
 
 
 
 
 
 
 
 
درنگاهمقاممعظمرهبریگریاهلبيتشناسیستایشبآسي

 ایرج تبریزی

 زبان هنر

ستخن بگتوييم بهتترين شتيوه      بيت   گتري اهتل   چنانچه بخواهيم از هنر ستتايش 
زبان هنري اس . شايد از اين روست     زيرا كارآترين ابزار،  گيري از زبان هنر اس ؛ بهره

 اند:   كه رهبر معظم انقالب فرموده
يك شيوۀ بيان اس . يك شيوۀ ادا كردن اس . تنها اين شيوۀ بيان از هر تبيتين  هنر 

 1تر، نافذتر و ماندگارتر اس . دقيق  ديگر رساتر،

 اند:   همچنين فرموده
هر تمدّني و هر فرهنگتي تتا در قالت  هنتر       هر دعوتي،  ام كه هر پيامي، بارها گفته

گار نخواهد بود و فرقي هم بتين  ريخته نشود، شانس نفوذ و گسترو ندارد و ماند
 2هاي حق و باطل نيس . پيام

 به اين مطل  به صورتي ديگر اشاره كرده، از جمله: « ويل دوران »
همه چيز مصريان از ميان رفته و فقط اهترام عظتيم و برافراشتته از قلت  ريتگ و      
 خا  بر جاي مانده اس . همه چيز يونان جز هنر و فلسفۀ آن بر بتاد رفتته است .   

تواند اين شتكار گريزپتاي    زيبايي جاندارتر از هر چيزي اس . هنرمند اس  كه مي
 3االبد بماند. را بگيرد و در قال  هنر در بند كشد تا الي
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و صد البته هنرمند واقعي كسي اس  كه به جاي شكس  و شكاي  از تنگناي ميدان 
 ه اقبال الهوري:در همان صدف خويش مرواريدهاي تابنا  بيافريند. به گفت  عمل،

 صدف خويش گهر ساختن اس  درزندگي 
 

 
 در دل شعله فرو رفتن و نگتداختن است    

هتا و   گري هم جدا از ساير هنرها نيس . هنرمند در جس  و جوي نقش هنر ستايش 
هتا و   سرخوشي او هتم در ايتن نابستاماني     هاي تازه اس ؛ هاي نو و ايجاد گلستان پديده

هتاي   گري با مرواريدهاي هنري نه فقط از عهتدۀ ماشتين   تايشهاي اوس ، س سرگرداني
آيد، بل، ماشين خدادادي ما، يعني زبان نيتز در توصتيف هنتر     ها بر نمي حساب و رايانه

ها نارساس . شايد از اين روس  كه ترجمۀ بسياري از آثار شعرا از جمله حتافظ   آفريني
 را ندارد، زيرا:آن شور و حال زبان اصلي   به انگليسي يا فرانسوي،
 ها مشتكل است    گفتن ناگفتني

 
 نيس  اين كار زبان كار دل اس  

گر شايسته كسي اس  كه دقيق ببيند، دقيق بشنود، دقيق در  كنتد و   مداح يا ستايش 
هتاي مشتتاق را    آنچه دريافته اس  با چيره دستي بر زبان آورد و با بيان سحرآفرين، دل

ها را بستوزاند و بته قتول     در قال  هر سخني فقط دل صيد كند، نه آنكه به هر شكلي و
هاي  برخي هدفش گريه گرفتن باشد. سوگ محرابي و مرثيه خواني براي ورود به ارزو

انتد عواطتف را    كربالس . البته نگاه سنتي معموالً نگاهي سوگمندانه اس  كته خواستته  
قرتيه عاشتورا بايتد در    تهييج كنند، اما نگاه سياسي، حماسي و مطنطن و عارفانه نيز به 

نبايتد فقتط     ها نگاه بريده )= برشي( به حادثۀ كربالست ،  وراي آن باشد. يكي از  عف
 را نشنيد. و زين  گودال قتلگاه را ديد و پيام امام حسين

شتود بته نهرت      فرمايند از سه بعد يتا سته ديتدگاه متي     اي مي اهلل خامنه آیةحرر  
 حسيني نگريس :  

