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 تقدری و تشکر 
زمحضراساتید زبرگواری هب اتمام رساندم هک ذکرانمشان ماهی  ی منان راشکرگزارم هک دوره ی تحصیالت تکمیلی راباتوفیق تلمذا خدا

می باشد.ازجناب آاقی دکتر مهدی کدخدای طراحی استارداهنمای عالیقدرم امکل تشکررادارم هک بسیارمدرباهن ودلسوزاهن،         ارم ی افتخ

،این بنده ی حقیرراازردیای بی انتهای علم ودانش ومهمترازآن مکرمتهای اخالقی وعقیدتی خویش پایان انهم ردتمامی مراحل تدوین 
ب آاقی دکترقدرت اهلل اقسمی پور ،استادمشاورارجمندم نیزبسیارمتشکرم وآرزویم کسب فیض ازمحضرعلمی سیراب نمودند. ازجنا

ایشان رد مقطع باالرت است. ازجناب آاقی دکتر سیدمحمدرضا بهشتی وجناب آاقی دکتر سیدعلیرضا بهشتی هک رداین مدت هچ بابت تماسهای 
ی هفتم تیرونشرآاثرمکررتلفنی،هچ امانت کتابهای نفیس وانردبنیاد  ونیزازراهنمایی اهوفرمایشات گهربارشان  شهید بهشتی  فرهنگی شهدا

اصغرنیاوجناب آاقی مسیح  محمدحسن مرایاری فرموده اند بی نهایت سپاسگزارم وازجناب آاقی دکترمرتضی محمودی وجناب آاقی
ن زنده ی این واقعه بوده ومرارداین راه بسیارکمک نمو ده اند،علی الخصوص هک باعث رتشیبشدن شناخت من نسبت مهاجری هک ازشاهدا

،سرکارخانم بقعه هب ردجات عالی علمی وشخصیتی وارزشهای واالی انسانی مرحوم دکتربهشتی شدند تشکرمیکنم. نیزازمسئولین دفتر ااشتنرات
تان خوزستان جناب آاقی بهبودوجناب آاقی پورمیرزاونیزجناب آاقی موسوی متشکرم.ازسررپست بنیادنیب المللی غدریرداس 

ی انقالب زبیان خاطرات آموزنده ی ایشان باسیدموسی بالدی بدلیل امانت کتابهای نفیس آاقی دکتربهشتی ونی  لشهدا دکتربهشتی  سیدا
فتخارومدریروزانهم ی کیهان جناب آاقی فلسفی ومدریروزانهم یاحمد تشکر میکنم ونیزازمدریروزانهم ی جمهوری اسالمی جناب آاقی   ا

شتن کتابهای کمیاب واشعاراستان خوزستان  اطالعات  هب  اهی مربوطdvd یا جناب آاقی افرسی زاده بسیارمتشکرم هک بارداختیارگذا
 کردند. یاری  مرا ردرپبارشدن رههچ رتشیباین ژپوهش  واقعه ی هفت تیر  



 ج
 

 
 

 چکیده

ین حادثه که طي آن است. ا 2931تير  7یكي از وقایع تأثيرگذار تاریخ معاصر ایران، واقعة 

تن از مقامات بلندپایه به شهادت رسيدند تأثيرات اجتماعي و سياسي فراواني داشت. در کتابها و  71

مقاالت متعددی که پيرامون این واقعه نوشته شده به تأثيرات اجتماعي و سياسي آن بسيار پرداخته اند، 

ین حادثه در شعر فارسي معاصر انجام اما تا جائي که جستجو صورت گرفت، پژوهشي در باب تأثير ا

پرداخته است. به منظور  31نشده است. پژوهش حاضر به بررسي تأثير این حادثه در شعر فارسي دهة 

تحقق این امر، روش تحقيق حاضر، توصيفي بوده و در جمع آوری نمونه ها و داده ها به صورت 

ها، با بررسي نتایج حاصل از مصاحبه  کتابخانه ای عمل شده است. بخشي از توصيف و تحليل داده

های حضوری با بازماندگان این حادثه و تأثيرگذاری مستقيم این روند، بر جنبه ی اجتماعي و سياسي 

موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است. از آنجا که تحقيق حاضر از نوع همبستگي نيست، لذا به 

در ر به طور مستقيم مورد بررسي قرار گيرد. صورت توصيفي و تحليلي، ارتباط و پيوند حوادث مذکو

اشعار بررسي شده ، این نتيجه حاصل شد که از ميان صناعات لفظي ، انواع جناس بيشترین کاربرد را 

داشته و از جهت دستوری ، ویژگي عمده بكار بردن حروف اضافه ی کهن و دو حرف اضافه برای 

 ین کاربرد را داشته است.یک متمم است.از لحاظ دانش بيان ، تشبيه بيشتر

 

 

 06تیر، شهیدبهشتی ،شعر فارسی دهة  7حادثة واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

، یكي از عوامل نفوذی منافقين در حزب جمهوری اسالمي، به نام  2931در شامگاه هفتم تير 

محمدرضا کالهي با کار گذاشتن بمبي قوی، سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب را منفجر کرد. این 

س همه شهيد مظلوم آیت حادثة تروریستي، سبب شهادت عده ای از حاضران در جلسه شد که در رأ

اهلل دکتر سيدمحمدحسيني بهشتي بود. به گفتة بعضي از اعضای سابق گروهک تروریستي منافقين، 

 بوده است.« کشته شدن بهشتي»موفقيت این عمليات، در 

 ی فراواني داشت. تعداد زیادی از مسئوالن بلند پایهاین واقعه تأثيرات سياسي و اجتماعي 

شهادت رسيدند و از این حيث خأل در کشور پدید آمد که البته با یاری خدا  کشور در یک زمان به

بي آینده کردن رژیم و » دیگران تا حدودی این خأل را پر کردند. هدف منافقين به گفته خودشان 

اگر سيستم را به صورت »( نيز گفته اند: 535: 1بود. )سازمان مجاهدین خلق، ج« سلب ثبات از آن

مغز متفكر آن را از بين برده ایم. ما به  ،، ما به رأس هرم ضربة اساسي وارد کردههرمي فرض کنيم

 (317)همان: «. افرادی ضربه زده ایم که در سيستم، جایگزین ندارند

این واقعة خونين تأثير عاطفي ژرفي بر جامعه نهاد و سبب اظهار همدردی مردم با شهدای 

به نيروهای ا موجب گردید که دفتر مرکزی منافقين حادثه شد. حضور مردم در تشييع پيكر شهد

   )همانجا(«. موضوع برای هواداران و سایرین کتمان شود»تشكيالتي خود دستور داد که 

یكي از نمودهای این فاجعه در شعر فارسي روی  نمود. شاعران بسياری در باب این حادثه 

هدای این واقعه و بویژه شهيد دکتر اشعاری سرودند و تالش کردند احساسات خود را نسبت به ش

بهشتي با کالمي مؤثر ابراز کنند. حال اینكه چه شيوه هائي برای این امر برگزیدند و چگونه سعي در 

 زیبا کردن کالم خود داشتند، امری است که در فصل پایاني این پژوهش بدان پرداخته شده است. 

 سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

تير  7پژوهشهای دیگری، البته در زمينه هائي جز ادبيات دربارة حادثة پيش از این پژوهش، 

تا جائي که نگارنده  ،صورت گرفته است و بخشي از این پژوهشها به این حادثه پرداخته است

 جستجو کرد به این موارد دست یافت:
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تير  او به تنهائي یک امت بود، به کوشش مرتضي محمودی، واحد فرهنگي بنياد شهيد، تهران -2

 2932ماه 

 2939با چشم باز هفتم تير، آرش حكميان، انتشارات حزب جمهوری اسالمي، تهران  -2

 3131، تهرانانتشارات حزب جمهوری اسالمي ،،فاجعة هفتم تير و امپریاليسم خبری -3

هوری اسالمي، اداره تحقيقات و بررسي های سياسي ، چاپ مسازمان انتشارات روزنامه ج -4

 2939تهران وزارت ارشاد اسالمي، 

 7تير، حسين کاوشي ، بنياد فرهنگي شهدای  7سيس تا فاجعة أحزب جمهوری اسالمي از ت -5

 2932تير ، تهران 

 2925جفای دوستان، بهشتي زیر آوار تهمتها ، اکبر مظفری ، الهادی، قم  -6

 2923 اسماعيلي، مرکز اسناد انقالب اسالمي ، تهران حزب جمهوری اسالمي ، خيراهلل -7

( جمعي از پژوهشگران ، مؤسسة 2922-2922اهدین خلق پيدایي تا فرجام )سازمان مج -8

 مطالعات و پژوهشهای سياسي ، بي تا، تهران

هفتم تير، عاشورای ایراني، نگارش و تنظيم سيدضياءالدین شفيعي، نشر هماهنگ، بي جا،  -9

2923 

 2931ران روایت هجران، اکبر هاشمي رفسنجاني، انتشارات روزنامة جمهوری اسالمي، ته -01

شهيد آیت اله دکتر بهشتي و نقش او در تدوین قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران،  -00

 2932مرتضي محمودی، انتشارات آیين احمد)ص( ، قم 

چنانكه مالحظه شد، همة نوشته های فوق، با همة ارزشي که دارند به بُعد اثرگذاری   

الزم بود که به این جنبه نيز پرداخته شود.  تير در شعر فارسي نپرداخته اند، از این رو 7واقعة 

 فصل پنجم پژوهش حاضر به این جنبه اختصاص دارد.
 

 سؤالهای اصلی تحقیق:

 گذاشت؟ 31ثيری بر زبان شعر فارسي دهة أه تچحادثة هفتم تير  -0

که  31در بين صور خيال، کدام صورت خيالي بيشترین کاربرد را در شعر فارسي دهة  -2

 ه است داشته است؟مربوط به این حادث

 شاعران بيشتر به جنبة احساس بشری این حادثه پرداخته اند یا احساسات مذهبي؟ -6
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 فرضیه های تحقیق:

ا نمادهائي شد که بيشتر جنبة دیني و مذهبي این حادثه سبب پدید آمدن واژه ها ی -0

رائي تير، بارها به عنوان نماد عاشو 7که با توجه به تعداد شهدای  71داشتند، مانند: 

 مطرح شده است.

 صورت خيال مربوط به تشبيه است. دبيشترین کاربر -2

 شاعران بيشتر به جنبة مذهبي پرداخته اند. -6
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تاریخچه ، اساسنامه و 
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 تعریف لغوی حزب 

است، ولي « party»عادل واژة سياسي( در زبان انگليسي م حزب به معنای جدید آن )گروه 

رود. فرهنگ های مختلف به کار ميخود این واژه در زبان انگليسي معاني گوناگوني دارد که در زمينه

حدود یازده « party»های معتبر لغات زبان انگليسي است، در برابر واژه که یكي از فرهنگ« وبستر»

های فارسي از سياسي است .در فرهنگ ن گروهدهد که اولين تعریف آن همامعني و تعریف ارائه مي

جمله لغت نامه ی دهخدا و فرهنگ معين نيز برای حزب ، معاني  گوناگوني چون دسته، گروه، 

ای حبشي واژه« حزب»ای از مردم که دارای مسلک خاصي هستند و غيره ذکر شده است.ظاهراً دسته

باشد که اهداف مشترك گروه و دستة خاصي مي است که به زبان عربي راه یافته و در اصل به معنای

دارند. نكته ی مهم در تعریف لغوی حزب این است که این واژه همواره به گروهي از مردم اطالق 

کنند که درگيری و مخاصمه در آن شده که عقيده و مسلک واحدی دارند و از هدف واحدی دفاع مي

ها مفاهيم و معاني دیگری نيز اطالق شده که در موقعيتراه ندارد و البته در کنار این معنای اصلي، بر

 رود.اما تعاریف لغوی حزب جامع و مانع نيست.و زمينه های گوناگون به کار مي

مداران بزرگ بيان شده تعاریف اصطالحي حزب نيز که از سوی جامعه شناسان و سياست  

ردن تعریفي جامع و مانع از حزب، رسد بهترین راه برای به دست آو. به نظر مياست است، متفاوت

های احزاب سياسي، خاستگاه و بنيان احزاب سياسي و اهداف عمده ی آنها است. توجه به ویژگي

 (13: 2932)کاوشي،

 ویژگیهای اصلی حزب

باتوجه به ویژگي واهداف عمدة احزاب سياسي غرب از نگاه صاحب نظران و متفكران غربي 

 های اصلي حزب را در چهار بند خالصه کرد:توان ویژگيغيره مي چون جوزف الپالومبارا، هنسي و

های حزب، تشكيالتي هدفمند است و هدف آن هم کسب قدرت سياسي و به دست آوردن اهرم-2

های قانوني که هدف آن تالش برای به دست قدرت سياسي جامعه است. اما کسب قدرت از راه

 ها و برنامه های جامعه است.در سياستآوردن قوای سه گانه ی کشور و اعمال نفوذ 

ها و جلب پشتيباني اکثریت مردم به منظور رسيدن به اهداف خود که در این راه تغيير سليقه-1

 نماید.های مردم در جهت اهداف حزب ضروری ميدیدگاه
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ستای دارا بودن سازمان منظم مرکزی و محلي، رهبران و نظریه پردازاني که بتوانند حزب را در را-9

 اهدافشان رهبر و رهنمون باشند.

دراز مدت داشتن برنامه و ایدئولوژی مشخص، یا به تعبير دیگر استراتژی و اهداف ميان مدت و -2
 (91استراتژی.)همان: و مرامنامه(، و تعيين تاکتيک های اجرایي بر اساس آن)اساسنامه 

 ریشه ی احزاب سیاسی 

باید ليبراسيم دانست. ليبراليسم جنبشي است که ریشه و خاستگاه احزاب سياسي غربي را 

پس از نهضت اروپائيان عليه عقاید قرون وسطي به وقوع پيوسته است. پس از فروپاشي نظام حاکم بر 

جامعه ی اروپایي قرون وسطي، طبقه ی جدیدی ظهور کرد که برای نيل به اهداف خود به تغييرات 

وپا نياز داشت و احزاب سياسي غربي در چنين شرایطي اساسي در روابط حاکم بر جوامع آن روز ار

 (13پدید آمدند.)همان:

 حزب سیاسیتعریف 

توان حزب ها، خاستگاه و بنيان احزاب سياسي و اهداف عمدة آنها، ميبا توجه به ویژگي  

سياسي را چنين تعریف کرد: تجمع گروه شایان توجهي از مردم جامعه، که دارای عقاید و اهدافي 

رك هستند، در تشكيالت و سازماني منظم با ایدئولوژی و استراتژی معين و اساسنامه و مرامنامه مشت

شود و این امر به منظور کسب قدرت ی مدون که توسط رهبران و نخبگان سياسي جامعه هدایت مي

گر های قانوني است. حزب نوعي تشكل به شمار آمده و بين آن و دیسياسي یا مشارکت در آن از راه

شود. در جوامع مختلف، انواع تشكل بر حسب ضرورتها و موقعيتهای  ها، تشابهاتي دیده ميتشكل

زماني و مكاني وجود دارند که هر یک ویژگيهای تشكيالتي خاص خود را دارند و در محدودة این 

 (15پردازند.)همان:ها به فعاليت ميویژگي

ول عقيدتي و خط مشي کلي مشخص حزب تشكلي است دارای اهداف و جهان بيني و اص

 (25ای به نام مواضع بيان ميگردد.)همان:شده ای که در مجموعه
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 نحوه ی انتخاب رهبری حزب و تفاوت آن باسازمان 

مرکزیت و رهبری آن ا نتخابي است که در آغاز مرکزیت از بين هيأت مؤسس انتخاب و در 

ها در کنگره ی سراسری انتخاب ميگردد.در جریان رشد مرکزیت توسط نمایندگان انتخابي حوزه

حزب بر خالف سازمان، اعضا مسئوالن رهبری حزب را با رعایت مقررات و سلسله مراتب انتخاب 

کفایتي در کنند و در صورت مشاهدة تخلّف آنها و یا عدم مدیریت و برنامه ریزی صحيح و یا بيمي

تر را برای دوره بعد انتخاب نكرده، عناصر شایستهرهبری و ادارة حزب، آنان را استيضاح مي کنند یا 

نشانند.به همين علت در احزاب، حالت مرکزیت گرایي شدید و یا دیكتاتوری موجود به جای آنها مي

در سازمان وجود ندارد و تحمل گرایشات مختلف در درون حزب به شرط قبول و باور مواضع 

 (23ن پذیر است.)همان:حزب و حرکت در راستای کلي حزب به راحتي امكا

 علت گسترش بیشترحزب نسبت به سازمان

تبعيت اعضاء در حزب از مرکزیت به مانند سازمان، حالت دستور از باال را ندارد. بلكه  

حالت تبعيت را دارد و اعضاء ضمن اینكه تابع مرکزیت منتخب خود هستند و به علت اعتقاد به 

دهند، اما در اظهار نظر شخصي خویش نيز آزادند. به مي حزب، وظایف حزبي را با جان و دل انجام

دهد و اگرانشعاب باشد همدیگر را بهتر تحمل کرده و همين سبب کمتر در حزب انشعاب رخ مي

گيرد. ارتباط بين های جامع را در بر ميرفتار مالیم دارند. لذا گسترش حزب وسيع است و صنف

ها، نظریات و پيشنهادهای خود را توسط عني حوزهحزب متقابل است، ی اعضاء و مسئوالن در

دهند و آنها با جمع بندی و تطبيق با شرایط روز و امكانات، مسئوالن به شورای مرکزی ارائه مي

برنامه ریزی کرده، تصميمات الزم را اتخاذ و به اعضاء ابالغ مي کنند. و به همين صورت مسئوالن، 

فرستند و سپس با ها ميخواهي دربارة آنها وجود دارد به حوزه مسائل مهم را که وقت کافي برای نظر

گيرند که به این ترتيب همة حزب در جریان امور بندی نظریات اعضاء، تصميم مقتضي را ميجمع

 (27اند.)همان:بوده و تصميم گرفته

 مرامنا مه ی حزب 

ر نخستين کنگرة مرامنامه ی حزب جمهوری اسالمي پس از تأسيس حزب، اعالم و بعداً د»

حزب با تغييرات کمي به تصویب رسيد که دراینجا هدف حزب جمهوری اسالمي این گونه بيان شده 

هدف حزب تداوم بخشيدن به انقالب اسالمي مردم مسلمان ایران و تالش جهت استقرار نظام »بود:
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اقتصادی، های معنوی، فرهنگي، عدل اسالمي در سراسر جهان تحت رهبری ولي فقيه در زمينه

 «.سياسي و نظامي است

 این تالش در آغاز، اقدامات زیر را در برخواهد داشت:

باال بردن آگاهي اسالمي و سياسي مردم و سرعت بخشيدن به خودسازی انقالبي آنها در همه ی -2

 ابعاد.

ي و عيني های ذهنپاك سازی کشور از آثار استبداد و استعمار و مبارزة پيگير با همة عوامل و زمينه-1

 آن.

های انساني های اساسي از قبيل آزادی بيان و قلم، آزادی اجتماعات و دیگر آزادیبرقراری آزادی-9

ارزش آفرین که شرط الزم برای شكوفایي استعدادها و توانایي ملت برای ایفای نقشي خالق در 

 تعيين سرنوشت اجتماعي خویش است.

ان اداری جدیدی که در آن ایمان و صداقت و لياقت معيار تبدیل نظام فاسد اداری موجود به سازم-2

 تفاوتي کنوني گردد.تصدی هر شغل باشد و عالقه به کار و احساس مسئوليت جانشين بي

پایان دادن به سلطه ی اقتصادی بيگانگان و جلوگيری از چپاول و هرز رفتن منابع طبيعي و نيروی -5

ابسته و کشاورزی آشفته و رو به انهدام کنوني به صنعت و کار کشور از راه تبدیل صنعت مونتاژ و و

دار که در آن منابع طبيعي و نيروی انساني ما با رعایت شرایط اقليمي در کشاورزی مستقل و برنامه

 جهت مصالح ملي و تأمين نيازهای عمومي بكار افتد.

وع استثمار و ایجاد ریشه کن کردن فقر و محروميت از طریق تأکيد بر ارزش کار و نفي هر ن-3

سيستم اقتصادی جدیدی که در آن هيچكس مجبور نباشد نيروی کار خود را کمتر از ارزش واقعي آن 

بفروشد و بازده کار کشاورز و کارگر و همة زحمتكشان دیگر به صورت کامل عاید خود آنها گردد. 

د آید که کارایي و شخصيت معنوی و انساني هر فرد تقویت شود و در  او شوقي دروني به وجو

 مهارت خویش را باال برده و به خودکفایي فني جامعه کمک کند.

تبدیل نظام آموزشي وارداتي استعماری به نظامي اصيل و مستقل که با اتكا بر مباني اخالقي، -7

اجتماعي و تربيتي اسالم، امكانات کافي برای پرورش و آموزش صحيح و پر بار همة کودکان 
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سوادی را در همة قشرها و در همه جای کشور ریشه کن کند، اهم سازد،جهل و بيوجوانان ما فر

 نيروی عظيم انساني ما را به پيشرفت واقعي معنوی، اجتماعي، علمي و صنعتي برساند.

های ملي نگردد و نقش ایجاد ارتشي با ایمان و مستقل که دیگر وسيلة سرکوبي ملت و جنبش-2

رزهای کشور و حقوق ملت در برابر هجوم بيگانه ایفا کند تا مانند همة واقعي خود را در دفاع از م

 های ملي، در قلب مردم جای گيرد و از محبت و احترام عمومي برخوردار باشد.ارتش

ها و نهادهای فساد و فحشاء که فرهنگ استعماری بر جامعة ما تحميل از ميان بردن همة ریشه-3

ي و دل سپردن به اصالت لذت مادی که زمينة رشد ارزشهای عالي و کرده است و مبارزه با ماده گرای

معنوی را در محيط اجتماعي ما متزلزل کرده و مانعي بزرگ در راه شكوفایي استعدادهای نسل جوان، 

 خالقيت معنوی، اخالقي، هنری، علمي و فني آنان شده است.

 با نتایج زیر:تنظيم سياست خارجي براساس دو اصل اسالمي تولي و تبری  -21

الف( رعایت کامل استقالل سياسي، اقتصادی، فرهنگي و نظامي کشور بدون وابستگي به بلوك شرق 

 یا غرب.

 های دیگر.ب(احترام به استقالل و آزادی ملت

 ج( توسعه و تحكيم روابط برادرانه با همة مسلمانان جهان در زمينة فرهنگي، اقتصادی و سياسي.

هایي که در موضع سلطه جویي بر تانه ی سياسي، اقتصادی و فرهنگي با ملتد( داشتن رابطه ی دوس

 ملت های دیگر و تجاوز و خيانت به عالم اسالم نباشند.

هایي که در راه حق و عدل و هـ( کمک به محرومان و مستضعفان جهان و حمایت همه جانبه از ملت

 (31 :2931کنند.)مرامنامه واساسنامه ی حزب،آزادی مبارزه مي

 

 اصول خط مشی حزب 

اصراربرتداوم و گسترش انقالب اسالمي وجلوگيری ازهرنوع  تحجر،توقف و رکودکه -2 

 برحسب تجربه ی تاریخي ،خودبه خودعامل ارتجاع وانحراف خواهد شد.
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التزام به همبستگي روزافزون همه ی نيروهای مبارز مسلمان معتقد به والیت فقيه که درراه استقرار -1

حق وعدل اسالمي عليه استبدادواستعمارواستثمارتالش ميكنندوجلوگيری از محدودشدن تداوم  نظام

 مبارزه و تالشهای سازنده دریک گروه یا قشر معين.

خودداری ازهرنوع وابستگي و گرایش به گروه ها ونيروهایي که پيوندباآنان به استقالل و اصالت -9

 اسالمي انقالب آسيب ميرساند. 

از همه ی شيوه های مبارزه و سازندگي که با معيارهای اسالمي سازگار باشد،بابهره گيری  استفاده-2

کامل ازآخرین تجربه های مبارزاتي وسازندگي جوامع بشری و رعایت ضرورتهای هریک ازمراحل 

 (39تكامل انقالب اسالمي جامعه ی ما.)همان:

 اساسنامه ی حزب جمهوری اسالمی

ماده تشكيل شده بود وپس ازبرقراری حزب،اعالم وبعد 22دمه و اساسنامه ی حزب ازیک مق

درنخستين کنگره ی حزب باتغييرات کمي به تصویب رسيد.درمقدمه درباره ی نقش تشكيالتي حزب 

توضيح داده شده بودودرمورد اساسنامه مواردی چون نام حزب،محل حزب،ارکان حزب،عضو 

يئت اجرایي ووظایف آن،شورای مرکزی ووظایف آن،مجازاتهای حزبي،حوزه ووظایف آن،ه

حزب،شورای داوری حزب،شورای فقهای حزب وکنگره ی حزب ذکرشده بود.نقش تشكيالتي این 

حزب، هدایت و سازمان دهي نيروهای با ایمان و فعّال کلية قشرهای اجتماعي است که در انقالب 

ن انقالب عظيم نقش مؤثری بر اسالمي ایران شرکت دارند و همچنين بسيج نيروهایي که هنوز در ای

 عهده نگرفته اند.

 تشکیالت

 نام: حزب جمهوری اسالمي-2ماده 

محل: مرکز حزب در تهران است و شعب آن به تدریج در شهرها و روستاها و خارج از  -1ماده

 کشور تشكيل خواهد شد.

نگره، شورای شهرستان،استان، ک،ارکان سازمان: عضو، واحد آمادگي، حوزه، شورای بخش -9ماده 

 مرکزی، شورای ایدئولوژی، شورای افتاء ،شورای داوری، هيئت اجرایي.
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عضو: هر مسلمان متعهد و مبارز که هدف و خط مشي حزب را بپذیرد و عضو سازمان  -2ماده 

 تواند به عضویت این حزب در آید.سياسي دیگری نباشد مي

توانند ا برای عضویت درحزب ندارند،ميواحدآمادگي:کساني که آگاهي یا آمادگي الزم ر -5ماده

ن صالحيت وآمادگي به عضویت اشتدرواحد آمادگي حزب شرکت کنند تا پس از کسب آگاهي و د

 حزب در آیند.

حوزه : هرگاه عدة اعضای حزب در یک محل به هفت نفر برسد باید یک حوزه تشكيل  -3ماده 

 دهند. حداکثر اعضای یک حوزه پانزده نفر است.

حوزه مسئول تقویت بينش اسالمي، سياسي و سازندگي اخالقي و عملي اعضاء و اجرای  -7ماده 

تصميمات تشكيالتي،همكاری درراه تحقق اهداف حزب، تحليل مسایل جاری وتهيه ی پيشنهادهای 

 مناسب است.

اعضای حوزه از ميان خود یک مدیر، یک مسئول مالي، یک منشي و یک رابط تشكيالتي که  -2ماده 

 کنند.الحيت و قابليت اعتماد وی مورد تأیيد رهبری باشد، انتخاب ميص

رابط تشكيالتي، تصميمات رهبری سازمان را به اطالع اعضای حوزه و تصميمات و  -3ماده 

 رساند.پيشنهادهای حوزه را به اطالع رهبری سازمان مي

ر یک بخش یا شهرستان یا ها دشورای بخش، شهرستان و استان: با افزایش تعداد حوزه -21ماده 

استان، هيأت اجرایي باید به ایجاد شورای بخش، شهرستان یا استان اقدام کند. تشكيل این شوراها بر 

 نامه ی مصوّب شورای مرکزی خواهد بود.مبنای آئين

نامه ی مخصوص انتخاب ترین مرجع حزب است که اعضای آن براساس آئينکنگره: عالي -22ماده 

 شوند.مي

شود پس از آن که حداقل سيصد نفر به عضویت حزب در آیند، نخستين کنگره تشكيل مي -21ده ما

 گردد.و از آن پس، هر دو سال یک بار به تشكيل کنگره اقدام مي

تواند با تصویب شورای مرکزی به تشكيل کنگرة فوق العاده ی حزب هيئت اجرایي مي -29ماده 

 اقدام کند.
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شود، مگر آن که شورای مرکزی، تشكيل آن را در جای در تهران تشكيل ميجلسات کنگره  -22ماده 

 دیگر تصویب کند.

 وظایف کنگره: -25ماده 

 الف( تصویب مرامنامه و اسناسنامه یا تجدید نظر از آنها.

 ب( تهيه و تصویب آئين نامه ی انتخابات اعضای کنگره و کيفيت اداره ی آن.

 ها.هج( تصویب یا تغييردیگر آئين نام

 د( انتخاب اعضای شورای مرکزی و شورای داوری.

هویت اسالمي حزب و مواد مربوط به آن به هيچ وجه قابل تغيير نيست و هر گونه انحراف  -23ماده 

از آن در حكم انحالل حزب است و ادامه ی استفاده از نام و نشان و شخصيت حقوقي این حزب 

، خيانت مسلّم و غير قابل گذشت به حقوق همه کساني اسالمي، در صورت انحراف از مبادی اسالم

 اند.است که در راه به وجود آوردن و بارور کردن آن کوشيده

یابد و مصوبات آن با رأی نصف به جلسات کنگره با حضور دو سوم اعضا، رسميت مي -27ماده 

 کند.عالوه ی یک اعضای حاضر در جلسه اعتبار پيدا مي

شود، که برای تصویب یا تغيير مواد مرامنامه یا اساسنامه ی حزب تشكيل مي جلسات کنگره -22ماده 

یابد و مصوبات آن با رأی موافق دو سوم اعضای حاضر، با حضور سه چهارم اعضاء ، رسميت مي

 معتبر خواهد بود.

شورای مرکزی: شورای مرکزی مسئوليت اساسي رهبری و برنامه ریزی حزب را بر عهده  -23ماده 

 های حزبي مستقيماً در برابر کنگره مسئول است.د و در کليه ی امور مربوط به حزب و فعاليتدار

ترین اعضای حداقل اعضای شورای مرکزی سي نفرند که به وسيلة کنگره از ميان شایسته-11ماده 

 شوند.حزب که دست کم یک سال سابقة عضویت داشته باشند، برای مدت دو سال انتخاب مي

 تعداد اعضای شورای مرکزی با تصویب کنگره قابل افزایش است.-2تبصره 

 شرط یک سال سابقه در مورد اعضای نخستين شورا، خود به خود ساقط است. -1تبصره 
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 تواند برای چند دورة متوالي به عضویت در شورای مرکزی انتخاب شود.یک نفر مي -9تبصره 

ای خواهد بود که رای مرکزی بر طبق آئين نامهچگونگي اداره و رأی گيری در جلسات شو -12ماده 

 توسط این شورا تهيه و تصویب خواهد شد.

نامه ی مزبور، در نخستين جلسه از ميان اعضای شورای مرکزی پس از تهيه و تصویب آئين -11ماده 

کند که مسئوليت اداره ی امور شورا و جلسات خود، یک نفر را به عنوان دبير کل حزب انتخاب مي

ن را نيز بر عهده خواهد گرفت. عالوه بر این، دو نفر از اعضاء نيز به عنوان معاون دبير کل حزب آ

 گردند.انتخاب مي

 تعداد معاونان دبير کل با تصویب شورای مرکزی قابل افزایش است. –تبصره 

 وظایف شورای مرکزی : -19ماده 

رکت یک یا چند تن ازاعضای شورا در های گوناگون با شگروه طوستالف(تهيه ی طرح های سازنده 

 هر گروه.

های نامبرده یا هيأت هایي که به وسيله ی گروهها و برنامهب( بررسي و اتّخاذ تصميم درباره ی طرح

 شود.اجرایي تهيه مي

 ج( انتخاب دبير کل و معاونان او .

 د( انتخاب هيأت اجرایي و نظارت بر کار آن.

 بير کل و هيأت اجرایي.هـ(تعيين وظایف و اختيارات د

دهد ولي دبير کل ای یک بار تشكيل جلسه ميشورای مرکزی به صورت عادی حداقل هفته -12ماده 

حزب یا هيأت اجرایي، این اختيار را دارند که هر وقت مقتضي بدانند شورا را برای تشكيل جلسه ی 

 فوق العاده دعوت کنند.

ول تأمين پویایي اندیشه ی اسالمي و اجتماعي حزب، شورای ایدئولوژی: این شورا مسئ -15ماده 

ها، مصوبات و مقررات حزبي با جلوگيری از تحجر و رکود فكری آن، تضمين انطباق آموزش

 ایدئولوژی اسالمي است.
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شورای ایدئولوژی حداقل از سه تن از اندیشمندان صاحب نظر در علوم اسالمي تشكيل  -13ماده 

 قي و عملي و دید وسيع اجتماعي و سياسي برخوردار باشند.شود که از صالحيت اخالمي

شوند تا همراه با دو سال انتخاب مي ه مدتاعضای شورا به وسيله ی شورای مرکزی ب -17ماده 

های عضویت در شورای مرکزی، عضو شورای ایدئولوژی نيز باشند و انتخاب مجدّد آنها برای دوره

 متوالي بالمانع است.

شود که ی افتاء: این شورا حداقل از سه تن از اعضای برجسته ی حزب تشكيل ميشورا -12ماده 

دارای شرایط الزم برای افتاء، یعني عدالت، اجتهاد در فقه، آگاهي همه جانبه از ایدئولوژی اسالمي و 

دید وسيع اجتماعي سياسي باشند. شورای مرکزی از ميان اعضای خود، این افراد را برای مدت دو 

 های متوالي بالمانع است.کند و انتخاب مجدّد آنها برای دورهه این سمت انتخاب ميسال ب

شورای افتاء تنها مرجع صالحيت دار برای اظهار نظر در آن بخش از مسایل حزبي است که  -13ماده 

 باید به تصویب مجتهد جامع الشرایط افتاء برسد.

برای حفظ پویایي اندیشه و عمل اسالمي و  شورای ایدئولوژی و شورای افتاء موظفند -91ماده 

های صحيح ، استفاده کنند و در عين حال همة اجتماعي و سياسي حزب از همة وسایل و راه

مصوّبات کنگره، شورای مرکزی و هيئت اجرایي و کليه ی نشریات ایدئولوژیک حزب را از نظر 

جا تخلّفي از این معيارها ببينند، از آن انطباق با معيارهای اسالمي در اسرع وقت بررسي نمایند و هر

 جلوگيری نمایند.

های مربوط به وظایف شورای داوری: وظيفه ی این شورا رسيدگي به اتّهامات و اعالم جرم -92ماده 

یا صالحيت اعضاء و مقامات حزبي یا اختالفات نظر در تفسير مواد مرامنامه و اساسنامه ی حزب 

 است.

تواند نسبت به سلب صالحيت یک عضو، رأی تنها مرجعي است که مي شورای داوری، -91ماده 

 صادر کند.

شود که دارای شرایط الزم ترین اعضای حزب تشكيل ميشورای داوری از سه تن از زبده-99ماده 

 برای قضا، بر طبق معيارهای اسالمي باشند.
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شوند و انتخاب مجدّد آنها اعضای این شورا از طرف کنگره برای مدت دو سال انتخاب مي-92ماده 

 های متوالي بالمانع است.برای دوره

 توانند در شورای مرکزی یا هيئت اجرایي، عضویت داشته باشند.اعضای شورای داوری نمي-95ماده 

هيأت اجرایي: هيأت اجرایي، مسئول سازمان دهي حزب و اجرای مصوبات کنگره، شورای  -93ماده 

 کلّيه امور اجرایي حزب است. مرکزی، شورای داوری و ادارة

هيئت اجرایي از ميان اعضای حزب برای مدت دو سال به وسيلة شورای مرکزی انتخاب  -97ماده 

 شود.مي

ای که به تصویب شورای مرکزی تواند بر طبق آئين نامهدر موارد فوری، هيئت اجرایي مي -92ماده 

ها را در اوّلين وظّف است این تصویب نامهرسد، تصویب نامة الزم را صادر و اجرا کند.ولي ممي

 جلسة شورای مرکزی مطرح کند تا شورای مرکزی در مورد قبول یا ردّ آن تصميم مقتضي بگيرد.

هيأت اجرایي، حداقل هفت عضو اصل و هفت عضو علي البدل دارد که به وسيله شورای  -93ماده 

در حزب را داشته باشند، انتخاب  مرکزی از ميان کساني که دست کم دو سال سابقه ی عضویت

 شوند.مي

 شرط سابقه در مورد نخستين هيأت اجرایي خود به خود ساقط است. –تبصره 

اعضای هيئت اجرایي در ميان خود، یک عضو اصلي را به عنوان رئيس و یک عضو علي  -21ماده 

داره و هماهنگي همه ی کنند. رئيس هيئت اجرایي مسئول االبدل را به عنوان نایب رئيس انتخاب مي

 امور اجرایي و نماینده ی حزب در برابر کلّيه ی مراجع قانوني و اشخاص حقيقي یا حقوقي است.

ریاست هر یک از واحدهای اصلي سازمان اجرایي حزب با یک عضو اصلي و معاونت آن  -22ماده 

ور برای این سمت، با یک عضو علي البدل از هيئت اجرایي است که به پيشنهاد رئيس و رأی مزب

 شوند.انتخاب مي

مسایل اجرایي حزب در برابر شورای مرکزی مسئوليت تمام اعضای هيأت اجرایي نسبت به  -21ماده 

 دارند.
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های واحدهای وابسته به حزب برای گسترش دایره ی خدمات حزب باید به وسيله ی گروه -29ماده 

های صنفي از قبيل کانون ها و کانوندیهمختلف اجتماعي با هم فكری و هم کاری حزب، اتّحا

آموزان، اتّحادیه ی های کارگری و کشاورزی، دانشنویسندگان، جامعه ی استادان، فرهنگيان، اتّحادیه

آیند تا با رعایت هماهنگي، با سير  وران و بازرگانان، اتّحادیه ی کارمندان و نظایر اینها، به وجودپيشه

صنفي و سازندگي اسالمي و اجتماعي و سياسي حداکثر کوشش را به کلي جامعه در تحقّق اهداف 

 عمل بياورند.

