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نا   نا
  سخن دبير :

  
در گــذر تــاريخ،  

ــاني  ادبــيــات، زب
ــترك ، براي  مشـ
ــان ها بوده و  انس
ــته هاي   بـه داشـ
فــرهــنگي يــك 

  جامعه ، اعتبار و ارزش مي دهد.
موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي گيالن در 

نهادن به آن، راســتاي ارتقا جايگاه ادبيات و ارج 
درصــدد معرفي و نشــر آثار فاخر در اين صفحه 

  مي باشد.
ــتاي  اين هدف واالو   اميـد آنكه بتوانيم در راسـ
ارزشمند ، قدمي به راستي برداشته و مورد توجه 

  شما مخاطبان فرهيخته قرار گيرد.

 سپيده ساجدي

ب یاز صا ی  ا ی و  و   عاو دا
ول دی      ده سا

ری ورای  د   ز  
ا حات و  ی داش  اح  ز ر   و

  ت
  ١ ه   )١
قالب )٢ س از ا ص      ٢-٤ ه  شا
تاب )٣   ٥ ه  ی 

  

 دبير كانون شعر و ادب موسسه
 ها واژه شكوه ادبي گاهنامه مسئول مدير

7-33448994-013   

  
www.jdrasht.ac.ir

آدرس: رشت، بلوار  الكان، ميدان  واليت، مجتمع 
  آموزشي و پژوهشي جهاد دانشگاهي گيالن
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  شعر

  باالست مان پرچم ميدانيم،ھميشه فاتح ھميشه

  باالست مان پرچم ايرانيم،ھميشه عاشق ھمينکه

 

  جادوھا کشاکش ھيايوھا،درين ھجوم اين در

  باالست مان پرچم قرآنيم،ھميشه ی سايه زير به

 

  داريم مبين فتح به داريم،يقين يقين عشق دين به

  باالست مان پرچم ايمانيم،ھميشه کشور امين

 

 باغيم اين ی الله ،غريب داغيم از پر و شقايقيم

  باالست مان پرچم ،ھميشه شھيدانيم کوی دخيل

 

  

  ناميرا  اصالت پابرجا،وطن صالبت وطن

 باالست مان پرچم مانيم،ھميشه می تو نام پای به

 

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

  باالست مان پرچم ،ھميشه ايرانيم پرچم شھيد

 

 

 نظامی مستشار نغمه

 ستجاری اکبرشهللا بانگ

 ستآزادی شوق و شور سرم در

 پيچيده دوباره بھمن عطر

 ستشادی آن طرح که بھاری در

  

 بود حق مانامام يادگار

 است من پناه اشانديشه دشت

 ھستند ھاسايه که مسيری در

 است من راه چراغ و چشم نور

 

 ظلمت و سياھی در کسی ھر

 جويدمی اميد کورسوی

 بارندمی چه اگر ايمان و عشق

 رويدمی الله که خاکی روی

 

 آزادی رسم به شھدامان

 دادند جان خاک شريان روی

 افتادند راه به شھامت با

 دادند امانبی رگبار به تن

 

 مردانش غيور که ملتی

 شد پرپر الله-الله صف به صف

 و ماند جابه ايثارشان درس

 شد ترقوی مانايمان کوه

 

 کمکم معرفت باران زير

 ديروزی خاطرات شد پاک

 فقط و رفت کنار تيره ابر

 پيروزی ناب شعر سرم در

 

 

 

 قربانی جيران

 را تنم و جان بکشد آتش به ُکفر گر

 را پيرھنم زتنم آَرد در اينکه يا

 
 را کفنم تکه به تکه کند صدپاره

 را وطنم بگيرد که نتواند من از

 

 تنيده تو از وطنم ای تنم و جان در

 « دميده الله وطن جوانان خون از »

 

 دليران شور ، دعا شوق ، خدا دست با

 ويران شده سستش ی پايه از ستم کاخ

 

 ! زمستان فصل در آمده بھار!  برخيز

 کنعان به ست رسيده گمگشته يوسف آن

 

 است ھيجان و تاب و تب در جھان تاريخ

 است عيان اينگونه که است فــجر شوکت اين

 