و حركت    حق در مقابل باطل مقتتدر است  كته امتام حستين     يك بُعد، مبارزۀ 
انقالبي و اصالحي او چنين كرد. بُعد دوم تجسّتم معنويت  و اختالق در نهرت      

شود كته غيتر از    اي ديده مي اس . در اين نهر  عرصۀ مبارزه حسين بن علي
جنبۀ اجتماعي، سياسي و حرك  انقالبي و مبارزۀ علني حق و باطل اس  .... بُعتد  

هتا و ختون    ها، غم ها، غصه سوم كه بيشتر در بين مردم رايج اس ، فجايع، مصيب 
لكن در همين صحنۀ سوم هم عزّ  و افتخار هس . كستاني    هاي عاشوراس ؛ دل

 1اند بايد هر سه بعد را دنبال كنند. كه اهل نظر و فكر و تأمل

                                                      
در طتول تتاريخ ]از ديتدگاه    ، ابعاد نهر  عظيم حسيني 6و،ص 1385بهمن  18، 412يالثّارا ، شمارۀ  .1
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هنر با مخاطت  ارتبتا     بايد با التفا  به اينها و با زبان بي  اهلمداحان و ذاكران 
هتايي از مستامحه كتاري و حشتو و      در اثر يا آثتار هتر متداح نبايتد نشتانه       برقرار كنند؛
هاي بستيار   سخن  شيرازه باشد. دربارۀ گزينش كلما هاي بي نقش و عبارا  بي مترادف
 گويد: اند. حافظ مي گفته

 غالم آن كلماتم كه آتش افتروزد 
 

 يتز نه آنكه آب سرد زند بر آتش ت 
اند كه صف  بايد ماننتد آذرخشتي خيتره كننتده ستراپاي موصتوف را        از جمله گفته 

بخشتد. گتزينش    نورباران كند؛ فعل نيز محور كالم است  و بته آن جتان و جنتبش متي     
سازد. اگر بخواهيم زبان هنري ما توانتا و بيتان متا     ماهرانۀ فعل وصف را زنده و زيبا مي
 بي وقفه تمرين و مطالعه كنيم.  درس  و روان باشد، بايد سنجيده و

 فرمايند:   رهبر فرزانۀ انقالب در همين زمينه مي
هاست .   ها و گفتن دانيد كه ادبيا  ما امروز تا حد زيادي در گرو همين خواندن مي

  هاي شعري مطلوب انتخاب كنيد .... ما شعراي خوبي داريم، شعرهاي خوب و مايه
ست ، در  را با محتواهايي كه حامل همان پيتام ا توانيد ادبيا  فاخر فارسي  شما مي

 1سط  تودۀ مردم منتشر كنيد.

توان به شيوۀ سوفسطائيان مردم را فري  داد، بايد طوري سخن گفت  كته    ديگر نمي
كنتد زيترا ختود متوال      البالغه به ما بسيار كمك مي خواص بپسندند و عوام بفهمند، نهج

 فرمود:  
 ها آورده اس .  وري در ما ريشه كرده و شاخهما فرمانروايان سخنيم، درخ  سخن

به عبارتي مشغول كردن چشم و گوو مخاطبان كافي نيس ، سر و كتار متداح بايتد    
تتر از آن   متزه  تر و بي با جان و دل مخاطبان باشد و در آن نفوذ كند. هي  چيز غير طبيعي

ه ادا كنتد،  نيس  كه مداح بخواهد مطال  مبتذل يا دروغ را با طرزي خاص و بتا شتكو  
دهد؛ مخاطبان  هي  چيز مانند اين مو وع گوينده يا خواننده را حقير و پس  نشان نمي

  روشن  مير از شنيدن اين قبيل مطال  كه بعرتاً ناشتي از كتم ستوادي متداح است ،      
هتايي   و حرف ها كنند كه چرا بايد وق  خود را صرف شنيدن عبار  احساس نفر  مي

 دهد. افزايد و عمرشان را هدر مي كنند كه چيزي بر آنان نمي
 71و  70، 67هتاي   هتا در سته ستمينار در ستال     اي درباره غلط اهلل خامنه آیةحرر  