مشي و اساسنامه ی آن مشتمل مرامنامه ی حزب، مشتمل بر دو بخش هدف و اصول خط -22ماده 

 (31-32: 2939ماده و تبصره در نخستين کنگرة حزب به تصویب رسيد.)حكميان، 22بر 

          مواضع تفضیلی حزب

م مواضع فكری و سياسي، اجتماعي و اقتصادی از ضرورتها و تشكيالت انقالبي است. اعال

تر ها، واحدهای آمادگي و کانونها براساس این مواضع منظّمآموزش تشكيالتي در حوزه

ها: معارف اسالمي، سياست داخلي، سياست شود.براساس این مواضع روشن در همة زمينهمي

ياست خارجي، بار دیگر پيمان خود را با یكدیگر برای ادامه ی جهاد آموزشي، سياست اقتصادی و س

کوشيم تا انقالب اسالمي عزیزمان را از خطر کنيم و با آنچه در توان داریم ميدر راه خدا تجدید مي

های داخلي و خارجي مصون ها و توطئهانحراف از اسالم ناب و اصيل و از شرّ دشمنان و آسيب فتنه

 (2: 2972واصول و برنامه های حزب ، داریم.)مواضع

 حزب جمهوری اسالميچگونگي تشكيل 

شكل  57و  53اندیشة حزب جمهوری اسالمي در جریان اوجگيری مبارزات مردمي در سال 

گرفت و در آستانه ی پيروزی انقالب اسالمي به بار نشست و بصورت یک تشكّل اسالمي ملّي و 

و حدود  2957ور ظاهر شد. حزب جمهوری اسالمي در سال فراگير در صحنة سياسي و اجتماعي کش

یک هفته بعد از پيروزی انقالب اسالمي فعاليتش را آغاز کرد. حزب، فرزند طبيعي انقالب اسالمي 

داد. همان گفتماني که مردم را بصورت بود و گفتمان حاکم انقالب را به تمامي و زیبایي بازتاب مي

کرد. روح حاکم بر حزب، همان روح ایثار و فداکاری روانة خيابانها ميامواج ميليوني آمادة شهادت و 

های خوب و همة اقشار شریف ملّت را در خود جذب خدایي بود که همة مردم خوب و همة ایده

کرد و جانهای پژمرده ی مستضعفان و ستمدیدگان را زنده مي ساخت. به همين دليل، بال و پر مي
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های پاك چون جریان آب زالل در باز شد و این نهاد برآمده از نيت حزب سریعاً در سراسر کشور

توان گفت هيچ نهاد وفادار به جای جای همه کشور و همه ی نهادها و همه ی تشكلها نفوذ کرد. مي

انقالب در آن روزها نبود ،مگر آنكه به نوعي مرتبط با حزب بود و یا حزب در آن جا حضور 

زی سي نفرة حزب، عضو اصلي شورای انقالب اسالمي بودند. در متن داشت.شش نفر از شورای مرک

و یا  حاشيه ی دولتها و مجالس اول انقالب و نهادهای تازه تأسيس یافتةانقالبي، حزب بصورت 

های بزرگ حزب در ترکيب مجلس خبرگان و انتخابات بعدی مجالس مؤثر حضور داشت. ائتالف

ر تدوین قانون اساسي، گذشته از نقش اعضای حزب، دبير کل اول و دوم نقش تعيين کننده داشت. د

شهيد و مظلوم حزب، حضرت آیت اهلل بهشتي دارای نقشي خيره کننده بود. جمعي از اعضاء شورای 

مرکزی حزب عبارت بودند از: آقایان جواد اژه ای،سيد محمدرضا بهشتي، ابوالقاسم سرحدی زاده، 

 (1مان:موسوی ، مسيح مهاجری. )ه مير حسين

 زمینه های پیدایش حزب جمهوری اسالمی

، افراد متدّین و متعهّد به اسالم 2922با شروع نهضت اسالمي امام )ره( و روحانيّت در سال 

گرد ایشان جمع شدند و بنا به اعتقادی که به مرجع تقليد، نائب االمام و والیت فقيه و ضرورت 

، 2991مرداد  12ه نهادند.قبل از آن، یعني بعد از کودتای تبعيّت از ایشان داشتند، قدم به ميدان مبارز

مبارزه در »کردند، ولي عموماً معتقد به روش ها و سازمان ها کم و بيش فعّاليّتي ميبعضي گروه

کردند در چارچوب قانون اساسي مشروطة سلطنتي بودند و سعي مي« چهارچوب قانون موجود

اه باید سلطنت کرده و از حكومت خودداری کند. حضرت امام حرکت نمایند. آنها عقيده داشتند که ش

خميني )ره( خطّ جدیدی را ترسيم کرد که دیگر کاری به مبارزات پارلماني یا در چهارچوب قانون 

اساسي مشروطه نداشت، بلكه هدفش سرنگوني رژیم سلطنتي و جایگزین کردن نظام حكومت 

های اسم و رسم دار عقب ماندند. ولي ها و گروهسازماناسالمي به جای آن بود. از این رو، احزاب، 

های مشتاق رنج دیده و مسلمان، به گرمي از آن استقبال کردند و با جمع شدن به گرد امام مبارزه توده

به سرعت گسترش یافت .  گسترش مبارزه، ضرورت تشكيالت منسجم را آشكار ساخت. لذا تشكلي 

ره از اقشار مختلف مانند معلّم، دانشجو، دانش آموز، کسبه، کارگر، های ده نفجدید پدید آمد و حوزه

های مؤتلفه ی اسالمي بازاری، کارمند، کشاورز و ... در آن متشكّل شدند. این تشكل که بعداً هيئت

نام گرفت، با اعتقاد عميق به والیت فقيه و روحانيت، در ارتباط با امام و تحت نظارت شورای 

ب از: آیت اهلل مطهری، آیت اهلل بهشتي، حجت االسالم باهنر، حجت االسالم انوری، روحانيّت که مرکّ
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بعداً حجت االسالم هاشمي رفسنجاني بود، قرار گرفت. جمعيّت مؤتلفة اسالمي که دارای شاخه ی 

به عهده داشت. چاپ و توزیع  2922نظامي نيز بود، تمامي امور مربوط به ادارة مبارزه را تا سال 

ها و نوارهای امام و سایر مراجع و روحانيّت، انجام تبليغات الزم و برنامه ریزی های سياسي، يهاعالم

های دیگر از خرداد، مراسم روزهای مخصوص و سایر فعاليت 25بزرگداشتها، مراسم فيضيه و قيام 

با اجازة رسمي ها بود. در زمينة مبارزة مسلّحانه نيز اوّلين گروه مسلّح را جمله اقدامات این هيئت

بعضي از فقهاء و رضایت ضمني امام تشكيل داده و ضمن تهيّة اسلحه به ساختن مواد منفجره 

، اقدام به اعدام انقالبي حسنعلي منصور، عامل 2929پرداخته و باالخره پس از تبعيد امام در آبان 

هي دیگر از مزدوران تصویب مجدد کاپيتوالسيون و تبعيد امام نمود و همچنين تصميم به اعدام گرو

شاه داشت که به علت دستگيری کادر اصلي نظامي و سپس سياسي، موفّق نگردید و فعّاليّت جمعيّت 

های زیر زميني مخفي و مسلّح به شدت در جامعه اوج مؤتلفه دچار رکود شد. البته فكر ایجاد سازمان

ر )ترور نافرجام شاه( نموداری گرفته بود و حزب ملل اسالمي و بعد جریان شمس آبادی در کاخ مرم

هایي بودند که بتوانند ضربه ی  های فعّال در صدد ایجاد سازماناز این بينش بود و افراد و گروه

نهایي را بر رژیم وارد سازند. حضور فعّال سازمان مجاهدین خلق در صحنه ی سياسي کشور و 

مسلمان و معتقد به والیت فقيه توسط های مساعد برای جذب اکثر نيروها، از جمله نيروهای زمينه

آنها، باعث شد تا نيروهای مسلمان، ضرورت یک سازمان مذهبي مسلّح را بيشتر احساس کنند. عالوه 

برآن، این سازمان فقط کساني را قبول داشت که اسلحه به دست بگيرند و این مسئله باعث شد که 

محدودی به مبارزه بپردازند. از طرف دیگر،  همه ی نيروهای اجتماعي بكار گرفته نشوند و فقط قشر

عقاید التقاطي این سازمان باعث شد تا عناصر مكتبي دارای اسالم فقاهتي در سازمان، عضو مؤثر 

نشوند و فقط نيروها و امكانات آنها مورد استفاده ی سازمان قرار گيرد. باالخره با تغيير ایدئولوژی  

تر روشن شد و افراد متعهّد و مسلمان با استفاده از تجربيات ، انحراف آن بيش2952سازمان در سال 

گذشته بار دیگر به فعّاليت پرداختند. در چنين شرایطي نياز به یک حزب یا تشكّل اسالمي بيش از 

 شد.پيش در بين مبارزان مسلمان احساس مي

ود من از خ»گوید:آیت اهلل دکتر بهشتي از مؤسسان حزب جمهوری اسالمي در این باره مي 

و  91ها پيش در فكر ایجاد یک حزب و جمعيت سياسي اسالمي بودم. بخصوص پس از سال سال

به دست آوردم،  91تا  13ای که از نهضت ملي ایران در سالهای و تجربه 2991مرداد  12کودتای 

در  سخت به این معنا معتقد بودم که باید نيروهای ما به شكل یک تشكيالت سياسي اسالمي فعّال

های دیگر مي شنيدم برایم جالب بود و من بيایند واخباری که از تشكيالت سياسي اسالمي، در جامعه
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کردم. وقتي که نهضت آزادی تشكيل شد، با خوشحالي از این خبر استقبال خبرها را با عالقه دنبال مي

عنوان یک حزب  کردم.ولي وقتي در اساسنامه از اسالم به عنوان یک مكتب و از نهضت آزادی به

اسالمي تمام عيار یاد نشده بود، به دوستان بنيانگذار نهضت آزادی انتقاد کردم و گفتم که این حزب، 

مكتبي نيست. اسمش را هم گذاشته اید نهضت آزادی که آزادی، همة اسالم نيست. آزادی از مسائل 

رای این که ما خواستيم آنها مهّم بشری است و ارکان اسالم، ولي همة اسالم نيست. دوستان گفتند ب

که آلرژی دارند روی عنوان اسالم، از این تشكيالت فرار نكنند. ولي حقيقتش این که قصه فقط اسم 

اند، داد که یک عدّه مسلمان آمده اند یک حزب درست کردهنبود، قصّه این بود که مرامنامه نشان مي

اند و در عين این كتب تمام عيار مطرح  نكردهاما در این تشكيالت سياسي، اسالم را به عنوان یک م

که در این تشكيالت افرادی مبارز و فعّال گرد آمده بودند، اما به همين دليل که از نظر مكتبي و مرامي 

ها بود که من به فكر ملتزم به اسالم نبودند، از این که عضو آن بشوم خودداری کردم. در همان سال

ایدئولوژی اسالم در تشكّل یک مكتب تمام عيار افتادم و یک گروه  یک مجموعة فعّال برای شناخت

تحقيقاتي برای بحث در پيرامون حكومت در اسالم به وجود آمد که زیر ضربات رژیم متالشي شد. 

بعد به خارج که رفتم در پنج سالي که در آلمان بودم، باز آنجا برای متشكّل کردن دانشجویان مسلمان 

ا همكاری برادران و خواهراني که در آنجا بودند، اتّحادیة دانشجویان مسلمان، گروه بر پایه ی اسالم ب

آمد. در اواخر کار به چند تا از دوستان پيشنهاد شد که بيایند و یک هستة پاسداران اسالم به وجود

دارند، سياسي تشكيالتي را به وجود بياورند که بتوان آن افراد را از دانشجویاني که آمادگي بيشتری 

جذب کنند. درست همان سال اوّلي که آنجا بودم، این قرار را گذاشتم، بعد آمدم، ولي عملي نشد. در 

که به ایران برگشتم باز دنبال این بودم که تشكيالت سياسي خالصي به وجود بياید، تا سال  23سال 

ک سازمان که مسأ له ی گروه مجاهدین خلق روشن و کشف شد از اینكه مجاهدین خلق ی 51

کردم و آرزو آمدند، خيلي خوشحال شدم و صميمانه تأیيد ميسياسي نظامي اسالمي به نظر مي

ای کردم که بتوانم در داخل جمع آنها حضور پيدا کنم. ولي معروف بودن من و این که یک چهرهمي

نع از این بود که توانست همه جا مرا به آساني پيدا کند مابودم که برای پليس شناخته شده بود و مي

ها و کمبودهای بتوانم به طوررسمي در مجموعه ی اینها شرکت کنم. ولي بعد به تدریج به نارسایي

آن بيانيه را آنها دادند،  52اساسي ایدئولوژی و سياسي در کار مجاهدین پي بردم و وقتي که در سال 

در آن سالها بود که به نظرم رسيد که  ای از آنها بيانية الحادی را دادند، خيلي نگران شدم.یعني عده

ای باید برای ایجاد یک سازمان سياسي اسالمي اصيل تالش کرد. درست در همان سالها بود که با عده

بود که با چند تا از  53هایي بود. تابستان سال از روحانيون مبارز جلساتي داشتيم و کمابيش تالش
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اساس تقوی و ایمان، مبارز بودن و بينش مترقي اسالمي  دوستانمان به فكر ایجاد یک هستة متشكل بر

داشتن و درعين حال خالق اندیشيدن و اسالمي عمل کردن و مبرا از هرگونه گرایش غير اسالمي و 

تفكر التقاطي افتادیم و در نظر داشتيم که این هسته ی روحاني مبارز و متعهد، شاخه ی سياسي و 

ه بتواند یک حزب و تشكيالت نيرومند سياسي درضعف اجتماعي به وجود بياورد و آن شاخ

بود که پایه ی این کار محكم شد. با بعضي از دوستان  57اجتماعي ما پایه گذاری کند. در اوایل سال 

ای از برادران شرکت داشتند و با جلساتي برای تهيه ی مرامنامه و اساس نامه تشكيل دادیم که عده

مختلف اجتماعي صحبت کرده بودیم و مصمم بودیم که موجودیت دوستان گوناگون هم از قشرهای 

این حزب را به صورت مخفي و نيمه مخفي و یا اگر ممكن باشد علني اعالم کنيم و لي در آن زمان 

شد و فكر کرده هنوز فشار رژیم زیاد بود و اعالم کامل آن خطراتي داشت و باید برای آن کوشش مي

های عادی روحانيت قرار بدهيم که واقعاً یک حزب باشد .اما ليتبودیم که آن کوشش را در فعا

ظاهرش تشكيالتي باشد که در کنار روحانيت است. بنابراین در عين این که علني بود، اما به صورت 

های یک حزب نبود. حزب بودنش را مخفي نگه داشته بودیم. مشغول این تدارکات بودیم که فعاليت

شتاب پيدا کرده بود که تمام وقت ما را گرفت و از این کار تا موقع پيروزی گسترده برای انقالب هم 

 « بازماندیم.

های آیت اهلل هاشمي رفسنجاني از دیگر مؤسسان حزب جمهوری اسالمي نيز دربارة زمينه

ریشه ی واقعي حزب در پيش از انقالب است. ما در دوران گذشته هميشه » گوید: تشكيل حزب مي

دیم که تشكيالتي الزم داریم. از آن روزی که فضای سياسي یک کمي به جهت فشار کراحساس مي

مردم به دستگاه باز شد و امكان تماس علني بين نيروها یک قدری بيشتر شد، این خواسته قوی تر 

 « گردید و عطش نيروهای مبارز برای تشكيالت زیادتر شد...

ه آیت اهلل مطهری پيغام فرستادند که ، امام خميني از نجف اشرف ب2953در اوایل سال 

تر گسترش دهند. به همين علت آیت اهلل مطهری و آیت برادران دور هم جمع شوند و مبارزه را جدی

هایي را جهت ایجاد تشكلي فراخور این مرحله از مبارزه با عناصر مبارز و اهلل دکتر بهشتي، تماس

. گرفتند. در ایجاد این تشكل بيش از هر چيز در متعهد روحاني، بازاری، کسبه، تحصيل کرده و ..

تقوی و ایمان و قدرت مبارزه و آمادگي برای فداکاری و بينش اسالم فقاهتي و تبعيت از والیت فقيه 

شد تا بار دیگر انحرافات و اشتباهات گذشته تكرار نگردد و در ضمن بتواند از همه ی دقت مي

تعداد و امكان در ميدان مبارزه استفاده نماید. در این رابطه نيروهای موجود در جامعه به فراخور اس
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ای تشكيل شد که محور آنها آیت اهلل بهشتي جلساتي با شرکت سه گروه روحاني، دانشگاهي و موتلفه

های پایاني حيات رژیم پهلوی، تأسيس حزب تا و مطهری بودند. اما با اوج گيری مبارزات در سال

 (95-21: 2932ملي نشد.)کاوشي،پس از پيروزی انقالب، ع

 اسالمیضرورت تأسیس حزب پس از پیروزی انقالب 

با ورود امام و مسلّم شدن پيروزی قریب الوقوع انقالب اسالمي، ضرورت تشكيل حزب، آن 

 11هم حزبي که مناسب برای مرحلة پس از پيروزی باشد بيشتر مطرح گردید و با پيروزی انقالب در 

رت تشكيالتي که بتواند همة عالقه مندان به انقالب را جمع کرده و جهت ، شدت ضرو2957بهمن 

 آشكار شد. هدهد برهم

حجت االسالم دکتر باهنر از مؤسسان حزب جمهوری اسالمي، دربارة احساس ضرورت   

هایي که با امام صورت گرفته در بعضي از مالقات».... گوید: تشكيل حزب بعد از پيروزی انقالب مي

شود و معلوم بود که ضرورت تشكيل حزب بعد از یشان باز خواستند که چرا حزب اعالم نميبود، ا

پيروزی را ایشان بسيار احساس کرده بودند. در حالي که قبل از پيروزی به این اندازه اعالم حزب 

ضرورت نداشت. به خاطر اینكه بسيج عمومي مردم در برابر رژیم یک نوع همبستگي و انسجام و 

ها به طور گسترده و وسيع در سراسر وع شبكه ی وسيع ارتباطي پدید آورده بود. تصميم گيرییک ن

توانستند رسيد و مردم با آن حالت پرخاش که نسبت به شاه و جنایاتش داشتند، ميکشور به اطالع مي

بين سریع اقدام بكنند و تصميم بگيرند و در واقع یک نوع شبكه ی نامرئي حزبي در سراسر کشور 

ماند و باقي گردانندگان مبارز وجود داشت و مطمئنّاً این حالت بعد از پيروزی و به آن صورت نمي

بود. برای اینكه محيط باز شده بود و دیگر آن حالت بسيج و پرخاش بر یک نقطة خاص از بين نمي

نش ها و رفته بود. بنابراین دورة آزادی بود و قشرهای مختلف اجتماعي افكار خودشان را بي

ای برای کردند و طبعاًمحيط گستردهها و موضع خودشان را به صورت های مختلف ابراز ميبرداشت

های مختلف بوجود آمده بود. جلوگيری از پراکندگي نيروهای ها و دستجات و جناحتشكيل گروه

المي به کرد که در این شرایط به سرعت یک حزب اسالمي در خطّ انقالب اسبسيج شده، ایجاب مي

رهبری امام اعالم موجودیت بكند که بتواند بيشترین نيروهای مبارز را در بر بگيرد و از پراکندگي و 

از هم گسيختگي این نيروهای بسيج شده جلوگيری کند و یا ازترس این که به دام این و آن گروه 

حزب را اعالم  چرا"ند: کردند و ميفرمودچپ و راست بيفتد. براین اساس امام بازخواست مي

 (29-25. ؟ )همان:"کنيد.نمي
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آیت اهلل دکتر بهشتي از مؤسسان حزب نيز دربارة ضرورت تشكيل حزب بعد از پيروزی 

شود، نوبت به تداوم انقالب، مدیریت، برنامه ریزی در وقتي انقالب پيروز مي»... گوید:انقالب مي

صادی، اجتماعي، خانوادگي، بهداشتي و های مختلف روحي و معنوی، فرهنگي، آموزشي، اقتزمينه

ریزی کشاورزی، صنعتي، بازرگاني، داخلي و رسد. در بخش اقتصاد نياز به برنامهامثال آنها مي

باشد و همه ی اینها احتياج به نيروهای ساخته شده ی کار آمد دارد.نيروهایي که با هم خارجي مي

شود. اگر همة نيروها بر مبنای ایدئولوژی هنگ ميهایشان ناهماهمفكر باشند. وگرنه ، برنامه ریزی

کند و ای برای خودش یک آهنگ پيدا مياسالمي، اسالم اصيل و زنده نباشند، در نتيجه هر برنامه

هماهنگ در جهت تداوم انقالب به وجود  ها حرکت و تالشيشود از مجموعه ی این برنامهنمي

امروز تشكيالت مملكتي الزم دارد و این تشكيالت اگر آورد. مسأله این است که ادارة یک جامعه، 

خطّ فكری اسالمي اصيل، خطّ سياسي مستقل و نقطه نظرهای حساب شده و صحيح و روشن 

تواند کار یک تشكيالت را خوب انجام بدهد،  عمل هماهنگ اقتصادی و اجتماعي نداشته باشد، نمي

های ني که در زندگي امروز بشر هست، راه حلبه وجود بياورد، در برابر مسائل و مشكالت فراوا

تواند خوب عمل و عكس العمل متناسب و هماهنگ عرضه بكند و حتّي در مقابله با دشمن هم نمي

خواهيم حزب را اول معنا بكنيم، بعد ین معني است. ما ميامناسب و هماهنگ داشته باشد. حزب به 

يگيریم. حزب به معنای تشكل است. شكل دادن و درباره ی این  که آیا الزم است یا نه تصميم م

 .(51-27)همان:« شكل گرفتن برای نيروها..

مؤسسان حزب جمهوری اسالمي نيز در مقدمه ی  مرامنامه و اساسنامه ی حزب جمهوری 

اکنون »اند: اند و در این زمينه آوردهاسالمي به ضرورت تأسيس حزب پس از پيروزی انقالب پرداخته

نگریست، در ميان آتش و خون به گ اسالمي ایران که شرق و غرب ناباورانه بدان ميانقالب بزر

نخستين پيروزی خود رسيده است... ما اکنون در برابر دستاوردهای وصف ناپذیر قرار داریم... 

های نخستين را مهمّترین و فوری ترین مسأله آن است که آن را چگونه پاسداری کنيم؟... گام

ایم، اکنون نوبت آن فرا رسيده است که دوّمين و دشوارترین حصار بزرگ را شكسته ایم،برداشته

های گشوده ها، حراست از پایگاهبخش مبارزة خود را آغاز کنيم. مبارزه با ضد انقالب، مبارزه با توطئه

ني های فتح نشده، زنده نگاهداشتن اميد و اطمينان در مردمي که پس از دوراشده و گشودن پایگاه

چشند، تداوم بخشيدن به حرکت، حرکت به سوی جامعة توحيدی، طوالني، طعم پيروزی را مي

جامعة آباد و آزادکه  در آن، خودکامگي و ستم، تبعيض و استبداد نيست و انسان به درستي و فقط 

واره های صد سال اخير ایران باید همه را قانع کرده باشد که ما همبندة خدا است. ... تجربة جنبش
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ایم.. ایجاد تشكيالتي نيرومند و ضربه ی بزرگ را از سوی فقدان یک تشكيالت نيرومند و خورده

تواند حرکت انقالبي ملت سامان دادن به نيروهای فعّال و ایجاد انسجام و انضباطي آهنين است که مي

غارت دشمن را به درستي تداوم بخشد و جنبش را از خطر انهدام و دستاوردهای آن را از خطر 

مصون بدارد. روزی که گردونة هميشه پویندة مبارزة ملت در خطّ یک تشكيالت و سازماندهي 

توانند به آن نزدیک شوند و آن را تهدید انقالب نمي شمناناستوار بيفتد، اطمينان باید داشت که  د

 (52-51همان:«)کنند...

تأسيس حزب را پس از  های آموزشي خود نيز ضرورتحزب جمهوری اسالمي در جزوه  

هنگامي که حزب جمهوری اسالمي، اعالم موجودیت » کند:پيروزی انقالب اسالمي این گونه بيان مي

ای که اش قرار گرفته بود. لحظهترین لحظات تاریخ صد سالهترین و حساسکرد، کشور ما در بحراني

استعمار خارجي بود، پيروز شده ملّت ستمدیده و مستضعف ایران بر استبداد داخلي که دست نشاندة 

ترین چيزی که در این فراز حساس تاریخي به دست آورد، آزادی و رهایي از سلطة بود ،کوچک

عظيم ترین استثمار جهاني در منطقه بود. در این لحظة سرنوشت ساز که یک انقالب در حال 

هور خود تحقق بخشد و تر به ظثمربخشي بود، حزب این ضرورت را احساس کرد که هر چه شتابنده

رسالت خود را در جهت تأکيد بر تداوم انقالب و جلوگيری از هر نوع تحجر و توقّف در یک مرحله 

که بر حسب تجربة تاریخي، خود به خود عامل ارتجاع و انحراف خواهد شد، ایفا کند. زیرا از جمله 

است و دیگری انحراف انقالب  کند، یكي  توقّف و رکودبزرگترین خطراتي که انقالب را تهدید مي

از مسير خود. توقّف و رکود در انقالب عبارتست از این که انقالب در یک مرحله درجا بزند. مثالً 

یک دولت اسالمي سرکار بياید وما هم به آن دلخوش باشيم و حس کنيم که کار به پایان رسيده، با 

روابط اجتماعي و اقتصادی، به وجود بياید ولي اینكه یک سلسله کارهای انقالبي، حتّي در زمينة تغيير 

همه جای جامعه را فرا نگيرد و ما به همين مقدار قانع باشيم. انحراف انقالب هنگامي است که جهت 

های ها و سلطهگيری اسالمي و خطّ اسالمي کور شود یا به راهي دیگر برود. استقالل از قدرت

ها و همچنين برقرار ساختن حكومت این قدرتسياسي شرق و غرب و خارج شدن از زیر یوغ 

باشد و این به هر نحوی تغيير اسالمي بر اساس جهان بيني الهي از عناصر اصلي انقالب ما بود و مي

شكل دهد یا از بين برود، انحراف از مسير اصلي انقالب است. در برابر انقالب ما این دو فاجعه ی 

الزم است که جلوی پدید آمدن این فاجعه ها را بگيرد. آیا این احتمالي وجود دارد. بنابراین نيرویي 

تواند گردش چرخ انقالب را تداوم بخشد؟ و کدامين قدرت است که مانع توقّف نيرو چيست که مي

و رکود یا انحراف انقالب شود؟ هر گروهي حق دارد ادّعا کند که او قدرت تضمين کنندة بقای 
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ه عنوان افرادی که به این انقالب دل بسته بودند و برای انقالب انقالب است .ولي مؤسسّين حزب ب

به قدر ارزش کلّية آرمانهای حاکم بر ذهن انسان ارج و ارزش قائل بودند، حسّ کردند باید این نيرو 

 (59-52همان:«)و قدرت به وجود آید و حزب با همين عقيده اعالم موجودیّت کرد.

 نحوة تأسیس حزب جمهوری اسالمی 

به 13/22/2957ب جمهوری اسالمي یک هفته پس از پيروزی انقالب اسالمي ودرتاریخحز

طوررسمي موجودیّت خود را اعالم کرد.در آن روزها بحث بر سر این بود که مؤسسّين از سه گروه 

انتخاب و موجودیّت حزب را رسماً اعالم « کسبه و بازاری»و « تحصيل کرده و دانشگاهي»، «روحاني»

ها کامالً شناخته شده نبودند و از آنجا که بالفاصله پس از پيروزی انقالب هنوز چهره کنند، اما

توقعات و ادعاهای بسياری از افراد سرشناس ممكن بود مشكالتي پدید آورد، لذا تصميم گرفته شد 

د که پنج نفر از روحانيون شناخته شده که مورد تأیيد امام و همة اقشار ملت بود، هيأت مؤسس باشن

و تأسيس حزب جمهوری اسالمي را رسماً اعالم کنند. بدین ترتيب آیت اهلل بهشتي، آیت اهلل 

ای، حجت االسالم هاشمي رفسنجاني، حجت االسالم باهنر، و آیت اهلل موسوی اردبيلي به خامنه

عنوان هيأت مؤسس، تأسيس حزب جمهوری اسالمي را به طور رسمي اعالم کردند. )انگيزه ی 

 (13-92: 2952موضع گيری حزب، تشكيل و

بهمن یک هفته بعد از پيروزی انقالب  13ما در روز »... گوید: دکتر باهنر در این زمينه مي

تأسيس حزب را اعالم کردیم و از آنجا که باید گفت ناگهان مواجه با این موقعيّت شده بودیم و در 

شناسایي شده بودند، منتهي این تردید وجود  واقع بایستي گفت غافلگير شده بودیم. البتّه افراد زیادی

داشت که آیا اعالم این افراد مواجه با چه نوع قضاوتي و موضع گيری از طرف قشرهای مختلف 

شود . چون ممكن است احياناً فردی یا افرادی مورد توافق و پسند بعضي شود و مجال این نبود. مي

ئت مؤسس، حزب را اعالم کنند تا این فرصت از از این رو قرار شد که همان پنج نفر روحاني هي

 (99همان:«)دست نرود.

در عين حال سه یا » کند: آیت اهلل دکتر بهشتي نيز نحوة تأسيس حزب را این گونه بيان مي

چهار ماه مانده به پيروزی، درست همان ایامي که امام در عراق تحت فشار بودند و به دنبالة این فشار 

ای از مرامنامه و اساسنامه پيش امام فرستادیم كي از دوستان را با این پيام و با نمونهبه پاریس رفتند، ی

که با امام صحبت کنند و نظر ایشان را هم راجع به این تشكيالت بپرسند و آن دوست ما که امكان 
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د با تهية گذرنامه یعني ویزای عراق برایش نبود با چه دشواری ها به سوریه رفت تا از آنجا بتوان

گرفتن برگة عبوری به عراق و سپس به نجف رود، ولي این برگه دیر به دستش آمد و نتوانست به 

آساني این برگه را پيدا کند و حدود دو روز قبل از حرکت امام از نجف، به نجف رسيد. پس از رفتن 

مسائلي که با امام امام به پاریس من هم از اینجا برای زیارت و دیدن امام به پاریس رفتم و از جمله 

مطرح کردم این بود که ما یک چنين فكری داشتيم و برادرانمان آقای طاهری خرم آبادی و آقای سيد 

حسن طاهری که آمدند نجف با شما مطرح کردند. ایشان فرمودند: بله مطرح کردند ،اما نشد که کامالً 

به شرطي است که خيلي شما را از بحث بكنيم. من با ایشان مفصّل صحبت کردم. ایشان فرمود:  این 

واجبات روزمره ی انقالب باز ندارد. بعد از آنكه به ایران برگشتيم، تا پس از پيروزی گرفتار کارهای 

روزانه انقالب شدیم.پس از پيروزی بار دیگر هم مطلب را برادرمان آقای رفسنجاني با امام مطرح 

ساعد و موافق دادند. بعد از یكي دو روز بود که کردند و نظر ایشان را جویا شدند و ایشان نظر م

پس چه شد و اصرار داشتند که زودتر اعالم  آقای هاشمي با ایشان مجدداً مالقات کردند. اما پرسيدند

 (91-99همان:«)روز پس از پيروزی،تشكيل حزب را اعالم کردیم... 2یا  7بشود و لذا ما در حدود 

گوید: ل نحوة تأسيس حزب به دست  پنج نفر روحاني ميآیت اهلل بهشتي همچنين دربارة عل

ای از آقایان در همان ماههایي که ما برای تشكيل یک حزب اسالمي مشغول مطالعه بودیم، با عده» 

گویم آقای محمد علي موحّدی کرماني، آقای محمد جواد روحانيون، همان هسته روحانيوني که مي

ملشي، آقای طاهری خرّم آبادی، آقای واعظ طبسي در مشهد، کرماني، آقای مشكيني، آقای رباني ا

آقای هاشمي نژاد، آقای مؤمن در قم و بعضي از دوستاني که در روحانيّت بودند و با ما همكاری 

ای از داشتند. نظير آقای مهدوی کني در تهران و آقای سيد محمد موسوی خوئيني و همچنين عدّه

مطرح کردیم .ما فكر تشكيل حزب را حتّي به آقای مهندس  دوستان غير روحاني این مسئله را

بازرگان، آقای دکتر سحابي، آقای عزت سحابي، آقای فریدون سحابي، آقای مهندس توسّلي و آقای 

ای ای از این دوستان تحصيل کرده وعدهآقای مهندس کتيرائي شهردار فعلي تهران وعدّهدکتر عالي و

های مبارزاتي بودند نيز در ميان گذاشته بودیم. ستند و سابقاً در فعاليتاز دوستاني هم که در اصناف ه

همچنين با آقای دکتر آیت و آقای عسگر اوالدی و مرحوم عراقي و آقای اسالمي و آقای پيمان هم 

ای و آقای دکتر باهنر و آقای در ميان گذاشته بودیم و بنا بود در آن هسته ی اصلي من و آقای خامنه

وئيني و آقای دکتر پيمان بيش از همه روی تهيّة مرامنامه و اساسنامه و تشكيالت و نقطه موسوی خ

نظرها با هم کار کنيم. به طوری که با آقای دکتر پيمان در این کار جلسات زیادی داشتيم و با هم 

یّت کردیم که آن چيزها نتيجه ی کار مشترك ما چند نفر بود. موقع اعالم موجودچيزهایي تهيه مي
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گویم،  خيلي فكر کردیم که چگونه این کار را بكنيم. سرانجام یک راه حزب قبل از پيروزی را مي

های مختلف اجتماعي ای حدود چهل تا پنجاه نفر از گروهحل به نظرمان رسيده بود که یک مجموعه

ی دیگر باشد و اعالم موجودیّت کنند که حدود یک سوّم آنها از روحانيون مبارز و دو سوّم از قشرها

ها فكر کرده بودیم که همين دوستان از بين خودشان چند نفر را برای اعالم حتّي برای تعيين این

تأسيس انتخاب کنند. در یک مورد گفتيم که اعالم کردند، ولي عمالً دیدیم که به اشكال برخورد 

دیگر نتوانستيم این کار را  کردیم و متوقّف شد تا این که شتاب انقالب ما را از این کار بازداشت و

کشد و با دنبال کنيم. پس از پيروزی دیدیم که اگر بخواهيم همين طرح را دنبال کنيم مدتها طول مي

آورد، ممكن بود این کار عملي نشود.این هایي که تجربه کرده بودیم انقالب برایمان پيش ميگرفتاری

کردیم، یعني آخر بيشتر روی این کار فعاليت ميبودکه تصميم گرفتيم ما پنج نفر که در آن ماههای 

ای، آقای هاشمي رفسنجاني، آقای باهنر و آقای موسوی اردبيلي، که بهتر بود ما بنده، آقای خامنه

چهار نفر بودیم ولي چون آقای موسوی در کارهای عملي با ما همكاری داشته، به ایشان هم گفتيم. به 

یشان عالقه نشان نداده بودند. به این دليل ماپنج نفر گفتيم آقای مهدوی کني هم گفته بودیم، ا

کنيم .یكي از مسائلي که درباره تأسيس حزب جمهوری اسالمي موجودیت حزب را صریحاً اعالم مي

از همان روزهای اوليه از سوی افراد و گروههای دیگر جامعه مطرح مي شد، علّت انتخاب نام 

 (95-92ان:جمهوری اسالمي برای حزب بود. )هم

به نظر من این اصالً حسن » گوید:دکتر باهنر در مورد علّت انتخاب این نام برای حزب مي

های به تدبير و هوشياری تبليغاتي و اجتماعي یک حزب هست که بتواند درست در مسير خواسته

ه حزب را حقّ یک ملّت و شعارهای به حقّ یک مبارزه حرکت کند و ما از آنجا که واقع امراین بود ک

در متن انقالب و در بستر اصلي و راستين انقالب مي دانستيم، یعني نظر این نبود که جناحهای 

های انتقاد کننده و یا دارای خاصّي را در حاشية این بستر انقالب جلب کرده باشد، به صورت گروه

قالب بود و لذا های انقالب بود در بستر انهای خاص فرد.حزب از پدیدهها و ایدئولوژیموضوع

ترین، شایسته ترین و آشناترین شعار و اصطالحات استفاده کند. بلكه اگر یک بایستي از ملموس

گروه یا یک حزب مارکسيستي با داشتن ایدئولوژی غير اسالمي آمده بود واز پوشش اسالمي و 

سته به شوروی از بينيد بعضي از احزاب چپ و وابانقالب استفاده کرده بود، همانطوری که االن مي

کنند جای این بحث های مسلمان و شعارهایشان استفاده مياحساسات و یا مسير حرکت عمومي توده

بود. اما اگر حزب، حزبي بوده که از متن انقالب جوشيده، باید از مأنوس ترین شعارها و اصطالحات 

ک موضع گيری فریبكارانه است هم استفاده کند و این استفاده ی تبليغاتي صحيح و به موقع، غير از ی
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هایش است و و فراموش نكنيد که حزب یكي از عناصرش، آن تشكيالت وسيع تبليغاتي و جاذبه

بود های اجتماعي است. بنابراین اعتراض وقتي وارد مياستفاده  ی صحيح و بجا از مكان و فرصت

د و بعد از این اصطالح بوکه ایدئولوژی و راه حزب و موضع حزب بر خالف جمهوری اسالمي مي

کرد، ولي وقتي ایدئولوژی و موضع ،درست در بطن جمهوری اسالمي است، چرا از این استفاده مي

 (93-22همان:«)اصطالح به عنوان یک وسيله ی صحيح و بحقّ تبليغاتي استفاده نكند؟

 روند تهيه ی مرامنامه و اساس نامه از دیدگاه آقای خامنه ای

از مؤسسان حزب دربارة روند تهيه مرامنامه و اساسنامه ی حزب جمهوری  ایآیت اهلل خامنه

ای را جلوی ما گذاشتند و گفتند که ما این را آقای باهنر یک مرامنامه و اساسنامه»گوید:اسالمي مي

ایم. شما نظرتان را بگویيد و خبرش را به ما بدهيد. یک طرحي دربارة حكومت در اسالم تهيه کرده

یكي دو تا طرح دیگر هم بود که به ما دادند و گفتند که شما فراغت و فرصت زیاد دارید، داشتند و 

 2957اش را به تهران بفرستيد... کار به این ترتيب ادامه پيدا کرد تا این که سال بحث کنيد و نتيجه

دادند که ما شد.. باالخره در همان اوقات شلوغي کميته استقبال، بقيه  به من و شهيد باهنر مأموریت 

بيایيم اساسنامه و مرامنامه را تمام کنيم.چون طرح آن ریخته و تنظيم هم شده بود و یک بازبيني نهایي 

الزم داشت. این مأموریت به من و شهيد باهنر داده شد و باید بگویم که بيشترین کارش را شهيد 

ساعت کار انفرادی  25الي  21باهنر کرد. ایشان بسيار آدم پر کار و خستگي ناپذیری بود. گاهي 

کرد.البته الزم بود در خانه ای باشيم که نزدیک کميتة استقبال باشد و دوستان ما در آن دور و مي

اطراف خيلي بودند و من آن موقع خانه نداشتم. تازه از مشهد آمده بودم و در منزل شهيد صادق 

ز و قدیم و خالص ما بود. چون منزل های مبارتن که از بهترین چهره 71اسالمي بودم، شهيدی از 

امني بود. البته در تنظيم آخرین بندهای مرامنامه از آقای حجتي کرماني هم که آن وقت در تهران 

بودند، خواستيم که به ما کمک کنند. روزهای شيرین من آن روزهاست که آخرین کارهای اساسنامه 