 بنمايد ُرخ تا آمده برون ابر از

 گشايد پرده مگر ماه خودش روی از

 

 بيايد موعود که موعود ی جمعه تا

 بسرايد را زمان بلندای به شعری

 

 ست اليتناھی ازل ز وجودش که مردی

  ست الھی ايمان ی آکنده تنش و جان

 

 ھاست رمق به جان شدنِ  جاری ی ھنگامه

 ھاست شفق خون در که ست خطيبی خورشيد،

 

 ھاست فلق آغاز و تيره شب پايان

 ھاست وطبق نور و گل جشن بروی جا ھر

 

 است عيد که مژده بده مژده بده مژده! ھان

 ....است سپيد صبح ستم تارِ  شب پايان

 

 نيکوکار رضا
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 ٢ صفحه 
 

 شاخص در شعر پس از انقالب

زاده حيدر مرتضیدکتر گرداوری :   

  مقدمه : 

جايگاه  شعر انقالب اسالمياما آنچه به يقين در  .از شعر انقالب اسالمي ارائه كردي مدون و تعريف شده اي نظر اول نتوان تعريف مشخصي با چارچوب شايد در

همه ي شئونات  ، شعري كه مخاطب آن مردم بوده و، همدل و همزبان مردم استراه. شاعر هممي باشدشعر مردمي به معناي واقعي آن ويژه و مبرهني دارد، 

در شكست ها در كنارشان مي ايستد. شعر و داستان در كند و شان سر بلند ميپيروزي با هاي مردم همراه است؛  رنجو  شادي زندگي مردم را در بر مي گيرد. با

ط در همه ي شراي مي باشد ومنظوم انقالب نيز تاريخ شعر انقالب ادوار مختلف، تاريخِ زمانه ي خويش را هم در نهفت خود پاسباني مي كند. لذا مي توان گفت 

  )1(. استحضور فعال داشته  كنارشاندر جامعه 

  

  : شعر انقالب اسالمي شاخص ها در

كليدي آن حول شده بود و كلمات  خوردگي		و سر دچار رخوت، كه بواسطه حكومت پهلوي اول و دوم، شرايط سياسي و كودتا و... بر خالف دوره هاي قبلپس از انقالب، در شعر 

ر توان درا، ميشعر انقالب اسالمي  . شاخص هاي اين دگرديسي دربر مي خوريمروشن و سراسر اميد مفاهيمي  و ... بود، به ناگه زمستان تيره، تاريكي، سرد، هايي همچون واژه

  عوامل ذيل برشمرد:

  : دعوت به بيداري * برخواستن از خواب و

  .و نشاندهده ي روشناي مسير است در ذات خويش بيدارگر هم انقالب شعر و دارد بيداري و هوشياريانقالب، ريشه در مبارزه با جهل و ناآگاهي و دعوت مردم به 

 چنان سر از فرط سرفرازي فتد كه ديگر سري نماند/  در اين تكاپو به غير مردن اگر ره ديگري نماند

 عقاب غيرت چو اوج گيرد به ابر بال و پري نماند/  بگو به زاغان باغ غفلتنسيم غربت نورد عاشق، 

  )2(براي برگشتن از تغافل، رسد كه ديگر دري نماند/  ستمگران زمانه درسي اگر نگيرند از شهيدان

  

 يشكل مت پهلوي تا پيروزي انقالب؛  آغاز گرديده بود.به اصالت ديني در طول گذار انحطاط حكو مسأله بازگشت:  طبقة روشنفكر غربزده شناساندنو اصل به  * رجعت

دكتر علي شريعتي و جالل آل احمد و عده اي مدرن همچون سيد جمال الدين اسد آبادي و اقبال الهوري و در سخنراني ها و نوشته هاي انديشمنداني جدي و دقيق توسط 

  .يافت ش راه قلمرو شعر نيز راهب كه همزمان و موازي در ديگر از نويسندگان متعهد مطرح شده بود
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   : و عارفانهاصيل  اصل و ذات معنوياتبازگشت به * 

دن مساعد شو  انقالب خورده ولي با آمدنسروده ها با عاشقانه ترين و برجسته ترين ماجراي تاريخ اسالم، يعني عاشوراي حسيني، پيوند  دراصل بازگشت به 

ي تازه و فضاي ،آميزه اي از عشق و حماسهشرايط سبب گرديد تا اصالت تاريخ، بي ترس و واهمه به زبان آيد و نوشتارها متعالي تر در فضاي تازه نفس بكشند. 