اند كه جا دارد مداحان بته   مطالبي سودمند و آموزنده جمعاً به مد  شش ساع  فرموده
                                                      

 ا.و 1363اسفند  23در تاريخ  سخنان رهبر معظم انقالب خطاب به مداحان و ذاكران اهل بي  .1
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ه كننتد،  شود مگر آنكه مطالع آن توجه كنند و زبان فارسي را كارآمد نگاه دارند، اين نمي
 تا مطال  مفيد و پرمحتوايي نباشد كه در قال  الفاظ بريزند، كار، نقش ايوان اس :

 اي تتتو هنتتوز نقتتش ديتتوار خانتته 
 

 گتتر همتتين صتتورتي و القتتابي    
 سعدی 

 فرمايند: باره مي رهبر معظم انقالب در اين
حافظ شيرازي صرفاً يك هنرمند نيس ، بل معارف بلندي نيز در كلما  او وجتود  

آيد، بل يك پشتوانۀ فلسفي  رد، اين معارف هم فقط با هنرمند بودن به دس  نميدا
 1و فكري الزم دارد.

يعني حافظ اهل معرف  و مطالعه بوده اس  و كاربرد هر كلمتۀ او حستاب و كتتابي    
 به اين بي  از حافظ بنگريد كه با چه ظرافتي كلما  را كنار هم چيده اس .    دارد. مثالً

 شود كه:  رهبر معظم انقالب يادآور مياينجاس  كه 
او  توانند يك نكتته  هاي غير هنرمند نمي تر ز مو كه گاهي آدم آن هزار نكتۀ باريك

را هم در  كنند، هنرمند با همان روح هنري و بتا آن چتراغ هنتر كته در درون او     
ر كنتد .... در واقتع هنت    برافروخته شده اس ، ظرايف و دقايق و حقايقي را ابراز مي

يك موهب  الهي و يك حقيق  بسيار فاخر است  .... بته گمتانم، از قتول رومتن      
يك درصد هنتر، نتود و نته درصتد       روالن خواندم كه گفته بود در يك كار هنري،

اخالق، يا احتياطاً اين طور بگوييم، ده درصد هنر، نتود درصتد اختالق، بته نظترم      
گويم صتد   ل كنند، من ميرسيد كه اين حرف، حرف دقيقي نيس . اگر از من سؤا

اينها با هم منافا  ندارند. بايد صد در صتد كتار     درصد هنر و صد در صد اخالق،
را با خالقي  هنري ارائه و صد در صد آن را از مرمون عتالي و تعتالي بختش و    
پيش برنده و فريل  ساز پر كرد .... فريل  سوزي و هتك اخالق نكنيم .... هنتر  

د معارفي را كه همۀ اديان ت و بيش از همه دين مبين استالم   ديني آن اس  كه بتوان
هتاي پتاكي در راه نشتر ايتن      انتد و جتان   ت به نشر آن در بين انسانها هم  گماشته

 2.ها ماندگار سازد جاودانه كند و در ذهن  نشر بدهد،  حقايق نثار شده اس ،

انتد، ايشتان انتظتار     لاي براي ذاكران و مدّاحان شأني ويت ه قائت   اهلل خامنه آیةحرر  
بگذارنتد. بته   « سيد حميري»و « كمي «  ،«دعبل»دارند كه مدّاحان پاي خود را جاي پاي 

 اند: همين لحاظ فرموده
                                                      

، بيانا  رهبر معظم انقالب اسالمي خطاب بته  47 ( ص1380 -حلقۀ اهل هنر، سروو، چاپ اول )تهران .1
 .هنرمندان

 .51و  49 همان، ص .2
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و از ايتن قبيتل   « ستيد حميتري  »و « كمي »و « دعبل»شجرۀ سلسلۀ معنوي شما به 
هتاي تتاريخ استالم و پرچمتي بتر       ترين دوران همان كساني كه در سخ   رسد، مي

ها بر  ترين شكنجه سخ   گرف ، دوو گرفتند كه هر كس آن پرچم را بر دوو مي
شد. مسئله آن بود كه اين اشعار حامل يك پيتام و يتك رستال  بتود.      او اعمال مي
كشتم. اگتر ايتن     گف  كه من پنجاه سال اس  كه دار خود را بر دوو مي دعبل مي