دیم.روزهایي که تازه انقالب پيروز شده بود. دارا با شهيد باهنر در منزل شهيد اسالمي انجام مي

داد. در این جو شلوغ ، ای یک حادثه رخ ميدوستان هر کدام به کاری مشغول بودند و در هر دقيقه

قرار شد که اساسنامه را تمام و حزب را اعالم کنيم.. بعد از آن اساسنامه را در اختيار دوستان گذاشتيم 

ن توحيد تشكيل دادیم. اساسنامه را برای بار آخر اصالح و یک و یک جلسه ی پنج نفری در کانو

اعالميه نيز تهيه کردیم و بعد من اساسنامه را خدمت امام بردم. امام هم نظر موافق داشتند. اعالميه و 

 (35-32: 2931مرامنامه و اساسنامه ی حزب،«.)( منتشر کردیم2957اساسنامه را در اول اسفند )
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 احدهای حزب جمهوری اسالمی بودجه ی نشریات و و

ها و جامعة یكي از مسائلي که از ابتدای تأسيس حزب جمهوری اسالمي از سوی گروه

 شد، نحوة تأمين بودجة حزب بود.سياسي ایران مطرح مي

مند تأمين بودجه  ی حزب از کمک افراد عالقه» گوید:آیت اهلل بهشتي دربارة این مسأله مي  

مند سش پنج چهرة روحاني بودند و این روحانيون سالهاست که با افراد عالقهدانيد مؤسميشود و مي

های تبليغاتي کردند، کتاب منتشر کردند، و فداکار، مسجد ، پل ، مدرسه و حمّام ساختند، فعاليت

های اسالمي بودند و چون های مردمي برای جلب بودجهکتابخانه درست کردند، بنابراین دارای پایگاه

های اسالمي دارد، اجازه هم دارد که از وجوهات شرعيه برای زب اسالمي است و فعاليتحزب، ح

اند. ولي اساساً حزب بر پایة حقّ این کار مصرف کندو مقداری را هم اعضای آن پرداخت کرده

ها چگونه اند.این پولها و بودجهریال را آغاز کرده 211عضویت اعضا باید کار کند وماهي حداقل 

شد؟ توسط ملّت، ملّتي که آرمان وهدف دارد، منتظر است که در خدمت به انقالب باشد و مي تأمين

تواند، کمک کند.حزب جمهوری اسالمي پس از تأسيس اقدام به چاپ نشریّاتي و تا هر قدر که مي

کرد که روزنامه ی جمهوری اسالمي به عنوان ارگان حزب، مجلّة عروه الوثقي که به صورت دو هفته 

نامه بود برای دانش آموزان و جوانان، صالحان زنده به صورت هفتگي برای کارگران و پيک شكوفه 

ها برای کودکان از آن جمله بودند. روزنامه ی جمهوری اسالمي به لطف خدا، اوّلين روزنامه بود. از 

مة انقالب ها در پي چاپ روزناخواستند و از طرف دیگر ليبرالیک طرف مردم روزنامة اسالمي مي

های دفتر مرکزی، چند تا اطاق گرفتيم بودند و با یک امكانات خيلي زیاد وما در یكي از اتاق اسالمي

و مشغول چاپ روزنامه شدیم.. اوّلين شماره که چاپ شد، مصادف بود با اولين روزی که ما در 

به شورای انقالب و شورای انقالب شرکت کردیم. من ده عدد از آنها را دست خودم گرفتم و رفتم 

اولين کسي که روزنامه را از دست من گرفت، بني صدر بود. به خاطر اصرار و حرکتي که داشت که 

شد نيروهای اسالمي با هم حرکت روزنامه ی انقالب اسالمي را چاپ بكند. البّته آن موقع سعي مي

کردند که خودشان د و فكر ميکردنکنند. اما آن گروه هميشه با حالت تحقير آميزی با ما برخورد مي

 (91-95: 2931.)کاوشي،"آموزان استاوّلين نشریة مكتبي دانش جلو هستند... مجّلة عروه الوثقي

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني نيز دربارة نقش نشریّات حزب در طول جریانات و پس از  

شد، تنها دها نشریه منتشر ميدر آن دوران بسيار پر هياهوی بعد از انقالب که ص»... گوید: انقالب مي

هایي که خطّ انقالب و شعارهای اصلي انقالب را حفظ کرده و نسبت به مخالفين و منحرفين نشریه
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افشاگری کرده، جرائد حزب جمهوری اسالمي بود و هميشه در این مدت مانند چراغي 

گری مخالفان انقالب و خط درخشيدند ، اما انصافاً تداوم راه انقالب و حفظ اصالت اسالمي و افشامي

حزب جمهوری «دار بودند...جمهوری اسالمي عهدهدادن به مردم، خصوصاً جوانان را، نشریات حزب 

اسالمي از واحدهای مختلفي چون واحد خارج از کشور، تبليغات، خواهران، اردوها و امداد، عقيدتي، 

اخه ی دانش آموزی و ... سياسي، شناسایي، پيگيری، شاخه ی کارگری، واحد دانشجویي ، ش

 (21برخوردار بود.)همان:

 چرا حزب جمهوری اسالمی منحل شد؟ 

مي دانيد دبير کل اول حزب، شهيد بهشتي بود که ایشان شهيد شدند . دبير دوم حزب مقام 

دبير کل سوم  بود. ایشان رئيس جمهور و بعد رهبر شدند و از آن دبير کلي کنار رفتند .رهبری معظم 

شهيد شد که به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود و همراه رئيس جمهوری در دکترباهنر هم یعني

انفجاری شبيه هفتم  تير شهيد شدند. حزب، حزبي بود که مورد هدف ، بغض و کينه ی  دشمنان 

نظام جمهوری اسالمي بود و دائماً به او ضربه وارد مي کردند . این وضعيت باعث شده بود که بعد از 

بزرگواران ، تا حدودی حزب  به شكل اوليه ی خودش نتواند یک  محوریت قاطع و قوی داشته  این

و جاهای مختلف، بعضاً بوسيلة اعضای حزب یا قریباً ضعيف شده بود .لذادرشهرستان هاباشد و ت

روز طرفداران حزب نوعي اختالف نظرها بروز پيدا کرده بود. به ویژه بين آقایون روحانيون و علما و ب

اختالفات به حضرت امام رحمت ا... عليه کشيده شده بود  و نوعي نگراني در ذهن ایشان بوجود 

وجود آید. بنابراین ه آمده بود. صرفاً از این بابت که مبادا ميان علما و فضالی روحانيون اختالفي ب

هاشمي هلل اشود  لذا جناب آیت د که این قضيه  یک جوری حل و فصل خود امام نظرشان این بو

رفسنجاني و مقام معظم رهبری، هر دو از امام خميني )ره( رهنمود خواستند. بدین جهت پس از آن 

شاید بر اساس نظر امام خودشان اعالم کردند که ما فتيله ی حزب را پایين کشيدیم .یعني به این 

ام شد.حزبي شيوه حزب را تعطيل کردند. د رحقيقت به این شكل حزب جمهوری اسالمي  کارش تم

که تا آن موقع عامل وحدت و یكپارچگي بود، نباید به حالتي مي رسيد که تبدیل شود به کانون 

کشمكش و بيشتر باعث افتراق شده و بستری برا ی اختالف نظر گردد. بطور سر بسته این را هم مي 

ه حزب مؤتلفه گویم در شورای مرکزی حزب هم تقریباً سه طيف بوجود آمده بود: طيفي که تبدیل ب

شد و طيفي که به ميرحسين موسوی و افراد دیگری تا حدی شبيه ایشان از لحاظ فكری و گرایشي 

مربوط مي شد و سومين طيف، افرادی که نسبت به دو طيف متعادل بودند که بعداً حزب تمدن 
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دی حزب . این طيف بنهستند اسالمي را بوجود آوردند که در حال حاضر در دایره ی اصول گرایان

 (          25-23: 32را تهدید مي کرد.لذا تعطيل آن به صالح بود یا اینگونه به نظر مي رسيد.)محمودی،

 سسان حزب جمهوری اسالمی مؤ 

یعني یک هفته پس از پيروزی انقالب  13/22/2957حزب جمهوری اسالمي در تاریخ 

د حسيني بهشتي، ت اهلل سيد محماسالمي، اعالم موجودیت کرد. اعضاء موسس این حزب آقایان آی

 اکبر هاشمي ای، حجت االسالم محمد جواد باهنر، آیت اهللعلي حسيني خامنهآیت اهلل سيد 

سيد عبدالكریم موسوی اردبيلي بودند. )روزنامه ی جمهوری  رفسنجاني و آیت اهلل

 (9: 319ش29/2/31اسالمي،
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 7506 تا هفتم تیر ماه سال 7531

 
 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 تشکیالت وتبلیغات سازمان مجاهدین خلق پس ازپیروزی انقالب اسالمی  

 19،طي اطالعيه ای به تاریخ «جنبش ملّي مجاهدین»درست یک روز پس از پيروزی انقالب 

عضو »را برای  اعالم موجودیت کرد وآمادگي  خود« به منزله ی ارگان سياسي مجاهدین» 2957بهمن 

خویش را از « حمایت کامل»اعالم نمود.مسعود رجوی وموسي خياباني،طي اطالعيه ای«گيری 

تشكيالتي که خود وهمفكرانشان پدید آورده بودند،آشكار ساختند. ساختمانهای ستادی سازمان 

و درتهران وشهرستانهامراکزجنبش شناخته شدندکه ضمن ایجادنوعي تمایزواهميت سازمان پوشش 

علني وورودی تشكيالت اصلي سازمان نيز به شمار مي آمدند.این اولين اقدام گروهي  محمل رویه ی

مي ناميدند و « مجاهدین آزاد شده »خود را 2957بهمن  11بود که به گواهي اسناد ومدارك تاپيش از 

 (297: 1،ج2923فعاليت کردند.)سازمان مجاهدین خلق ،«سازمان مجاهدین خلق»از این به بعد با نام 

 روند توسعة سازمان،پس از پیروزی انقالب اسالمی 

پس از پيروزی انقالب اسالمي ایران،نيروهای کم شمار تشكيالتي سازمان،که زندانيان آزاد 

شده بودند،به طور فعّال  وارد صحنة سياسي کشور شدند وجذب نيرو وسازماندهي را آغاز کردند.به 

البي موجود،باتوجه به مواضعي که سازمان اتخاذ مي کرد وبه علت وضعيت خاص جامعه وجوّ انق

در ایدئولوژی واندیشة سازمان ، بدبيني وبي اعتمادی رو به افزایشي نسبت به «التقاط»دليل وجود

 (297سازمان در جامعه وجود داشت. )همان:

(طرح رادیكال واغراق آميز مطالبات اقشار محروم 23در )نشریه ی بازوی انقالب، ش:

اجتماع ودامن زدن به انتظارات غير واقعي وخارج از ظرفيت نظام نوپای جمهوری اسالمي در اولين 

ماه های پس از انقالب،یكي از شيوه های اصلي سازمان در تبليغات سياسي واجتماعي آن هنگام 

 (292بود.) همان: 

ر گروه ها سازمان در هر مرحله از تبليغات خود،درانتخاب شيوه های تبليغاتي از سای

خودرامنادی  روانشناسانه تر عمل مي کردوبا ترسيم دواسالم توحيدی مجاهدین واسالم ارتجاعي

 (      293نمو د وجریان های اسالمي پيرو خط امام را در جبهه ی ارتجاع قرار مي داد. )همان: مي توحيد
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 نفوذ در مراکز حساس نهادهای جمهوری اسالمی

بود.نفوذ « خط نفوذ »برای براندازی حاکميت جمهوری اسالمي ،جدی ترین تاکتيک سازمان 

در نهادهای حساس نظام از قبيل دادسراها و دادگاه های انقالب ، سپاه پاسداران و کميته های انقالب 

 (222اسالمي ، وزارتخانه های مهم ، نخست وزیری و شورای امنيت کشور . )همان:

 بهزاد نبوی در این باره چنين گفته است :2931ال تيرماه س ،درروزنامه ی جمهوری اسالمي

یک مسئله ای که در این مورد مطرح است و مردم باید در جریان قرار بگيرند ، وجود عوامل نفوذی "

دشمن در حزب ]جمهوری اسالمي [ ، نخست وزیری و دادستاني است .... این طور آدم ها ]منافقين 

حمایت قوی دولت موقت و بعدش بني صدر برخوردار بودند  نفوذی [ از همان اول نفوذ کردند و از

 (221 )همان:"... 

 جاذبه ی امور اطالعا تی برای سازمان

محور فعاليت های سازمان بود . « اطالعات » پس از پيروزی انقالب نيز پنهان کاری و 

، اینها  درست در زماني که مسئوالن و نيروهای جمهوری اسالمي درگير کارهای اجرایي بودند 

نفوذی های خود را در سپاه و مراکز اطالعاتي نظام ، تثبيت مي کردند و در فكر بردن اسناد سری 

 (229بودند . )همان:

 اولین اقدامها درپی فرمان امام خمینی

با پيگيری شورای انقالب ، روند تصفيه ی نفوذی های سازمان از دادسراها و دادگاه های 

ادامه داشت . این تصفيه ها  البته ناقص بود و  52آغاز شد و تا خرداد  57انقالب ، از اواخر اسفند 

حضور عناصر سازمان در سمت های غير قضایي کماکان دوام یافت . تصفيه ی این  گروه در واقع  

 (222در جهت تعدیل شرایط دادگاه ها و پيشگيری از اجرای احكام عجوالنه قرار داشت.)همان:

 ی اجتماعیله ی شورشگرآغاز مرح

در اوج 2952فرودین  13در تاریخ  11سازمان طي اطالعيه ی سياسي  نظامي شماره 

را مطرح کرد . روحيه ی شورشگران اقتضا مي کردکه جامعه « جنگ داخلي » همبستگي ملت، خطر 

 (253را در آستانه ی جنگ داخلي ، کشمكش و تضادهای حل نشدني بنمایانند . )همان:
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 75عد از خرداد تهاجم های جدید ب

فعال تر از گذشته  52به نظر مي رسد یک عامل عمده باعث شد که سازمان از خرداد ماه 

اجتماعي شود و با گسترش ميتينگ ها و سخنراني ها در جهت گسترش  –وارد صحنه ی سياسي 

ي در پایگاه  اجتماعي تالش کند. تالش برای تغيير معادلة قدرت .این رویكرد که ناشي از شتابزدگ

تاکتيک اجتماعي و تحت تأثير تحوالت سياسي داخلي و عدم استقرار و انسجام کامل قدرت 

حاکميت  جدید بود ،حاکي از این تصور سران سازمان بود که مي توانند با استفاده از فرصت و 

اعمال فشار گستردة اجتماعي و تبليغي ، معادالت موجود قدرت را بر هم زنند و خود به عنوان 

 (253ترناتيو اصلي یا نوك پيكان جبهة چپ بر بخش های اصلي حاکميت نوپا سلطه یابند. )همان:آل

 تهاجم های بعد از تسخیر سفارت آمریکا 

توسط دانشجویان پيرو خط امام ،  2952آبان  29بعد از تسخير سفارت آمریكا د رتهران در 

ریكا و راه اندازی بحث های خياباني که به هواداران سازمان با انجام تظاهرات مقطعي در ضدّیت با آم

مشاجره ختم مي گردید ، مي کوشيدند انفعال و عقب ماندگي استراتژیک سازمان را که به شدت 

مدعي پيشتازی در شعارهای ضد امپریاليستي بود، جبران کنند و حتي االمكان از نظر تبليغاتي ، 

آذر ماه  1مورخة  19نظامي شماره  –مية سياسي موضوع را به نفع خود مصادره نمایند. بر اساس اعال

، شاخة ميليشيا ) چریک نيمه وقت ( در سازمان تشكيل گردید . سازمان برای توجيه مسلح  2952

باقي ماندن خود به بهانه ی تهدیدات آمریكا ، هدف از تشكيل این ارتش کوچک خصوصي را مقابله 

برگزار شد درگيری مختصری ميان  52آذردرسال 23اسبت با آمریكا اعالم نمود . در مراسمي که به من

 (232مردم عادی و هواداران سازمان در اطراف دانشگاه تهران به وجود آمد . )همان:

 انتخابات ریاست جمهوری

رجوی برای ریاست جمهوری نامزد شد . این در حالي بود که او و سازمانش  52در دی ماه 

اساسي را تحریم کرده بودند و به قانون اساسي رأی نداده بودند . ، رسماً شرکت در رفراندوم قانون 

رجوی و سازمانش توضيح نمي دادند که فردی که به یک قانون رأی نداده ، چگونه نامزد اجرای آن 

قانون شده است . آن زمان اوج تبليغات سازمان در اشكال گوناگون ، مانند راهپيمایي و چسباندن 

ر و راه اندازی سخنراني بود. این تبليغات که در مباحثه های خياباني با پوستر بر دیوارهای شه

فحاشي به مخالفان سازمان همراه بود به درگيری های پراکنده تبدیل مي شد .بني صدر  بعد از کنار 
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رفتن رجوی اعالم کرد که رجوی دارای پایگاه مردمي بوده و با کنار گذاردن او مخالف بوده است . 

جانبدارانة بني صدر در آن زمان ، تالش آشكاری برای جلب حمایت سازمان و آرای  موضع گيری

هواداران آن به شمار مي رفت . در واقع اولين طليعه ی تعامل بني صدر و رجوی با این موضع گيری 

، نتيجه ی انتخابات مجلس ، شكست سوم انتخاباتي را برای  53ظاهر گشت . در اردیبهشت ماه 

ارمغان آورد که این شكست باعث انفعال بخشي از هواداران گردید . سازمان با صدور سازمان به 

اطالعيه ای مانند مرحله ی اول انتخابات ، مدعي شد که در مرحله ی دوم نيز تقلبات انتخاباتي 

مباینت دارد . سخنراني رجوی در « خواست و رأی واقعي مردم » گسترده روی داده و نتایج آن با 

حاکي از سعي او در « چه باید کرد ؟ » تحت عنوان  53خرداد سال  11ه امجدیه در پنجشنبه ورزشگا

را « دفاع مظلومانه » جهت انگيزه دهي به نيروهای سازمان بود . در این سخنراني ، رجوی مكانيسم  

عميق به عموم هواداران پيشنهاد کرد تا با این روش ، خشم و کينه را در ميان اعضای سازمان ، ت

 (231بخشد .) همان:

 53تشدید بحث ها و درگيریهای خياباني از اوایل سال 

در خصوص سازمان ،نفاق و بعد از آن موضع  53تير  2با سخنراني امام خميني )ره ( در   

گيری بسياری از چهره های شناخته شدة مذهبي و سياسي ، شكافي عميق بين اندیشه ی سياسي نظام 

مد و سازمان در عكس العمل اوليه اقدام به تعطيل نشریه و کاهش فعاليت های و سازمان به وجود آ

 (239اجتماعي خود نمود تا این موج اجتماعي مخالف را بتواند از سر بگذراند . )همان:

 گروه ها دردانشگاه و انقالب فرهنگی

مان درگيری گروهي از دانشجویان دانشگاه مشهد تحت نفوذ ساز 2952در اول اسفند ماه 

وسایر دانشجویان در « مجمع احيای تفكّرات شيعي»مجاهدین خلق وگروهي از دانشجویان عضو 

محل دانشكدة علوم،به گروگان گيری ومجروح شدن عده ای از دانشجویان منجر شد.طي روزهای 

، پس از بروز درگيری بين دانشجویان مسلمان پيرو خط امام با  2953فروردین ماه  91تا  17

خلق در دانشگاه های تبریز،پلي تكنيک شيراز،تربيت معلم کرمان وعلم وصنعت،از سوی   مجاهدین

انجمن های اسالمي این دانشگاه ها،این مراکز تعطيل اعالم گردید وآنان خواستار پاکسازی محيط 

آموزشي از دفاتر وستاد های گروههای مسلح وسایر احزاب وتغيير نظام آموزشي گردیدند. 

 (235همان:)
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 ریانی پیوند گروه های ضد نظام با بنی صدرع

در پي چالش ها و فراز و نشيب های مربوط به معرفي کابينه و دولت به مجلس شورای 

در ميدان شهدا  سخناني ایراد کرد که منشأ  2953شهریور  27اسالمي ، بني صدر در سخنراني 

وهای پيرو خط امام بویژه رهبران بسياری از مسائل بعدی شد . وی با اشارات و کنایات روشن ، نير

قوای مقننه ،قضائيه و روحانيان منتقد خود را مورد حمله قرار داد و فضای سياسي کشور را به شدت 

ملتهب و متشنج ساخت . چندی بعد بني صدر در سخنراني روز عاشورا  که در ميدان آزادی انجام 

روه های معاند ، اتهام شكنجه در زندان ها شد ، هماهنگ با تبليغات سازمان مجاهدین خلق و سایر گ

، به رغم  53را به شكلي کامالً تهييج آميز و تحریک کننده مطرح ساخت . در پایيز و زمستان سال 

گسترش ابعاد جنگ دفاعي ایران در مقابل تجاوز همه جانبه ی عراق ، فضای سياسي کشور با 

یر گروه های مؤتلفه ی وی به شدت بحراني تشنجات و درگيری های سازمان و دفتر بني صدر و سا

 (232شده بود . )همان:

 75اسفند سال 01حوادث 

اسفند در دانشگاه تهران اجتماع کردند ،  22بخش سازماندهي شده و متشكل جمعيتي که در 

هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند . روز قبل از مراسم به وسيله ی سر تيم ها از تمام افراد 

و هواداران سازمان خواسته شد که از صبح پنجشنبه برنامه ی خود را شروع کنند . تيم ها با ميليشيا 

فرماندهي مشخص و آمادگي کامل برای درگيری تقسيم شده بودند . با درگيری وسيع نيروهای گارد 

ریاست جمهوری عليه مردم و ضرب و شتم بسياری از آنان توسط نيروهای سازماندهي شده ی 

اسفند چالش سياسي اجتماعي وسيع و گسترده ای حول  22و گارد بني صدر ، اغتشاش  ميليشيا

مشروعيت و صالحيت سياسي و فكری رئيس جمهور پدید آورد . عدم حمایت اکثریت مردم از 

اسفند را به نقطه ی  22فراخوان های بعدی بني صدر و گروه های سياسي مؤتلفه ی وی  ، غائله 

ي صدر تبدیل نمود و پس از آن عمالً رئيس جمهور به رئيس یک جبهه ی عطف سرنوشت سياسي بن

محدود گروه های سياسي برای مقابله با نيروهای پيرو خط امام مبدل گردید . دکتر حبيب اهلل پيمان 

در مقاله ای تحت « امت»که از نظر ایدئولوژیک نزدیک ترین مواضع را به سازمان داشت در نشریه ی 

ارزیابي خود را از « پایگاه توده ای جبهه ی ليبرالي ، خط امپریاليسم و مشكل توده ها سراب » عنوان 

 اسفند این گونه ارائه داده است :  22ماجرای 
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هدف مشترك همه عناصر و گروه های تشكيل دهنده ی این جبهه ]جبهه متحد ليبرالي [ که "

فتند ، ساقط کردن دولت ]رجایي [ و بيرون اسفند [ متفقاً در دانشگاه حضور یا 22در روز پنجشنبه ] 

کردن حزب جمهوری ]اسالمي [ از صحنه ی حيات سياسي جامعه و روی کار آوردن یک حاکميت 

ليبرالي به رهبری رئيس جمهور ] بني صدر [ است . تا این مرحله همه اتفاق نظر دارند . اگر چه پس 

ل خواهد کرد . سازمان مجاهدین ]خلق[ از آن هر گروه و شخصيت راه و هدف خاص خود را دنبا

بعد از یک تردید کوتاه مدت ، در ادامه ی حمایت از بني صدر ، مجدداً در ائتالف کامل با وی و 

دیگر اعضای جبهه متحد ليبرال ها قرار گرفت و  در حقيقت جایگزیني بني صدر و ليبرال ها را در 

وم موکول کرده اند . نهضت آزادی که چندان بي مرحله اول پذیرفته و جایگزني خود را به مرحله د

ميل نيست به طور مستقل نقش رهبری جبهه را مانند پيش به دست گيرد، با وجودی که سعي مي کند 

که گاه به طور مستقل ابراز وجود نماید و با بني صدر مرزبندی کند )سخنراني بازرگان در مجلس و 

قبول رهبری بني صدر در این مرحله راه نجاتي ندارد . ميتينگ امجدیه ( ولي مطمئن است که بدون 

اسفند [ دانشگاه  22به همين جهت مانند سازمان مجاهدین ] خلق [ به طور کامل در ميتينگ ] 

شرکت جست . تكليف بقيه ی گروه ها نظير جبهه ی ملي روشن است. اینها و کوچک ترها در 

ه ی درخت دفتر هماهنگي ، قدرت خودنمایي و حقيقت پيچک هایي شده اند که جز با تكيه بر تن

 (331 :2953،2932اسفند22. )غائله ی "حيات ندارند 

 پیوند سرنوشت بنی صدر و سازمان

خرداد و حمایت قاطع آنان از  25به دنبال تظاهرات عظيم و سراسری مردم در سالگرد قيام 

با امام و نيروهای انقالبي  آغاز امام خميني و سياستهای دولت مقطع جدیدی از رودررویي بني صدر 

گردید .همان روزمجاهدین خلق واکنش علني و رسمي نشان دادند . فرصت زیادی باقي نمانده بود. 

سازمان در اجابت وعدة حمایت یكپارچه و کامل خود از بني صدر باید همة موجودیت خود رابه 

ه هم گره خورده بود . تدریج خرج مي کرد . آری ، سرنوشت مجاهدین خلق و بني صدر ب

 (335)همان:
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 مادگی برای عملیات مسلحانهآ

درگيری ها شروع شد. همه چيز برای مقابله با نظام آماده مي  31از نيمة دوم فروردین سال 

شد .در کتاب رخدادهای سمخا.وبااستنادبه تحقيقات و اعترافات مندرج درپرونده های سيروس 

سفارت فرانسه که احتماالً بني صدر یكي از واسطه های اصلي این لطيفي و وشاق ،طبق هماهنگي با 

بعد از بازگشت  31رجوی مخفيانه به فرانسه رفته ودر اردیبهشت ماه  53ارتباط بود،در اواخر سال 

ترتيب نشستي درون گروهي را داد وخط مبارزه تا سرنگوني نظام را ابالغ کرد. مسعود رجوی در 

يست روز تا یک ماه طول کشيد ،اقدام به هماهنگي با کشور های غربي سفرش به فرانسه که بين ب

برای مبارزه ی مسلحانه عليه نظام جمهوری اسالمي نمود وتأیيدیه ی آنهارا اخذ کرده بود ودر نظر 

ساعت اول،حرکت مسلحانه ی سازمان در صورت موفقيت،از سوی قدر ت های غربي  12داشت در 

اعضای دستگير شده ی سازمان بعد ها برآن گواهي دادند. وقایع  به رسميت شناخته شود وبرخي

بعدی نيز گواه ومؤید دیگری بر هماهنگي قبلي با فرانسه بود. اولين جرقه های آشكار جانبداری 

 53در تابستان « اونيتا وليبراسيون»غرب از ساز مان در مصاحبه های دو روزنامه ی مشهور فرانسوی 

ارتباط هایي با دولت عراق از سوی سازمان برقرار شده ودر مواردی رادیوی  زده شده بود. هم زمان،

عمليات فشرده ی آماده  31بغداد آشكارا از مجاهدین خلق تمجيد وحمایت مي کرد.سازمان از بهار 

سازی خود را برای شورش مسلحانه عليه نظام جمهوری اسالمي آغاز کرده وبا اتكا به ارتباط با 

ت های غربي حمایت تبليغاتي آنهارا کسب نموده بود.) سازمان مجاهدین دولت عراق ودول

 (279: 1،2923خلق،ج

 حکم عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا

امام خميني )ره( روز هجدهم خردادماه در یک سخنراني پرشور و قاطع در مورد اقدامات 

ومت در برابر قانون و مصوبات بني صدر و مؤتلفين وی ، آخرین اتمام حجت ها را اعالم نمود و مقا

قانوني مجلس رادیكتاتوری ناميد و صریحاً به تشنج آفرینان هشدار داد . با دعوت بني صدر از مردم 

و  22برای مقاومت و ایستادگي در دفاع از وی ، در چند نقطه ی تهران و شهرستان ها در روزهای 

هایي از طرفداران بني صدر و مجاهدین خرداد ، تجمع های غير قانوني و آشوبگرانه ی گروه  23

خلق ، با حضور خودجوش مردم خاتمه یافت  و نشان داد که پایگاه مردمي جریان مخالف رهبری 

 –انقالب بر خالف تصور و توهم خود  بسيار اندك است . روز بعد، امام خميني )ره( با یک حكم 

 از فرماندهي نيروهای مسلح عزل کرد : ابوالحسن بني صدر را  –که در جمله ای واحد نگاشته بود 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم   "

ستادمشترك نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران . آقای بني صدر از فرماندهي کل نيروهای مسلح 

)صحيفه ی امام خميني " 31/  11/9 –روح اهلل الموسوی الخميني   بر کنار شده اند.       

 (22،172:2923ج

 زمان مجاهدین وشخص بني صدر پس ازعزل ویاقدامات سا

بني صدر در زمان صدور این حكم در کرمانشاه به سر مي بردو اختفای وی از همانجا آغاز 

هشدار » شد . فردای آن شب ، سازمان اطالعيه ی دیگری در حمایت از بني صدر تحت عنوان 

اسي کشور و اقدامات قانوني صادر کرد . سازمان ، تحوالت سي« نسبت به حفظ جان رئيس جمهور 

رهبری انقالب و مجلس شورای اسالمي برای جلوگيری از قانون شكني بني صدر و دفاع از حریم 

نام گذاری کرد و مردم را به مقابله با نظام فراخواند. بني « کودتای مرتجعين » قانوني ارکان نظام را ، 

م را به مبارزه ی علني عليه نظام و حاکميت ، مرد 31خرداد  11صدر بار دیگر ، در بيانيه ی مورخ 

در حال اجراست و آزادی و « کودتای خزنده » جمهوری اسالمي فراخواند . وی با تأکيد بر اینكه 

امنيت از بين رفته ، مدعي وجود خطرهای جدی برای استقالل کشور گردید . )غائله ی 

 (335:2932،2953اسفند22

 06خرداد20و27ایت رییس جمهوری در اعالمیه ی جبهه ی ملی وبررسی کف

جبهه ی ملي طي اعالميه ای که بهانه ی آن نفي و حمله ی شدید به الیحه ی قصاص بود، 

 15مردم را به یک راهپيمایي در مسير خيابان انقالب به سمت دانشگاه تهران در بعد از ظهر روز 

 211ای اسالمي پيرو درخواست خرداد مجلس شور 13فراخواند . قرار بود در جلسه ی  2931خرداد 

نماینده ، دو فوریت طرح بررسي کفایت سياسي ریيس جمهوری به بحث و رأی گيری گذارده شود . 

به نظر   مي رسيد راهپيمایي جبهه ی ملي به عنوان مقدمه و آزمون موفقيت شورش اجتماعي طراحي 

براندازانه و خشن در ادامه ی شده بود ) که در صورت موفقيت ،زمينه را برای یک حرکت گسترده 

درگيری های پراکنده ی تهران و شهرستان ها  فراهم مي ساخت ( وبعد مانوری بود برای تقویت 

جایگاه اجتماعي و افزایش روحيه ی  گروه های متحد بني صدر در آستانه ی اقدام نهایي . )سازمان 

 (277-272: 2923،مجاهدین خلق
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 خرداد66آمادگی برای مهلکه ی 

در آستانه ی طرح عدم کفایت سياسي بني صدر در مجلس ، سازمان شورش مسلحانه 

خرداد را تدارك مي دید . تشكيالت و ساختار سازمان از مدت ها قبل به خدمت شرایط جدید در 91

آمده بود. اکيپ های مختلفي توسط عناصر سازمان از مدت ها قبل به خدمت شرایط جدید در آمده 

صر مسئول نهادها ، بخصوص نهاد دانش آموزی و دانشجویي  سازماندهي شد که بود که توسط عنا

هر کدام مي بایست با چند تيم ، جریان راهپيمایي مسلحانه را پيش ببرند ؛ که بعضي مسئول ایجاد 

درگيری و رودررویي با پاسداران بودند و بعضي باید به کار تبليغي و افشاگری تهاجمي مي پرداختند  

 (221)همان:

 مهلکه ی شکست تز شورشگری

، روز طرح عدم کفایت سياسي بني صدر در مجلس بود . بني  2931خرداد 91روز شنبه   

صدر کامالً مخفي شده بود و هيچ کس از محل اختفای او خبر نداشت تا آنجا که دادستان انقالب 

العي در دست نيست . نيز بعدهااعالم کرد که از محل سكونت بني صدر هيچ گونه اطمرکز اسالمي 

عصر روز سي ام خرداد  در تهران و چند شهر بزرگ دیگر ، هواداران و وابستگان سازمان، حرکتي را 

شروع کردند که سرانجامي جز تباهي برای آنها نداشت . این تظاهرات نه به صورت خودجوش بلكه 

. مقصود از این  بر اساس تصميم رهبری سازمان ، به یک حرکت کور مسلحانه تبدیل گردید

، به صورت شبه « سرنگوني نظام » تظاهرات ، چنانكه سازمان بارها بدان اعتراف کرده بود ، عمليات 

بود . بني صدر  به « پيشتازی عنصر مسلح »و با «  هواداران » کودتا و یا حضور سازماندهي شده ی

به اميد کسب موقعيت سياسي دليل ضعف تحليل و بينش سياسي و مغلوبيت رواني در برابر سازمان 

 (222جدید ، پس از تغيير حاکميت ، این حرکت را همراهي کرد . )همان:

 کشتا روگریز

درگيری های پراکنده ی مسلحانه و اقدام به بمب گذاری و آمادگي برای ترورهای گسترده  

ه آهن قم در توسط سازمان از فردای سي ام خرداد آغاز شد . روز دوم تيرماه یک بمب در سالن را

زخمي به جای گذاشت .  51شهيد و بيش از  7لحظه ی پياده و سوار شدن مسافرین منفجر گردید و 

انه در تهران کشف و روز سوم تير با هوشياری مردم یک بمب قوی در جنب یک هنرستان دختر

 (229)همان: خنثي مي شود.
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 اعتراف مشاوربنی صدر 

، پس از دستگيری اعتراف کرد که پس از عزل  عدها  سودابه سدیفي مشاور بني صدرب 

باید شروع به زدن رأس های » قانوني رئيس جمهور و پنهان شدن او ، بني صدر به وی پيام داد که 

 (223)همان:.« آنها ]= حاکميت نظام جمهوری اسالمي [ نمود ، چاره ی دیگری نيست 

 تصمیم سازمان مبنی برآغازترورمسئوالن بلندپایه ی نظام

چنين تبيين  31رهای سال رجوی بعد از اختالف با بني صدر دیدگاه های او را در مورد ترو

 : مي نماید

آقای بني صدر به خوبي به یاد دارند که در آن اوایل آقای رفسنجاني را واجب القتل دانسته و به » 

مجازات شناخته تأکيد خواستار آن بودند که در ردیف آقای بهشتي به اضافه سه نفر دیگر شایسته 

 « شوند . 

رئيس جمهور معزول که خود به دستاویزی برای شورش مسلحانه ی سازمان تبدیل شده بود 

، با تأکيد یا در واقع اعالم موافقت خود با آغاز ترور مسئوالن بلند پایه ی نظام جمهوری اسالمي ، 

 (227ود . )همان:تسریع در اقدام برنامه ریزی شده ی  قبلي سازمان را خواستار شده ب

 فرار بنی صدر

 آقای هاشمي رفسنجاني باره ی فراررجوی و بني صدردرخاطرات خود آورده است:

شب خبر فرار یک  22جوالی ساعت  12رمضان و  13مصادف با 2931مرداد 3درروزسه شنبه 

ن را هواپيمای بوئينگ سوخت رساني نظامي از فرودگاه تهران رسيد . دستور تعقيب و برگرداندن آ

دادیم . ساعت دوازده خبر دادند که وارد ترکيه شده و از دست ما کاری بر نمي آید و خلبان آن همان 

 7سرهنگ معزی خلبان مخصوص شاه است که هواپيمای شاه رااز ایران آورده بودودر روزچهارشنبه 

در و جوالی ساعت یازده  صبح  گزارش رسيد که بني ص 13رمضان  و 17مصادف با 2931مرداد

رجوی سرنشين هواپيمای فراری هستند و امروز صبح به پاریس رسيده اند و فرانسه به بني صدر 

 (123:2972پناهندگي سياسي داده . خبر تلخي است.) هاشمي رفسنجاني،
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 هفتم تیرنه یک روزکه تاریخ یک امت است.)امام خمینی(

 سازمان مجاهدین خلقبنی صدربا  ارتباط

وقایع سياسي اواخر دورة ریاست جمهوری بني صدر و تقابل او با نيروهای خط امام و 

رفته نفوذ این حزب جمهوری اسالمي، باعث نزدیكي بيشتر وی به سازمان مجاهدین خلق شد و رفته

وه، حفظ بني صدر در مسند صدر به حد قابل توجهي افزایش یافت تا جایي که این گرسازمان در بني

دانستند و پس از عزل وی نيز به حمایت ریاست جمهوری را با سرنوشت خود کامالً گره خورده مي

 از او و در صدد ضربه زدن به نيروهای خط امام و حزب جمهوری اسالمي برآمدند. 

مي بني صدر که با حزب جمهوری اسال»گوید: حجت االسالم محسن دعاگو در این باره مي

بردند، بر ضد یاران امام ها و اصطالحاتي که مجاهدین به کار ميو شهيد بهشتي مخالف بود، از واژه

کردند و به او صدر را مجاهدین خلق تنظيم ميهای بنيکرد. من معتقدم محور سخنرانياستفاده مي

خلق شده بود،  صدر در اواخر دورة ریاست جمهوری خود آلت دست سازمان مجاهدیندادند. بنيمي

 (31:2932حكميان ،«)صدر.کردند نه شخص بنيها او را اداره ميیعني آن

های سياسي، صدر از قدرت، سازمان مجاهدین با اعالم خاتمه ی فعاليتهم زمان با خلع بني

ورود به فاز نظامي را اعالم نموده و با هدف سرنگوني نظام جمهوری اسالمي با تمامي هواداران 

آغاز کرد. اعضای این گروهک، مسلح به انواع  2931ام خرداد ماه کت مسلحانه را در سيخود، حر

های سرد و گرم به خيابان ریخته، به قتل و جرح مردم ونيروهای انتظامي و تخریب اموال اسلحه

صدر، به تهدید مردم و مسئولين  های خود ضمن حمایت از بنيعمومي پرداختند. آنها در اطالعيه

 خته، اعالم داشتندکه از این پس با مخالفان خود به شدیدترین وجه ممكن برخورد خواهند کرد. پردا

روز »گوید: مي 2931ام خرداد حاج احمد قدیریان در خاطرات خود دربارة حوادث روز سي

ام خرداد، منافقين و دیگر گروهک ها در خيابان فردوسي بر روی مردم کوچه و بازار اسلحه سي

های زباله جا سازی کرده، فردای آن روز مردم را مورد . آنان شب قبل، اسلحه ها را در سطلکشيدند

پاشيدند. حمله قرار دادند. آنان حتي نمک و فلفل مخلوط شده را به همراه داشتند و به چشم مردم مي

که به علت دیدم من آن زمان معاون دا د ستان بودم و در جریان عمليات حضور داشتم .افرادی را مي

ها به سر دید. بسياری از مردم زخمي شده در بيمارستانهایشان نميپاشيده شدن نمک و فلفل چشم

 ( 52همان:«)ام خرداد به مردم نشان داد.بردند. این گروه شقاوت خود را روز سيمي
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 انفجار ششم تیر

ویاروی مردم و بدین ترتيب سازمان مجاهدین خلق که از این پس منافقين خوانده ميشدند،ر

نيروهای انقالبي قرار گرفتند و عالوه بر تالش برای اختفا و خروج بني صدر از ایران،به ترور 

 شخصيتهای برجسته ی انقالب و حزب جمهوری اسالمي روی آوردند.