  .بابي نو در شعر انقالب كه نشانگر احياء عشق آسماني در شعر اين دوره است

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  درختان را دوست مي دارم /

  )3( ...محرابي / كه تو در آن / نماز صبح شهادت گزارده اي

  

  : انتظار -*

در شعر انقالب تجلي پيدا كرده و اشعار با اين مضمون انتظار موعود، تفكر شعر انتظار در همه ي ادوار تاريخ تشيع بوده، اما حسب حكومت ها و تقيد آنان در نوسان بوده است. 

  !. صميمانه و عاشقانه با آن غايب از نظر راز و نيازي ود.پيدا نمدر شعر انقالب  جايگاه شاخصيبه وفور در مجموعه شعرها و صفحات ادبي مطبوعات به چشم مي خورد و 

 پر شكوفه كن مرا اي كرامت بهار/  آه مي كشم تو را با تمام انتظار

  )4(...از بهاركارواني از شهيد، كارواني /  در رهت به انتظار صف به صف نشسته اند

  :  پيوند حماسه و عرفان* 

ي كه براي آن نقشه هاي بسياري از پيش آماده در برابر هجوم دشمن است. هجومي ناگاه و نابرابر انقالب، تالقي آن با دوران دفاع مقدسهاي برجسته ي شعر  يكي از ويژگي

در  ،يندما قرارگيري تفكر د رفت. اكرده و بواسطه ي انقالب نوپا، همگان در بيرون متصور بودند اين انقالب عمري بسيار كوتاه خواهد داشت و پيش از تثبيت شدن از بين خواه

در تاريخ تكامل ايران داشته است. تأثير خاصي  ،ادبيات و به ويژه شعر اين دورانلذا  توانست نتيجه اي را به بار آورد كه هيچكدام از دشمنان تصور آن را نمي داشتند. ميهنكنار 

  .ار شعر انقالب اسالمي استدفاع مقدس يكي از برجسته ترين ادو دورانبه حقيقت مي توان ادعا كرد كه 

  

  : انقالبپس از اجتماعي  - سياسي آغاز نوين در شعر -*

بوده و شاعران حسب گذاره هاي تاريخي به آن پرداخته اند، لذا تاريخ ادبيات سياسي و اجتماعي ايران داراي وزن و جايگاه مسائل سياسي و اجتماعي از ديرباز در شعر فارسي 

ب فضاي سببه  اجتماعي در شعر انقالب -مضامين سياسي معتبري برخوردار است. هرچند بيشتر آثار در تمجيد و تاييد بوده ولي نمي توان اصالت وجودي آن را ناديده گرفت. 

  باز سياسي آن دوران، از درخشش خاصي برخوردار مي باشد.

 !نان شرف از سفره هاي آرزو خورد/  امروز شايد بايد از خون گلو خورد

 لب تشنه باشي مي شود از آبرو خورد/  خشكيده چاه زمزم، اما حسرتي نيست

  )5(! هاي روبرو خورد حق شما را كاخ/  م اين باشد جماعتشايد تمام حرفَ
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 ٤ صفحه 
 

 شاخص در شعر پس از انقالب

زاده حيدر مرتضیدکتر گرداوری :   

 

  :  از تلميحات مذهبي و سرودن سوگنامه براي ائمه و اولياء دين و آزاد گسترده *) بهره مندي

از سويي ديگر شعر سوگ، در رساي ائمه، ريشه در قرن ها ارادت ، باشدبر اساس مباني دين اسالم شكل گرفته منطقي خواهد بود كه انقالب اسالمي ايران صبغه اي ديني دارد و 

ت پاك و زاللي اسي دستمايهكه در طول قرن ها همچون واقعة كربال  مي باشد، در شعر انقالب امري رايجايرانيان به پيشوايان ديني شان دارد. لذا استفاده از داشته هاي ديني 