سي است  كته خوانتدن اشتعار او     پيام نبود كاري با آنها نداشتند .... سيد حميري ك
چرا؟ براي آنكه حامل همان پيام   مجالس سه نفره و چهار نفره ممنوع بود، حتي در

ها دربتدري بته    پس از سال بي  اهلبود. كمي  كسي اس  كه به جرم محب  
اي در زمتان دعبتل    اميه مظلومانه به شهاد  رسيد .... هتي  خليفته   دس  حكام بني

اي از شعر خود بر پيشاني او كوبيد .... و براي  بل يك داغ باطلهنيامد مگر اينكه دع
هر كدام بر يك كتيبۀ پا  نشدني و محو نشدني در تاريخ نقش زشتي كشيد كه از 

ارزو  بيت   اهتل ها سخنراني باالتر بود .... شما بايد آن پيامي را كه بته مادحتان    ده
فظ ديتن حتق الهتي در ستايۀ     داده حفظ كنيد و آن پيام عبار  اس  از: پيام ح مي

، مبارزه با دشمنان حق و مبارزه با تمتام  بي  اهل، مبارزه با دشمنان بي  اهلوالي  
 1.گراني كه در مقابل حق قرار دارند طواغي  و عصيان

توانند از ادبيا  و شعر اين دهه از انقالب اسالمي كه بوي زندگي  مداحان با ذوق مي
شتاعر  « متنِ »ردگرايي و عمدتاً الئيتك ختار  است ، و    و عطر عاطفه دارد و از حال  ف

 برداري كنند.  يعني فردي اجتماعي شده بهره  ،«ما»تبديل به 
ادبيا  انقالب اسالمي در حقيق  جوانۀ نوظهور و نهالي ناز  اندام بر پيكر ادبيتا   

 دار اين مرز و بوم اس . اين نهال نوپتا كته تنتاوري و شتكوه آن را از هتم      كهن و ريشه
ساز  در آغاز راهي اس  كه تحولي بديع، كم نظير و سرنوش   توان مجسم كرد، كنون مي

براي فرهنگ ما به ارمغان خواهد آورد. اين جوانۀ باطراو  از ميان حماسته و ختون پتا    
گتران   به عرصۀ وجود نهاد و از عمق عز  و آزادگي ما ريشه گرف . مداحان و ستايش

در جه  تقوي  مبتاني دينتي ختود و صتدور انقتالب       بايد از اين ادبيا  بي  اهل
 ن اشعار پر طامطاراق بهره جويند.اسالمي به جهانيان و خلق آهنگي

هاي ختود ابتراز    اي در همين زمينه مطالبي مبسو  در سخنراني اهلل خامنه آیةحرر  
 فرمايند:   اند؛ از جمله در جايي مي فرموده

توقع   ر نگاه زيبا شناختي در زمينۀ هنر اس ،توقع انقالب از هنر و هنرمند، مبتني ب
زيادي هم نيس . ملتي در يك دفاع هش  ساله بتا همتۀ وجتود بته ميتدان آمتد؛       
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جوانان به جبهه رفتند و از فداكاري در راه ارزشي كه بتراي آنتان وجتود داشت ،     
 استقبال كردند ....  

ر زمينۀ هنر اس ، توقع توقع انقالب از هنر و هنرمند، مبتني بر نگاه زيبا شناختي د
انقالب از هنر و هنرمند يك توقع زورگويانه و زيتاده خواهانته نيست ، مبتنتي بتر      

هتا را در  كنتد. ايتن     همان مباني زيبا شناختي هنر اس . هنر آن اس  كه زيبتايي 
ها لزوماً گل و بلبل نيس ، گاهي اوقا ، انداختن يك نفر در آتش و تحمل  زيبايي
را ببينتد، در  كنتد و آن را    هر گلي و بلبلي اس . هنرمند بايد اين ازها، زيباتر  آن

هتا و تتداوم بخشتيدن بته      با زبان هنر تبيين نمايد.... آن جايي كه پاي حفظ ارزو
كشتي وجتود دارد؛ شتما     هاست ، يتك ختط    آنهاس ، يا صحب  از استحالۀ ارزو