روز ششم تير ماه با انفجار بمب کار گذاشته در ضبط صوت بزرگي که روی تریبون 

در مسجد اباذر تهران قرار داده شده بود،پرونده ی حذف رهبران اصلي سخنراني آیت اهلل خامنه ای 

جریان پيرو خط امام توسط سازمان کليد خورد.معاون وقت دادستان در خاطرات خود تصریح کرده 

وی که نام کاملش محمد جواد قدیری مدرس و یكي از طراحان انفجار مسجد اباذر بود و از "است: 

و نفوذی در کميته ی انقالب مستقر در اداره ی دوم ستاد ارتش بود،بعداز اعضای قدیمي مهم سازمان 

نام قدیری در 2932درسال سو،قصد نافرجام به آیت اهلل خامنه ای متواری شد و از کشور گریخت.

روز بعد دفتر مرکزی حزب  "ليست شورای مرکزی سازمان به عنوان عضو مرکزیت درج گردید.

تهران را توسط عامل نفوذی خود محمد رضا کالهي بادو بمب  جمهوری اسالمي در سرچشمه ی

تن از نيروهای برجسته ی خط انقالب  71بسيار قوی منفجر کرده و آیت اهلل بهشتي،دبيرکل حزب و 

وزیروتعدادی از اعضای حزب را شامل ميشد،به شهادت رساندند.)هاشمي 2نماینده ی مجلس،17که

 (122-123:2972رفسنجاني،عبور از بحران،

حجت االسالم و المسلمين ناطق نوری جریان انفجار حزب جمهوری اسالمي را در 

بعد از ضربه و شكستي که جریان ليبراليسم و منافقين پس از "دهد: خاطرات خود این گونه شرح مي

خلع بني صدر خوردند، در صدد برآمدند با نفوذ عناصر خود، سران انقالب اسالمي را یكي پس از 

های سرسپردة با نفوذ در حزب جمهوری شهادت رسانند. از این رو کالهي، یكي از مهره دیگری به

 (25:2932) حكميان،"ای سنگين وادار شد...اسالمي، به انجام فاجعه

  ی هفتم تیر شب واقعه

جلسه شروع شد و با پيشنهاد برخي حاضران قرار شد موضوع جلسه با توجه به عزل بني 

ابات ریاست جمهوری تغيير کند. با رأی گيری از اعضا موضوع تغيير کرد و صدر از تورم به انتخ

آقای بهشتي پشت تریبون قرار گرفتند.هنوز چند دقيقه از شروع سخنراني ایشان نگذشته بود که یک 

مرتبه نور زرد و قرمز عجيبي در سالن پيچيد .از زیر آوار صدای برخي عزیزان شنيده مي شد. یكي 
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کرد، دیگری دعای فرج مي خواند و برخي سراغ یكدیگر و بویژه آیت اهلل بهشتي را  قرآن تالوت مي

مجله ی جوان انتشارات روزنامه ی جمهوری اسالمي ،مي گرفتند.)مصاحبه با دکترمرتضي محمودی 

 (31سال 

سپاه پاسداران طبق تحقيقات خود اعالم کردند این عمل وحشيانه توسط سازمان آمریكایي 

و  2992ق تدارك دیده شده بود و شخصي به نام محمد رضا کالهي فرزند حسن متولد منافقين خل

دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت و دارای دیپلم ریاضي از  2152شماره شناسنامه 

دکتر باهنر در رابطه با انفجار بمب در دفتر "دبيرستان جمهوری اسالمي خيابان گلشن بوده است. 

ی دانيم و مبارزهری اسالمي اعالم کرد ما سر نخ این توطئه ها را امپریاليسم آمریكایي ميحزب جمهو

، یعني ملت نيمكميمنتهي با قاطعيت در برابر مصائب ایستادگي خواهيم .ما خشونت نخواهد داشت 

 (32) حكميان:."خود جلوی توطئه را بگيرد

 مي به مناسبت واقعه ی هفت تيرپيام امام خميني رهبرانقالب وبنيانگذارجمهوری اسال

پيامي صادر کرد که با توجه 2931تير سال 3به مناسبت وقوع این حادثه امام خميني در روز 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم به اهميت آن متن کامل آن در اینجا درج ميشود:

 اناهلل و انا اليه راجعون 

مجيد و کوتاه کردن دست عدل اسالمي و اجرای احكام قرآن  ی ملتي که برای اقامه

جنایتكاران ابرقدرت و زیستن با استقالل و آزادی قيام نموده است، خود را برای شهادت و شهيد 

دهد که دست جنایت ابرقدرتها از آستين مشتي دادن آماده نموده است و به خود باکي راه نمي

دت رساند. مگر شهادت ارثي جنایتكار حرفه ای بيرون آید و بهترین فرزندان راستين او را به شها

دانستند و در راه مكتب پرافتخار اسالم با خون نيست که از مواليان ما که حيات را عقيده و جهاد مي

کردند به ملت شهيد پرور ما رسيده است؟ مگر عزت و خود وجوانان عزیز خود از آن پاسداری مي

ان مكتب، عمر خود و یاران خود را در شرف و ارزشهای انساني گوهرهای گرانبهایي نيستند که صالح

راه حراست و نگهباني از آن وقف نمودند؟  مگر ما پيروان پاکان سرباخته در راه هدف نيستيم که از 

شهادت عزیزان خود به دل تردیدی راه دهيم؟ مگر دشمن قدرت آن را دارد که با جنایت خود مكارم 

توانند جز این ب کند؟ مگر دشمنهای فضيلت ميو ارزشهای انساني شهيد عزیز ما را از آنان سل

-جز به من و ماهای خود نمي  های خاکي را از دوستان خدا و عاشقان حقيقت بگيرند؟ اینخرقه
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سانند..ننگتان مي راندیشند و عاشقان راه حق را از بند طبيعت رهانده و به فضای آزاد جوار معشوق 

ود فروختگان به جنایتكاران بين المللي که در سوراخها باد ای تفاله های شيطان، عارتان باد ای خ

اید. خزیده و در مقابل ملتي که در برابر ابرقدرتها برخاسته است، به خرابكاریهای جاهالنه پرداخته

عيب بزرگ شما وهوادارانتان آن است که نه از اسالم و قدرت معنوی آن و نه از ملت مسلمان و 

دارید. شما ملتي را که برای سقوط رژیم پليد پهلوی و رها شدن از فداکاری او اطالعي ی  انگيزه

اسارت شيطان بزرگ دهها جوان عزیز خود را فدا کرد و با شجاعت بيمانند ایستاد و خم به ابرو 

کنند و نياورد،  نشناخته اید. شما ملتي را که معلوالنشان در تختهای بيمارستانها آرزوی شهادت مي

کنند، نشناخته اید. شما کوردالن با آنكه دیده اید با به شهادت رساندن دعوت مي یاران را به شهادت

خواهيد شود، ميصفوف فداکاران در راه اسالم فشرده تر و عزم آنان مصمم تر مي گ،شخصيتهای بزر

با به شهادت رساندن عزیزان ما، این ملت فداکار را از صحنه بيرون کنيد. شما تا توانسته اید به 

ناسزا و تهمتهای  یزندان اسالم چون شهيد بهشتي و شهدای عزیز مجلس و کابينه با حربهفر

ناجوانمردانه حمله کردید که آنها را از ملت جدا کنيد و اکنون که آن حربه از کار افتاد و کوس 

که به رسوایي همه تان بر سر بازارها زده شد، در سوراخها خزیده و دست به جنایاتي ابلهانه زده اید 

خيال خام خودملت شهيد پرور و فداکار را با این اعمال وحشيانه بترسانيد، نميدانيد که در قاموس 

کند و با وحشت نيست. اکنون اسالم به این شهيدان و شهيد پروران افتخار ميی شهادت واژه 

بينيم و این نماید و ما مصمم هستيم که روزی رخش بی مردم را دعوت به پایداری ميسرافرازی همه

تن بيگناه به عدد شهدای  71بزرگ  یجان که از اوست تسليم وی کنيم.ملت ایران در این فاجعه

کند که خود را وقف کربال از دست داد. ملت ایران سرافراز است که مرداني را به جامعه تقدیم مي

برای مشورت در  خدمت به اسالم و مسلمين کرده بودند و دشمنان خلق گروهي را شهيد نمودند که

مصالح کشور گرد هم آمده بودند. ملت عزیز، این کوردالن مدعي مجاهدت برای خلق گروهي را از 

خلق گرفتند که از خدمتگزاران فعال و صدیق خلق بودند. گيرم که شما با شهيد بهشتي که مظلوم 

تانه داشتيد، خصوص شما بود دشمني سرسخبه خار در چشم دشمنان اسالم و و مردزیست و مظلوم 

نفر بيگناه که بسياریشان از بهترین خدمتگزاران خلق و مخالفان سرسخت با دشمنان  71با بيش از 

جز آنكه شما با اسم خلق از دشمنان خلق و راه صاف کنان   ?کشور بودند چه دشمني داشتيد

دیم  که هر یک ما گرچه دوستان و عزیزان وفاداری را از دست دا. يدباشچپاولگران شرق و غرب مي

ی ارزشمند بودند، ما گرچه برادران متعهدی را از ی بسيار قوی و پشتوانهبرای ملت ستمدیده استوانه

-بخش به شمار ميمت مظلوم و نهادهای انقالبي سدی استوار و شجره ای ثمرادست دادیم  که برای 
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گ هر کمبودی ل به خدای بزری ملت با اتحاد و اتكارفتند، لكن سيل خروشان خلق و امواج شكننده

آنان با صفي مرصوص ایستاده است و شما درماندگان عاجز  برقدرتها و تفاله هایرا جبران خواهد کرد

فرستد و خداوند بزرگ پشت و د به جهنم ميکشيرا که در سوراخها خزیده اید و نفسهای آخر را مي

 پناه این کشور و ملت است. 

وملتهای  -الفداءله  ارواحنا_ هللـهعظيم را به حضور بقي یاینجانب بار دیگر این ضایعه

کنم. من با بازماندگان شریف و عزیز ی ایران تبریک و تسليت عرض ميمظلوم جهان و ملت رزمنده

و صبر و  انخداوند را برای این مظلومی  ک و رحمت واسعه این شهدا در غم و سوگ شری

شكيبایي را برای بازماندگان محترم آنان از درگاه خداوند متعال خواستارم. رحمت خدا و درود بي 

و سالم و تحيت بر مظلومان جهان و ایران 31تيرماه  7خرداد تا  25پایان ملت بر شهدای انقالب از 

 (2-9: 25،ج2923الموسوی الخميني)صحيفه ی امام خميني روح اهلل خ . در طول تاری

 عامل انفجارهفتم تیر 

یک شنبه شب ،هفتم تيرماه در مقر حزب جمهوری اسالمي بمب نيرومندی منفجر  3ساعت 

وزیر کابينه و شمار زیادی از 2شد و آیت اهلل دکتر بهشتي دبير کل حزب و رئيس دیوانعالي کشور و 

مجلس به شهادت رسيدند . به زودی مشخص شد که این بمب توسط یكي از مسئوالن و نمایندگان 

عناصر نفوذی منافقين به نام محمد رضا کالهي کار گذاشته شده بود . کالهي ده دقيقه قبل از انفجار ، 

دفتر حزب را ترك کرده و گریخته بود . به رغم عریان بودن انگيزه ها و نحوه ی عملكرد سازمان که 

تحقيقات هم برای مردم روشن بود و به علت ابعاد و آثار گسترده ی داخلي و بين  حتي پيش از

تير را به طور صریح اعالم ننمود ، ضمن اینكه با کنایه  7المللي این اقدام ، سازمان مسئوليت انفجار 

 (222:1ی روشن تر از تصریح آن را به خود نسبت مي داد .)سازمان مجاهدین خلق ،ج

  من دانشجویان مسلمان آمریکااطالعیه ی انج

انجمن دانشجویان مسلمان آمریكا که در آن زمان نقش ستاد سازمان در آمریكا را ایفا مي کرد 

خود چنين اعالم  2322جوالی  1مورخ 22ومواضع آن را انتشار مي داد ، در اطالعيه ی شماره ی 

همان خواست به حق توده های  ،انفجار ستاد حزب ]جمهوری اسالمي [ ومرگ بهشتي» .... نمود : 

 (223)همان: « محروم بود . 
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 ازواقعه به عنوان ضربه ی مهلک وضربه ی اول سازمانتعبیر

تحليل »و موسي خياباتي نفر دوم سازمان ، در نوار «جمع بندی یكساله  »کتابرجوی در

د ، هر دو به ضبط کرده بو 31، که اندك زماني پيش از کشته شدنش در بهمن «تاریخچه ی سازمان 

خرداد ، سخن راندند .  91ومانند این تعبيرها  بعد از « ضربه  ی اول وضربه مهلک » نوعي  از 

 (222)همان: 

 مصاحبه ی رجوی باسپهبد حبوش

سال ها بعد نيز رجوی ، زماني که در عراق به سر مي برد ، در دیدار با سپهبد طاهر جليل 

همان گونه که اطالع دارید من در » ... وی چنين گفت : حبوش ، رئيس سازمان اطالعات عراق به 

در پاریس بودم . در آن سال ها ... به ما تروریست نمي گفتند ، هر چند که کاخ سفيد و  2322سال 

کاخ اليزه هم باما در ارتباط بودند. آنهامي دانستند که چه کسي حزب جمهوری را در ایران منفجر 

 (223: 2923،دوم)سازمان مجاهدین خلق ج « . ما نزدند کرد ... ولي صفت تروریست به 

 چرا آن حادثه درآن شب اتفاق افتاد؟ 

شاید بتوان گفت هدف اصلي شخصيت شهيد بهشتي بود،شخصيتي که دارای ابعاد بسيار بلند 

ومختلف بود وافكاری استوار واسالم بنياد داشت. برای زنده کردن اسالم وآگاه نمودن جامعه تالش 

رد. برای این که دشمنان مي دانستند ایشان دارای اندیشه ای بسيار باال ومدیریتي بسيار قوی مي ک

هستند وحيله گری های دشمن را مي شناسند ومي دانند ومي فهمند که چگونه سر راه آنها ودرمقابل 

. در ترفندهای آنان مانع بكارد وچگونه راه نظام را باز کند تا نظام هيچ وقت به بن بست نرسد

تفكرش ودر قانون نویسي،در قانون گرایي وتصویب قانون هایي که مربوط به قوه ی قضایيه بود راه 

گشا بودند.ایشان بزرگترین مشكل برای گروهک های داخلي ودشمنان خارجي بود. به همين دليل 

ین شخصيت، شما جوان ها یادتان نمي آید،ولي بزرگترها شاید یادشان بياید چقدر جو کشور را عليه ا

مسموم مي کردند وتبليغات مي نمودند وچه تهمت ها وچه ناروایي ها را به شخصيت بي بدیل ایشان 

بستند. اما اوبا صبر وبردباری وبا اهداف بلند خود پاسخگو بود.هرگزدر مقابل این تهمت ها وتوهين 

خالقي وبا آگاهي بسيار ها کوچكترین انفعالي از خودش نشان نمي داد. لذا بارفتاری بزرگ منشانه،ا

باال به کار خود ادامه مي داد. خيلي کار مي کرد وشبانه روز در تالش بود.لذا دشمنان راهي جز کشتن 

او وهمرزمانش نداشتند.به این دليل هفتم تير شكل گرفت ودفتر حزب جمهوری که مهمترین 
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شده ،آخوندها هم که  تشكيالت بود.چرا مهم بود ؟چون بعضي ها مي گفتند این انقالب پيروز

تشكيالت ندارند ..مردم هم که تشكيالتي نيستند. لذا این نظام بعد از چند ماه به دست آن گروههایي 

مي افتد که از قبل تشكيالت داشته اند. نمونه اش هم این بود که در اوائل پيروزی انقالب این 

آزادی به عنوان شروع کننده  مسئوليت ها به دست نهضت آزادی وجبهه  ی ملي افتاد. لذا نهضت

وبعنوان یک تشكيالت، شروع به کار کرد. اما وقتي حزب جمهوری به وجود آمد اینها مأیوس شدند. 

چرا؟ چون حزب جمهوری اسالمي با دبير کلي شهيد بهشتي بسيار مدبرانه وقوی وبا تيز هوشي 

ست تجربه دارد وکار کشته وکارداني عمل مي کرد آنچنانكه گویي تازه تأسيس نيست بلكه سالها

است ومي داند چگونه تصميم گيری کند.وقتي حزب عمليات خود را شروع کرد گروهک ها 

وتشكيالت های متعدد که باافكار مختلف ومقلد غرب به وجود آمده بودند واز پيش وجود داشتند 

ر هفتم تير منفجر ،آن ها به شدت مأیوس شدند وراهي ندیدند جز این که اورا بكشند .آن تشكيالت د

تن از یارانش مثل امام حسين )ع(وجد بزرگوارش شهيد شدند . این حقير هم افتخار  71شد. ایشان و 

عضویت در حزب و حضور در آن جلسه  ی منفجر شده و آتش گرفته را داشتم .نمي دانم شاید 

 (21-29: 2932)محمودی،" بعنوان یک شاهد زنده ماندم.

 رنشریه ی مجاهداعتراف موسی خیابانی د

،در نشریه 31خرداد  91موسي خياباني با اشاره به آغاز جنگ مسلحانه توسط سازمان پس از 

صدای مهيب انفجار "درباره ی انفجار حزب جمهوری اسالمي مي گوید :292ی مجاهد شماره ی 

، بلكه یكشنبه شب،هفتم تير ماه، بلند شد. صدایي که نه تنها در سراسر ایران 3درست رأس ساعت 

در سراسر جهان طنين انداخت وشاید بتوان گفت که بعد آن روز،رژیم ]امام[خميني دیگر مرده 

تير را سيلي محكم آن جوان به رژیم  7. وی در ادامه،با تشبيه سازمان به یک جوان،انفجار "است

 ، از31بندی درون سازماني در شهریور  جمعالمي توصيف مي کند. همچنين در یک جمهوری اس

ضربه جبران ناپذیر بر پيكر ارتجاع به عنوان مرحله ی :»تير به این تعبير ذکر مي شود  7فاجعه ی 

)سازمان مجاهدین  «نخواهد بود.آن رژیم قادر به راست کردن کمرش  جدید مبارزه که در اثر

 (231: 2923خلق،
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 « اهلل اکبر»اعتراف رجوی درموردعملیات تاریخی

با اشارات وتأکيدات بسيار به مخاطبان مي رساند که  ،«ی یكساله جمع بند »مسعود رجوی،در

تير را سازمان مرتكب شده است. وی با مرحله بندی کردن جنگ مسلحانه عليه جمهوری  7فاجعه ی 

بود. قبل از هرچيز،شاه مهره ها هدف «سران سياسي»در مرحله ی اول،نوبت  "اسالمي مي گوید: 

اهلل »ممان با عمل بزرگ شروع کردیم ودر رأس همه عمليات تاریخي بودند.ما در فاز نخستين تهاج

،که این اسم هم پيشاپيش برایش گذاشته شده بود،جای موسي خالي،یک مرحله را پيش «اکبر

.خالصه در یک کالم : کار کسي جز "بردیم.کدام مرحله؟بي آینده کردن رژیم وسلب ثبات از آن 

 (232)همان: ه وبرنامه ریزی شده بود.مجاهدین نبود،کار در مجموع حساب شد

 اعتراف سازمان درنشریه ها ی مجاهد

 31خرداد سال  91از فردای »سرمقاله ی نشریه ی مجاهد آشكار ساخت که  31در فروردین 

آغاز مي شود و « نخستين عمل بزرگ»بحث وتصميم گيری درباره « در نشست دفتر سياسي سازمان

هره وهویت مذهبي بوده اند.این اشارات کامالً  روشن مي سازد که دارای چ«هدف های این عمليات »

انفجار هفتم تير در دفتر سياسي سازمان بحث وتصویب شده وبا توجه به اشاره ی رجوی  به هنگام 

یاد کرد از آن عمليات، مي توان حدس زد که نقش خياباني در انجام این عمليات مهم تر وبرجسته تر 

 (223)همان:از سایرین بوده است.

چند مورد دیگر از اعترافات سازمان به انجام عمليات تروریستي هفتم تير به این شرح است 

تعطيل شده بود ویک سال ونيم بعد در آذر ماه  31تير  2.اولين شماره ی نشریه ی مجاهد  که پس از 

وترور سران در خارج کشور منتشر گردید،در سرمقاله ی خود درباره استراتژی جنگ مسلحانه  32

چنين مي نویسد :در مرحله ی اول این استراتژی،ضربه یا ضربات تعيين «ضربات اول »کشور عنوان

کننده ی اول ویک فاز تهاجمي را در دستور کار قرار دادیم.در این مرحله ،بار کيفي پيشبرد عمليات 

باالی سازمان قرار نظامي،از آنجا که از پيچيدگي بسيار برخوردار بود،به عهده ی مسئولين رده 

 (231)همان:داشت.

 71از بين رفتن "نشریة سازمان در تحليلي فاجعه ی هفتم تير را این گونه تبيين کرده است :

درصد کادر رهبری وارکان حكومتي در نقاط مختلف کشور وبي آینده شدن مطلق رژیم، محصول 

ده است .او )بهشتي( تنها شاه مقاومت انقالبي مسلحانه وبه خصوص مرحله اول  استراتژیک آن بو
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.در همين جاست که عظمت انقالبي "مهره ای بود که مي توانست آینده ی رژیم راتضمين نماید

 (232)همان: 1وسرنوشت ساز مرحله اول استراتژی مقاومت روشن مي شود.

مجاهدین در "چنين مي گوید:«جمع بندی یک ساله ی مقاومت مسلحانه  »مسعود رجوی در 

جمهوری اسالمي ": در همين مقاله تأکيد شده "ربه شان جایي برای تثبيت رژیم نگذاشتند.اولين ض

خرداد وجنگ مسلحانه ی سازمان،درهمان آغاز،باالترین مهره واميد آینده اش را از دست 91پس از 

 (239)همان: ."داد

 مصاحبه ی مسعودبا نشریه ی الوطن العربی

که ترجمه آن توسط ارگان  32طن العربي در دی ماه مسعود رجوی در مصاحبه با نشریة  الو

دستاورد سال اول مبارزه ی مسلحانه ی مابسيار بود تاحدی که رژیم "سازمان نيز منتشر گردید گفت :

امروز بي آینده شده است،کليه ی کاندیداهای رهبری پس از خميني یعني مقاماتي که مي توانستند 

دست گيرند،عالوه بر آنها دوهزار نفر دیگر  از آخو ندهای حاکم رهبری رژیم کنوني را بعد از او به 

 (232)همان: "وسایر مسئولين رژیم نيز ،به هالکت رسيده اند.

 تعبیرسازمان ازواقعه به عنوان عملیات تاریخ سازآغازین

عمليات »مقاله ی دیگری از نشریه ی مجاهد، با اشاره ی تلویحي به فاجعه هفتم تير،آنها را

،توصيف کرد.رجوی در سخناني 31خرداد  91در فاز نظامي پس از «کننده وتاریخ ساز آغازین تعيين 

شما هم مثل همه ی مردم ایران،یک "با اشاره به هفتم تير،خطاب به گروهي از اعضای سازمان گفت :

 (235)همان: "خرداد،صدای رعد آسمان بي ابر وطن راشنيدید. 91هفته بعد از 

ل توجهي از نشریه ی مجاهد به صورت ویژه نامه ی انفجار هفتم تير بخش قاب2931تير 3در

درآمده بود وفضای عمومي این شماره به روشني به مخاطب نشان مي داد که سازمان،مجری ومسئول 

رهنمود قرآني در »د. در صفخه ی اول این شماره تيترراین فاجعه بوده است وبه آن افتخار هم مي ک

يز برای این اقدام ماورایي ن  ی با اشاره به تفأل از قرآن،پشتوانه «2931ير ت 7بعد از ظهر یكشنبه 

 (231)همان:د.ن ش بياجنایت بار

 91در مقاله ای در همان شماره،ترور آیت اهلل بهشتي به شعار های تظاهرات خشونت بار 

گره  خشم 31خرداد ارجاع داده شده  وچنين آمده است :درست در ساعت نه شب هفتم تير ماه 
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خرداد ،با  91خورده ی خلق در مقرحزب شعله کشيد ومنفجر شد. مشخصاً درتظاهرات تاریخي 

 (239)همان:حكم اعدام انقالبي اورا صادر کرده بودند.«مرگ بر بهشتي »فریاد های 

 انعکاس واقعه درالوطن العربی

 بيش از یک دهه ی بعد هفته نامه ی عرب زبان الوطن العربي نوشت :

سيا با کمک مزدوران خود در داخل ]ایران[توانست یک محل گردهمایي را منفجر کند که  سازمان"

 (232)همان: ."نفر  از سران ودر رأس آنها محمد بهشتي کشته شدند 21تا  71در آن رویداد،بين 

 گزارش وزارت خارجه ی آمریکاباعنوان بال شکسته

ميالدی مصادف  2332در سال  در گزارش وزارت خارجه ی آمریكا درباره ی سازمان که

شمسي  انتشا ریافت باعنوان )بال شكسته ( به طور صریح مسئوليت انفجار هفتم تير برعهده 2979با

مجاهدین موجي از بمب گذاری وترور را عليه رژِیم }امام{خميني "آن سازمان گذارده شده است:

مصادف  2322ژوئن  12در تاریخ  آغاز نمودند که تا امروز نيز طنين انداز است. شاخص ترین حمله

رخ داد واین زماني بود که دو بمب ،مرکز حزب روحانيون را از هم متالشي کرد و منجر 2931تير 7با

 17وزیر، 2تن از رهبران ارشد رژیم گشت.من جمله رهبر حزب آیت اهلل بهشتي،7 9به کشته شدن 

 (235)همان:."نماینده مجلس

 نظرکریم سنجابی درباره ی واقعه

آخرین دبير کل  جبهه ی ملي در ایران به رغم «اميدهاونااميدی ها »کریم سنجابي در کتاب

ادعای انتقاد از مشي مسلحانه وچپگرایي و التقاط ایدئولوژیک سازمان،درخاطرات خود اقدام به 

 انفجار هفتم تير را ميستاید :

ر وجاهل وارتجاعي و ایران بر مبارزات وجان فشاني های]سازمان[مجاهدین ]خلق[عليه دستگاه جاب"

. ظاهراً آنها بودند که با یک ضربت تاریخي شبانه،مرکز حزب "بادده آخوندها،غير قابل انكار است

 ."جمهوری اسالمي را ویران وبهشتي با جمع کثيری از وزیران وسردمداران آنها را نابود کردند

 (233)همان: 
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 نظرعلی فراستی دراین باره

عضای قدیمي وجدا شده  ی سازمان در شرح چگونگي اقدام سازمان به علي فراستي از ا

،تأکيد کرد که شورای پشيباني این عمليات را  «اتحاد شوروی وایران انقالبي»انفجار هفتم تير،درکتاب 

شوك سهمگيني بررژیم  بود  2931تير  7انفجار حزب جمهوری اسالمي در "برعهده داشته است:

ا منشأ انفجار اعالم کرد . این اقدام مجاهدین،هيچ کمكي  به خودشان وحكومت شوروی،آمریكا ر

استراتژی شوروی کرد.در تحقيقات سازمان جرم شناسي آمریكا  نكرد بلكه ناخواسته کمک بزرگي به

بوده «گاز متراکم »مشخص شد که بمب به کار رفته در انفجار مقر حزب جمهوری اسالمي از نوع 

مریكایي ها کشف شده بود ولي شوروی ها توانسته بودند به آن دست است که به تازگي توسط آ

یابند.ساختن چنان بمبي با آن فرمول پيچيده در توان یک گروه چریكي نبوده است وتنها امكان 

رسيدن آن از طریق شوروی به ]سازمان[مجاهدین بوده است. الزم به توضيح است که مسعود رجوی 

در پاریس تأیيد کرده بود که تكنولوژی این انفجار را در اختيار در جلسات خصوصي  2931در سال 

نداشته است .حال آنكه در زمان وقوع فاجعه،نحوه  ی انعكاس خبر انفجار هفتم تير در رسانه های 

آمریكایي،آشكارا استقبال وخشنودی آمریكایي ها را ازاین موضوع نشان مي داد واگر شوروی در 

ووساطت داشته، در هماهنگي وهمكاری با آمریكا بوده است. زیرا منافع پشتيباني این فاجعه نقش 

این دو ابر قدرت در آن زمان در تضعيف ونابودی نظام جمهوری اسالمي،با یكدیگر گره خورده 

 (237)همان:."بود

 نگاه مطبوعات خارجی

 اميد اصلي برای تداوم انقالب اسالمي»تایم چاپ آمریكا نوشت که آیت اهلل بهشتي 

 وسازنده توانا ترین استراتژیست»واشنگتن استار فقدان وی را به منزله ی از دست رفتن«.بود

اميد بنياد » کریستين ساینس مانيتور تأکيد کرد که انفجار هفتم تير روحانيت ایران توصيف کرد.«ی

 (233)همان: «.گرایان برای تشكيل یک دولت مذهبي پس از سرنگوني بني صدر را به یأس مبدل کرد

روزنامه ی دی چا پ بن )آلمان غربي (به نقل از یونایتدپرس نيز فقدان آیت هلل بهشتي را 

مردم ایران چاره ای ندارند »ناميد ونوشت که «ضربه ی  سخت ولي غير مهلک به روحانيت ایران »

 (111)همان: « جز اینكه برای فائق آمدن بر دیكتاتوری مالها بجنگند.
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 خمینی بعدازواقعه اولین سخنرانی امام

امام خميني در اولين سخنراني خود بعد از فاجعه ،افراد وابسته  به آمریكا وشوری را مسئول 

آدم کشي ها وبمب گذاری ها بر شمرد وضمن تجليل از شهيد آیت اهلل بهشتي وسایر شهدای هفتم 

يل تبليغات متراکم وذکر مراتب مظلوميت خاص شهيد بهشتي به دل« خدمتگزار کشور »تير به عنوان 

سران فاسد وجنایت کار »را به دور شدن از  گانضدانقالب وبویژه سازمان عليه وی، فریب خورد

دمتگزاران فعال خ ،«کوردالن مدعي مجاهدت»که آمده سازمان فراخواند. در پيام مكتوب امام «

 (232وصدّیق را ازخلق گرفتند.)همان: 

 اولین مصاحبه ی دکترباهنر

دبير کل جدید حزب جمهوری اسالمي در اولين مصاحبه ی مطبوعاتي خود اعالم  دکتر باهنر

 (233)همان: «سر نخ این جنایت، امپریاليسم آمریكا وکارگزاران آن منافقين خلق هستند.»کرد که 

 : انپرست وقت کيهسرنظر 

مجيد بسيار از سيد محمد خاتمي سرپرست وقت کيهان در سرمقاله  ی این روزنامه ضمن ت

 "جبهه ی متحد ضد انقالب حول محور بني صدر"شخصيت دکتر بهشتي ودیگر شهدای هفتم تير،

مسئول این فاجعه توصيف نمود وتأکيد کرد « تفاله های آمریكا وقدرت های سلطه طلب »رابه عنوان 

دقيقاً نشان  جنایت هولناکي که به دست ظلمت زدگان از خلق بریده در هفتم تير ماه صورت گرفت":

گر ضعف وزبوني این سياه دالن وجنوني است که در اثر بي پایگاهي در ميان توده های انبوه مردم 

 (111)همان:."بدان دچار شده اند 

 واقعه ازدیدگاه کتاب تروریسم ضدمردمی

که به دليل دو سال  يمردم ،ا ین فاجعه سبب شد"آمده است : «تروریسم ضدمردمي»در کتاب

ته بودند فردی مثل شهيد بهشتي غات سر سام آور تمامي ضد انقالبيون چپ وراست نتوانسونيم تبلي

تازه  اهلل بهشتي تولدی تبشناسند،به خود آمده وشخصيت واقعي اورا بفهمند. گویا در هفت تير آیرا

سازمان مجاهدین خلق کتاب .)مطالب منقول ازروزنامه ها ونشریات دراین فصل برگرفته از"یافت

 است(.291 -111صفحه ی  دوم لدج
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اهداف منافقین از ایجاد واقعه ی هفتم 

 تیر وپیامدهای آن
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 روزشهید وبازتاب آن درمحافل خبری امپریالیسم

عد از سقوط آخرین حلقة زنجيرة نظام شاهنشاهي و پيروزی بر استبداد و خود کامگي ب 

و به مبارزه طلبيدن یک ابر قدرت جهاني از سوی امت  )انقالب اول(، بعد از ماجرای گروگانگيری

)انقالب دوم(، بعد از تجاوز نظامي امپریاليسم در طبس و شكست مفتضحانة استكبار جهاني و بعد از 

تحميل جنگ ناخواسته برما از طرف رژیم بعث عراق و به هدایت و تحریک آمریكا، مهمترین حادثه 

ان و خبرسازترین واقعه برای وسائل ارتباط جمعي دنيا، فاجعة در تاریخ معاصر جامعة اسالمي ایر

و یاران وفادارش بود.این « بهشتي مظلوم»هفتم تيرماه و شهادت هفتاد و دو اللة سرخ کربالی ایران، 

یک ادعا نيست. بلكه با تعمق در ابعاد گوناگون آن و آثاری که این فاجعه از خود به جای گذارده و با 

های مختلفي که از سوی محافل گوناگون نسبت به آن صورت گرفته، معلوم لعملتوجه به عكس ا

خواهد شد که هفتم تيرماه، خود سرآغاز فصل جدیدی از تاریخ انقالب اسالمي بوده است.این روز به 

نامگذاری شده است. نه از آن جهت که در سراسر سال، فقط یک روز را برای تجدید « روز شهيد»

و هر دوره از تاریخ حرکت و هر « روز شهيد»ور کنيم. چه هر روز انقالب اسالمي خاطرة شهدا منظ

فصل از سير این نهضت مقدس، آميخته با شهادت است. هفتم تير، روز شهادت دادن به یكتائي 

و پایداری در راه استقرار حاکميت «استقالل، آزادی، جمهوری اسالمي»خداوند و گواهي دادن به 

ومت هدایت یافتگان است. این روز، روز ابتالء و آزمایش بزرگ امت اسالمي در احكام الهي و حك

 راه ادعای خویش، مبني بر قطع رابطه با مستكبران و نشانگر کفر ستيزی دلباختگان خط امام است .

های فرهنگي و نيروهای ها و سرمایهایران انقالبي و اسالمي، اگرچه در این فاجعه، جمعي از ذخيره

ای عظيم را ي فداکار خویش را در مسلخ عشق، ایثار گرانه قرباني کرد، ولي در برابر، پشتوانهانسان

برای تداوم حرکت مكتب فراهم نمود.هفتم تيرماه، روز دفن سلطة امپریاليسم و ناکامي و یأس دشمن 

اشتن نقاب جنایت پيشه از سازش با امت انقالبي است )اليوم یئس الذین کفروا من دینكم( و روز برد

باشد.بازتاب شهادت هفتاد و دو از چهرة کریه منافقان و از سيمای ناموزون مزدوران اجانب مي

خدمتگزار صدیق جمهوری اسالمي، به گستردگي تمام ابعادش، بسيار وسيع بود. دستگاههای خبری 

را سر فصل  های خاص و پيش ساختة خود ریخته، قتل عام هفتم تيرامپریاليسم، واقعه را در قالب

سير نزولي و رو به انحطاط جمهوری نو پای اسالمي و درنهایت سقوط همه جانبه و دفن یكجای آن 

چيني پرداختند.)فاجعه ی هفت قلمداد کرده و با این اندیشة بيمار به قلمفرسائي و توطئه 

 (21-21 :2939تيروامپریاليسم خبری،
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 هویت محافل خبری

ای مثل یونایتدپرس، آسوشيتدپرس، رویتر و ریهای عمدهبر کسي پوشيده نيست که خبرگزا

امپریاليست و تغذیه کنندگان اصلي وسایل  -فرانس پرس، بازوهای تبليغاتي سرمایه داران صهيونيست

خبری جهاني هستند و نوع برخورد آنها با جمهوری اسالمي، از وقتي که مردم انقالبي ایران لبة تيز 

كای جنایتكار کردند، معرف یک استراتژی واحد و معين وگویای های خود را متوجه آمریحمله

ای دیكته شده است. اساس این استراتژی، مبني بر جنگ تبليغاتي و کوچک جلوه دادن و یا برنامه

های مختلف، ارتجاعي شمردن ماهيت آن، وحشتناك های ایران در زمينهحتي نادیده گرفتن پيشرفت

ها از آن است. به عنوان مثال، خبرگزاری جمهوری دن سایر ملتتوصيف کردن فضای آن و هراسان

( 2931اسالمي در یک بررسي از اخبار و گزارش های خبرگزاری رویتر )تنها در طول ماه خرداد سال 

درصد مربوط به جنگ تحميلي عراق  5/23های مربوط به ایران، تنها گيرد که از کل گزارشنتيجه مي

های ناشي ها، مربوط به تشنجات، بي ثباتيدرصد اخبار و گزارش 37لي که و ایران بوده است.در حا

های بني صدر بوده است.ماهيت وابسته ی این های خياباني و موضعگيریاز جنگ قدرت، درگيری

دار ساخته، وقایع ناچيز کند که اخبار مربوط به ایران را خدشههای خبر پراکني، آنها را ناگزیر ميبنگاه

های مهم های خبری خود بزرگ کرده و به عكس، مسائل اساسي و پيشرفتميت را در بوقاهو بي

 (21جمهوری اسالمي را ناچيز جلوه دهند و حتي در قبال آن سكوت کنند.)همان:

 

 اهداف امپریالیسم خبری

ایجاد نفرت و انزجار از انقالب اسالمي در افكار عمومي جهان و جلوگيری از صدور آن -2 

کنند که حكومت ایران و های مستضعف و تحت سلطه . برای این کار عموماً وانمود ميبه ملت

های ارتجاعي و نوعي واپسگرایي به استبداد مذهبي است که در دستاوردهای آن عقب گرد  به سيستم

 آن حقوق اساسي و دمكراتيک مردم به بازی گرفته شده است.