   . ل بوده استئوبراي شاعران متعهد و مس

 شد از بانگ رهايت يك جهان پنجره بيدار/  ي كه پيچد شبي در دل اين كوچه صدايتا

 اي شب تار عدم، شام غريبان غرابت/  تا قيامت همه جا محشر كبراي تو برپاست

 خبري مختصر از خاطره ي كرب و باليت/  عطش و آتش و تنهايي و شمشير و شهادت

 كه درخشيد خدا در همه ي آينه هايت/  همرهانت صفي از آينه بودند و خوش آن روز

 مي نشانديم سبكتر ز كفي آب به پايت/  كاش بوديم و سر و سينه و دستي چو ابا الفضل

 )6. ( مي رود دايره در دايره پژواك صدايت/  از فرا سوي ازل تا ابد اي حلق بريده

 

  

 منابع :

سيد حسن حسيني، شعر انقالب (مقاله)، سوره (جنگ پنجم)، حوزه ي هنري سازمان ) 1
  . 157 – 159، ص 62تبليغات اسالمي، تهران شهريور 

  43، ص 1369يي، آواز هاي پسين، نشر همراه، تهران عبدالجبار كاكا) 2

  139، ص 1362سيد علي موسوي گرمارودي، خط خون انتشارات زوار، تهران )3

  23، ص1369عليرضا قزوه، از نخلستان تا خيابان، چاپ اول، نشر همراه، تهران ) 4(

  11، ص 71تير ماه  9ي اطالعات، سه شنبه  روزنامه شفيعي، ءالدين 		سيد ضيا) 5(

 24)، ص 74(خرداد و تير  4و  3ماهنمامه ي اهل قلم، شماره ي )6(
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 ٥ صفحه 
 

  کتاب رفیمع 
  ١٣٥٧يکم مھر تا بيست و پنجم بھمن روزشمار انقالب اسالمی در گيالن 

  

  گيالن در اسالمي انقالب شما روز كتاب 
 بهمـن 25 تـا   مهـر  يكـم   رويـدادهاي  بـه  كـه  اسـت  انقـالب  هاي رخداد شمار روز    

 . دارد اختصاص 1357

 از كـه  اسـت  اسـنادي  و مطبوعـات  اخبـار  شـامل  كـه   منبـع  ذكـر  بـا  رخـدادها  تمـام  
  .  است شده تنظيم مانده باقي شهرباني و ساواك

ــب ــن مطال ــاب اي ــه كت ــورت ب ــي ص ــش هفتگ ــديبخ ــده بن ــدا و ش ــايي ابت  از نم
ــه هفتــه رخــدادهاي ــه اصــلي مــتن در ســپس و  شــودمــي آورده مــوجز صــورت ب  ب

 است شده سعي كه ايگونه به. شودمي پرداخته رخدادها آن به مبسوط صورت

 بــا كتــاب ايــن در. شــود ارائــه جرائــد از ايبريــده و خــاطره ســند، رخــداد هــر بــراي
 .  است شده مصاحبه اند بوده دخيل انقالب در كه افرادي از نفر 60 از بيش

 اول دسـته  عكـس   زيـادي  تعـداد   از و  اسـت  خشـتي  صـفحه  400 حـدود  كتاب اين
 هـايي  شخصـيت  ايـن  بـر  عـالوه  شـده  اسـتفاده  بـود  نشـده  منتشـر  جايي كنون تا كه
 معرفـي  كتـاب  پـاورقي  در مبسـوط  صـورت  بـه  انـد  بـوده  شـاخص  انقالب زمان در كه

 .  اند شده

 در اســالمي انقــالب بــراي كــه اســت اثــري تــرين جــامع اســالمي انقــالب شــمار روز
 و فرهنــگ ،واحــد گــيالن هنــري حــوزه همــت بــه كتــاب ايــن ، شــده آمــاده گــيالن

 ايــن تــدوين و تهيــه و شــده منتشــر نكــوآفرين انتشــارات توســط پايــداري مطالعــات
 .است كشيده طول سال 11_10 حدود كار

 پرحلم محمد آقاي جناب گيالن هنري حوزه فرهنگي معاون از فراوان سپاس                                                                                                                    
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یالن ی  گا ھاد دا ی  وزش عا ه آ   و
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