و تنم را

بانگ ﷲاکبرش جاریست

ھميشه فاتح ميدانيم،ھميشه پرچم مان باالست

آرد زتنم پيرھنم را
يا اينکه در َ

در سرم شور و شوق آزادیست

ھمينکه عاشق ايرانيم،ھميشه پرچم مان باالست

عطر بھمن دوباره پيچيده
صدپاره کند تکه به تکه کفنم را

در بھاری که طرح آن شادیست

در اين ھجوم ھيايوھا،درين کشاکش جادوھا

از من نتواند که بگيرد وطنم را

به زير سايه ی قرآنيم،ھميشه پرچم مان باالست

در جان و تنم ای وطنم از تو تنيده
«از خون جوانان وطن الله دميده»
با دست خدا  ،شوق دعا  ،شور دليران

يادگار اماممان حق بود
دشت انديشهاش پناه من است

به دين عشق يقين داريم،يقين به فتح مبين داريم

در مسيری که سايهھا ھستند

امين کشور ايمانيم،ھميشه پرچم مان باالست

نور چشم و چراغ راه من است

کاخ ستم از پايه ی سستش شده ويران

شقايقيم و پر از داغيم ،غريب الله ی اين باغيم
ھر کسی در سياھی و ظلمت

برخيز ! بھار آمده در فصل زمستان!
آن يوسف گمگشته رسيده ست به کنعان
تاريخ جھان در تب و تاب و ھيجان است

دخيل کوی شھيدانيم ،ھميشه پرچم مان باالست

کورسوی اميد میجويد
عشق و ايمان اگر چه میبارند
روی خاکی که الله میرويد

وطن صالبت پابرجا،وطن اصالت ناميرا
به پای نام تو می مانيم،ھميشه پرچم مان باالست

اين شوکت فــجر است که اينگونه عيان است
شھدامان به رسم آزادی
از ابر برون آمده تا رُخ بنمايد

روی شريان خاک جان دادند

اگر چه قطره ،پر از موجيم ،به اھتزاز تو دراوجيم

از روی خودش ماه مگر پرده گشايد

با شھامت به راه افتادند

شھيد پرچم ايرانيم ،ھميشه پرچم مان باالست

تن به رگبار بیامان دادند
تا جمعه ی موعود که موعود بيايد
شعری به بلندای زمان را بسرايد

ملتی که غيور مردانش

مردی که وجودش ز ازل اليتناھی ست

صف به صف الله-الله پرپر شد

جان و تنش آکنده ی ايمان الھی ست

درس ايثارشان بهجا ماند و

نغمه مستشار نظامی

کوه ايمانمان قویتر شد
ھنگامه ی جاری
شدن جان به رمق ھاست
ِ
خورشيد ،خطيبی ست که در خون شفق ھاست
پايان شب تيره و آغاز فلق ھاست
ھر جا بروی جشن گل و نور وطبق ھاست

زير باران معرفت کمکم
پاک شد خاطرات ديروزی
ابر تيره کنار رفت و فقط
در سرم شعر ناب پيروزی

ھان! مژده بده مژده بده مژده که عيد است
تار ستم صبح سپيد است....
پايان شب ِ
جيران قربانی

رضا نيکوکار
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شاخص در شعر پس از انقالب
گرداوری  :دکتر مرتضی حيدر زاده
ﻣﻘﺪﻣﻪ :
ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ اول ﻧﺘﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﺪون و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اي از ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه
وﻳﮋه و ﻣﺒﺮﻫﻨﻲ دارد ،ﺷﻌﺮ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﺮاه ،ﻫﻤﺪل و ﻫﻤﺰﺑﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺷﻌﺮي ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ي ﺷﺌﻮﻧﺎت
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺷﺎدي و رﻧﺞ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزي ﺷﺎن ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎرﺷﺎن ﻣﻲ اﻳﺴﺘﺪ .ﺷﻌﺮ و داﺳﺘﺎن در
ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺎرﻳﺦِ زﻣﺎﻧﻪ ي ﺧﻮﻳﺶ را ﻫﻢ در ﻧﻬﻔﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻈﻮم اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ ي ﺷﺮاﻳﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﻨﺎرﺷﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(1) .