شتود   ود؟ اين ميش توانيد بگوييد من نه اين طرف هستم، نه آن طرف، مگر مي نمي
شود آدم به يك ارزو هم معتقد باشد، هم نباشد، يك ارزشتي   بي هويتي، مگر مي

 1.جا آدم بايد مو ع انتخاب كند و پاي آن بايستد را هم پاس بدارد، هم ندارد؟ اين

 شعر و ادبیات انقالب اسالمی

استالمي   اي جاوداني در تاريخ كشور ماس ، به تبع آن ادبيا  انقالب انقالب حماسه
هم حماسۀ خونين هفده شتهريور و حماستۀ دانتش آمتوزاني است  كته روي نيمكت         
مدارس و در كنار معلمانشان در زير رگبار گلوله و موشك دشمن جان دادنتد. تنهتا در   

هتا جمتع    تكه شدۀ آنان را از روي پشت  بتام   هاي تكه يك مورد انگشتان پراكنده و بدن
س  كه بر ديوارۀ سنگرها پاشيده شد. گورهاي دستته  هايي ا كردند. ادبيا  انقالب خون

گريانتد،   هاي شهدا چشتم هتر انستاني را متي     جمعي اس  كه در دزفول و ساير گلستان
هاي جواني اس  كه در غرب بر  امن نارنجتك يتخ    حماسۀ شهداي بي شمار و دس 

 هتاي  تهتي خانته   هتاي  هاي عقدي اس  كه چيده نشده برچيده شتد، گتاهواره   زد. سفره
هاي پوست  كنتده شتده از ستالح شتيميايي و در استيد        هاي سوخته و بدن ويران، نخل

گذاشته شده به قصد بهبود شهداي زجر كشتيده است . اينهتا خميتر مايته و بخشتي از       
تواند از كنتار   اي مي ادبيا  و فرهنگ انقالب اسالمي اس .كدام ذاكر و مداح دل سوخته

 را ملزم و متعهد به ابالغ پيام آن نداند.اين فجايع به آساني عبور كند و خود 
 فرمايند: در همين زمينه رهبر فرزانۀ انقالب در استفاده از زبان هنر و ادبيا  مي

تواند پيام انقالب را به اعماق جامعه رسوخ دهد، زبان شعر و ادبيتا    زباني كه مي
آيندگان ايتن  واقعأ پنجاه سال ديگر بسيار مشكل اس  به  اس ، زبان هنر اس ......

                                                      
 .59و  58، 55 حلقۀ اهل هنر، ص.1
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اند، فهماند كه در روزگار انقتالب، در   جامعه و فرزندان ما كه اين روزگار را نديده
روزگار جنتگ تحميلتي..... هنگتام پيتروزي انقتالب، هنگتام ورود امتام، در ايتن         

او يك حادثه اس ، در اين كشور و در ايتن جامعته    هاي عجيبي كه هر لحظه سال
هاي بعد منتقتل كنتد،    تواند اين پيام را به نسل ميچه گذشته اس ... تنها چيزي كه 

تتر و   همين شعر و هنر ادبيتا  است .... انقتالب در قالت  هنتر و ادبيتا ، آستان       
تر از هر قال  ديگري قابل صدور اس .... و شعر و هنتر، زيبتاترين قالت      صادقانه

طه وسيع ها تا همه جاي خ هاي نوين و مايه گسترو و نفوذ اين پيام براي همه پيام
 1.هاي انساني اس  ها و جان دل

هاي بد آمتوز در   هاي راديو تلويزيوني جهاني، مجال  اغواگر، فيلم امروزه همۀ شبكه
سراسر شبانه روز با تبليغا  وسيع و شگردهاي گوناگون در صدد مخدوو جلتوه دادن  

در شتبانه  اند و به طور متوسط بيش از چهل ميليون كلمه  انقالب اسالمي در جهان هچهر
ران خبري از خدا بي خبر بر  د انقتالب  كاوان و مفسّ روز به وسيلۀ روان شناسان، روان

شتود، بته راستتي وظيفتۀ متا در برابتر هجتوم بتي وقفته دشتمن و            سخن پراكنتي متي  
هاي آنتان چيست ؟ اينجاست  كته رهبتر معظتم انقتالب         ۀ چينيئها و توط پردازي دروغ
 فرمايد: مي