جمهوری اسالمي و حذف آن از عرصة محافل بين آماده کردن افكار عمومي برای انزوای -1 

المللي و در پيامد آن، ایجاد زمينة عمليات تضعيفي، همچون تحریم اقتصادی و جانبداری و تحریک 

دشمنان ایران )مانند کمک تسليحاتي به صدام جنایتكار( و تضعيف سياست خارجي جمهوری 

 .اسالمي و محصور نمودن کل پيكرة انقالب اسالمي ایران
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های فرعي و بازداشتن جمهوری اسالمي از دستيابي به اهداف حقيقي آن و ارائة هدف -9 

های جنگي گمراه کننده به منظور سردرگمي و حيراني انقالب اسالمي، از طریق گشودن به جبهه

های وسائل ارتباط جمعي لفظي و مشغول ساختن اوليای امور به دفاع از خویش در برابر یاوه گوئي

 انه و بطور کلي، قرار دادن جمهوری اسالمي در موضع دفاعي و سلب قدرت تهاجم از او.بيگ

های داخلي و طبيعي جلوه دادن آن. به آماده کردن افكار عمومي برای طرح کودتا و توطئه-2 

این معني که با ارائة تصویر متشنج و بحراني از وضعيت ایران از یک طرف و مطرح ساختن مسئله ی 

ها و آشوب و سرکوب از سوی رژیم اسالمي و ارتجاعي بودن آن از طرف دیگر، تخریب اختناق

آفریني های خود را به حساب تالش نيروهای به اصطالح آزادیخواه و مترقي! برای دفن استبداد نوین 

گذارند، به نحوی که هيچگونه رد پایي از اقداماتشان و تحقق حاکميت دمكراسي و حقوق بشر مي

 اند.بجا نم

مهيا ساختن زمينة دخالت مستقيم، از طریق افكار عمومي. یعني با ترسيم سيمائي ناموزون -5 

ثباتي و هرج و مرج و اغتشاش در آن و لذا به بهانة از انقالب اسالمي از یک سو و مطرح کردن بي

مي جهان ایجاد یک قدرت مرکزی قوی از سوی دیگر، زمينة دخالت نظامي در ایران برای افكار عمو

 (29آماده شود.)همان:

نكتة اساسي دیگری که باید خاطرنشان ساخت این است که امپریاليسم خبری شگردهایي را 

گيرد برند، در نيل به اهداف خویش به خدمت ميها به کار ميکه بازوهای دیگر آن برای غارت ثروت

های این حساب، خبرگزاریها است. با ترین هدف او سلب تفكر صحيح و کارایي اندیشهو عمده

های خود قبل از آنكه مجال تفكر برای مردم باقي گذارده باشند، با گيریالمللي در تبيين موضعبين

گيری قبل از تفكر در صحت های مشخص، تصميماستفاده از شگردهای خاص و با به کار بردن واژه

ها در قالب های پيش ساخته، معين و لکنند.ارائه ی تحليها را نيز القاء ميو سقم اخبار و گزارش

کند و جز خشم و عصبانيت شدید، هایي که مخاطب را خلع سالح ميمخصوص، استفاده از واژه

گذارد، روش شناخته شده و اساسي محافل خبری امپریاليسم است. این شيوه، اثری باقي نمي

ها و اخبار منابع ها به گزارشبخصوص برای کساني که قدرت تحليل وقایع و حوادث را ندارند و تن

های های مخدوش این خبرگزاریکنند بسيار مؤثر است.فاجعة هفتم تير نيز از ارزیابيمعيني اکتفا مي

بهره نمانده، مطبوعات ثمر آنان است، بيگر که حادثه، خود حاصل کار بيهای سلطهوابسته به قدرت

گری را از یكدیگر ربوده و برای ارضاء زی و توطئههای بيگانه، گوی دروغ پرداو رادیو و تلویزیون
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های بيمار خویش از هيچ نيرنگ و تحریفي دریغ نداشته اند.حال، با اشراف کامل اميال پست و اندیشه

های مذبوحانة امپریاليسم را در سيمای خبریش، بخوبي پردازیم و تالشبه مالحظه ی آن مي

بر واقعه، همزمان با وقوع حادثه امكان نداشت. چرا که  نگریم. کسب این دیدگاه و نگرش مشرفمي

ای آتي زنجيرة حوادث ناممكن بود. ولي اینک کليت حادثه، از آنجا که شروع شد تا به رؤیت حلقه

هایش منعكس را که در آن روزها در تحليل« خوابهای خوش دشمن» امروز، پيش روی ماست: 

نه برآشفته است و نيز متقابالً لبخندی موقر و خالي از توان بخوبي دید که چگوشد، امروز ميمي

رضایت را بر لب آورد و چشمان پر اميد را به آینده دوخت و خدای بزرگ را سپاس گفت که 

گران جهاني، توان دریافت که محافل خبری سلطهچگونه خصم حيله گر را به زانو در آورد. امروز مي

های پر طمطراق آنان، تا چه ميزان به حد محق بودند و تحليلتا چه « های فاجعهبازیابي ریشه»در 

توان از ورای دو سال حرکت پر جوش و خروش و پر فراز و واقعيت دست یافته بود. همينطور مي

توان را شناسائي کرد و دست آخر، مي« عوامل و کار پردازان واقعي توطئه»فرود امت اسالمي، 

به چند درصد از رؤیاهای شيرین خویش دست یافت و متقابالً امت دریافت که امپریاليسم جنایتكار، 

 (22انقالبي ما به چه ميزان، استواری و پایداری خویش را به منصة ظهور رساند.)همان:

 های دشمن نقشه

بود « بحراني»حذف بني صدر از صحنة سياسي جمهوری اسالمي از دیدگاه کور امپریاليسم، 

شيرازة امور مي انجاميد و در تكميل این امر، فاجعة هفتم تير، « گسيختگي همه جانبة »که به 

توانست نقش تير خالص را ایفا کند و زمينة مساعد برای دستيابي استكبار جهاني به اهداف پليد و مي

 سلطه جویانه اش را فراهم سازد.

 بحران قبل از فاجعه -الف

يروزی انقالب اسالمي تاکنون، اگر چه وسایل ارتباط جمعي کشورهای مختلف، از آغاز پ

اند، ولي قبل از فاجعه ی هفتم تير، نصيب نگذاردههای مغرضانة خویش بيهيچوقت ایران را از تحليل

های مطبوعات جهاني قرار گرفت. حذف یک بار دیگر ایران و خبرهای آن در رأس اخبار و گزارش

ی حيات خود را در عرصة سياسي ایران هابني صدر از بافت سياسي ایران انقالبي که آخرین لحظه

رفت که به یک الشة سياسي تبدیل شود، یک پدیدة خبرساز و جنجالي در کرد و ميطي مي

مطبوعات خارجي بود و باعث شد تحليلها و خبرهای مربوط به ایران را آکنده سازد، ولي عليرغم 
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اختناق و »، «بحران ایران»شت:کثرت کمي، به لحاظ کيفي، اخبار عمدتاً روی مسائل زیر تكيه دا

 (25و ...)همان:« پدیدار شدن لبناني دیگر در ایران»، «وقوع جنگ خانگي»، «سرکوب

های برد و علقهدر واقع، ایران از دیدگاه اینان، در معرض موت و در حال احتضار به سر مي

 کنيم:تحليل ها توجه ميای از این حيات ایران به تارهای واتنيده و سست تبدیل شده بود. به گزیده

ایران، ارتش »ای تحت عنوان ، با مقاله2322ژوئن  11، چاپ ایتاليا، در «پانوراما»مجله ی-2 

اختالف بين »، «جنگ و مبارزه در داخل مرزهای ایران از سوی عراق»با توجه دادن به « شيطاني

ای خود مختاری طلبانه و هشورش»، «ها )بنيادگرایان( اسالميصدر و انتگراليستپرزیدنت بني

و با « جنگ داخلي و شكسته شدن وحدت یكپارچة مردم در سقوط شاه»، « ایجنگهای نژادی و قبيله

و توجه دادن به «! های نظامي و تعليماتيآمادگي طرفداران شاه و سلطنت طلبان در اردوگاه»توجه به 

و ... « شغول فعاليت ضد رژیم هستندهم اکنون صد گروه سياسي و نظامي! در ایران م»این مطلب که 

 (51آینده ی ایران را فرو رفتن در گرداب سقوط و فالکت تصویر کرده است.)همان:

در ایران مالها و در فرانسه »، با عنوان 22ژوئن  13، چاپ ترکيه «مليت»نشریه ی -1 

 بيند:ن منجر ميبحران ایران را حتي به تجزیه و متالشي شدن موجودیت و استقالل آ« هاکمونيست

شود. محافل غرب، بعد از حادثه ی بني صدر، معتقدند ایران بسرعت به مراحل تجزیه نزدیک مي»

بلژیک سخن از تجزیه ی ایران « کنفرانس شاپكس»در « ترنر»مدتي پيش، زماني که رئيس سابق سيا 

 «ای نيست.به ميان آورده بود، سخنانش جدی تلقي نشد ولي در سخنان او شبهه

کاله نماند و در نویسنده ی مقاله در دنبالة مطلب، برای اینكه سر غربيان در این گيرودار بي

 کند:چپاول و غارت منافع، هرچه زودتر به خود بيایند، چنين پيشنهاد مي

سياست غرب را در قبال این جریان توضيح داده که غرب مجبور است کاری بكند « ترنر »

های طرفدار ا به دست نيروهای طرفدار خود و یا به دست یكي از گروهکه مناطق نفت خيز ایران ی

 (55همان:«)غرب بيفتد.

کارشناس امور ایران « ماروین زونيس»، 22ژوئيه ی  21به نوشتة روزنامه ی تایمز لندن در -9 

 در دانشگاه شيكاگو در مورد آینده ی ایران چنين اظهار نظر کرد:
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د هيچكس وجود نخواهد داشت تا با همان عطية الهي امور را زماني که امام خميني فوت کن»

در دست بگيرد و تمامي سرزمين، محلي برای دسترسي خواهد بود و متقابالً اگر امام خميني زنده 

 (59همان:«)بماند و روحانيون را همچنان در قدرت نگه دارد، مخالفت چپ افزایش خواهد یافت.

 تحلیل خبر

باصطالح عاليرتبه! سرنوشت آیندة ایران از دو حالت خارج نيست و  از دیدگاه این کارشناس

در هر دو حالت وابسته به شخص امام است.یا اینكه مملكت به گرداب هرج و مرج خواهد افتاد که 

های ایران است و یا اینكه مخالفت ها و محو تمام آرماناین خود زمينة دخالت مستقيم ابر قدرت

قدرت شرق مداخله خواهد کرد و در این صورت جز این نخواهد بود که  چپ افزایش یافته و ابر

های خویش در افغانستان یا لهستان بپردازد، با شيطان این ابر قدرت برای اینكه به راحتي به طعمه

بزرگ روی ایران معامله خواهد کرد. معلوم نيست اگر امروز، پس از گذشت چند سال، همين تحليل 

ه عرضه شود تا چه حد آن را خواهد پذیرفت!به هر تقدیر، اوضاع ایران بسيار به کارشناس نامبرد

شد. از این رو غرب، خود را برای آمدن به ایران نوپای انقالبي آمده وحشتناك و بحراني تصویر مي

صدر نيز در خرداد، برای روز عزل بني 91کند. در پيامد جنگ مسلحانه از سوی مجاهدین خلق در مي

غربي صحبت از یک تظاهرات چند صد هزار نفری به نفع اوست که موجودیت حكومت  مطبوعات

اسالمي را در خطر خواهد انداخت. اما با رسوائي تمام برای مخالفين، در روز موعود خبری از این 

تظاهرات گسترده نبود و فقط اینجا و آنجا منافقين، آنهم مسلحانه به چند درگيری محدود اکتفا 

 (52همان:کنند.)مي

 گسيختگي همه جانبة جمهوری اسالمي براثر فاجعه -ب

بزرگنمائي بحران و اغتشاش از سوی امپریاليسم خبری همچنان ادامه داشت تا اینكه فاجعة 

های امپریاليستي، این خبر باب طبع خویش را تا اقصي هفتم تير اتفاق افتاد. طبيعي است که رسانه

سيار سنگين بود، ولي رویدادهای بعدی نشان داد که کيان انقالب نقاط جهان پخش کردند. فاجعه، ب

های خبری اسالمي نه تنها براثر این فاجعه متزلزل نشد ،بلكه استحكام بيش از پيش یافت. البته رسانه

جهان، مرگ جمهوری اسالمي را حتمي قلمداد کرده بودند. در این ميان خبری از محكوميت 

وزیر امور خارجه ی وقت آمریكا درشبكه ی سي بي اس ،حادثه « هيگ»تروریسم نبود، اگرچه 

کرد و « عميقاً متأثر»خواند و این بمب گذاری وحشيانه، خاطر انورسادات معدوم را «! تراژیک»را
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قصابي وحشتناك و یک »وخبرگذاری یونایتد پرس آن را یک « کریسچن ساینس مانيتور»روزنامة 

وصيف کرد. اگر هم بعضي شخصيت ها برای از نظر دور نداشتن عرف ت« اقدام ددمنشانه و نا آگاهانه

توانستند پنهان دیپلماسي، اظهار تأسف کردند، ولي عموماً خوشحالي خویش را نيز نمي

 ( 53کنند.)همان:

اینگونه « تن را کشته است؟ 71چه کسي »ژوئيه با عنوان  12« نوول ابسرواتور»خبرنامه ی 

تن تا سر حد مرگ  72قهرمان بودند که مانند نوة پيامبر، حسين و  71نها آ"کند:مسئله را مطرح مي

فرصت طلب بودند و برخي متأسفانه از اعقاب پيغمبر و نسبت به اسالم خطای  71مبارزه کردند. آنها 

عظيمي مرتكب گردیده و به همين دليل هم آنها را کشتند. واقعيت کدام است؟ این حق ملت ایران 

ودتر این موضوع را معين کند.به این ترتيب، محكوميت این عمل وحشيانه بر است تا هرچه ز

توانيم عامالن این گردد به نوع برخورد مردم با این حادثه تا گفته شود، با اتكاء به نظر خود نميمي

 (53. )همان: "قصابي وحشتناك را محكوم کنيم

رسد که مسئله ری وابسته به آنجا ميشد.ولي دنائت این خبر گزاایكاش تا به اینجا اکتفا مي 

ها تعداد آنها را بررسي ی تعداد تشييع کنندگان را مطرح کرده و پس از آنكه از قول خبرگزاری

 زند:گيرد که فقط چند صد هزار نفر! بودند و سرانجام آخرین حرف خود را ميکند و نتيجه ميمي

ای و نه حزبي دارد، ت خود نه روزنامهولي درکشوری که هر نيروی مخالف برای بيان نظرا"  

چند صدهزار نفر در مقایسه با تظاهرات بزرگ عليه شاه، گویای عدم قبول سياست رژیم از سوی 

 (57)همان: ."استمردم 

با این حساب اگر ترهات نشریه ی فوق را بپذیریم، مسئله چنين بياني خواهد داشت که اوالً 

کنند. یعني اگر مردم در ینكه مردم با آن چگونه برخورد ميها منوط است به امحكوميت تروریست

کنند و در اینصورت آنها ها را محكوم ميتشييع جنازه خوب استقبال کردند معلوم است که تروریست

اند! و محكوم هستند.ثانياً با توجه به اینكه تنها چند صد هزار نفر از مردم در تشييع جنازه شرکت کرده

یاد نيست، از اینرو، جانياني که جنایتشان یادآور وحشيگریهای قرون وسطي است این رقم چندان ز

شوند. البته این در حالتي است که مخالفين، روزنامه و حزب ندارند ولي اگر آنها را محكوم نمي

داشتند، در روشن کردن اذهان عموم مردم توفيق به دست آورده و همان چند صد هزار نفر نيز در 

 (52 کردند!! )همان:کت نميتظاهرات شر
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از این مقدمه که بگذریم، در خواهيم یافت که فاجعه ی هفتم تير که در جهت ایجاد 

ریزی شده بود، بهانة اضطراب عمومي و القاء ترس و وحشت به تمام ابعاد جامعه ی انقالبي برنامه

اسالمي متمرکز کند. ای به دست امپریاليزم خبری داد تا تالش خود را در تضعيف جمهوری تازه

 22ژوئن  13آ مریكا در «شيكا گوتریبيون»-2خوانيم:ای از این تضعيف را در دو گزارش زیر مينمونه

 چنين نوشت:

ایران هم اکنون با بحران شدید سياسي دست به گریبان است. بحراني که در چند هفته ی "

د و سرانجام یک چنين انحطاطي آینده به از هم پاشيدگي وحدت متزلزل این کشور خواهد انجامي

شاید خبری جز نا آرامي نباشد... کشتار و بمب اندازی در کلية شهرهای سراسر ایران در دستور روز 

قرار دارد. اغتشاشات داخلي کشور به نيروهای مخالفين که در خارج از دسترس رژیم قرار دارند 

 (31.)همان:"جرأت و جسارت بخشيده است

، سقوط جمهوری اسالمي را چنين 22/2/2931رادیو بغداد در تاریخ  بخش فارسي زبان-1 

 بيني کرد:پيش

از بين رفتن هفتاد و دو تن از گردانندگان حكومت و نفله شدن بهشتي سر دستة چماقداران »

و از همه مهمتر مسأله ی ارتش و از هم پاشيدگي شدید در نظام ارتش و بازداشت گروهي از 

آید که با سرعت حكومت را به سوی گورستان ر، از عواملي به حساب ميارتشيان حامي بني صد

 «برد.تاریخ پيش مي

اند، نه ناشي از قدرت باید خاطر نشان کرد که جرأت و جسارتي که مخالفان رژیم پيدا کرده

آنها است و نه ناشي از ضعف نظام اسالمي ایران، بلكه حاصل جو عصبي و ناهنجاری است که 

اند. از همين روست که گری و جنایت ایجاد کردهسپرده و متعهد به خدمت برای سلطهمطبوعات سر

 (32گردد!)همان:زمان الزم برای از هم پاشيدگي نظام اسالمي ایران در نوسان بوده و دائماً تمدید مي

 دور نمای آینده-ج

سخن پراکني صدر آغاز گردیده بود، به های لفظي که از حذف بنيتبليغات مسموم و جنجال

دربارة از کنترل خارج شدن ادارة مملكت به سبب فاجعة هفتم تير تبدیل شد و مجموع این موارد 

باعث گردید که امپریاليزم خبری، دور نمایي حاکي از درگيری مسلحانه، رو به پرتگاه بودن حكومت 
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افزایش ترورها و  و محاصره ی انقالبيون از سوی مخالفان و ... ترسيم کند. بخصوص روی مسئله ی

ها توجه های دسته جمعي تكيه گردید. به مواردی از این گزارشحاکميت تروریسم و افزایش اعدام

 نمائيد:

انفجار ایران قدرت مالها »در مقاله ی  22ژوئن  91، چاپ امریكا «وال استریت جورنال»-2 

 نویسد:مي« کندرا تهدید مي

جارخونين دفترمرکزی حزب جمهوری اسالمي را که به ناظران امریكائي واروپایي ایران،انف»

کنند.نویسنده ی شود مهمترین حرکت عليه رشد فزایندة مالها تلقي مياداره مي وسيلة روحانيون

بيند، در عين مقاله، اگرچه فاصله ی زیادی را تا سرنگوني دولت حاکم در جمهوری اسالمي الزم مي

 افزاید که:حال مي

آشوب بيشتر و وحشت بيشتر، جدال قدرت بيشتر و تجزیة احتمالي حزب فردای ایران با "

 (35)همان:"جمهوری اسالمي که رهبر خود را از دست داده است همراه خواهد بود. 

خشونت در پي »با تيتر   22ژوئن  91، چاپ فرانسه«لوکوتيدین دو پاری»روزنامة -1 

گيری خاص نویسنده است، نتيجه ، که انتخاب تيتر نيز حاکي از نوع برخورد و«خشونت

نویسد:باردیگرخون جاری خواهد شدومرداني که درمورد رویداد یكشنبه شب گناهي مي

 ( 32ندارندميروندتابخاطراهدافشان کشته شوند.)همان:

در این مورد پا را از هرجا فراتر گذارده، حتي تظاهرات و تشييع « رویتر»بنگاه خبر پراکني -9

م را به مناسبت فاجعة بمب گذاری، حاکي از سرگشتگي و نگراني و ابهام در مورد جنازة ميليوني مرد

المللي داند و این اقدام را عزاداری عظيم و اعالن خشم مردم در برابر جنایتكاران بينآینده مي

 شمارد:نمي

ا گرچه امروز چندین هزار نفر طرفداران روحانيت در تهران راهپيمائي کردند، ولي اکثر آنه"

تأیيد کردند که مسأله عزاداری نيست، بلكه وقایع احتمالي بعد از این مورد نگراني 

 (35)همان:"آنهاست.

 نویسد:چنين مي« و حاال یک ضد انقالب»نيوزویک با عنوان  -2
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دشمنان }امام{ خميني این هرج و مرج را اولين قدم مرحلة قيام بر ضد انقالب تفسير 

ها در حال خرد شدن رسد که رژیم }امام{ خميني در زیر حملة تمام جناحکنند. در ظاهر بنظر ميمي

صدر، اند... و هر روزه، بنيها در کمين وفاداران آیت اهلل نشستهباشد. همه روزه گروه ضربت چپي

 گوید:نگاران غربي ميشوند، به یكي دیگر از روزنامهدرست بعد از اینكه چند نفر دیگر کشته مي

ر از یک ماه دیگر سقوط خواهد کرد... }امام{ خميني ورقهای زیاد دیگری برای رژیم کمت"  

 (31بازی در دست ندارد. او درحدود بيش از ده نفر دیگر در اطراف خود ندارد!)همان:

 :22ژوئيه  3ترکيه، « جمهوریت »-5 

در ایران همه، خود رسد که بدون شک ایران از مدتها پيش در لبة پرتگاه قرار گرفته است... بنظر مي»

اند و تعداد آنهایي که چه بنا به دعوت امام و چه بنا به دعوت دوستان را از }امام{ خميني کنار کشيده

 (39همان:«)اند.آیند کم شده و مبدل به گروهي بنام چماقدار شدهامام به کوچه و خيابان مي

 تحليل خبر

اليزم، آیندة ایران، طنيني آکنده از تروریسم های خبری امپریشود که در بوقتا اینجا فهميده مي

ها و ترورها و ....دارد و بنا به تحليل این خبرگزاری، و آشوب و خشونت و افزایش موج اعدام

ها فقط ضعف و سقوط روحانيون و جایگزیني شورای مقاومت انقالبي و حاصل این اغتشاش

کنند، برای مخالفان رژیم دة ایران ترسيم ميصدر است. لذا دورنمائي که مطبوعات غربي برای آینبني

ابهام است که گوئي اینان تمام معضالت خود را حل و تمام مراحل را طي اسالمي آنچنان واضح و بي

 (32گيری در مورد آیندة ایران است.) همان:اند و تنها یک موضوع باقي مانده و آن تصميمنموده

 نویسد:با لحني گستاخانه چنين مي 22 اوت 23، چاپ ترکيه، در «مليت »روزنامة 

صدر، دربارة آیندة }امام{ خميني تنها نقطه نظر مورد اختالف شورای مقاومت انقالبي و بني»

 (35همان:«)است!

 تحلیل خبر

صدر و شورای مقاومت ملي اوست نيز به وضوح در این مطلب که آیندة ایران، تنها از آن بني

 د:خورهای زیر به چشم ميگزارش
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اند. های دولتي باقي ماندهصدر معتقد است که فقط دو تن از مقامات مهم در دستگاهبني-2 

 شود.فقط یک انفجار دیگر و از آن پس، همه چيز تمام مي

 بني صدر به مجلة اشپيگل، چاپ هامبورگ اظهار داشت:-1 

ور حاکم بر ایران هيچ در کمتر از چند ماه دیگر به کشورش باز خواهد گشت و روحانيون دیكتات" 

 "شانسي برای باقي ماندن ندارند.

گوید، نيروهای مسلح، روشنفكران آنطوری که رئيس جمهور سابق در مصاحبه ی خود مي-9

درصد از جمعيت در  25کند که تنها داند و اضافه ميهای ملي مهم را پيرو خود ميو سایر گروه

های فشار در قدرت ته است خود را با اعمال روشپشت سر}امام{ خميني، رهبر انقالب که توانس

 نگه دارد قرار دارند.

آیا آینده ی ایران  "درمقاله ای تحت عنوان  2322اوت  3درروزنامه ملي چاپ آنكارا  -2 

های اقتصادی، هرج و مرج، تشدید صدر را مبني بر آغاز بحرانادعاهای بني"دردست بني صدراست ؟

 کنند:دولت کنوني و بالخره کودتای نظامي چنين تفسير ميالعمل مردم نسبت به عكس

سازمان مجاهدین همراه با ترور نمایندگان مجلس، مردم را تشویق به مقاومت خواهد کرد. "

ها، همراه با بحران اقتصادی، مجاهدین نارضایتي مردم را جنگ عراق، برخوردهای داخلي و اعدام

اعتراض آميز دنبال هم، روحانيون و مجلس ایران را که  خلق را کمک بيشتری خواهدکرد. تظاهرات

ها و مرگ و مير، کشور را بسوی هرج باشد، از هم خواهد پاشيد. سپس اعدامرجایي بر آن حاکم مي

 صدر تحقق خواهد یافت.و مرج سوق خواهد داد و بدین ترتيب، دعوت بني

های مسلحانه رو به گيریدر"اعالم کرد:2322اوت 13روزنامه ی االهرام چاپ قاهره -5

ها ایران را در آستانة یک جنگ داخلي با عواقب مبهم قرار داده افزایش است و این درگيری

اند که اعضای آنان متشكل از هزاران نفر از مرزهای ترکيه است.رهبران مخالفين از پاریس اعالم کرده

 (35-33همان:.)"شوندو ایران آمادة حملة همه جانبه برای سرنگوني رژیم مي

 

 



67 
 

 های فاجعهزیابی ریشهاب

های ها و علل اصلي فاجعه ی هفتم تير، عموم محافل خبری از تحليلای شناخت ریشهبر

اند قطع هرگونه ترین مقصدی را که در نظر داشتهتاریخي کمک گرفته، عمده ی شناسانه جامعه

جود داشته باشد. بدین ترتيب، های پنهان وميان این حادثه و دست ای است که ممكن استرابطه

ایران بوده  ی اجتماعي جامعه –های سياسي اصوالً وانمود شده که این فاجعه، محصول روند حرکت

ژوئيه  2، چاپ پاریس، در «المستقبل»و اصوالً امری طبيعي و مورد انتظار است. به عنوان مثال، مجله 

 ، اعالم داشت: 22

 «بيني شده نيز نبود.ه نبود، پيشیكشنبه ی خونين تهران غير مترقب»

یعني ایران در آن شرایط، آبستن حوادث زیادی بوده و هر اتفاقي امكان وقوع داشته است. 

که  -توان رابطة اینگونه اتفاقات را از منبع اصلي آن گسست؟ به هر تقدیر، فاجعه هفتم تيرولي آیا مي

یاليسم خبری صرفاً یک حلقه از زنجيرة در دیدگاه امپر -از زاویة دیگری، خود یک حماسه است

حرکات اجتماعي، فرهنگي، سياسي یک ملت است و نه بيشتر از آن.امپریاليزم خبری برای القای این 

کنيم. در یک تحليل فكر، روشهایي را در پيش گرفته که در این تحليل، عمدتاً به دو مورد آن اکتفا مي

و در تحليل دیگر حادثه، محصول « شونت در ایرانروند خ»، حادثة بمب گذاری موقفي است از 

 (91-92است که در ایران بطور بارز جریان داشته است.)همان:« جنگ قدرت»

 هامسابقة خشونت و بازتاب اعدام -الف

هایي هستند که خبرگزاران سرسپرده، بعد از خشونت طلبي، اختناق، سرکوب و استبداد، واژه

حادثه، یک حادثة وحشتناك بود که روسوی جناح خط امام و  های خود دميدند.فاجعه در بوق

فرزندان اسالم انقالبي آورده بود. ولي به جای اینكه تروریسم و خشونت طلبي متهم شود و رفتار 

شدند. امروز هم قربانيان مخالفان محكوم شود،قربانيان حادثه، خود متهمان واقعه نيز محسوب مي

هستند و هرکاری « اپوزیسيون»ها جناح که در این تحليل، تروریستحادثه، خود متهم هستند. چرا 

المللي مطالعات )یكي از کارمندان مرکز بين« شهرام چوبين»برای آنها محتمل و ممكن است. بگفتة 

 کند:آن را نقل مي22ژوئيه  29چاپ اروپا « تایم»استراتژیک در لندن( که گزارشگر 
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موقعيتي نيستند که بتوانند با دولت در خيابان ها مقابله های مخالف، در هيچ یک از گروه" 

کنند و حتي نيروهای مسلح. احتمال دارد که تروریسم به عنوان آخرین چاره در ایران به کار گرفته 

 "شود.

این اظهار نظر، عليرغم اینكه بيانگر شكستن اسطورة قدرت مخالفين است، حاکي از 

های امپریاليسم پایگاهي در باشد. چگونه در شرایطي که وابستهاندازه نيز ميگستاخي و وقاحتي بي

المللي توسل به ترور را برای آنان مجاز مي شمارد؟قابل توجه ميان مردم ندارند، عرف خبری بين

 91آورد. او در های چندی قبل خویش را به یاد نمياست که همين شخص در سخن خود، گفته

 گفته بود:« ت جورنالوال استری»ژوئن، در مصاحبه با 

برای نخستين بار کساني که افسار خشونت را گسيخته بودند، خود هدف داغ خشونت کور "

 (91)همان: "کند.پذیری رهبریت ایران را آشكار ميشدند. این انفجار، آسيب

ژوئيه، اینقدر اختالف نظر برای چيست؟ چگونه است که لحن پر از اميد  29ژوئن تا  91از 

ژوئن به لحني افسرده و متأثر کننده و نااميد مبدل  91نگری بعد از فاجعه، در ز آیندهو حاکي ا

ای این گونه به شود؟در این زمينه، رئيس جمهور معزول و فراری نيز در فردای فاجعه، ضمن بيانيهمي

 تحليل آن نشست:

کنند رسوا برادر و خواهر، اینک ببين که خداوند چنان حاکمان را با کاری که خود مي"

سازد)!( و جرم واقعي رئيس جمهور منتخب و همكاران او این بوده است که افراد متكي به خود مي

شوند)!؟(هم با هستند و حاضر به همكاری با دستگاه حاکمه، حول خطوطي که آنها دارند نمي

توان گونه ميالعمل آنها، از جمله به صورت انفجارها. چها باید مخالفت کرد و هم با عكساعدام

ساله را محكوم نكرد؟ چگونه  27تا  29انسان و مسلمان بود و قرباني شدن انسان ها حتي نوجوانان 

توان عقل داشت و ندانست که انفجارها عكس العمل خشونت رسمي هستند؟ ناچار همه در مي

ها جوان در نخيزند... ای مسئوالن، کشور شما و خود شما و ميليومسابقة خشونت، مسلحانه بر مي

خطرند. بيائيد به مسابقة خشونت پایان دهيم )!( به معنویت اسالم باز گردید. به قانون باز 

 (92)همان: "گردید.

صدر بر کسي پوشيده نيست و نيز معلوم شده است که تا امروز دیگر رسوائي و افتضاح بني

گران را های توطئه، هنوز یاوهچه ميزان رئيس جمهور مخلوع، امریكا ستيز بوده است. اما این شخص
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خورد، نتوانست شایعة کند. او وقتي که اینجا بود و در غرقاب قدرت طلبي خویش غوطه ميتكرار مي

های غربي ها شكنجه را به اثبات برساند. حال که دستش از همه جا بریده است، بناچار دروغ پراکني

ن و مقامات عالي رتبه ی شيطان بزرگ ، کشتار ... را به خودآنها باز مي گرداند.جالب آنكه دولت ریگا

نتيجة شدت عمل دولت اسالمي در نابودی مخالفان بوده و حادثة انفجار نشان داد که کوشش دولت 

 (99نتيجه بوده است.)همان:در از بين بردن مخالفان بي

ه دارند. حكومتهای دیكتاتوری تماماً سرنوشتي مشاب"نيز اعالم داشت: « صدای آزاد»رادیو 

آید. از خشونت، خشونت درخت بادام از دانة بادام و درخت حنظل از دانة حنظل به عمل مي

 (91)همان: "آفریند.تراود و قساوت، قساوت ميمي

بست و یک آری اگر انقالب اسالمي، شدت عمل را در ستيز با امریكای جنایتكار بكار نمي

ه در دوران دولت موقت در این سمت گام مي نهاد نه به زندگي سازشكارانه را دنبال مي نمود ،چنانك

ها را به خود شد و نه این محافل خبری، زحمت این گونه تحليلتحمل چنين حوادثي مجبور مي

 (92)همان:1دادند.مي

رئيس جمهور مخلوع، در توضيح ریشة فاجعه و انفجارها و بمب گذاری ها در مصاحبه با 

 چنين اضافه کرد: 2322اوت  21، چاپ اروپا «تایم»مجله ی 

ای بود بين بمب گذاری و اعدام. سعي کردم }امام{ خميني را وادار کنم که این مسابقه»

ها پایان ها را متوقف کند تا من هم بتوانم از مردم بخواهم دست از بمب گذاری بردارند .اعداماعدام

 (92)همان: «.ها نيز خاتمه نپذیرفتنيافت و بمب گذاری

« اندیشة قرن»راین از یكسو انبوه مردم، چا کرمنشانه و دست به سينه در خدمت جناب بناب

هستند، هم اوست که اختتام این تراژدی ماجراجویانه را امضاء نكرده است! و از سوی دیگر، او 

پذیرد. اینها چيزی جز تداوم بلند بيشرمانه، در عين فالکت و ضعف خویش، مسئوليت انفجارها را مي

ای فریب خورده و یک ابر قدرت جنایت  پيشه شده است. داند که ملعبة عدهاو نيست و نمي ازیپرو

هایي از نوع هفتم تير، در واقع بهای اعدام فهميم که به زعم وی فاجعهبه عالوه، این را نيز مي

مخالف است. وابستگان به بيگانه است. زیرا اینطور نيست که تصور برود او صرفاً با اعدام منافقين 

مخالفت او با این مسئله از زمان اعدام افرادی مثل هویدا، نصيری و ... آغاز شد و این موضوع را در 

 (95لفافة توجيهات ظاهر فریب آن روزهایش بيان کرد. )همان:
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 جنگ قدرت -ب

گفته شد که امپریاليسم خبری در تحليل واقعه ی هفتم تير سعي کرد تمام ارتباطات آن را با 

های برون مرزی بگسلد. برای اینكار، تاکتيک او، در طبيعي و قابل انتظار هداف امپریاليسم و قدرتا

های ضد انقالبيون بود. جلوه دادن حادثه، یعني ناشي از حاکميت فضای ترور و وحشت و پيامد اعدام

ون و بين دو جناح روحاني« جنگ قدرت»های دیگر، از این موضوع به در عين حال در تحليل

« مبارزه بين ناسيوناليسم و اسالم گرائي»شد که گاهي در تعبير نيروهای مخالف )اپوزیسيون( تعبير مي

و گاه نيز بعنوان « مبارزة پيروان خط امام و روشنفكران غرب گرا»کرد و گاهي در عنوان تجلي مي

آمد.البته در مي شد و در حد یک درگيری شخصي پائينمطرح مي« صدربهشتي و بني»دعوای ميان 

شد و حتي االمكان سعي براین ای و اعتقادی توجه مياین درگيری، کمتر به اختالفات بنياني و ریشه

تعبير شود و یا به صورت پوششي « جنگهای زرگری بر سر قدرت»بود که مبارزات ایدئولوژیک، به 

عكاس کامالً طبيعي عزل بني صدر برای این منظور القا گردد.با این محاسبه، فاجعه ی هفتم تير نيز ان

معرفي گردید و گفته شد که عزل بني صدر از روی قدرت طلبي اجرا شده است و از این رو، قدرت 

طلبانه بودن فاجعة بمب گذاری نيز توجيه گردید. ولي اینگونه اظهار نظر کردن خيلي سبكسرانه و 

ا این بيان توصيف و تحليل نموده و خود ها و شهادتها را بتوان تمام حماسهیک بعدی است.زیرا مي

ای در تاریخ، در را از مسئوليت پذیرفتن نتایج آن حوادث راحت نمود. طبيعي است که هر حادثه

دهد و شاید بتوان گفت عكس العمل و بازتاب آنهاست. ولي در پيامد واقعه یا وقایع دیگری رخ مي

 (93باشد.)همان:دارای ابعاد خاص خود مي ای نيز بطور مستقل قابل درك وعين حال هر پدیده

هایي که در تبيين انفجار هفتم تير به مسئله ی قدرت توجه حال به مواردی از گزارش

 پردازیم:اند ميکرده

چنين « صدرآزمایش بني»، با عنوان 22چاپ فرانسه در ژوئيه « آفریک آزی»نشریة  -2

 نویسد:مي

صدر{ و انفجار بمب در ساختمان مرکزی حزب عزل فرزند معنوی امام خميني }بني "

جمهوری اسالمي، با قرار دادن جناح ارتجاعي روحانيت در مقابل نيروهای انقالبي، جنگ قدرت را 

 (97)همان: ."در ایران به منتهي درجه ی خود رسانده است
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 نویسد:مي« تعصب خونين»همين نشریه در مقاله ی دیگری با عنوان -1

المي با خالي کردن اسالم از هر محتوایي، خاطر خود را فقط به کسب حزب جمهوری اس"

های داخلي دارد. هدف حزب جمهوری از برافروختن آتش اختالفات و خصومتقدرت مشغول مي

های بدون راه حل، به راه انداختن کشمكشهای داخلي، گسترش اقدام جنون آسای تصفيه حساب

ای جنگي خانگي نبوده است... آخرین دستپخت آقای بهشتي، هخونين، چيزی جز فراهم آوردن زمينه

یعني حذف بني صدر و همچنين سرکوب سيستماتيک نيروهای مردمي وجود دارد و تا به حال 

اند... انفجار، حد اعالم و نهایت روش اشخاص بسياری جان خود را درراه آنها از دست داده

بست و ای ساختگي و اعمال فریبنده به کار ميهقهرآميزی بود که حزب بهشتي با توسل به دروغ

ای ندارد؟ طبيعي است که باالخره این روش متوجه خود او گردید. آیا دنائت و بيشر مي حد و اندازه

 (92)همان: "برای پيروزی بر مردم باید وسائل و ابزار سرکوب شكنجه  را به کار برد.