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ:
در ﺷﻌﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮ ﺧﻼف دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي اول و دوم ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻛﻮدﺗﺎ و ...دﭼﺎر رﺧﻮت ،و ﺳﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي آن ﺣﻮل
واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻴﺮه ،ﺗﺎرﻳﻜﻲ ،ﺳﺮد ،زﻣﺴﺘﺎن و  ...ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ روﺷﻦ و ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻦ دﮔﺮدﻳﺴﻲ در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را ،ﻣﻲﺗﻮان در
ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
* ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﻴﺪاري :
اﻧﻘﻼب ،رﻳﺸﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎري و ﺑﻴﺪاري دارد و ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ در ذات ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺪارﮔﺮ و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﺪه ي روﺷﻨﺎي ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﺗﻜﺎﭘﻮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮدن اﮔﺮ ره دﻳﮕﺮي ﻧﻤﺎﻧﺪ  /ﭼﻨﺎن ﺳﺮ از ﻓﺮط ﺳﺮﻓﺮازي ﻓﺘﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺮي ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻧﺴﻴﻢ ﻏﺮﺑﺖ ﻧﻮرد ﻋﺎﺷﻖ ،ﺑﮕﻮ ﺑﻪ زاﻏﺎن ﺑﺎغ ﻏﻔﻠﺖ  /ﻋﻘﺎب ﻏﻴﺮت ﭼﻮ اوج ﮔﻴﺮد ﺑﻪ اﺑﺮ ﺑﺎل و ﭘﺮي ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺳﺘﻤﮕﺮان زﻣﺎﻧﻪ درﺳﻲ اﮔﺮ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ از ﺷﻬﻴﺪان  /ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از ﺗﻐﺎﻓﻞ ،رﺳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ دري ﻧﻤﺎﻧﺪ)(2

* رﺟﻌﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻃﺒﻘﺔ روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻏﺮﺑﺰده  :ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ دﻳﻨﻲ در ﻃﻮل ﮔﺬار اﻧﺤﻄﺎط ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب؛ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد .ﺷﻜﻠﻲ
ﺟﺪي و دﻗﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدي و اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮري و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪرن دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ و ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و ﻋﺪه اي
دﻳﮕﺮ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﻮازي در ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻌﺮ ﻧﻴﺰ راﻫﺶ را ﻳﺎﻓﺖ.
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* ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ و ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﺻﻴﻞ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ :
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ در ﺳﺮوده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺎﺷﻮراي ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده وﻟﻲ ﺑﺎ آﻣﺪن اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﻲ ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻳﺪ و ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺗﺮ در ﻓﻀﺎي ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺸﻨﺪ .آﻣﻴﺰه اي از ﻋﺸﻖ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ،ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺎزه و
ﺑﺎﺑﻲ ﻧﻮ در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺣﻴﺎء ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎﻧﻲ در ﺷﻌﺮ اﻳﻦ دوره اﺳﺖ.
درﺧﺘﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارم  /ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻮ ﻗﻴﺎم ﻛﺮده اﻧﺪ ،و آب را  /ﻛﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﺖ / ،ﺧﻮن ﺗﻮ ﺷﺮف را ﺳﺮﺧﮕﻮن ﻛﺮده اﺳﺖ :ﺷﻔﻖ آﻳﻨﻪ دار ﻧﺠﺎﺑﺘﺖ  /و ﻓﻠﻖ
ﻣﺤﺮاﺑﻲ  /ﻛﻪ ﺗﻮ در آن  /ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺷﻬﺎدت ﮔﺰارده اي(3) ...