دشمن دارد، دشمنان جدّي هم دارد، اين انقتالب در برابتر آن   برادران، اين انقالب 
دشمنان. روي دوو ايمان مردم قرار گرفته اس  و اين ايمان بايد عمتق و صتفا و   

؟ اين شما هستيد كه بايتد  اهل بي  مداحانجال پيدا كند.... كدام زبان از زبان، 
حتال حامتل پيتام    هاي استوار و قوي، از لحاظ معيار شتعري بتاال و در عتين     شعر

انقالب.... براي مردم بخوانيد.... اول چيزي كه بايد مورد توجته قترار گيترد، پيتام     
انقالب اس . در مصيب ، در مدح و در اخالقيا ..... چه بهتتر كته شتعر بتا زبتان      

كنيد..... به متردم آموختته شتود....     مردمي كه شما داريد و با آهنگي كه درس  مي
كنيتد و هتر منبتري كته      ه مردم بشناسانيد، هر صحبتي كه ميامريكا را بشناسيد و ب

اميته و   خوانيد، يزيد اين روزگار و شمر اين روزگار و بني رويد و هر جا كه مي مي
 2.استثمارگر اين روزگار را مشخص كنيد

انتد كته بته     هاي شيوايي بيتان داشتته   شهيد مطهري نيز در زمينۀ مطال  اخير صحب 
 شود: مياي از آن اشاره  گوشه
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گفت  بتراي متن عتزاداراي كنيتد،       علي امروز بود و خودو مي بن ...... اگر حسين
گفت    يتا متي  « نوجوان اكبر متن »گف  بخوانيد  گف  چه شعاري بدهيد. آيا مي مي

هايي كته متن ]امتام حستين[ در عمترم       چيز« زين  مرطرم، الوداع،الوداع»بگوييد 
ور تن نتدادم و يتك كلمته از ايتن     هرگز به اين جور شعارهاي پس  كثيف ذلّ  آ

خواهي براي من عتزاداري   گف : اگر مي علي بود، مي بن ها نگفتم. اگر حسين حرف
كني، براي من سينه و زنجير بزني، شعار امروز تو، بايد فلسطين باشد. شمر امتروز  

 1و سيصد سال پيش مُرد، شمر امروز را بشناس. اس . شمر هزار « موشه دايان»

و استواري لفظ يكي از محسنا  شعر انقالب است  و زبتان شتاعر و    صالب  سخن 
برد براي متردم متأنوس و آشناست .بي شتك ادبيتا        اصطالحاتي كه معموال به كار مي

دارد و عصارۀ آن ستتم ستتيزي و حماسته     يجلوۀ اسالم خواه انقالب اسالمي صبغه و
 سازي اس .
 ند:فرماي اي در همين زمينه مي اهلل خامنه آیةحرر  

درباره مفاهيم گونتاگون استالمي اشتعار بستيار عتالي گفتته شتدۀ منتهتا اينهتا           ....
هتاي انقالبتي نتدارد....     هاي انقالبي و رگه كه جنبه هايي از فكر اسالمي اس  زمينه
هتاي ديگتر، از    الرّزاق و هاتف و برختي از شتعر   عبد الدين بند معروف جمال ترجيع

عري در حد او  هنري است . آنچته در مقدمتۀ    لحاظ هنري ممتاز اس  و واقعاً ب
يتد و  حستعدي در تو  قصتايد نظامي يتا در برختي كتت  عرفتاني وجتود دارد يتا       
رغم داشتن حيثيت  و بعتد    اخالقيا ، اينها همه مفاهيم اسالمي اس ، اما اينها علي

توانتد از آنهتا استتفاده كنتد.      متي  يباالي هنري، شعر انقالب نيس . اگر چه انقالب
 2س .اس ، هنري هم هس  اما انقالب ني اسالمي

مداحان انقالب بايد با زبان شاعران نوپرداز آشنا باشند و در هر فرصتي از آنان بهتره  
كشد الجرم مطل  در همين جتا خاتمته يافت ؛ گتر چته       گيرند. چون مقاله به درازا مي