ستند؟ نه حزب جمهوری و نه رژیم کجا ه«! نيروهای مترقي و واقعاً مردمي»ولي این 

جمهوری اسالمي هيچ کدام احتياج به شكنجه گاه ندارند. چرا که فضای باز و مردمي نظام جمهوری 

اند. اسالمي، خود عذابي برای اینگونه نيروهای به اصطالح مردمي است که فرار را برقرار ترجيح داده

الي از حقيقت نيست .چرا که برخورد دو انگيزة انفجارهایي هم که به شهيد بهشتي نسبت داده شده خ

متضاد، یعني نفي سازش پذیری از جانب او و تشنة قدرت بودن و تكاثر طلبي امپریاليسم و 

انجامد و این انفجار ناشناخته نبود. آورد و به خلع و طرد وابستگان ميسرسپردگانش، انفجار پدید مي

 (93خارج کرد.)همان:چرا که شاه را نيز همين انفجار از صحنه 

 کند:صدر و شهيد بهشتي را با این لحن بيان مياختالف بين بني 22ژوئيه  7آلمان « اشپيگل»

رفت، تا آنجا عليه بني صدر علم آیت اهلل بهشتي که در رژیم }امام{ خميني چهره اصلي به شمار مي»

 (92همان:...«)مخالفت برافراشت که 

ریشه ی حوادث ایران را به طورمستقيم از شخصيت  22وئيه ژ 9لندن نيز در « ميد»مجله ی 

بني صدر و شهيد بهشتي دانسته، با توجه دادن تبليغي به فشا ر بني صدر و دعوت از مردم جهت قيام 

های او، کسب امتياز حزب به در مقابله با کودتای خزنده، مانورهای پشت پردة شهيد بهشتي و روش

ش دهندة محبوبيت بني صدر و ناپدید شدن او از صحنه ی های ناصحيح و کاهسبب قضاوت

 گيرد: سياست و انحصار قدرت در حزب، چنين نتيجه مي
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تمام عوامل فوق باعث پدیدار شدن عدم توازن سياسي شد و دیر یا زود }امام{ خميني "

ت به های این حزب را برچيند، اما واکنش تند نسببایست برای ایجاد یک تعادل پابرجا بالمي

های زیاد و سریع، نوعي مقابله ی تالفي جویانه تظاهرات خياباني طرفداران بني صدر و اعدام

 (95)همان: 1."راميطلبيد

 تحليل خبر

انقالب ، خود را بخوبي نشان داده است و آن عدم وابستگي انقالب اسالمي به اشخاص 

شهيد مطهری، عنوان کردند.اگر غير از باشد و امام امت، این مطلب را بعد از شهادت استاد متفكر مي

گران جهاني در فاجعة هفتم تير به آمال خود رسيده باشند. چرا بایست توطئهاین بود، به طور حتم مي

که با توجه به گستردگي فاجعه، بسياری از شخصيتهای سياسي و فرهنگي جامعه، مورد حمله واقع 

قوی برای جانشيني نيروها برخوردار بوده است و شدند .ولي جامعه ی انقالبي ما از یک مكانيسم 

همين مطلب موجب حيرت و تعجب کارپردازان اصلي توطئه شده است.در مورد شخصيت شهيد 

گيرد.درنشریه بهشتي نيز قلمپردازی های زیادی شده است و مظلوميت او نيز بيشتر از اینجا مایه مي

ناميدند .خبرگزاری جمهوری اسالمي به نقل از  ی ترس آور زمان خود«تور کومادا»ی گاردین او را 

پيوندد و دو سال قبل از انقالب به }امام{خميني مي»دانند که  مطبوعات آلمان او را فرصت طلبي مي

ها و گيرد و مانع اصلي بني صدر در آزاد ساختن گروگانبا زیرکي تمام، قدرت را به دست مي

« مدبر عمدة سرزمين خدا ساالری }امام{ خميني»ا یک بار او ر«. جاسوسان آمریكا بوده است

پراگماتيست و تيزهوش در مانورهای سياسي، »نامند وواشنگتن استار او را به عنوان فردی مي

فردی ميانه »کنند. لوموندفرانسه از او به عنوان قلمداد مي« های کهنه پرستبرعكس بسياری از مذهبي

سرسخت و موتوری در »برد ودیلي تلگراف او را نام مي« يایدتواند کنار برو و کسي که با غرب مي

 (97کنند. )همان: قلمداد مي« پشت انقالب }امام{ خميني

 نویسد:راجع به شهيد بهشتي مي 22ژوئن  91لندن، در تفسيری از اوضاع ایران در « تایمز»

کرد به اندیشمندی با بهشتي، مردی زیرك و اهل عمل بود و هرآنگاه که اوضاع و شرایط اقتضا مي»

کرد شد و بخش اعظم نيرویش را صرف تعقيب و بر کناری کساني ميسياست و چيره دست مبدل مي

که با تأسيس یک حكومت الهي ضدیت داشتند. این کياست و زیرکي وی همراه با احاطة او بر 

الخصوص نقطه  های انگليسي و آلماني و نيز شناختي که از روحية مقامات مغرب زمين عليزبان
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ای ها، به طور ویژههای آنها داشت، در طي چهارده ماه نحوة اداره امور مربوط به گروگانضعف

های دیپلماتيكي است که شد که او طراح بيشتر فراز و نشيبنمایان گردید. در آن هنگام گفته مي

 «دولت آمریكا را در رنج و عذاب نگه داشته است.

صدر گردد. عالقه به بنينفرت از شهيد بهشتي معلوم و آشكار ميبا این وصف ، مرکز اصلي 

 (93از سوی محافل خبری غرب و تشجيع او و حمایت از او نيز دالیلي از این قبيل دارد . )همان:

 نویسد:مي 22ژوئن  91، چاپ لندن در «گاردین»

رد. حتي اگر این فرد ایران کشوری است که در آن هيچ جائي برای یک رهبر غير روحاني وجود ندا»

های خویشتن گرا صدر باشد و غير از شيعهشخصي شدیداً الهام یافته از تزهای اسالمي مانند آقای بني

های طبقه باشند که عبارتند از تكنوکراتاند. اینها گروه عظيمي از مردم ميهمه کنار گذاشته شده

الم و مارکسيسم هستند، ناسيوناليستهای های نژادی، مجاهدین که خواستار التقاط اسمتوسط، اقليت

خواهد تری ميصدر از تزهای اسالمي، تفسير دقيقالهام یافتن بني ...«تندر و قدیمي زمان مصدق و 

 به عهده گرفته است: 22ژوئن  11چاپ ایتاليا « پانوراما»که آن را مجله ی 

مارکس و قرآن و مصدق  رئيس جمهور ایران که مردی ترقيخواه و دمكرات، الهام گرفته از"

 (92)همان: "باشد ،خواهان کشوری مدرن و غير متعهد بود.و }امام{ خميني مي

 نویسد:یودوسارون مي  

خواست سرمایه داری و قرآن را با هم آشتي دهد. بني صدر همواره دليل شكست بني صدر مي"

مرد مؤمن )!( خود قرباني اسالم  کرد. با اینهمه اینها را نداشتن بعد مذهبي آنها توصيف ميانقالب

داری، ناسيوناليسم، دیگری شد. اسالمي بي ترحم و متعصب.بنابراین کامالً طبيعي است که سرمایه

های خود کرده بودند و با توجه به غرور و نخوتي که او مارکسيسم و ... وجود او را صحنة ترکتازی

ه روحانيت پيشتاز و مبارز ایران باشد، از بعد را مورد هجوم قرار داده بود، با جریان قدرتمندی ک

ایدئولوژیک اختالف پيدا کند. مضافاً به اینكه بني صدر چه به لحاظ سياسي، بخصوص در مورد 

مبارزه با آمریكا و چه به لحاظ نيروهایي که وجود او را وسيلة رسيدن به آمال خود یافته و کينه ای 

توانست همگام و حتي همراه ای خویش پرورده بودند، نميدیرینه با جمهوری اسالمي را در قلب ه

 (13)همان:"نيروهای خط امام قرار بگيرد.
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بني صدر کانون ناراضيان رژیم ایران بود و با عزل »با عنوان  22در ژوئن « ابزرواتور»مجله ی 

 نویسد:مي« وی، جمهوری اسالمي به خطر افتاد

ه، گرد آمدن کلية مخالفين به دور او بور ژوازی سلب صدر برایش گران تمام شد، چمحبوبيت بني"

مالكيت شده، بازاری ها، روشنفكران تازه وارد، کارمندان تحصيل کرده در غرب و ... باعث شد که 

آیت اهلل بهشتي موفق شود}امام{ خميني را قانع کند که بني صدر به صورت سخنگو و پرچمدار 

 (12همان:.)"مخالفان جمهوری اسالمي در آمده است

اند کانون غرب باوران بوده و یكي از صدر چنانكه اینان نيز تصدیق کردهبه هر تقدیر بني

 سازد:بزرگترین اميدهای امپریاليسم است. همين مسئله ما را به تحليل زیر معتقد مي

 تحليل خبر

 بایستشيطان بزرگ، با پيروزی انقالب اسالمي، سه راه بيشتر در پيش نداشت. یا مي"

هایش به رسميت بپذیرد که این راه برای او ممكن موجودیت انقالب را در تمام ابعاد و با تمام پيام

باشد. یا به مداخلة مستقيم و جنگ نبود.چه انقالب بنفسه، نفي موجودیت استكبار و سلطه ی او مي

يوه، قرین به توفيق رو یارویي مبادرت ورزد که با توجه به تجربيات طوالني امپریاليسم، اتخاذ این ش

ماند، ایجاد انحراف هرچند در ابتدا خيلي کم در مسير انقالب بود نبود. بنابراین تنها راهي که باقي مي

که طبعاً پذیرفتن ابعادی از رشد انقالب را برای سرمایه گذاری در راه مبارزة همه جانبه با آن 

پوشاند. بدینرو گران را جامه ی عمل ميضروری دانسته و طي یک جریان آرام و متمادی اهداف غارت

های خبری امپریاليزم از بني صدر و روند اقدامات او به دست هایي که دستگاهها و تحليلبا تعریف

صدر، همان طعمة باب طبع شيطان بزرگ بوده است. امریكا به او اميد توان فهميد که بنياند، ميداده

ای که به جاسوسخانه ی امریكا صورت داد سر غير منتظره بسته بود. ولي امت اسالم بعداز تهاجم

فصل نویني بر تاریخ این نهضت الهي گشود. در عصر ما، استبداد و خود کامگي در لفافة جمهوری 

ها خود را به مقام دهد. سلطه گران و وابستگان با انواع حيلهدمكراسي به حيات خویش ادامه مي

بخشند. اما امت اسالمي ایران به این پوشش دمكراسي تداوم ميرسانده و خود کامگي خویش را در 

های غارتگران را نقش بر آب تواند توطئهافسانه پایان بخشيد و نشان داد که هر زمان که بخواهد مي

 (13کند.)همان:
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 تبرئه ی امپریالیزم و کار پردازان توطئه

خود را مصروف داشت تا در مبحث پيشين اشاره شد که امپریاليزم خبری، تمام تالش 

هرگونه رابطه بين توطئه بمب گذاری و عوامل برون مرزی خویش را بگسلد و به شيوة معهود، این 

 22در تاریخ های « نوول ابزر واتور»بار نيز کوشيد تا چهرة کریه خود را در نقاب فریب فرو پوشاند.

دخالت امپریاليسم « ن را کشته است؟چه کسي هفتاد و دو ت»، ضمن مقاالتي با عنوان 22ژوئيه  12تا 

جهاني )هم واشنگتن و هم مسكو( را در فاجعه منتفي دانسته، این بار با لحني دلسوزانه! ثبات ایران را 

کند. همچنين، فاجعه را به عنوان بازتاب ناشي از عدم دخالت ابر قدرتها در امور آن معرفي مي

ای به نفوذ عوامل چپ من تحليل خود، بطور موذیانهنماید و ضهای داخلي مطرح ميرویارویي جناح

د.این به سود واشنگتن نكيست که ثبات دولتي را که هرگونه مخالفت در بافت حكومت ایران ميپرداز

های این چنيني به هيچ وجه را از ميان برداشته و کشور را در کنترل دارد دچار اغتشاش سازد. روش

باشد. زیرا این کشور بين وض، ثبات ایران شایان توجه و اهميت ميباشد. در عمورد توجه ریگان نمي

اتحاد شوروی و کشورهای خليج واقع شده است. حزب جمهوری اسالمي که از قدرت بسياری 

رسد که مصمم است تا آن قدرت را همچنان حفظ نماید.پس آیا این ضربه برخوردار است، به نظر مي

باشند، با ست. نمایندگان این کشور که همانا حزب توده مياز جانب شوروی بود؟ تصورش مشكل ا

پذیرند. از این رو های آنها را صميمانه ميای دارند و موضعگيریقشریون مذهبي روابط بسيار حسنه

ها قرار دهد که از این نظر سخت در این حزب موفق گردید تا افراد کارامدی را در خدمت مذهبي

های کليدی، بخصوص آموزش رادیو )که چند ماهي است ان این افراد پستستنگنا قرار داشتند. بدین

که طرز بيان مارکسيستي به خود گرفته است( را به دست گرفتند. همة اینها به آرامي و بدون هيچ 

اند.با خلع برداری نشستهبرخورد عملي گردید. آنهارا از درون محاصره نمودند و به انتظار بهره

دفاع »يم گردید و مجاهدین که تا آن هنگام موضع غير فعالي داشتند اعالم صدر اوضاع وخبني

 (33-71نمودند.)همان:« مسلحانه

 نویسد:با لحني زیرکانه مي 2322ژوئيه  11چاپ فرانسه نيز در « آفریک آزی»مجله 

ء اولين عكس العمل رژیم، با محكوم کردن امپریاليسم آمریكا به عنوان عامل پشت پردة این سو"

قصد، ظاهر گردید. در مرحلة بعد، سازمان مجاهدین خلق که گروهي اسالمي اما مخالف با رژیم 

شود مورد اتهام قرار گرفت. طرفداران و هوداران بهشتي، یک بار دیگر اسالمي ایران تلقي مي

 کوشيدند تا با اتخاذ موضعي ضد امپریاليستي که تا بحال در حد حرف باقي مانده و عمل محسوسي
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شود، مشروع جلوه ای را که عليه مخالفين اعمال ميهای سرکوبگرانهاز آن دیده نشده است، روش

 (72دهند.)همان:

های پنهان در پس پردة این اما شگرد عمدة امپریاليسم خبری در تبرئة عامالن اصلي و دست

دو ترفند اشاره  به اینکه است « تشبث به اختالفات درون حزبي»و « بزرگنمایي مخالفان»فاجعه، 

 کنيم.مي

 بزرگنمائي مخالفان، )بخصوص مجاهدین خلق( -الف

های متعددی مسئوليت این عمل شنيع را وقيحانه در فواصل بسيار اندکي پس از فاجعه، گروه

به رهبری « حزب برابری ملي»به گردن گرفتند. به گفته ی تایمز لندن، سازماني مستقر در ترکيه بنام 

های که به ظاهر برای ایجاد یک کشور فدرال تالش کرده و نمایندگي ترك« قره باغژنرال مختار »

ناشناسي : »22/2/31ایران را به عهده دارد . یا بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمي در یكشنبه 

در یک تماس تلفني انفجار را حاصل اتفاق نظر سه گروه جبهه ملي، حزب دمكرات کردستان، حزب 

 (71همان:«.)مان که گروه )انتقام مثلث( را پدید آورده بودند، دانستخلق مسل

در تحليل از قول یک ژنرال ایراني طرفدار  22ژوئيه  2، چاپ ایتاليا در «اوجي»مجله ی 

 سازد:برد فاش ميسلطنت که در لندن به سر مي

هم اکنون نيز ليست کشتار دسته جمعي در مقر حزب جمهوری اسالمي را من ترتيب داده بودم و از "

آینده از بين برده خواهند شد آماده دارم. من به همراهي گروهي از افسران،  کساني را که طي هفته

یک کودتا به نفع بني صدر طرح ریزی کرده بودم ولي}امام{ خميني این نقشه را کشف کرد. ما 

بر تخت جلوس نكند خون  خواهيم رژیم شاهنشاهي را به ایران باز گردانيم تاهنگامي که کورشمي

 (33.)همان:"زیادی ریخته خواهد شد

ای با عنوان ژوئيه ضمن مقاله 22چاپ لندن در «  ایت دیز»در مورد حزب برابری ملي، مجلة 

)که خود عنوان نيز خالي از « اندانفجار در حزب جمهوری اسالمي، داوطلبان مدعي صف کشيده»

و آن گروه است(، باز هم از قول همان ژنرال ایراني  لطف نيست و نشانگر خودنمایي این گروه

 نویسد:مي
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نماید که سه هفته قبل، طرح بمب سازمان نظامي وابسته به حزب برابری ملي، ادعا مي»

 «گذاری ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسالمي در تهران را به انجام رسانده است.

ي سابق متعلق به یک سازمان مخفي، دو افسر نظام»گوید که:ژنرال سلطنت طلب همچنين مي

به حزب جمهوری اسالمي نفوذ کرده و چندین بمب را در ساختمان مرکزی حزب در تهران مخفي 

 (77همان:«)نموده اند.

که در لندن با آنها تماس  اما کارشناسان نظامي»نویسد:نویسندة مقاله، در بخشي دیگر مي

ای بوده است که و زمانبندی دقيق مواد منفجره به گونه گرفته شده، اظهار داشتند که نحوة سيم کشي

دهد این انفجار، به احتمال زیاد، از جانب چند فرد با تجربه با همكاری ارتش صورت گرفته نشان مي

 (73همان:«)است.

ها را در توطئه ی ولي با توجه به تمام این موارد، گویا امپریاليزم، زیاده سعي ندارد این گروه

ی مطرح کند،چرا که وابستگي اینان که از طيف وسيع سلطنت طلبان و نظاميان سابق و بمب گذار

شوند به امپریاليزم غارتگر پر واضح است و برای افكار عمومي مغرب ها و ... تشكيل ميساواکي

زمين نيازی به استدالل ندارد. پس امپریاليزم برای تبرئة خویش ناچار است تحليل های خود را 

روه و کساني کند که در افكار  عمومي غربي ها دارای وجهة سياسي هستند و با توجه به متوجه گ

ها به سوی تبليغات قبلي و بزرگنمایي مجاهدین خلق، طبيعي است که جهت اصلي اخبار و تحليل

اینان خواهد بود. آنهم با این شيوه ،که گروه مزبور یک گروه مردمي غير وابسته و مترقي است. بدین 

گر، فرزندان حقيقي خویش )سلطنت  طلبان( را زیاد درگير رتيب، در این تحليل، امپریاليزم توطئهت

ها و برد.امكاناش )مجاهدین خلق( سود ميواقعه نمي کند، بلكه برای این کار از فرزندان رضاعي

رگزاری های دیگری نيز وجود دارد. مثل دخالت دادن ارتش در فاجعة بمب گذاری، چنانكه خبفرض

این شایعه را که ارتش در این ماجرا دست داشته، برای تضعيف روحية نظاميان 21/2/31رویتر در 

ایران و بالطبع ضعف در برخورد با بعثي های کفر پيشه در بوقها ی خویش دميد. یا مطرح کردن 

در حزب ها با معرکه گرداني حزب توده و یا ارائة تصویری از اختالفات درون حزبي دخالت روس

 91جمهوری اسالمي و طرح فاجعه توسط جناحي از ایشان!سخنگوی وزارت خارجه ی آمریكا، در 

هيگ ضمن تكذیب دخالت :»و خبر گزاری جمهوری اسالمي از واشنگتن گزارش داد که  22ژوئن 

آمریكا در ماجرا، تلگرامي به مقامات شوروی ارسال و اخطار کرد که در امور داخلي ایران دخالت 

 (21)همان:« نكنند.
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کم به این مسئله توجه کردند که باید به عللي، فاجعه را محصول اما تحليلگران غربي کم

 ژوئيه ارائه کرد: 22در « شيكاگوتریبيون»بدانند، چنانكه این مطلب را « گروه داخلي»عمل یک 

ن موقع این اگر کشتار رهبران حزب جمهوری اسالمي به یک گروه داخلي نسبت داده شود در آ"

و براندازی « دولت مقبول خداوند»خونریزی به عنوان عملي توصيف مي شود که درجهت نابودی 

جمهوری اسالمي صورت گرفته است. اما با معرفي رهبران مقتول حزب جمهوری اسالمي زیر نام 

 (22)همان:"توانند در ردیف شهدای ایران در آیند.آنها مي« قربانيان ابر قدرت های خارجي»

 تحليل خبر

نشان الزمة این تحليل، ارائه ی تصویری از عدم تثبيت قدرت درجمهوری اسالمي و بزرگ 

دشمنان »تحت عنوان  22ژوئيه  11اروپادر « تایم»باشد. لذا مجلة های مخالف داخلي ميدادن گروه

 251دگان را به کند و حتي تعداد کشته ش، از یک سوبه بزرگي بسيار زیاد حادثه اشاره مي«روحانيت

ها و رساند و از سوی دیگر به تعریف و تمجيد و بزرگ نمایي مجاهدین خلق پرداخته، زیرکينفر مي

های آنها را برشمرده و آنها را تشكيالتي متشكل از صد هزار نيروی چریكي با هفتاد هزار مهارت

را در مقابله با آنان و در  داند. همچنين ضعف جمهوری اسالمياسلحه و صدها هزار هوادار و ... مي

 (21دهد.)همان:تصویر موحشي که از زندانهای ایران ترسيم مي کند نشان مي

ژوئيه آنها را گروهي مورد توجه طبقات محروم و روشنفكران و  22در « نوول ابزر واتور»

هدین خلق پردازد و از رهبر مجای آنان مي« دفاع مسلحانه»بورژوازی متوسط معرفي کرده، به توجيه 

 آورد که:نقل قول مي

سوء قصد به هفتاد و دو نفر را به خود نسبت نداد ولي این عمل را محكوم هم 

 (29نكرد.)همان:

( در این مورد 3/2/31لندن )به نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمي به تاریخ « فاینشنال تایمز»

 نویسد:مي

قبلي در اوج قدرت بود و در عمليات  امروز ایران قابل مقایسه با زمان شاه نيست. رژیم"

ها ضعيف و از نظر تسليحاتي ناتوان بودند. قدرت فراواني داشت و آن زمان گروه 2371تروریستي 

 (22.)همان:"اما اکنون متحدان ضد رژیم باید قادر باشند تا چند هزار عمليات انجام دهند
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که در آن بسياری است مشكل  ای بسياردر تاریخ، چنين واقعه»گفت: « پاتریک کوك بورن»

امروز سعي کردند از رهبران سياسي یک حزب در یک زمان به قتل برسند. اعضای نجات یافتة دولت،

نشان دهند اوضاع را در کنترل دارند ولي معلوم نيست که چگونه به دشمنان سياسي خود حمله 

 (25همان:«)کنند. مي

مالهای ایران در حلقة »با تيتر  22ژوئن  91چاپ آمریكا در « کریسچن ساینس مانيتور»

 گفت:« محاصره

های تهران توزیع ای در خيابانهای تحریک کنندهیكروز پس از حادثه، مجاهدین جزوه»

های خود باقي بمانند. کردند. در این جزوه ها از مردم خواسته شده بود که به هنگام عصر در خانه

 (21همان:«)د را مورد حمله قرار دهند.چرا که قصد دارند دشمنان بنياد گرای خو

 نيز چنين گفت: 22ژوئيه ی  9نشریة فوق در 

ژوئن شاید مطمئن نباشند در جنگ با مجاهدین با پيروزی و  12بنياد گرایان بازمانده از قتل عام »

سربلندی بيرون آیند. مجاهدین خلق، قویترین گروه مخالف در ایران، با حدود صد هزار مرد و زن 

ح، ممكن است با استفاده از خالء ناشي از برکناری ميانه روهائي مثل مهندس بازرگان و بني مسل

های مردم در آینده باشند. بمب گذاری در دفتر صدر، به صورت محور و نقطه ی متمرکز بينش

مرکزی حزب جمهوری، اميد بنياد گرایان را برای تشكيل سریع یک دولت مذهبي پس از سرنگوني 

 (23همان:«)به نااميدی مبدل کرد. صدربني

های اما برخالف نظر نویسندة مقاله ی مزبور همين محورهای بينش مردم به صورت تبعيدی

 مردم در آمدند و با گذشت کمتر از یک ماه، دولت مكتبي بر قتلگاه شهيدان، استوار و پابرجا شد.

لوکوتيدین دو »خبریش، روزنامه  از سوی بازوان اطالعاتي ودر زمينه ی  تبرئه ی امپریاليزم،

« خشونت در پي خشونت»در تحليل حادثه ی هفتم تير، با عنوان  22ژوئن  11فرانسه در « پاری

 چنين نوشت:

اند. چرا را محكوم خواهند نمود که سر منشأ یكشنبه ی خونين بوده« کا. گ. ب»، «سيا»فردا »

ها منافعي دارند که باید از آن دفاع نمایند. و روسها یک انتقامجویي طلب دارند که نباشند؟ آمریكایي

ای را که به مرگ آیت اهلل بهشتي یكي از این دو و شاید هر دو، بازوی قاتالن را مسلح نموده و فتيله
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منتهي گردید روشن کرده است. ولي بازوی بمب گذار، مثل خود بمب، ایراني است و هيچكس 

ه باشد.. برای یافتن عامل جنایت، کافي است به طومار بلند تصور نخواهد کرد که از جای دیگر آمد

اند مراجعه های اعدام از پای در آمدهباالی ليست کساني که در این مدت دو سال زیر رگبار جوخه

آن را به همراه آورد، با ترور مستقر شده و فقط به « فناتيک»که امامي« واپس گرایي اسالمي»شود. 

 (27)همان:« آورد.ترین دوران بر بریت را به یاد ميفته است که عقب ماندههایي ادامه یاتوسط روش

الملل های صهيونيسم بيننيز که قلم پرداز منافع و چپاولگری« شيكاگو تریبيون»در این باره، 

 باشد، چنين به تحليل نشسته است که این دو را یكجا باید پاسخ گفت:مي

اما  دهد.در ارتباط با این بمب گذاری مورد نكوهش قرار مي رژیم ایران، شيطان بزرگ آمریكا را"

ها گروه مختلف در داخل ایران وجود دارد که بيشتر از آمریكا برای کشتن رهبران اسالمي،خود را ده

 (22)همان:1"دانند!محق مي

 تحليل خبر

، حزب صدرزند، هواداران بنيپرسه مي« دشمنان روحانيت»نویسندة مقاله که در جستجوی 

های فدایي، مجاهدین خلق، مخالفين در تبعيد مثل برداری از آشوب داخلي(، چریکتوده )برای بهره

های نژادی و مذهبي مثل بهائيت و ... را به عنوان دشمنان امام طلبان، احمد مدني، گروه سلطنت

 کند:خميني ذکر کرده و در آخر حكم نهایي را چنين صادر مي

له چنين تصور نموده است که مقامات ایراني در توطئه گری و محكوميت گویا نویسندة مقا"

آمریكا، ادعای دیدارشخص رونالد ریگان و یا رئيس سازمان سيا را در دفتر مرکزی حزب جمهوری 

اند! بازوی بمب گذار ایراني بود. اما کيست که در ماهيت و چهره آمریكائي انبوه اسالمي کرده

تردیدی بخود راه دهد؟ توجيه گران سياست ابر غارتگرها ،شيوة شناخته  دشمناني که ذکرشان رفت

آورندکه هميشه با پای آشنا در دیار غربت و بيگانه قدم شدة تجاوز گران را به روی خود نمي

شوند، نه رویارو در یک فدای توطئه مي« حمزة سيد الشهدا»اند. آری قد بر افراشتگاني چون گذارده

جگرخوار، توان مقابلة رو در رو را هيچوقت ندارند. اما از « های هند»ها و سفيانجنگ مردانه، ابو

گوئيم. بهشتي قهرمان ما جویند. ما نيز جز این چيزی نميهای اسير و کوته فكر سود مي« وحشي»

فراخواند. اما « مرگ بر آمریكا و مرگ بر سازشكار»آمریكای خونخوار را به شنيدن فریاد کوبنده  ی

 (23)همان:"پریاليزم، غالمان وحشي خویش را ناجوانمردانه گسيل داشت. ام
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کينه و عقدة اصليش را از « خشونت در پي خشونت»بسيار جالب است که نویسندة مقاله ی 

 گشاید:تواند نادیده رها سازد و بدینگونه سفرة دلش را ميها نميذکر اعدام

هایي که به گلوله بسته شد گرفته، تا بهایياز هویدا نخست وزیر سابق که در پای سلولش "

های ثمره اند، }امام{ خميني طوفاني کاشته است که امروزدر سحرگاه روزهای تصفيه غافلگير شده

تواند طرف کساني را بگيرد که برای فرونشاندن عطش قصاص و یا کند. هيچكس نميآن را درو مي

 (31.)همان:"زنندميپيروز ساختن عقایدشان به ترور و جنایت دست 

 تشبث به اختالفات درون حزبي -ب

رسواتر از هميشه ، امپریاليزم بار دیگر برای تبرئه ی خویش، شگرد دیگری را بكار بگرفت. 

در این تحليل، فاجعة انفجار و بمب گذاری، یک تراژدی اندوه ناك است که از قدرت طلبي 

 گيرد.هایي از حزب جمهوری اسالمي مایه ميجناح

با مطرح کردن این سئوال که چرا این  22ژوئيه  2چاپ پاریس در « المستقبل»مجلة 

گردهمائي در مرکز حزب منعقد شده بود، بعد از توجه دادن به پيروزی حزب در جنگ فرسایشي 

 صدر، معتقد است:عليه بني

ای که هحزب همانند دیودرشت هيكلي بود که دست و پای او را با زنجير بسته باشند .بگون"

ها و توانست به اطراف خود نگاه کند و یا تحرکي از خود نشان دهد! این زنجيرها همان گرایشنمي

جریانات سياسي متضاد در داخل حزب بود. به عالوه، بلند پروازی های سران آن، حزب را وارد 

ردیواری بندی کرده گردهمایي یكشنبة خونين، تمام جریانات حزب را درون یک چهامرحلة گروه

 (11)همان:"جمع کرده بود تا کشمكش خود را مدتي مسكوت بگذارند.

بهره ها بيبندیمجلة مزبور به همين اکتفا کرده و ما را از فهم نوع این جریانات و انواع گروه 

 گذارد.مي

مالها مواظب »پارا فراتر گذارده و با تيتر  22ژوئيه  3در « کریسچن ساینس مانيتور»اما  

پرداخته، روی تزلزل حزب جمهوری انگشت « شكاف موجود ميان رهبران حزب»به « رندیكدیگ

 نویسد:گذارد و حتي به همين نيز اکتفا نكرده و از قول حزب جمهوری ميمي



82 
 

اسرائيل با همدستي بهائيان، باعث افساد و آالیش پاسداران شده و انفجار، کار پاسداران »

تواند ها، دليل فاسد شدن پاسداران نيز ميز کميتهفاسد درون حزب است. انحالل یكي ا

 (12همان:«)باشد.

 تحليل خبر

بهرحال، وقاحت و بيشرمي حضرات، گویا پایاني ندارد. امپریاليزم خونخوار برای تبرئه ی 

خویش به نيرنگي متوسل شده که در واقع با یک تير دونشان را هدف گرفته است .از یک سو  

ي مظلوم را از این امت گرفته و از سوی دیگر کساني را که موفق نشده با مرداني بزرگ چون بهشت

خواهد از صحنه ی سياسي حذف نماید.  روزهای این حيله شكار کند، از طریق ترور شخصيت مي

پس از حادثه بر کسي پوشيده نبود که امپریاليزم تجاوزگر، قصد یک حملة  همه جانبه عليه کيان 

شود به ته است.حدود یک هفته قبل از حادثه، شهيد چمران چنانكه گفته ميجمهوری اسالمي را داش

ای مورد سوء قصد قرار نحو مرموزی در جبهه کشته شد و روز قبل از حادثه نيز حجت االسالم خامنه

گرفت.  فقدان این دو شخصيت برای شكست نظامي ایران در جنگ با عراق طرح ریزی شده بود. آیا 

ای گسترده به مجلس شورای از داخل حزب بود؟ سه روز پس از حادثه، حمله اینهم کار گروهي

سازد. شود که حماسه آفریني پاسداران جان برکف، بيش از پنجاه نفر از منافقين را اسير مياسالمي مي

های آن گروه مایه گرفته است! در این صورت، با توجه به بعد عظيم فاجعه اینهم البد از بلند پروازی

تنها شهيد بهشتي را آماج حمله قرار نداده بلكه مجلس را از اکثریت انداخته وقوه ی مقننه را از  که

کرد و قوة قضائيه را ساخت و دولت را مواجه با کمبود چهار وزیر و چندین معاون ميدور خارج مي

کرد و با مي های جمهوری اسالمي را ناقص و فلجبه رکود و تعطيلي مي کشاند و خالصه تمام ارگان

توجه به تمام این مسایل باید پرسيد که گروه مزبور )در صورت وجود چنين گروهي! (این مملكت 

آشفته و نا امن را که با این حساب، هر لحظه امكان هرج و مرج و نيز شكست در جبهه ی نظامي 

م امپریاليزم خواست چه کند؟و باید خاطرنشان کرد که اگر این گروه بزعبرای آن وجود داشت مي

خبری، اینقدر قدرت دارد که یک شبه فاتحة جمهوری اسالمي را بخواند و مردم در صحنه را مرده 

فرض کند. در این صورت، باز ردپای امپریاليزم را نميتوان نادیده گرفت. چرا که درست نيست دست 

جایي و نخست روی دیدگان خود گذاشت و ندید که شخصيتهایي مثل رئيس جمهور مكتبي، شهيد ر

اند، خود در دام ها، معرکه گردان حادثه بودهوزیر فاضل و دانشمند، شهيد باهنر، که بزعم امپریاليست

دیگر امپریاليزم، مظلومانه به شهادت رسيدند.مردم ما نيز در شناخت دشمن اصلي خود به خطا نرفتند 
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های خویش قرار دادند. امام در حملهآکنده از خشم، ابتدا آمریكا را آماج   و در فردای هفتم تير،

ها و سخنراني خویش در دوازده تير ماه، براین نكته پافشاری کردند که این حادثه محصول درگيری

شده. این یک اختالفات شخصي نبوده است. حتي قضيه تنها به شخص شهيد بهشتي نيز مربوط نمي

هری، شهيد مفتح، شهيد بهشتي و سوء جریان بوده ،جریاني که از ترور شخصيتهائي چون شهيد مط

ای مایه گرفته است و با تحریم قصد به افرادی چون حجت اسالم هاشمي رفسنجاني وآیت اهلل خامنه

نظر با جمهوری اسالمي، مخالفت با مجلس خبرگان، مجلس شورای اسالمي، الیحة قصاص، دولت، 

 (12-15داوم یابد.)همان:قوه قضائيه، و بطور کلي مخالفت با کيان انقالب اسالمي ت

 امام در سخنان خود فرمودند:

جریان، جریان آمریكائي در مقابل اسالم است که از همان وقتيكه احساس شود که شاه باید »

آید... از اول یک جریاني منسجم شده و برنامه ریزی شده در کار بود و برود، درهمان وقت بختيار مي

 (11همان:«)الب معلوم شد و خودشان را لو دادند.کم مطما درست توجه نداشتيم که کم

 پس از فاجعه

گيریم که قدرت طلبان جهاني، از فاجعه ی در این قسمت از بحث، این موضوع را پي مي

بمب گذاری در مرکز حزب جمهوری اسالمي، به عمق چه رویاهایي خزیده بودند و تا چه حد به 

 اهداف خویش دست یافتند.

در مبحث اول گذشت دریافتيم که محافل خبری امپریاليزم در مقام از مجموع آنچه که 

تصویر یک حكومت متزلزل و پر هرج و مرج برآمده، روحانيون را در حلقة محاصره دانسته و 

ور شدن آتش جنگ داخلي و کردند. از طرفي، در انتظار شعلهشكست را برای آنان حتمي قلمداد مي

ها و در ورطة انتقام کور افتادن رف دیگر، شدت گرفتن اعدامطغيان عمومي مردم بودند و از ط

 (15همان: ) جمهوری اسالمي را به تبليغ گذاشته بودند.

در « واشنگتن پست»جناح اپوزیسيون آنقدر بخود مغرور بود و در او چنان دميده بودند که 

 چنين نوشت: 22اول سپتامبر 

ميان رهبران ایران ظهور کرده است، بزودی صدر، این نوع احساسات که در به اعتقاد بني"

آیت اهلل خميني را مجبور خواهد کرد تا با مخالفان رژیم بنيادگرای اسالمي از در مذاکره در آید. 
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صدر، آیت اهلل خميني را متهم کرد که با ریگان کنار آمده است و در ارتباط با حرکت اپوزیسيون بني

 ."این زمينه تن به مصالحه خواهد داد ایران اطمينان داد که رهبر ایران در

گيرد، صدر سرچشمه نميباید توجه داشت که این اتهام، تنها از قدرت گرفتن امثال بني

گریخت رژیم جمهوری اسالمي را به سابقه نيست. وی زماني هم که از ایران مياینكار از او بي

 گفت:ساخت و ميآمریكایي بودن متهم مي

دهند... هم آمریكا و اني هستند که این کشور را به طرف آمریكا سوق ميحاال ببينيد چه کس"

هم روسيه و هم انگلستان، از کودتای فاجعه آميز )منظور حذف بني صدر است( در ایران بسيار 

 (15-13)همان: "راضي هستند.

 انتقام کور -الف

انفجار بمب در  اغتشاش بعد از»با تيتر  22ژوئيه  22چاپ لندن در « ایت دیز»نشریه ی 

 چنين گفت:« ایران

رحم و بخشش آیت اهلل خميني کم شده است. قبل از عقبگرد بسوی یک سكوت یک ماهه »

 «در طي ماه رمضان، }امام{ خميني خواستار تعقيب گسترده برای شكار خرابكاران مظنون شد.