* -اﻧﺘﻈﺎر :
ﺷﻌﺮ اﻧﺘﻈﺎر در ﻫﻤﻪ ي ادوار ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻴﻊ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ و ﺗﻘﻴﺪ آﻧﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻋﻮد ،در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﺷﻌﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ادﺑﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺎﺧﺼﻲ در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد .راز و ﻧﻴﺎزي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻏﺎﻳﺐ از ﻧﻈﺮ !.
آه ﻣﻲ ﻛﺸﻢ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺘﻈﺎر  /ﭘﺮ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻛﻦ ﻣﺮا اي ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﻬﺎر
در رﻫﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ  /ﻛﺎرواﻧﻲ از ﺷﻬﻴﺪ ،ﻛﺎرواﻧﻲ از ﺑﻬﺎر(4)...
* ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻋﺮﻓﺎن :
ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ي ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ،ﺗﻼﻗﻲ آن ﺑﺎ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﻫﺠﻮﻣﻲ ﻧﺎﮔﺎه و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﺶ آﻣﺎده
ﻛﺮده و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي اﻧﻘﻼب ﻧﻮﭘﺎ ،ﻫﻤﮕﺎن در ﺑﻴﺮون ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻤﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﻴﺶ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪن از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜﺮ دﻳﻦ ،در
ﻛﻨﺎر ﻣﻴﻬﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺼﻮر آن را ﻧﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ادﺑﻴﺎت و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻌﺮ اﻳﻦ دوران ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ادوار ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.

* -آﻏﺎز ﻧﻮﻳﻦ در ﺷﻌﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب :
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از دﻳﺮﺑﺎز در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮده و ﺷﺎﻋﺮان ﺣﺴﺐ ﮔﺬاره ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان داراي وزن و ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺛﺎر در ﺗﻤﺠﻴﺪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮدي آن را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻀﺎي
ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ آن دوران ،از درﺧﺸﺶ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮن ﮔﻠﻮ ﺧﻮرد  /ﻧﺎن ﺷﺮف از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آرزو ﺧﻮرد!

ﺧﺸﻜﻴﺪه ﭼﺎه زﻣﺰم ،اﻣﺎ ﺣﺴﺮﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ  /ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد از آﺑﺮو ﺧﻮرد
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓَﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ  /ﺣﻖ ﺷﻤﺎ را ﻛﺎخ ﻫﺎي روﺑﺮو ﺧﻮرد! )(5
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شاخص در شعر پس از انقالب
گرداوری  :دکتر مرتضی حيدر زاده

*( ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﮔﺴﺘﺮده و آزاد از ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﺮودن ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﺋﻤﻪ و اوﻟﻴﺎء دﻳﻦ :
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺻﺒﻐﻪ اي دﻳﻨﻲ دارد و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻌﺮ ﺳﻮگ ،در رﺳﺎي اﺋﻤﻪ ،رﻳﺸﻪ در ﻗﺮن ﻫﺎ ارادت
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻨﻲ ﺷﺎن دارد .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از داﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ در ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب اﻣﺮي راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن واﻗﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺎ دﺳﺘﻤﺎﻳﻪي ﭘﺎك و زﻻﻟﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .
اي ﻛﻪ ﭘﻴﭽﺪ ﺷﺒﻲ در دل اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺻﺪاﻳﺖ  /ﻳﻚ ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻴﺪار ﺷﺪ از ﺑﺎﻧﮓ رﻫﺎﻳﺖ
ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺤﺸﺮ ﻛﺒﺮاي ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ  /اي ﺷﺐ ﺗﺎر ﻋﺪم ،ﺷﺎم ﻏﺮﻳﺒﺎن ﻏﺮاﺑﺖ
ﻋﻄﺶ و آﺗﺶ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺷﻬﺎدت  /ﺧﺒﺮي ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺧﺎﻃﺮه ي ﻛﺮب و ﺑﻼﻳﺖ
ﻫﻤﺮﻫﺎﻧﺖ ﺻﻔﻲ از آﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮش آن روز  /ﻛﻪ درﺧﺸﻴﺪ ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ ي آﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﺖ
ﻛﺎش ﺑﻮدﻳﻢ و ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ و دﺳﺘﻲ ﭼﻮ اﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ  /ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻳﻢ ﺳﺒﻜﺘﺮ ز ﻛﻔﻲ آب ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺖ
از ﻓﺮا ﺳﻮي ازل ﺗﺎ اﺑﺪ اي ﺣﻠﻖ ﺑﺮﻳﺪه  /ﻣﻲ رود داﻳﺮه در داﻳﺮه ﭘﮋواك ﺻﺪاﻳﺖ (6) .