 د.هايي از اشعار نغز بعد از پيروزي انقالب اسالمي هم آماده شده بو نمونه

 نتیجه

 بريتد، همچتون    غريتد و همچتون تيتم متي     همچتون شتير متي    گونه كه امتام  همان
 گتر   بخشتيد و همچتون آيينته تصتوير     باريتد و همچتون خورشتيد گرمتي متي      باران مي

                                                      
به نقل از شهيد  383 ( چاپ اول،ص1376-موعه مقاال ،  ياءانديشه )تهرانپ وهۀ صهيونيّ  مولفان، مج .1
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 مانست  و در عمتق و اصتال  بته ذوالفقتار       حقايق بود، كالمش به حكم  لقمتان متي  
 اعظ پيتتامبر شتتبيه بتتود، علتتي شتتباه  داشتت  و در قاطعيتت  و دشتتمن شتتكني بتته متتو

 مداحان خاندان عصم  و طهار  نيز بايد به اوتاسي جويند و همچون او كتالم وحتي   
 هتا بريزنتد و رشتتۀ محبت  بتر گتتردن       را در پرنيتان ستخن بپيچنتد و در ژرفتاي جتان     

 كشتاند   ها بيفكنند. او كه با اشاراتي هزاران هزار ذبي  عاشق را تا مسلخ دوست  متي   دل
 كترد، اينتان نيتز پيتروان متراد باشتند.        دل را قاف تا قاف قرب راهبتري متي   ها و ميليون

 هتاي   بدانند كه او نه تنها ب ، كته بت  تتراو را شكست  و پنجته در پنجتۀ ابرقتدر        
 ستمگر انداخ . شاعر خوو قريحه ثاب  محمودي خطتاب بته آن بزرگمترد آستماني     

 چه زيبا سرود:
 نبايد از ش  و تشويش با تو صحب  كرد

 
 

 ز عقل مصلح  انديش با تو صحب  كرد 
 دل از تتتالو  وحتتي كتتالم تتتو پنداشتت  

 
 

 كه جبرئيل دمي پيش با تتو صتحب  كترد    
هتاي   گذشتۀ افتخارآميز ادبيا  انقالب اسالمي از ادبيا  حماستي در جريتان جنتگ    

ايران و روس گرفته تا نهر  جنگل و نهر  نف ، حماسۀ عرفاني قيام پانزده خترداد  
گران ختوو ذوق   و تا پيروزي انقالب اسالمي،همه و همه براي مادحان و ستايش 42

پيام دارد. شايد بتوان ادبيا  جهادي بر  د تجاوز روس و تهييج و تحريك مد افعان و 
هاي ايتران و روس را نقطتۀ عطتف در تكتوين      بيدار كردن روح حماسي مردم در جنگ
كما بيش در نهر  تنباكو، نهر  جنگل، قيام  ادبيا  انقالب اسالمي ناميد. اين ادبيا 

شهيد مدرس و نيز در بخشي از نهر  ملي شدن نف  تجليتاتي داشتته و سترانجام بته     
تتوان در   هتاي آن را متي   طور مشخص در انقالب اسالمي نمايان شده اس  كته بازتتاب  

شتاهده  ها و آثار مكتوب ايشتان م  ها، خطابه و در اعالميه هاي امام خميني گيري مو ع
پيتروزي ختون    ها، امام خميني كرد. شعار اصلي انقالب را آن سردار فات  بزرگ قل 

در محرم آموخته بود و در پيونتد آن   بر شمشير ناميد كه خود، از راي  سرخ حسين
شدني نيس . جنتگ   جنگ ما، جنگ حق و باطل بود و تمام» هاي تاريخ فرمود:  به كربال

ايمان و رذال  بود و اين جنتگ از آدم تتا ختتم زنتدگي      فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ
 بلي«. وجود دارد
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 كشي و شيوۀ شهرآشوبي رسم عاشق
 

 

 اي بود كه بر قام  او دوخته بود جامه 
بر قام  آن سردار بزرگ تاريخ و به تبع آن بر قامت  هتر كتس كته در مستيرا و در       

 و غيتره   گتري  متدح و ستتايش  تعالي دين حق به هر وسيله از جملته زبتان قلتم، بيتان،     
 زند. گام مي