 تحليل خبر

له را بيش از حد شاخ و برگ هایي که این مسئها کم نيست بررسيالبته از ميان انبوه تحليل

اند .ولي این در حالي است که البته در فاز خيلي محدود و مفتضحانه از یكسو و از سوی داده

اند:بر خالف انتظار، سرکوب مخالفين و قلع و قمع آنها دیگرنااميدکننده ،اینگونه تسليم واقعيت شده

ها افزایش یابد. اما از یكشنبه موج اعدام رفت کهمتوقف شده است. بعد از سوء قصد اخير، انتظار مي

شب تا روز دوشنبه، خبری در این باب نشده است... به گفته ی روزنامه ی لوموند ، امام اظهار داشته 

 های انقالب نباید تابع احساسات یا حس انتقامجوی خود قرار گيرند.است که دادگاه

ابل قبولي بحران را کنترل کرد. عليرغم ترور مزبور و گيجي و سردرگمي، دولت بطور ق

محمد علي رجائي، نخست وزیر و اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس بودندکه جلسه ی حزب 

 جمهوری اسالمي را چند دقيقه قبل از انفجار ترك کرده بودند. 
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روحانيون خيلي سریع توانستند کنترل امور را در دست گرفته "یكي از مقامات آمریكا گفت: 

 (17.)همان:"مي جهت جانشيني ایجاد نمایندو مكانيس

پستهای بهشتي و "روزنامه ی تایمزچاپ اروپا ومجله ی المستقبل چاپ پاریس نوشت: 

همكارانش فوری اشغال شد و دولت برنامه ی انتخاب رئيس جمهوری را در آخر این ماه ، جهت 

انتخابات ترغيب کرد. اما به آنها  صدر ادامه داد. امام خميني هموطنانش را به شرکت درجایگزیني بني

ای که روشن است، خودداری کنند. مسئله« همچون قبلي»اخطار داد که از انتخاب رئيس جمهوری 

این است که سران ایران سعي کردند جای خالي را پر کنند تا امنيت برقرار شود. همچنين امام خميني 

برای پيروزی عقل بر عاطفه است تا جریان دستور داد تا بدون تفكرانتقام نگيرند و این دعوتي 

ها و در مقابل، ترور سران ادامه نيابد که در نتيجه هرم رژیم، هر چند وقت یكبار تعویض اعدام

 (12.)همان:"نشود

 تحليل خبر

نویسد، دستور امام، بيانگر این مطلب باید توجه کرد چنانكه نویسنده ی تحليل فوق مي 

کرده و حاال امام دریافته است که باید از پيشرفت احساسات ومت مينيست که درگذشته عاطفه حك

سابقه نبوده و از درك جلوگيری شود. دستور امام مبني بر اندیشيدن واطمينان در محاکمات، بي

گيرد و این دليل بر ظرفيت انقالب و قدرت تحمل مخالفان از سوی حكومت اسالمي اسالمي مایه مي

صله پس از سخنراني در پيرامون شهدای هفتم تير، منحرفان را به توبه و ایران است. امام بالفا

خوانند. از اینرو، رهبر انقالب اسالمي ایران، با دم مسيحایي خویش، بار دیگر توطئه بازگشت فرا مي

 (13نمایند. )همان:ی ابر غارتگران را از همان ابتدا افشا مي

 ت مردممكانيزم جانشيني در دولت اسالمي و قدر -ب

در مورد پایداری و استحكام دولت اسالمي چنين  2322فرانسه، در اول ژوئيه « لوموند»

 نوشت:

برداری از این پافشاری بر حداقل کردن برد سياسي سوء قصد و کوششي که جهت بهره"

آورد که اعتماد آید، این فكر را به وجود ميمسئله به منظور بسيج مردم و تحریک آنها به عمل مي
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بنفس دولت و اظهارات اطمينان بخش آن، چندان هم خالي از تزلزل نيست... وباالطبع عمليات 

 (91)همان: ."تروریستي ، رژیم کنوني را به خطر نخواهد انداخت

 تحليل خبر

ها در فاجعه ی هفتم تير در نظر گرفته نشده بود قدرت تنها عاملي که در طرح امپریاليست

ها به مردم و حتي تمسخر آنان در راهپيمایي ها و تشبيه کردن راهپيمائيمردم بود. نادیده گرفتن 

های خشم آلود اقدامات قرون وسطایي، آخرین تراوشات مغزهای بيمار امپریاليزم خبری است. چهره

نگریست در این های پاك شهدای فاجعه ميولي مصمم مردم انقالبي را هرکس در تشييع جنازة پيكر

داد که هيچ قدرت خارجي نخواهد توانست انقالب اسالمي را به ید به خود راه نميعقيده اندکي ترد

 (15-13زانو در آورد. )همان:

چگونه داغ دل و اندوه و حسرت خویش را از « شيكاگوتریبيون»روزنامه نگار « ویليام پيمان»

بودی رهبریت ایران انفجار دفتر مرکزی حزب، آشكارا برای نا"دارد: مقاومت رژیم اسالمي اظهار مي

طرحریزی شده بود. اما شواهد اوليه حاکي از آن است که تالش کارگذاران بمب، عليرغم از ميان 

های برجسته ی حزب جمهوری، در مجموع با شكست روبرو شده رفتن شماری از چهره

 (12)همان: "است..

 تحليل خبر

ساخت و در ضمن بر خالف ور نحادثة بمب گذاری، آتش جنگ داخلي را در ایران شعله  

انتظار، طغيان عمومي مردم را بر عليه رهبران روحاني بازمانده فراهم نياورد، برعكس، دولت همچنان 

های مظنون و اعدام آنها دهها تن از تروریست با کفایت به انجام وظایف خود پرداخته و در گردآوری

 (13-91ست.ِ)همان:پس از یک محاکمه ی کوتاه مدت با مشكلي روبرو نبوده ا

 درمجله ی المستقبل چاپ پاریس نوشت: 22اوت  12فاینشنال تایمز نيز در 

در حاليكه حادثه ی انفجار بمب کم و بيش به پایان رسيده است،در ایران آیت اهلل خميني تاکنون »

 (22ان:)هم« باشد.نشان داده است که بيش از تصور هر یک از مخالفان، قدرت ادامة حيات را دارا مي

 ژوئيه در این باره چنين نوشت: 12چاپ آلمان نيز در « زود دویچه سایتونگ»
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انتخاب محمد علي رجائي به عنوان رئيس جمهور جدید ایران، هفتمين رویداد شگفت انگيز از زمان »

باشد. از آن پس روحانيون آنچنان در صحنه تاکنون مي 2373آغاز انقالب اسالمي ایران در ماه فوریه 

اند قدرت را از آن خود سازند. تاکنون هرکس مالها را دست کم گرفته یا در اند که توانستهدرخشيده

ای بخود راه داده، سرانجام ناچار شده در نظریة خود تجدید نظر قدرت و کارآیي آنان شک و شبهه

 (23همان:«)کند.

 تحليل خبر

جهاني به چه ميزان از اهداف و  توان دریافت که در فاجعة هفتم تير، امپریاليزمحال مي

های خویش دست یافت. بدین ترتيب، دفتر این فاجعه ی موحش بسته شد. اما این فاجعه، خود نقشه

در تاریخ انقالب اسالمي یک حماسه گشت. حماسه ای جاودانه و پایدار که هميشه و تا ابد به 

مپریاليزم، تنها با تكيه بر رساند.محافل خبری اهای امت اسالمي خون حرکت و ایثار ميرگ

های پيش ساخته وسر در گم، بدون توجه به قدرت توفندة مردم، آینده را در شرف نابودی فرمول

کردند تا این قدرت متالشي شناختند.ولي توطئه ميدانستند و شاید هم قدرت مردم را ميونسيان مي

 (11شود. )همان:

 چنانكه امام خميني فرمودند:

استند یک شلوغي بشود. یک انفجاری حاصل شود و مردم از صحنه بيرون روند، خير، خواینها مي»

عكس شد مطلب. این شهادت، اسباب این شد که همه با هم منسجم بشوند. و ... مشت اینها باز شد 

 ...«خواهند، آزادی انفجار و که اینها از چه سنخ آزادی مي

الله ی سرخ  71بمناسبت شهادت 31تيرماه 21همچنين، امام بزرگوار امت در پيام خویش در

 انقالب فرمودند:

ما اگرچه دوستان و عزیزان وفاداری را از دست دادیم... ما اگرچه برداران بسيار متعهدی را »

بودند... لكن سيل خروشان خلق و امواج شكنندة « اشداء علي الكفار رحماء بينهم»ازد ست دادیم که 

 (39: 25،ج2923خميني،«)ی بزرگ، هر کمبودی را جبران خواهد کرد. ملت با اتحاد و اتكا به خدا

امپریاليزم ناکام ماند و یاران و عمالش رسوا و مفتضح شدند. مردم مسلمان و انقالبي همچنان 

درراه خویش پایدار ماندند و دریافتند که این فاجعه، ابتال و آزمایش بزرگ الهي برای خدا خواهي و 
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ها، شكوهمندانه سوختند. اما های محفلبوده است.اگرچه پر فروغترین شمعآمریكا ستيزی آنان 

های بعد باقي خواهد ماند. روشني و گرمي نوری که بر انقالب و امت شهيدمان افشاندند، تا نسل

 (32)همان:

 پيامدها

این فاجعه پيامدهای مثبت و منفي گوناگوني داشت که البته  پيامدهای مثبت آن بسيار بيشتر 

اولين پيامد مثبت این فاجعه، بيمه شدن انقالب و نيروهای خط امام تا سال . از پيامدهای منفي آن بود

چرا که حقانيت نيروهای انقالبي در فضای مسموم و غبارآلودی که . ها، البته با هزینه های سنگين بود

به اثبات رسيد و ثمره جبهه  ی متحد ضد انقالب در حدود سه سال ابتدایي انقالب ایجاد کرده بود، 

ی ا ین اثبات حقانيت ایجاد اعتمادی خاص بين مردم و مسئولين خدمتگزار بود. به نحوی که تا مدت 

چرا که مظلوميت . ها پادزهری قوی در برابر شایعات عليه مسئولين نظام در جامعه وجود داشت

حال عبرتي برای مردم  شهيد بهشتي به عنوان کسي که در رأس هجوم سنگين شایعات قرار داشت،

هر چند که عملكرد . شده بود تا بار دیگر اجازه ی ورود تبليغات سوء دشمن به اذهانشان را ندهند

غلط برخي مسئولين در دهه های بعدی، به این اعتماد صدمات جبران ناپذیری وارد ساخت و باعث 

 (27: 2939امپریاليسم خبری،.)فاجعه ی هفتم تير وپایمال شدن خون این شهيدان از جانب آنها شد

: درباره تغيير موضع مردم پس از فاجعه ی هفتم تير مي فرمایند( ره)حضرت امام خميني 

نفر مظلوم در آنجا، آن طور به وضع  71شما دیدید که صبح آن روزی که مرحوم آقای بهشتي و آن »

و  ي که فریاد مي زدندآنهای. مردم فرق کردند، یكدفعه تمام صحبت ها برگشت، فجيع شهيد شدند

حزب . شعار بر ضد ایشان مي دادند، یكدفعه شعارها برگشت و به نفع ایشان شد.به نفع اسالم شد

من البته .شما هم معرفي اش ، همين طورها بود که این حزبي است که حاکم و انحصارطلب است

اد کردند،خب، من مي تمام حزب را که نمي شناختم و نمي شناسم، لكن افرادی که این حزب را ایج

 (31همان:«).شناختم

 پيامدحادثه ازنگاه روایت هفتم

گروه هایي که . این فاجعه نه تنها شایعات را خنثي نمود، بلكه شایعه سازان را نيز نابود نمود

با انقالب همسویي نداشتند، پس از این فاجعه و مشاهده ی خشم انقالبي مردم، بيش از دو راه را 

مي دیدند، یا باید همچون سران نهضت آزادی جهت ادامه یافتن حيات سياسي پيش روی خویش ن
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این عمل را محكوم نموده و ذليالنه از مواضع پيشين خود عذرخواهي ( هر چند که کوتاه بود)شان 

مي کردند که البته امام نيز بر مبنای اخالق اسالمي باب توبه را برای آنان باز گذاشتند و یا باید 

مان منافقين خلق با ادامه ی عمليات های تروریستي و مواضع خصمانه، به خودزني های همچون ساز

چرا که وقتي . سياسي خویش ادامه داده تنفر امت اسالمي را روز به روز از خود بيشتر مي نمودند

مسئولين درجه اول نظام در راه حفظ و تداوم انقالب و نثار خویش پيشقدم شده بودند، وجدان های 

ه نيز بيدار شده بود  و همين امر در باال رفتن ميزان اعزام نيرو به جبهه های جنگ تحميلي تأثير خفت

از سویي دیگر ميزان صبر مردم و مسئولين در برابر مشكالت و بحران های بعدی به . بسزایي داشت

های اما شاید بتوان یكي از پيامدهای منفي سلسله عمليات . طرز بي سابقه ای افزایش یافت

را، باال رفتن ضریب حفاظتي از مسئولين و در پي آن فاصله افتادن  31تروریستي منافقين در دهه ی 

حفاظت از مسئولين نظام، موضوعي بود که ناگزیر باید به آن توجهي . بين آنها و مردم دانست

اما چاره ای  هر چند که تعدادی از مسئولين و شخصيت ها از این امر اکراه داشتند،. دوچندان مي شد

نبود زیرا احتمال ترور برخي از آنان همچون شهيد آیت اهلل اشرفي اصفهاني به حدی باال و روشن 

نظام . بود که حضرت امام به طورمستقيم ،دستور افزایش حفاظت از ایشان را صادر مي نمودند

که از نظر  جمهوری اسالمي با فاجعه ی هفتم تير و دیگر ترورها شخصيت هایي را از دست داد

ایمان ، تعهد و تخصص، مدیران الیق و کم نظيری بودند که تربيت مجدد چنين نيروهایي، بسيار 

اما با این همه . سخت و در برخي مصادیق همچون شهيد آیت اهلل دکتر بهشتي، شاید محال به نظر آید

به همراه داشت. نتيجه ای این فاجعه یكي از بزرگترین نتایج را برای جهانيان در مورد انقالب اسالمي 

حادثه ی هفتم تير ثابت کرد که :»که مقام معظم رهبری در یک جمله و به زیبایي آن را بيان فرمودند

 (71: 2931)روایت هفتم،مجله ی جوان، «.شعله ی انقالب خاموش شدني نيست

 باشد:به شرح زیر ميی واقعه ی هفتم تيراسامي شهدا 

هادی اميني -2رحمان استكي -9جواد اسد اهلل زاده -1 -يني بهشتيسيدمحمدحس دکتر آیت اهلل -2

حسين اکبری -3ای علي اکبر اژه-2محمد صادق اسالمي -7عباس ابراهيميان -3حسن اجاره دار -5

 -29حسن بخشایش  -21حجت االسالم حاج شيخ عبدالحسين اکبری  -22مهدی امين زاده  -21

سيد محمد پاك  -27سيد رضا پاك نژاد  -23محمد پور ولي  -علي اصغرآقازماني -22محمود باالگر 

عليرضا چراغ زاده دزفولي  -12عباس جهانبخش  -11محمود تفویضي  -23رضا ترابي  -22نژاد 

حجت االسالم  -12سيد محمد باقرحسيني لواساني  -19حجت االسالم غالمحسين حقاني  -11



91 
 

حجت  -17الدین حسيني نائيني  دکتر سيد شمس -13عباس حيدری  -15محمد علي حيدری 

محمد خوش زبان  -13مهندس مهدی حاجيان مقدم -12االسالم سيد محمد تقي حسيني طباطبایي 

حجت االسالم دکتر  -91حجت االسالم سيد محمد کاظم دانش  -92عبدالحميد دیالمه  -91

يد فخر الدین حجت السالم س -95علي درخشان  -92علي اکبر دهقان  -99غالمرضا دانش آشتياني 

 -93حجت االسالم حسين سعادتي  -92مهندس توحيد رزمجومين  -97 2محمد رواقي -93رحيمي 

 -29سيد محمد جواد شرافت  -21علي اکبر سليمي جهرمي  -22جواد سرافراز  -21جواد سرحدی 

حجت االسالم دکتر صادق  -23ایرج شهسواری  -25مير بهزاد شهریاری  -22مهندس عباس شاهوی 

 -23 1حجت االسالم محمد حسن طيبي -22حجت االسالم محمد حسين صادقي  -27اسمي ق

دکتر حسن  -52سيف الدین عبدالكریمي  -51حجت االسالم حاج سيد نوراهلل طباطبایي نژاد 

دکتر  -55دکتر محمد علي فياض بخش -52علي اکبر فالح  -59دکتر حسن عضدی -51عباسپور 

حجت االسالم عماد  -52موسي کالنتری  -57عبدالوهاب قاسمي  حجت االسالم -53محمود قندی 

مهندس علي محمد  -32حجت االسالم محمد منتظری  -31محسن موالئي  -53الدین کریمي 

حبيب اهلل  -35جواد مالكي  -32غالمعلي معتمدی  -39حبيب اهلل مهدیزاده طالعي  -31مجيدی 

حجت  -33محمد حسن محمد عيني  -32فر  سيد محمد موسوی -37دکتر هاشم معيری  -33مالكي

مهدی نصيری  -71عباسعلي ناطق نوری  -72حبيب اهلل مهمانچي  -71االسالم سيد کاظم موسوی 

 (53-52)همان:  .حجت االسالم علي هاشمي سنجاني  -79الری 

                                                           
 (22: 2923کر شده که اشتباه است. )ر.ش: شفيعي، ذ« محسن رواقي»در یكي از منابع، نام این شهيد - 1

است. « محمدحسن طيبي»ذکر شده که صحيح آن « محمدحسين طبي»در کتاب سازمان مجاهدین خلق، پيدایي تا فرجام، نام این شهيد  - 1

 (313: 1)ر.ش:سازمان مجاهدین خلق پيدایي تا فرجام، بي تا، ج
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از مواردی که در بررسي اشعار یک شاعر یا دوره ی خاص الزم است بررسي شود ، ساختار یكي 

و نيز زیبایي های لفظي و معنوی شعر صوری آن سروده هاست.منظور ما از ساختار ، ساخت زبان 

ک شاعر یا شعر یک دوره را به وجود مي آورد.بنابراین در فصل است.اینهاست که سبک خاص ی

 .مختصری به سبک وسپس به ساختار زباني سروده های بررسي شده پرداخته شده استحاضر ، ابتدا 

  سبک

های مشترك در آثار یک دوره یا یک شخص، سبک آن شخص یا دوره یک ویژگي یا ویژگي

مل لفظي ) زباني ( نيست. ی مشترك یا وحدت یعني سبک فقط منوط به عوازمينه» شود. ناميده مي

«                              بلكه در تفكر و بينش هم وحدت یا تكرار عوامل یا عناصر خاص اندیشگي حضور دارد. 

داند و بيان (بهار سبک را دارای دو موضوع فكر ) معني (، صورت ) شكل ( مي22: 2929)شميسا، 

ای از تأثير محيط درفرد شود و آن نمونهدر ما توليد مي از توجه به جهان بيروني، فكری:» کرده است 

است وماآن فكرراباسوابق ذهني خود منطبق وموافق ميسازیم وباهمان جنبه ی فكری خویش برای 

» گوید: : صفحه ی ت مقدمه ( همچنين شميسا دراین باره مي2923بهار، « ) کنيم. شنوندگان تعبير مي

ی خاصي از بيان ه جهان بيرون و درون است که لزوماً در شيوهسبک، حاصل نگاه خاص هنرمند ب

-چون صادق هدایت که جهان راتيره و تار مي( یعني کسي هم 25: 2929شميسا، « ) کند. تجلي مي

-ی ساماني که شادکامانه ميکند که رنگ بدبيني دارد و یا شاعران دورهبيند، با زباني آن را وصف مي

 آفریدند.از اميد و شادی ميزیستند، آثاری سرشار 

» و « سبک شخص » ، «سبک دوره » ی سبک در یک مفهوم از سه مفهوم شناسي، واژهدر سبک

کاربرد دارد. در این پژوهش سبک در مفهوم دوره مورد نظر است. زیرا در این فصل، « سبک ادبي 

بک اشعار دفاع مقدس بسيار ی هفت تير را، که به سنگارنده برآنست که سبک اشعار مربوط به واقعه

 نزدیک است، مورد بررسي قرار دهد.

ی مشترك لفظي و معنوی ادبي ی مشخص تاریخي، نوعي وحدت و زمينهدر آثار یک دوره» 

(  33: 2929شميسا، « ) تر است یا اصالً نيست. رنگهای دیگر یا کمشود که در آثار دورهدیده مي

های مختلف را تغيير و تحوالت اجتماعي و سياسي سبک دردورهشناسان علت تغيير بسياری از سبک

شود. ی بيان ميی زندگي و بينش و در نهایت نحوهاند که منجر به تغيير نحوهو اقتصادی و ... دانسته

» ی انقالب اسالمي و آثار مربوط به دفاع مقدس، لغات جدیدی چون برای مثال در همين دوره

-اعلي» و... پيدا شده است و در عوض واژگاني چون « انقالب » ، «دشمن  »، «متكبّر » ، «مستضعف 

 و ... دیگر از رواج افتاده است.« موکب همایوني « » حضرت 
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شود، به لحاظ معني، زبان و بالغت وجوه ی زماني خاص بررسي ميهنگامي که آثار یک دوره

های دیگر متمایز آن دوره را از آثار دوره شود که در مجموع، آثار مربوط بهها دیده ميمشترکي در آن

 کند. کند. این وجوه مشترك سبک آن دوره را مشخص ميمي

شناسي تجزیه و تحليل کرد، توان متني را به لحاظ سبکهایي که از طریق آن ميیكي از روش

است. در « اني زب» و « فكری » ، «ادبي » ) بر اساس دیدگاه بهار و شميسا (، بررسي آن از سه دیدگاه 

 گيرند:جا نيز اشعار مورد نظر از این سه منظر مورد بررسي قرار مياین

 سطح زبانی: -0

ها ای از نشانهدوسوسور زبان را مجموعه» اند. های مختلفي ارائه کردهدر تعریف زبان، تعریف

ا یكدیگر به کار ی زباني برای ایجاد ارتباط بگویان یک جامعهدانست که سخنو قراردادهای ویژه مي

ها مورد استفاده ی قراردادها و نشانهی خاصي از این مجموعه ی زباني، گونهبرند و در هر جامعهمي

توان در دهد. این تغييرات را مي( در هر زباني تغييراتي رخ مي 191: 2925امامي، « ) گيرد. قرار مي

های مختلف زبان در یک ماني شامل گونهززماني و در زماني بررسي کرد. تغييرات همدو محور هم

های گوناگون است که با شود و تغييرات درزماني، تحوّل زبان در طي دورهی خاص ميزمان یا دوره

 گيرد. گذشت زمان صورت مي

 زبان همان ایدوره هر در شاعر زباني هایمایه بن و افكندمي پرتو شاعر زبان در شعر، سبک

 و شناخت را آن باید زبان، این در شاعر تصرف چون و چند به بردن پي رایب و است دوره آن معيار

 زبان بنابراین،. شد خواهد دشوار کار این باشد، مطرح گذشته ادبي هایدوره معيار زبان که زماني

 نسبتاً مالك عنوان به توانمي باشد، مانده فارغ شعر زباني تأثير از حدّی تا که را دوره هر غالب منثور

 .پذیرفت شاعر زباني انحرافهای تشخيص و سنجش برای طمئنيم

های زباني در زبان بر این حقيقت استوار است که با دو یا چند صورت ها و سبکوجود گونه» 

توان بيان کرد. یعني برای یک مدلول واحد چند دال متفاوت داشته باشيم زباني، مفهوم واحدی را مي

 ( 3: 2922افخمي و قاسمي، « ) ا هم تفاوت دارند. ای یا سبكي بکه از لحاظ گونه

واژگاني » های زباني مختلفي از لحاظ های گوناگون از یک زبان معين، ویژگيدر پيدایش سبک

 تأثير دارند:« آوایي » و « دستور ) نحوی ( » ، «

های دروني و بيروني : در سطح آوایي ) موسيقایي ( متن به لحاظ موسيقيآوایی -0-0

 شود. يبررسي م
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» شود. موسيقي بيروني: موسيقي بيروني ) کناری ( از بررسي وزن و قافيه و ردیف معلوم مي

نماید و کالمي که از ترین ویژگي است که شعر را از نثر متمایز ميدر شعر کهن فارسي وزن برجسته

-ار گذاشته ميشود. اگرچه امروزه گاهي این ویژگي شعر کناین ویژگي خالي باشد، شعر خوانده نمي

های خود که ناشي از حاالت روحي و رواني و های گوناگون بنابر سليقهشود. شاعران در دوره

( در اشعار مورد  295: 2925ابراهيمي، « ) اند. بردههای گوناگون بهره ميمضامين شعری است از وزن

 ترین بسامد هستند. بررسي، بحرهای رمل، رجز و هزج به ترتيب در اشعار مورد بحث دارای  بيش

قافيه از عوامل موسيقي بيروني شعر است که به جهت یاری رساندن به دیگر عناصر آوایي 

تواند بر تصویرسازی و توان القایي به شاعر یاری برساند، از این قافيه مي» اهميت دارد. عالوه بر این ،

های ( و ردیف، واژه 222ان: هم« ) دهند. است که شاعران گاهي توجه فراوان به قافيه نشان مي

آورد، تصویری تازه شود. ) شاعر با هر ردیفي که ميیكساني در شعر است که پس از قافيه ذکر مي

اند، اهميت زیادی برای ردیف قائل آفریند.بنابراین شاعراني که به تصویرسازی توجه نشان دادهمي

شود. در اشعار مورد بحث، هردو تقسيم مي ( ردیف به دو نوع فعلي و اسمي 222همان: « ) اند. شده

 ردیف فعلي:-الف    نوع ردیف استفاده شده است. برای مثال:

 به عرش برشده از تيره خاکدان رفتند       دریغ ودرد که یاران از این جهان رفتند     

 که جان به دوست سپردند واز جهان رفتند  دلم به داغ عزیزان هفت تير گریست      

 (91: 31تيرماه 7)مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي،                                      

 افسوس که او به کف تبر داشت   از بهر نهـــال تـــازه رستـــه           

 از نام تو وحشتي دگر داشت  ها به سر داشت         این خصم که نقشه

 ( 21: 12129ش2973تيرماه7) اميني،روزنامه اطالعات،                                            

 در پيچ و تاب حادثه باغ ستاره سوخت اندوه جرعه جرعه به کام زمانه ریخت        

 چندین نمونه سبزه ی جان در شراره سوخت جوی هوس در شرار خشم      با دست فتنه

 ) خوانساری:همان(                                                                     

 سيهان سياهكاری بس نيست؟ای دل  دالن گناهكاری بس نيست    ای تيره

 ای کوردالن، تباهكاری بس نيست؟      شرمي ز دو ملت عراق و ایران!           

 ( 95: 2933ي، ) کردستان                                                                    

شود و همچنين تكرار یک فعل،                             در کاربرد ردیف فعلي، بيشتر به ارزش القایي آن توجه مي 

           شود .  سازی و تأثير بر ذهن خواننده ميموجب برجسته
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 ردیف اسمي: -ب      

 ــل اندیشه و رای بهـــشتي به باغ معرفت نقشي دگر داشت                 گ       

 جا نيست همتای بهشتيی شهر                کس اینبه صبر و استقامت شهره

 (91: 31تير7) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،                                                 

 ادرآمد به یادم هفتم تير ای برادر          یاد مصاف خون و شمشير ای بر 

 خواهم شوم تندر ز تنویر ای برادر        شب را کنم در بند و زنجير ای برادر 

 ) رحمدل: همان (                                      

 شود؛ از جمله:همچنين در اشعار مورد بحث، ایرادهایي در کاربرد ردیف دیده مي

است و تنها در بيت آخر این « بنالم »  ی، ردیف تمام ابيات واژه«حميد سبزواری » در شعری از 

 ( 277: 2931شده است. )سبزواری، « ننالم » ردیف 

ها، بعضي ابيات مردف بوده و برخي تنها دارای قافيه هستندکه همچنين در برخي از مثنوی

 «:حسن حسيني » البته این مواردگاهي اتفاق ميافتدوعادی است.همچون شعری از 

 خورد مغز اختران در کاسه ی شبمي  ی شب          دیو سياهي مظهر تلواسه

 رستهای مار ميبر کتف ظلمت ساقه رست        ها جای صنوبر دار ميدر باغ

 مكيدندآوران را ميکشيدند       مغز سر نامماران سر از سوراخ بيرون مي

 (91: 2931يرماه نامه جمهوری اسالمي، ت)حسيني، ویژه                                 

 «:حميد سبزواری » از « ای دلگير قصه» شعر  

 راه نفاق و دشمني هموار گردید قوم منافق با معاند یار گردید          

 نقشي به سودای سر بيگانه سازند  رفتند تا این خانه را ویرانه سازند         

.... 

 شانق و صفا و همدميبر باد شد صد شان      از یاد شد مهر و وفا و مردمي

 پروری را بار دیگر عهد بستندبت  شكن عهد ارادت را شكستند    بر بت

 ( 252: 2931)سبزواری،                                                        

 ندارد:« قافيه »بودن،  « مردف » در عين « حدادپور » این بيت از 

 ت      قلب محبوب امام و جگر مردم سوختی افروخته سوختن مردان خدا شعله

 ( 252: 2931) حدادپور،
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موسيقي دروني: عالوه بر وزن عروضي و موسيقي ناشي از آن، گزینش واژگاني در ایجاد   

گيرد که در شعر ایجاد آهنگ و موسيقي کالم مؤثر است. یعني شاعر در شعر خود از واژگاني بهره مي

ها سازد، موسيقي کالم از بين برود. انتخاب گزین این واژهادفي را جایی مترموسيقي کند و اگر کلمه

واژگان مناسب نيازمند تجربه و تبحری کافي است و شاعر باید از غنای واژگان باالیي برخوردار باشد 

 چنين صوت و موسيقي واژگان را به خوبي حس کند.و هم

شوند شامل جناس، سجع، ي شعر ميهای ادبي که موجب ایجاد موسيقي درونعناصر و آرایه

افزایي در ادبيات به گيرند و نوعي قاعدهی بدیع قرار ميتكرار و اشتقاق هستند. این عناصر در حوزه

 آیند.شمار مي

یابد، ی آن موسيقي کالم ارزش ميهایي که به واسطهشناسان، روشبندی بدیعبراساس تقسيم

 عبارتند از:

 سجع سازی یاالف( روش هماهنگ

 سازی یا تجنيسجنسب ( روش هم

 ج ( روش تكرار

 شود:ها در اشعار مورد بحث پرداخته ميجا به تعریف مفصل هرکدام و بررسي آندر این

 الف ( سجع

گویند. سجع در لغت به معنای آواز بال کبوتر و مي« مسجّع » به عبارتي که دارای سجع باشد 

کارگيری آن، بين دو یا چند کلمه، یا در سطح دو یا چند به ای است که بادر اصطالح ادبي، آرایه

شود. عالمان علم بدیع، شود، یا موجب افزوني موسيقي ميجمله در کالم، موسيقي و آهنگ ایجاد مي

سجع متوازن  -9سجع مطرف  -1سجع متوازی  -2اند: عنصر سجع را به سه نوع تقسيم کرده

 ( 92: 2925و وحيدیان کاميار، 22-29: 2922و همایي، 95-93: 2929)شميسا،

گویند و شود و گاهي شعر را نيز مسجّع مياصطالح سجع و مسجّع بيشتر در نثر گفته مي» 

 29: 2922)همایي،« های مسجع تشكيل شده باشند. های ابيات از قرینهآن در صورتي است که مصراع

 االزدواج.مينی مياني، ترصيع، موازنه و تض( اینها عبارتند از: قافيه

شود، آخر هر ها به دو بخش مساوی تقسيم ميدر اوزاني که هر مصرع آن»   ی مياني:قافيه-

 ( 95: 2925کاميار، وحيدیان« ) دار باشد. تواند قافيهمصرع مينيم

 ما                    زیرا به خون تپيدند، آن اختران ایمان دلما، مأوای غم  محفلشد تيره 

 ( 72: 2931) سبزواری،                                                                             
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« ما » قافيه و هم« دل » و « محفل » مصراع اول این بيت، به دو بخش مساوی تقسيم شده است و 

 شود.ردیف محسوب مي

 مند انسانمكتب او شد بهرهکز فيض                         ناميدانا خطيب  گراميعالمه ی 

 ( 72)همان:                                                                             

« نامي » و « گرامي » در این بيت نيز، مصراع نخست به دو بخش مساوی تقسيم شده است و 

 شوند.قافيه محسوب ميهم

 ها همه پریشانها همه در آذر دلجان              آه، گردون به زاری و کاهجانزین ماجرای 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه )مدني کاشاني، ویژه                                   

قافيه ی پایان آن ) آه ( همکاه ( است که با قافيهی مياني ) جانمصراع نخست این بيت نيز داری قافيه 

 است.

 هر لحظه او ز مژگان حسرتبارد سرشک           حيرتدر ماتم است و  يبتمصقدسيه زین 

 ( 91) همان:                                              

 هستند.قافيهی اول مصراع دوم با هم، همدر این بيت، مصراع اول و نيمه

ها نباشد و آن چنان نوعي از سجع متوازن است که مخصوص به نثر و اواخر قرینه» موازنه: -

ی خود در وزن ی نظم و نثر، از اول تا آخر، کلماتي بياورند که هرکدام با قرینههااست که در قرینه

 ( مانند: 22: 2922همایي،« ) یكي، و در حرف روی مختلف باشند. 

 دل عزیز

 حق مرید        

 (21:  12129ش2973تير7پس از تو این دعای ماست ) جوهری،روزنامه اطالعات،        

که در مقابل هم هستند، با « حق » و « دل » چنين و هم« مرید » و « عزیز » در این بيت، واژگان 

 اند.ی موازنه را ایجاد کردهوزن هستند و آرایهیكدیگر هم

ی خود در وزن و حرف روی مطابق های نظم و نثر، هر لفظي با قرینهدر قرینه» ترصيع: -

ها اختصاص ت در حقيقت نوعي از سجع متوازی است که آن را به نثر و اواخر قرینهباشند. این صنع

 ( 25-23: 2922همایي،« ) نداده باشيم. 

 اوست احباب از است محرومآنكه                     اوست اصحاب از است مظلومهر که 

 (                                                            22: 12129ش2973تير7ت،)طباطبایي،روزنامه اطالعا                                           
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دو سجع متوازی دارند. بنابراین در ی آغازی با هم دوبهی واژگان به جز، واژهدر این بيت، همه

 وجود دارد.« ترصيع » ی این بيت آرایه

 کردیم جام در مرگشانآری شرنگ            کردیم کام در تلخشانزهر شكست 

 (  252: 2931) سبزواری،                                                                          

دارند و به « متوازی » ی آغازین دو به دو سجع ی واژگان به جز، دو واژهدر این بيت نيز همه

 باشد.مي« ترصيع » ی این خاطر این بيت دارای آرایه

 تا به کوی یار رفتن مالمت تير رسد وراز سبوی دوست خوردن            غرامت زهر رسد گر

 ( 31)همان:                                                  

-دو سجع متوازی دارند و از این رو این بيت ،آرایهدر این بيت نيز، واژگان آغازی هر دو مصراع دوبه

 ت.را دارا اس« ترصيع » ی 

 :است االزدواجی مسجع بدون فاصله در کنار هم بيایند تضمينتضمين االزدواج: وقتي دو کلمه

 سيرت وصورت وهم خوی چنان دام وحوش        عاقبت کارتوشدهمرهي بوش چموش

 (55: 2931)حدادپور،         

ون فاصله ی پایاني مصراع دوم، با یكدیگر سجع مطرف دارند و چون بددر این بيت دو واژه

 اند.وجود آوردهرا به« االزدواج تضمين» در کنار یكدیگر قرار دارند، سجع 

بيت « چهل » بيت مورد بررسي قرار گرفته، « چهارصد و پنج » بر اساس بررسي آماری، از 

 درصد از ابيات مسجع هستند.«  3/2» باشند. بنابراین، ی سجع ميدارای آرایه

 ب ( جناس

تواند دو نقش سجع و تا حدی شبيه به سجع است و گاهي هم یک واژه ميصنعت جناس نيز 

تجنيس آن است که نویسنده » گوید: ی بدیعي ميی این آرایهجناس را به خود بگيرد. همایي درباره

گيرد که در ظاهر شبيه به هم هستند ولي از ای بهره ميریشهجنس و همدر کالم خود از واژگان هم

تجنيس مبتني :» گوید ( شميسا نيز در این باره مي 22 -23: 2922همایي،« ) م متفاوتند. نظر معني با ه

جنس بودن آنها جنس به نظر آیند یا همهاست به طوری که کلمات، همبر نزدیكي هرچه بيشتر واك

 ( 59: 2929شميسا،« ) به ذهن متبادر شود. 

« همگوني ناقص » تند که از طریق انواع سجع و جناس همگي از نوع توازن واژگاني هس» 

 ( 119: 2، ج2921صفوی، « ) شود. اند و مبحث تكرار موجب توازن آوایي ميایجاد شده
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شود. موارد زیر براساس شميسا و همایي بررسي تقسيم مي« ناقص » و « تام » جناس به دو قسمت 

 شود:مي

فظ کامال شبيه به هم و یكسان، ولي ی تلجناس تام: هرگاه الفاظ متجانس از نظر ظاهر و شيوه

 ( مانند:71: 2929(و)شميسا،23: 2922در معنا متفاوت باشند.)همایي،

 

 بنالم دامنهمره مرغ چمن بر دشت و بر             دامناز سپهر دیدگان خوناب دل بارم به 

 ( 31: 2931) سبزواری،                                                                                 

» و در مصراع دوم در معني « لباس » در مصراع اول در معني « دامن » ی در بيت باال، کلمه

 است.« دشت » مترادف «  دمن 

 او                        گذشت و همره وی جمع دوستان رفتند بهشتيو آن محفل  بهشتيچه شد 

 (91) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي:                                   

 وقاری داشت سيمای بهشتي           بهشتيبين به سيمای  بهشتي

 ) مقدسي: همان(                                                                          

ت منسوب به بهشت صف» و « شخص » در دو معني « بهشتي » در مصراع اول دو بيت باال نيز، 

 آمده است.« 

 شومجانب باغ و گل و ریحان                 شومبي تو شرمم باد اگر خندان 

 ) عزیزی:همان(                              

« رفتن » و در مصراع دوم در معني « اسنادی » در مصراع اول « شوم » در این بيت نيز، فعل 

 است.