ﻣﻨﺎﺑﻊ :
 (1ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب )ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﺳﻮره )ﺟﻨﮓ ﭘﻨﺠﻢ( ،ﺣﻮزه ي ﻫﻨﺮي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،62ص .157 – 159
 (2ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ ،آواز ﻫﺎي ﭘﺴﻴﻦ ،ﻧﺸﺮ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﻬﺮان  ،1369ص 43
(3ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮي ﮔﺮﻣﺎرودي ،ﺧﻂ ﺧﻮن اﻧﺘﺸﺎرات زوار ،ﺗﻬﺮان  ،1362ص 139
) (4ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺰوه ،از ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﭼﺎپ اول ،ﻧﺸﺮ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﻬﺮان  ،1369ص23
) (5ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎ ءاﻟﺪﻳﻦ ﺷﻔﻴﻌﻲ ،روزﻧﺎﻣﻪ ي اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  9ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ،71ص 11
)(6ﻣﺎﻫﻨﻤﺎﻣﻪ ي اﻫﻞ ﻗﻠﻢ ،ﺷﻤﺎره ي  3و ) 4ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ  ،(74ص 24
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معرفی کتاب
روزشمار انقالب اسالمی در گيالن

يکم مھر تا بيست و پنجم بھمن ١٣٥٧

ﻛﺘﺎب روز ﺷﻤﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﮔﻴﻼن
روز ﺷﻤﺎر رﺧﺪاد ﻫﺎي اﻧﻘـﻼب اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روﻳـﺪادﻫﺎي ﻳﻜـﻢ ﻣﻬـﺮ ﺗـﺎ 25ﺑﻬﻤـﻦ
 1357اﺧﺘﺼﺎص دارد .
ﺗﻤـﺎم رﺧـﺪادﻫﺎ ﺑـﺎ ذﻛـﺮ ﻣﻨﺒـﻊ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺧﺒـﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت و اﺳـﻨﺎدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ از
ﺳﺎواك و ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻫﻔﺘﮕــﻲ ﺑﺨــﺶﺑﻨــﺪي ﺷــﺪه و اﺑﺘــﺪا ﻧﻤــﺎﻳﻲ از
رﺧــﺪادﻫﺎي ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣــﻮﺟﺰ آورده ﻣــﻲﺷــﻮد و ﺳــﭙﺲ در ﻣــﺘﻦ اﺻــﻠﻲ ﺑــﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻪ آن رﺧﺪادﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑــﺮاي ﻫــﺮ رﺧــﺪاد ﺳــﻨﺪ ،ﺧــﺎﻃﺮه و ﺑﺮﻳــﺪهاي از ﺟﺮاﺋــﺪ اراﺋــﻪ ﺷــﻮد .در اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب ﺑــﺎ
ﺑﻴﺶ از  60ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻧﻘﻼب دﺧﻴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣـﺪود  400ﺻـﻔﺤﻪ ﺧﺸـﺘﻲ اﺳـﺖ و از ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي ﻋﻜـﺲ دﺳـﺘﻪ اول
ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻫـﺎﻳﻲ
ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺒﺴـﻮط در ﭘـﺎورﻗﻲ ﻛﺘـﺎب ﻣﻌﺮﻓـﻲ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
روز ﺷــﻤﺎر اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﻲ ﺟــﺎﻣﻊ ﺗــﺮﻳﻦ اﺛــﺮي اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺮاي اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﻲ در
ﮔــﻴﻼن آﻣــﺎده ﺷــﺪه  ،اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب ﺑــﻪ ﻫﻤــﺖ ﺣــﻮزه ﻫﻨــﺮي ﮔــﻴﻼن ،واﺣــﺪ ﻓﺮﻫﻨــﮓ و
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﭘﺎﻳــﺪاري ﺗﻮﺳــﻂ اﻧﺘﺸــﺎرات ﻧﻜــﻮآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه و ﺗﻬﻴــﻪ و ﺗــﺪوﻳﻦ اﻳــﻦ
ﻛﺎر ﺣﺪود  11_10ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮي ﮔﻴﻼن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﺣﻠﻢ

صفحه ٥

ﻮ ﻪ آ ﻮزش ﻋﺎ ﯽ ﮫﺎد دا ﮕﺎ ﯽ ﯿﻼن
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