محرف، ناقص اختالفي، » ر اساس شميسا و همایي عبارتند از: جناس ناقص: این نوع جناس ب

« ) زاید، مرکب، مطرف، مضارع، خط یا مصحف، جناس لفظ، اشتقاق یا اقتضاب و قلب یا مقلوب 

ها جا تنها به تعریف هرکدام از این نوع جناس( در این 22-33: 2922و همایي، 59-72: 2929شميسا،

 شود:رد، پرداخته ميکه در اشعار مورد بحث وجود دا

 الف ( جناس ناقص اختالفي: در این نوع، تنها یک حرف از کلمات متجانس، با هم تفاوت دارند: 

 خوانده مردنامرد مردی را به غفلت   خوانده                دردای را چاره ساز بيچاره

 ( 255: 2931) سبزواری، 

 را از مرد بشنو مردی نک حماسهای  بشنو             دردنفس از من حدیث ای هم
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 (  255)همان:              

 و شير مردان عزمو مرد  رزمآن آشنا با درد و داغ و رنج و حرمان                   آن اهل  

 (  252)همان:                                                                                    

 او بود مهراميدبخش ما دل پر   او بود                      چهرما آن کو طراز ملت 

 (  252)همان: 

 کردیم جامکردیم                  آری شرنگ مرگشان در  کامزهر شكست تلخشان در 

 (  252)همان: 

 شكارم                 تا نپنداری که من از بيم اهریمن بنالمخشم اهریمن اوجقهرم بين و  موج

 (  277همان: )   

 دل درماندل                    که داغ بهشتي است  دامانبه خون جگر شوی 

 (92: 31تير7) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،       

 امجامهوش زد آتشي بر شعله                  امخامهدر غم مرگ بهشتي 

 ( 22: 2973،12129تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،

 راحتشرنج او بهر ضعيفان                 ساحتشچشمي دور باد از نگت

 ) طباطبایي:همان(

 رفتنگه فراز دار  خفتندهد منزل به منزل        گه به خاك تيره عاشقان را عشق فرمان مي

 ( 31: 2931) سبزواری، 

 ی اوهبود دید کورخدا  نوری او                  از از دید تو رنجور بود دیده

 ( 95: 2933) گلشن کردستاني،

 بود جامشبود                      جاری نفس سپيده در  گامشکوه و در و دشت سخره ی 

 بود نامشگویان گذشت از کوچه ما                         مردی که تبار عاشقي حقحق

 (91: 31،تير) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي                          

 بادو بر  باربه جز غم گر که باری دیگر آید                        نهال زندگي بي 

 (21: 12129ش،2973تير7) اوستا،روزنامه اطالعات،      

 گر بادنغمه سازتو  سوزگر مرغ بهشتي                    دلم با اال ای نغمه

 ( 21)همان:  

 زمين سویکز عزا پر گشته هر       زمين   رویهرچه افتادست بر 
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 ( 91: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 فلک جایفلک          غرق غوغا گشته هر  نایآید از ها ميناله

 ( 92)همان:                    

 حصول سيزده با سيصد از تو شد                  وصولعارف واصل شده قبل از 

 ( 92)همان:                    

 ا زخانه برخاست                     دود شقاوت از سر کاشانه برخاست وفاقآمد  نفاقدست 

 (252: 2931) سبزواری، 

 تنگراه بر ما صعب و چاره                      جنگجنگ غاصب بود و پس آالم 

 ( 252)همان: 

 اهلل و اکبرم شاهد شهيدمنتظری 

 است شعورنيست  شعارپيام شهيدم              

 (22: 12129ش2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،     

 و خشيت مستحيل خوفرا کرد در خون جبرئيل            قدسيان در  خودپر 

 ( 91: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 دگرای لعن همه دوزخي دار شده                       نگر صدر لعين عاقبت خویشای بني

 ( 55: 2931) حدادپور،

 در ابيات باال، کلمات مشخص شده تنها در یک حرف اختالف دارند.

ی دیگر اضافه داشته جناس زاید: زماني است که یكي از کلمات متجانس یک حرف بر کلمه 

 باشد. حرف زاید گاهي در اول و گاهي وسط و گاهي آخر کلمه است.

 حرف زاید در اول:-

 بودمرد ميدان را که یار خلق                 ربوددست دشمن در چنين روزی 

 (22: 12129ش،2973رتي7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،

 دیارآخر عمر شدند دربدر از دار و                یارخفت و خواری و درماندگي و دور از 

 ( 72: 2931) سبزواری، 

 حرف زاید در وسط:-

 بود                  آزادگان را تير حسرت بر جگر بود زرو  زورهدی که آزادی اسير ع

 (  252)همان: 
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 رهبر بهشتي یاورامت  یارای   ر بهشتي                 آه ای شهيد مكتب و دفت

 ( 257)همان: 

 رفتند جهانبه دوست سپردند و از  جانکه    دلم به داغ عزیزان هفت تير گریست            

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي تير      

 

 ی اوبود، دیده زورو  زرمفتون     او کي ز سزای خویشتن آگاه است         

 ( 55: 2933)گلشن کردستاني،

 باد برو  بارنهال زندگي بي   به جز غم گر که بار دیگر آید                             

 (21: 12129ش،2973) اوستا،روزنامه اطالعات،تير     

 سوزنده دارم شررکه این سوزان   چون غمت سوزنده دارم              شراری

 ) اوستا:همان(         

 حرف زاید در آخر:-

 وین رهزني را در خط مردی ستودند   آتش گشودند         یچشمهو  چشمستند ب

 (  255: 2931) سبزواری، 

 ی اواز نور خدا کور بود دیده   او                       یدیدهتو رنجور بود  دیداز 

 ( 95: 2933)گلشن کردستاني،

 جا نيست همتای بهشتيکس این                        شهری  شهره ه صبر و استقامتب

 (91: 31تير7) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،      

 بادست فتنه جوی هوس درشرارخشم              چندین نمونه سبزه ی جان درشراره سوخت

 (21: 12129ش،2973تير7)براتي خوانساری،روزنامه اطالعات ،    

نيز ملحق به ا اوّل یا آخر یكي از متجانسين بيش از یک حرف زیادت باشد، آن ر چون در» 

 ( 51: 2922همایي، « ) جناس زاید باید شمرد. 

 و ننگ             قربانيان توطئه ی خنجر و نقاب رنگو  نيرنگای کشتگان شورش 

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 ایرستهمرد راهي از تعصّب                             ایوارستهرفي در سلک حق عا

 (22: 12129ش،2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،

 ج ( جناس مطرف: در این نوع کلمات متجانس در حرف آخر خود با هم متفاوتند. 
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که از لي نباشند، یا اینی فعد( جناس اشتقاق یا اقتضاب: هرگاه کلمات متجانس از یک ریشه

ها کند عنصر اشتقاق در ميان آنقدر شبيه هستند که مخاطب گمان ميیک ماده مشتق نيستند؛ ولي آن

 (53: 2922گویند: )همایي،مي« اقتضاب » یا « اشتقاق » برقرار است. به این نوع جناس 

 است شعور نيست شعارپيام شهيدم              منتظری شهيد شاهد اهلل و اکبرم

 (22: 12129ش2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،                                           

ی اشتقاق را ی فعلي باشند، آرایهه ( اشتقاق: هرگاه کلمات موجود در یک بيت یا متن، از یک ریشه

 کنند.ایجاد مي

 هشتيداد اعضای ب شهادت             شهيدانبه حقانيت راه 

 (91: 31تير7) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،     

 جمله ابنای بهشتي شهيدان   انقالب است                شاهدانبزرگ 

 ) مقدسي: همان(         

 (22: 12129ش،2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات، اهلل و اکبرم شاهد شهيدمنتظری 

 ی اشتقاق وجود دارد.آرایه« شاهد » و « شهادت  »، «شهيد » در ابيات باال، بين کلمات 

 سيزده با سيصد از تو شد حصول            وصولشده قبل از  واصلعارف 

 ( 91: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 ی اشتقاق وجود دارد.آرایه« وصول » و « واصل » در مصراع اول بيت باال، بين کلمات 

 نشانبه صد قرن آرد تو را بي                وارسوگتو باشد قضا  سوگبه 

 ( 21: 12129ش،2973تير7) یمين مردوخي کردستاني،روزنامه اطالعات،     

 خویشتن غافل مبادا جهلز  جاهلمبادا                 جاهلکس  جهلدردیست درد 

 ( 253: 2931) سبزواری، 

 رد خوانده                     نامرد مردی را به غفلت مرد خواندهساز دچاره را ای بيچاره

  (253)همان: 

 یاران نهادند خونخواهيپيمان نهادند           جان بر سر  خونمردان پي یاری به 

 ( 257)همان: 

 بود هامرداببود       باران اسير پنجه ی  هاآبگرگ تعفن در کمين 

 ( 91: 2931سالمي، تيرماه نامه جمهوری ا) حسيني، ویژه
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» ی ی اشتقاق وجود دارد؛ زیرا کلمهآرایه« آب » و « مرداب » در این بيت نيز بين کلمات 

 وجود آمده است.به« آب » به همراه « مرد » از ترکيب « مرداب 

 سوختو آه بر سر این یادواره  سوزای که خواست نویسد قلم به دست            با نامهخون

 (21: 12129ش،2973تير7) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات،:    

 هستند.« سوختن » ازمصدر « سوخت » و « سوز » در مصراع دوم این بيت نيز، 

» ی بيت دارای آرایه« شصت » بيت بررسي شده، « چهارصد و پنج » دهد، از  بررسي آماری نشان مي

 شود.يات را شامل مياز کل اب«  2/22» هستند که این آرایه « جناس 

 ج ( تكرار

آورد آفرین در کالم است. تكرار، موسيقي شعر را به وجود ميتكرار یكي از شگردهای زیبایي

تكرار زیباست؛ زیرا تكرار » گوید: و یكي از ارکان بنيادی در شعریت شعر است. وحيدیان کاميار مي

ین است. اصوالً ذهن انسان پيوسته در آفریک چيز یادآور خود آن است و دریافت این وحدت شادی

ها ( است و این عمل در ذهن ایجاد های گوناگون ) کثرتتكاپوی کشف رابطه و وحدت ميان پدیده

 ( 27: 2925وحيدیان کاميار« ) کند. نشاط مي

 شود. مي« تكرار واك یا واج ،  هجا  و واژه »  ی شميسا شامل: تكرار بر اساس نظریه

ی موجود در چندین کلمه« واك » یا « واج » واج: عبارت است از تكرار یک  تكرار واك یا-

 در یک بيت یا یک جمله. این تكرار بر دو نوع است:

حروفي، تكرار یک صامت با بسامد زیاد درجمله است. حرفي: همحروفي یا همالف ( هم

ن نوع تكرار در شعر فارسي به تواند پراکنده باشد و هم منظم. ایتكرار حرف در جمله یا بيت هم مي

تكرار حرف گرچه منظم » گوید: طورمعمول به صورت آزاد است. وحيدیان کاميار در این باره مي

که فاصله ميان حرف در حدی باشد که آفرین زیباست؛ به شرط آننباشد در کالم عاطفي و زیبایي

 ( 12-11: 2925وحيدیان کاميار« ) ذهن تكرار را دریابد. 

 توان هموار رفتن بازو بيموجي که  برغم پا رهسپردن        سينه  بي بتواندر راهي که  پویه

 ( 31: 2931) سبزواری، 

 در کلمات مشخص شده، تكرار شده است.« ب » در این بيت، حرف 

 رفتن دارتببيابان اسارت با تن  درنهفتن    دل درخونين جامه را  دوهفتاد و  داغ

 ( 31)همان: 
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را در ذهن « داغ » و« درد » ی چندین بار تكرار شده است و کلمه« د » بيت حرف در این 

 کند.تداعي مي

 و حوران بهشتبر او  عاشقآن کس که بود            بهشتيرفت سوی جنان  عاشقانبا خيل 

 ( 72)همان: 

 راه اسالم                  تا محو سازد فتنه را از لوح ایام شهيد شد بهشتيآری 

 (  252)همان: 

 ز هفت تير بنگر شوریعالمگير بنگر                        در هر سری  شور شهادتدر این 

 (  252)همان:

 ناله من از غم یارست نز پروای دشمن           زان که دشمن شاد گردد گر که از دشمن بنالم

 (  277)همان: 

» و « شور » های یي با تكرار این حرف، کلمهتكرار شده است و گو« ش » در چهار بيت باال، حرف 

 کند.را به ذهن تداعي مي« شهادت » و « عشق 

 ی ماتم سرایم از غم ميهن بنالمگيرم            نوحه خامه خونين خفته خوناز پي یاران در 

 (  277)همان:

 کند.را در ذهن تداعي مي« خون » ی تكرار شده و کلمه« خ » در این بيت حرف 

 ننالمگر من  کنمچون  نالمدر عزای یار           نسوزمحميدا چون  سوزممي دوستاز فراق 

 (  277)همان: 

» ی گر دو کلمهتكرار شده و تداعي« ن » و در مصراع دوم حرف « س » در مصراع اول، حرف 

 هستند.« ناليدن » و « سوختن 

 بنالم الدنپوشم و بر الله و  خونينامه ج            نشينم نيلوفرسازم و در سوگ  نيليچهره 

 ( 31)همان: 

 تكرار شده است.« ن » در این بيت نيز، حرف 

 در این گلشن بنالم واگذاریدمگلچين          گشت پرپر  بيدادکه از  دارمگل  دوو  هفتاد داغ

 ( 31)همان: 

 چندین بار تكرار شده است.« د » در این بيت نيز، حرف 

 رفتن مضماراین  در سرنبود توان با  اگردهد وادی به وادی      پای مي نيرودوست  را رهروان

 ( 31)همان: 
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 رفتن بسيارباید از پي  بسيار رهآید حميدا                زاد  رحيلبانگ  کاروان درای در

 ( 31)همان: 

 چندین بار تكرار شده است.« ر » در دو بيت باال، حرف 

 شعله ی شهاب روشنيبه  پيغامتانتاب        باالی آف بلندی نامتانای 

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 اند.تكرار شده« ش » و « ن » در این بيت دو حرف 

 انقالب سيمای سرخيگلواژه بهار       فریادتان به  سبزیبنيادتان به 

 ) حسيني :همان(                 

 چندین بار تكرار شده است.« س » بيت نيز، حرف در این 

 قربانيان توطئه ی خنجر و نقاب               ننگو  رنگو  نيرنگای کشتگان شورش 

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

شده « نيرنگ » و « نگ ن» ی ی بيشتر کلمهسه بار تكرار شده و باعث جلوه« ـَنگ » در این بيت نيز، 

 است.

 به دیدن یار شعفو  شوقمظلوم              با  بهشتيانرفتند 

 (293: 2932) مرداني،          

را در بيت بيشتر « شعف » و « شوق » ی چندین بار تكرار شده و جلوه« ش » در این بيت، حرف 

 است.کرده

 ون بهشتيگتو الله خاكبهشتي     وی  خونو  خاكبه  خفتهای 

 (21: 12129ش،2973تير7) اميني،روزنامه اطالعات،        

 تكرار شده است. « خ » در این بيت، حرف 

 سوختهای بهاره پای بهار زمزمه         سوختدوباره  سبزهرویش  سرخهای گل

 ) براتي خوانساری :همان(        

 چندین بار تكرار شده است.« س » در این بيت نيز، حرف  

 دل درمانبهشتي است  داغکه                    دل دامانه خون جگر شوی ب

 (92: 2931تير7) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،       

 چندین بار تكرار شده است.« د » در این بيت، حرف 

 دین دشمنان شوماتحاد                      و گسسته باد شكسته
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 (21: 12129ش،2973تير7،) جوهری،روزنامه اطالعات     

 خلد برین باد خوشآکنده از عطر  جانشانآری        شبامضا، آن  عشاق شهادتنامه شد

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير      

 چند بار تكرار شده است.« ش » در دو بيت باال، حرف 

 باد نگينبر دفتر هستي  آوراننام آن امنلبيک               و بر لبها گل لبيک خوندر  هاناقه

 ( 91)همان:           

 چند بار تكرار شده است.« ن » در این بيت نيز، حرف 

 بهشتي شوالی داشتوقاری                             بهشتيبين به سيمای  بهشتي

 ) مقدسي: همان(         

 چند بار تكرار شده است.« ش » در این بيت حرف 

 باد ترسوزنده امسينه سوزپيوسته از داغ بهشتي       ز  سخن

 (21: 12129ش،2973تير7) اوستا،روزنامه اطالعات،

 ای مرید خالص پير خمين                 حسين سلکبر  سرداده سالک

 ( 91: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 د بار تكرار شده است.چن« س » در دو بيت باال، حرف 

 اندو پيراسته سرخوشنزد خدا  رزقشاناند           و گل آرسته شمعخدا  عرش شهدا

 ( 55: 2931) حدادپور،

 چند بار تكرار شده است.« ش » در این بيت نيز، حرف 

 است.بسامد این آرایه در اشعار مورد بحث بسيار زیاد بود. نگارنده به چند نمونه از آن بسنده کرده 

« حروفي هم» بيت از کل ابيات مورد بررسي، داری صنعت « چهل و هفت » طبق بررسي آماری، 

 باشند.کل ابيات دارای این صنعت مي«  3/22» هستند. به عبارت دیگر 

 صدایي: عبارت است از تكرار مصوت در کلمات یک جمله یا بيت یا عبارت؛مانند:ب ( هم

 ننالمچون کنم گر من  نالمیار  عزایچون نسوزم       در  حميداسوزم دوست مي فراقاز 

 (  277: 2931) سبزواری، 

 بنالمبه صد شيون  خواهم سيرتانبهشتي بادل        آورد یاد زمانهر  یارانبهشتي خوی  زان

 (  277)همان: 

 رفتن وارموسيحق به طور عشق  رضایدر      ناشنودن ترانيجستن لن  دیداررخصت 
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 ( 31 )همان:

 رفتن دارتبتن  با اسارت بياباندر دل نهفتن         در  را جامهو دو خونين  هفتاد داغ

 ( 31)همان: 

 رفتن مضمارسر در این  با تواناگر نبود  پای      وادیبه  وادیدهد دوست نيرو مي را رهروان

 ( 31)همان: 

 

 از پي بسيار رفتن باید بسيارره  زاد    حميدا آیدرحيل  بانگ کاروان درایدر 

 ( 31)همان: 

 رفتن دشواربود  اهللدر کوی روح  راچون بپویيد     هرکه  را سيرتانبهشتيو  مردان راه

 ( 31)همان: 

 نوبهارانچون ابر  فشانيداز دیده خون             یاران داغدر سوگ و  بيایيد دوستانای 

 ( 72)همان: 

 درخشانکوکب  آنرفت  مااز سپهر  آه       مجاهد عارف آنما رفت  دیاراز  وای

 ( 72)همان: 

 ریشانهمه پ هادل آذرهمه در  هاجان          آهو  زاریگردون به  کاهجان ماجرایزین 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه     

 جانسر و تن و  صدها اسالم فدای بادااست            گرانگرچه بسي  عزیزان آن فقدان

 ( 92) همان:           

 شهاببه روشني شعله ی  پيغامتان       آفتاب باالیبلندی  نامتانای 

 ) حسيني: همان(                 

 انقالب سيمایبه سرخي  فریادتان                          بهاری  گلواژهبه سبزی  بنيادتان

 (      91)همان:             

 مسلمانای  مجاهدای مرد                     ایمان آسمانای اختر 

 (21: 12129ش،2973تير7) اميني،روزنامه اطالعات،        

 راستان سرافرازیحدیث                  داستانهم یارمن ای  با بخوان

 ) براتي خوانساری: همان(        

 را باغاین  هایگل که چيدند                  را داغقصه ی  بخوان آواهم
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 ) براتي خوانساری: همان (         

 یار دیداررفتن به  زیباستچه                        سوار شهادت روانبه تخت 

 ( 97)همان:          

 فلک هرجایگشته  غوغافلک              غرق  نایاز  آیدمي هاناله

 ( 92: 2931تير ماه  ) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي،             

 است.« ناله » و « آه » گر تكرار شده و تداعي« آ «»مصوت بلند»در ابيات باال، 

 « او » تكرارمصوت بلند -

 جان سوزو از  اندوهو  افسوساین چامه گفت               به  مردوخيتو  سوگبه 

 (21: 12129ش،2973تير7) یمين مردوخي کردستاني،روزنامه اطالعات،

 اوی دیده بود کورخدا  نوراز                           اوی دیده بود رنجور تودید از 

 ( 95: 2933) گلشن کردستاني،

 است جوشهميشه پر ز  تو خوناست        خروشخلق در  تو سوگدر 

 (21: 12129،ش73) اميني،روزنامه اطالعات،تير        

 است.تكرار شده « او » در ابيات باال نيز، حرف 

« صدایي هم» از کل ابيات دارای صنعت «  3/5» بيت یا به عبارت دیگر «  19» ،  ها طبق بررسي

 هستند.

» ج ( تكرار واژه: عبارت است از تكرار یک واژه در یک بيت یا جمله. این نوع تكرار شامل 

 شود:مي« اعنات » و « تكریر تكرار یا » ، «االطراف تشابه» ، «الصدرردالعجز الي» ، «العجز الصدر اليرد

الصدر ی اول و آخر بيت یكسان باشد، ردردالصدر الي العجز و ردالعجز الي الصدر: وقتي کلمه  - 

ی آغاز بيت بعد، یكسان باشد، ردالعجز الي الصدر ی پایان بيت و کلمهالي العجز و وقتي که که کلمه

 باشد. مانند:العجز ميیا ردالصدر علي

 دارم تير ماجرایای بر ای دلگير دارم                 غمنامهدر قصهحالي برا

 داستاني                 تاراج هفتاد و دو گل از گلستاني دارم تير ماجرایاز 

 ( 251: 2931) سبزواری، 

 بهشتي بين به سيمای بهشتي                           وقاری داشت شوالی بهشتي

 ( 91: 31مهوری اسالمي،تير) مقدسي،ویژه نامه ج

 چندوچونشدریغا ندانست کس   برون رفت و آخر چندی و چونيز 



146 
 

 (251: 2923)ابتهاج، 

چون کلمه آخر مصراع اول، در اول دوم بيت تكرار شده باشد، نيز شعرای فارسي رد » 

« االطراف بهتشا» کاميار این صنعت را ( وحيدیان 71: 2922همایي، « ) گویند. الصدر علي العجز مي

 (91: 2925،ن کاميارا)وحيدینامد. مي

 دردیست درد جهل کس جاهل مبادا                جاهل ز جهل خویشتن غافل مبادا

 ( 253: 2931) سبزواری، 

 شاد گردد، گر که از دشمن بنالم دشمنزان که               دشمنناله من از غم یارست، نز پروای 

 ( 277) همان: 

« ) هایي را تكرار کنند. در هر مصراع یا بيت یک شعر کلمه» م یا اعنات: التزا - 

های یک شعر ( البته وحيدیان کاميار تكرار حروف را نيز در تمام  ابيات یا مصراع 22: 2929شميسا،

 ( 91: 2925داند. )وحيدیان  کاميار،اعنات مي

يات به جز بيت آخر، تكرار شده است. ) ی ابدر همه« بنالم » ی کلمه« در سوگ نيلوفر » در شعر 

 (  31: 2931سبزواری، 

« رفتن » ی نيز کلمه« ای خوشا با فرق خونين در لقای یار رفتن » در شعر دیگر همين دفتر با مطلع 

 ( 31چند بار تكرار شده است. ) همان: 

تكرار شده است. ) ی ابيات در همه« سوخت » ی از براتي خوانساری، کلمه« شكوفه داغ » در شعر 

 (  97: 2933براتي خوانساری، 

ی ابيات تكرار شده است. ) در همه« شد » ی از مشفق کاشاني کلمه« هفتاد و دو تن » در شعر 

 ( 31: 2972کاشاني، 

 (77: 2921ات تكرار شده. ) مقدسي، ی ابيدر همه« بهشتي » ی کلمه« سيمای بهشتي » در شعر 

 اوستاکلمه ی باد درهمه ی ابيات ،جزیک بيت تكرارشده.از«توپيرکارواني»درشعر

: 2929تكرار یا تكریرکلمه: وقتي در یک بيت یا مصراع یک کلمه چند بار تكرار شود.)شميسا،-

 ( مانند:25

 درد مردمعهد نزول مرد از نامرد مردم                 عهد قبول درد، از بي

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 شكن گردی، خليليزدی مردی، نبيلي        مردی چه مردی، بتمردی چه مردی، ای

 ( 252)همان: 
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 هفتاد و دو گل از گلستان درربودند                 هر سو به گلچيني و غارت درفزودند

 وبو بود      مقراض گلچينان به غارت سوی او بودرنگدر این چمن هر سو گلي خوش

 (  255)همان: 

 جاهل مبادا                جاهل ز جهل خویشتن غافل مبادا دردیست درد جهل کس

 ( 253)همان: 

 

 ای را چاره ساز درد خوانده             نامرد مردی را به غفلت مرد خواندهبيچاره

 ( 253)همان: 

 داني که مرد استداني چه درد است              از مرد اگر گویم تو مياز درد اگر گویم تو مي

 ( 253 )همان:

 دردی است بر جانم ز فقدان بهشتي       آن مرد مرد آن یار کشتيبان کشتي

 ( 257)همان: 

 آفرین شدخون تو را نازم که چون نقش زمين شد             هر قطره دریایي شد و موج

 ( 257)همان: 

 بنالم ناله من از غم یارست، نز پروای دشمن       زان که دشمن شاد گردد، گر که از دشمن

 (  277)همان: 

 داغ هفتاد و دو گل دارم که از بيداد گلچين         گشت پرپر واگذاریدم در این گلشن بنالم

 ( 31)همان: 

 ی اوی او               از ور خدا کور بود دیدهاز دید تو رنجور بود دیده

 ( 55: 2933) گلشن کردستاني،

 وقاری داشت سيمای بهشتي بهشتي بين به سيمای بهشتي              

 (91: 31) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير      

 سان واالگوهر                      مرد واالهمت و واالنظربود انساني چه

 (22: 12129ش،2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،

 هرآن کت آشيان زیر و زبر کرد        مدامش خان ومان زیر و زبر باد

 ) اوستا:همان (         
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بند، بعد از چند برای مثال در ترجيع» د( تكرار عبارت یا جمله: این نوع تكرار انواع و اقسامي دارد. 

-شود که بدان ردشود. در برخي اشعار مصراعي از مطلع شعر در مقطع تكرار ميبيت بيتي تكرار مي

 ( ؛مانند:   22: 2929شميسا،« ) گویند. المطلع مي

 شود:از سبزواری، بيت اول در اواسط شعر تكرار مي« ای دلگير قصه» ر شعر د

 ای بر ماجرای تير دارمای دلگير دارم                غمنامهحالي برادر قصه

 ( 253و  251: 2931) سبزواری، 

وازم را به گير / تفنگم را بردار/ پرقرآنم را بردار/ خطم را پي» عبارت « قرآنم را بردار » در شعر 

 چند بار از جمله آغاز و پایان شعر، تكرار شده است. « خاطر بسپار / پرنده مردني است. 

 (91:  31) صدوقي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير

 مخفف-

گونه نامند. بيان اینمي« مخفف » ها را شود که این کلمهدر برخي از کلمات، حرفي حذف مي

آید که باید، شمار ميهای سبكي زباني بهن امروز خود یكي از ویژگيکلمات در متن یا شعری، در زبا

 در قسمت آوایي به آن پرداخت؛ مانند:

 رسد تير مالمت تا به کوی یار رفتن وررسد زهر غرامت از سبوی دوست خوردن            گر

 ( 31: 2931) سبزواری، 

 اند.ه کار برده شدهبه صورت مخفف ب« و اگر » و « اگر » ی در این بيت، کلمه

 ها ز جور عدوانبيفشان                زیراکه گشته پرپر گل دگرای باغبان به بستان بذر 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه     

 آمده است.« دگر » به صورت « دیگر » ی در این بيت نيز، کلمه

 خندان همارهستوه            همچون گلي بهاری بودی در عزم و همت و رای بودی چو کوه ن

 (  72: 2931) سبزواری، 

 آمده است.« هماره » به صورت « همواره » ی در مصراع دوم بيت باال، کلمه

 جگر خاست              مدامش قوت جان لخت جگر بادچنين خونين هرکودلم 

 (21: 12129ش،2973تير7) اوستا،روزنامه اطالعات،      

 کار رفته است.به« هرکو » به صورت « هرکه او » ی در مصراع اول این بيت نيز، واژه
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 واژگاني - 2-1

» جویند. های واژگاني متفاوتي سود ميشاعران و نویسندگان در آفرینش آثار خود از گزینش

-را تجربه گيرد. این الگوهاگزینش واژگاني به مدد الگوهای تثبيت شده در ذهن شاعر، صورت مي

ها همزاد آورد. در این الگوها بعضي از واژههای دیگر پدید ميی شاعری و مناسبتها و قریحهمندی

( در  121: 2925امامي،« ) شود. ها موجب زوالِ شعر ميکه حذف آنشعر و مضمون آن هستند؛ چنان

يبات تازه، کلمات کهن، شود که شاعران در آثار خود، از ترکبررسي اشعار مورد پژوهش دریافت مي

 شود:ها اشاره مياند که در اینجا به آنبهره برده  کلمات عربي و ... با بسامد قابل توجهي

 ترکيبات تازه-

سازی زبان در آثار مذکور قابل بررسي است؛ یعني شاعر در اثر زدایي یا بيگانهاصل آشنایي 

اده از کلمات و تعبيرات نامأنوس و یا واژگان کند و با استفخویش، زبان را برای مخاطب ناآشنا مي

دارد تا بر روی کالم او تأمّل بيشتری کند و طيف وسيعي از معاني را تازه و ابداعي، خواننده را وامي

شعر، فروریختن و شكستن قواعد زبان » گوید: طور که سنگری ميدر ذهن خویش بگذراند. همان

نجارهای فراتر است تا تأثير سخن بيشتر و طنين و دوام آن ها و همندیمتعارف و رسيدن به قانون

» ، «آوایي » ، «تعریف » ( وی هنجار گریزی را به پنج قسمت  21: 2929سنگری، « ) تر شود. افزون

جا به ( در این 21-25: 2929تقسيم کرده است. ) سنگری، « گویشي » و « سبكي » ، «واژگاني 

گزینش » شود. امامي در ساخت زباني شعر، مبحثي را به عنوان يهنجارگریزی واژگاني پرداخته م

ترین نكته در عنصر زباني شعر، گزینش واژگاني است. مهم» گوید: کند و ميمطرح مي« واژگاني شعر 

(  121: 2925امامي، « ) ها و خالقيّت شاعر است. مندیی پرورده، تجربهاین گزینش مرتبط با قریحه

سازی است. این نوع هنجارگریزی دهد، ترکيبه شاعر در گزینش واژگان انجام ميیكي از اعمالي ک

 دهد.ی همنشيني و جانشيني رخ ميدر دو زمينه

محور همنشيني، همان محور افقي کالم است که اجزای کالم در آن با یكدیگر همنشين شده، » 

است که در آن اجزاء جانشين  کند. محور جانشيني محور عمودی کالمی همنشيني برقرار ميرابطه

کند. این دو نوع رابطه برای اولين بار توسط فردینان دوسوسور هم شده، روابط جانشيني برقرار مي

 ( 211: 2923نوری، به نقل از وفایي و علي 92: 2929اسكولز، « ) مطرح شد. 

همنشيني و ی زدایي ) هنجارگریزی ( در اشعار مورد بحث، در دو زمينهبخشي از آشنایي

ها را در عالم خارج توان آنجانشيني، ساختن ترکيبات، تعابير و تخيالت نامحسوس هستند که نمي

جا و درست و چينش صحيح این ی بهی استفادهشاعر توانسته است به وسيله» احساس کرد. در واقع 
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ها کمک بيشتری آنی کلمات در کنار هم، به حسي کردن و زودباور کردن مضامين و تفهيم شاعرانه

 ( 22: 2927)ميری،« کند. 

ها طيف وسيعي از معاني که در ذهن شاعر بوده است، معاني متعددی را در ذهن در ترکيب» 

پيراهن » و « دشت نگاه » ، «موج یاد تو » ، «ی دریا ترانه» کند. مثالً ترکيبات ی آن متبادر ميخواننده

آورند، طيف نخست مراعات نظير كدیگر دو طيف معاني را پدید ميو ... هر کدام در ارتباط با ی« باد 

النظير رفتار و عواطف انساني که این دو طيف باز در طيف دیگری طبيعت است و طيف دوم مراعات

گردندو سرانجام مقام شهيدان را با زوایایي شوند و به خواننده منتقل مياز استعاره یا کنایه پيچيده مي

توان در یک عبارت گونه اشعار را نميدهند. از این رو معني اینمعاني نشان مي پنهان و آشكار،

ی دال و ها و پيوندهای چند معنایي است. او رابطهگنجاند و بيان کرد. پس شاعر به دنبال نشانه

سازد و برای اوج بخشيدن به سخن خود از های زبان را عين زبان مينهد و نشانهمدلولي را کنار مي

 ( 39-32: 2923)اميری خراساني،« آفریند. ای از خيال ميرود و هالهنجار عادی فراتر ميه

ی جانشيني سازی است، در زمينهجا تنها به هنجارگریزی واژگان، که نوعي برجستهدر این

هایي در محور جانشيني زبان است سازی واژگاني، گزینش واژهمنظور از برجسته» شود. پرداخته مي

ی کاربرد زبان در یک زمان خاص باشد. گزینش مستلزم امكانات زیاد ای خارج از محدودهبه گونهکه 

« ) بهره است. ای بياست، اگر دایره امكانات لغوی شاعر محدود باشد، طبعاً شعر او از چنين پدیده

-جا به آنه در ایناند ک( ، در اشعار مذکور نيز، شاعران از ترکيبات تازه سود جسته 252: 2922صهبا، 

 شود؛ مانند:ها پرداخته مي

 به غارت سوی او بود گلچيناندر این چمن هر سو گلي خوش رنگ و بو بود            مقراض 

 (  255: 2931) سبزواری، 

 شد آفرینموجخون تو را نازم که چون نقش زمين شد                هر قطره دریایي شد و 

 ( 257)همان: 

 شد آفرینوحدتو  قهرانگيزگ تو ما را دل غمين شد              خون تو هرچند در سو

 ( 257)همان: 

 گشت پرپر واگذاریدم در این گلشن بنالم     گلچينداغ هفتاد و دو گل دارم که از بيداد 

 ( 31)همان: 

 در کوچه و برزن بنالم قهرآفرینتا نگردد شادمان دشمن ز اندوه دل من      خشمگين 

 ( 31: )همان
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 بهار                 فریادتان به سرخي سيمای انقالب گلواژهبنيادتان به سبزی 

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 اندها را شمردهدر هوای یار               تا روز وصل ثانيه رخاناللهشمار این بي

 (  91: 2931مي، تيرماه نامه جمهوری اسالویژه حسيني،)

 از بزم پرهيز رفت افروزیشبدریغا که ایمان لبریز رفت              

 ) طهماسبي: همان(           

 اصحاب چمن                هر طرف زارند احباب چمن غمبارندجمله 

 ) عزیزی: همان (                  

 هستند.« ترکيبات تازه » ابيات دارای «  % 3/2» طبق بررسي انجام شده، در اشعار مورد بحث، 

کلمات عربي: بر اثر وارد شدن اسالم در ایران، تعداد زیادی واژگان عربي وارد زبان فارسي شد 

که در زبان معيار امروز وجود دارد؛ اما گاهي در آثار شاعران و نویسندگان به تقليد از شعر کالسيک، 

 معيار امروز رایج نيست؛ از جمله: شود که در زبانکلماتي عربي یافت مي

 گلچينان به غارت سوی او بود مقراضرنگ و بو بود          در این چمن هر سو گلي خوش

 (  255: 2931) سبزواری، 

 در زبان معيار امروز، کاربردندارد.« قيچي » در معني « مقراض » ی واژه

 ی مقصود دیدهرا با کامه مطرودی مسعود دیده                 را در جامه منحوس

 ( 253)همان: 

 نيز در زبان معيار امروز، بسيار نادرند.« مطرود » و « منحوس » واژگان 

 سنگر ایمان بهشتي               ای در ره حق کرده جان قربان بهشتي ذبيحآه ای 

 ( 257)همان: 

 وفضيلت عهد کساد علم و ایمان              رذیلتو  تزویرعهد رواج جهل و 

 (  251)همان: 

 را نگون ساخت ظلومانموسای دیگر بر صف فرعونيان تاخت             در نيل قدرت آن 

 ( 252)همان: 

 نادر است.« ظلوم » ی رواج دارد؛ ولي واژه« ظالم » ی در زبان معيار امروز، واژه

 

 انه برخاستاز خانه برخاست             دود شقاوت از سر کاش وفاقدست نفاق آمد 
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 (   252)همان:           

 نيز در زبان امروز نادر است.« سازگاری » در معني « وفاق » ی واژه

 رفتن مضماردهد وادی به وادی     پای اگر نبود توان با سر در  این رهروان را دوست نيرو مي

 ( 31)همان: 

 ز، کاربردی ندارد.نيز در زبان معيار امرو« ميدان » در معني « مضمار » ی واژه

 زاد ره بسيار باید از پي بسيار رفتن«    حميدا » آید  رحيلدر درای کاروان بانگ 

 ( 31)همان: 

 مرفقآلوده دستش تا به  بو و زنبق      طوفان به خوندر قتل عام الله و شب

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه ) حسيني، ویژه

شده، در زبان معيار امروز یافت مي« منوچهری » که در شعر « آرنج  »به معني « مرفق » ی واژه

 کاربردی نداردوبيشتردرعرف ادبيات سياسي به کار ميرودنه زبان ادبي.

 

 گرفتند             تا اسم اعظم را ز شيطان پس گرفتند محبسمن را به بند عشق در  

 ) رحمدل:همان(          

 شود.نيز در زبان معيار امروز استفاده نمي« زندان » در معني « محبس » ی واژه

 ای برادر              شب را کنم در بند و زنجير ای برادر تنویرخواهم شوم تندر ز 

 ) رحمدل: همان (          

 گرفته شده است، در زبان امروز کاربردی ندارد.« نور » که از « تنویر » ی کلمه

 ذلت دست ناپاك منافق جوفل عاشق       در شب بود و عرفان بود و شوق خي

 ) رحمدل:همان(          

 شود.در زبان فارسي امروز استفاده نمي« ميانه » به معني « جوف » ی واژه

 عدوانها ز جور ای باغبان به بستان بذر دگر بيفشان           زیرا که گشته پرپر گل

 )مدني کاشاني:همان(         

است، در زبان فارسي امروز استفاده « دشمنان » در معني « عدو » که جمع «  عدوان» ی واژه

 شود.نمي

 لطف سبحان ظلّتا انقراض عالم زنده است نام پاکان               بادا روانشان شاد در 

 )مدني کاشاني: همان(         
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 .شوددر زبان فارسي امروز استفاده نمي« سایه » به معني « ظل » ی واژه

 نشان رفتندنوشتند خط آزادی           بدین نشانه به درگاه بي صحيفهبر این 

 ) مشفق کاشاني: همان(          

 آوران بر دفتر هستي نگين شدلبيک           نام آن نامها گل لبيکدر خون و بر لب هااقه

 ) مشفق کاشاني: همان (          

 شود.نيز، در زبان فارسي امروز استفاده نمي« شتر » در معني « ناقه » ی واژه

 بود و چاره تنگ صعبجنگ               راه بر ما  آالمجنگ غاصب بود و پس 

 ( 22: 12129ش،2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،

به معني سخت در زبان فارسي امروز کاربردی « صعب»ونيز« دردها » به معني « آالم » ی واژه

 ندارد.

 مستحيل خشيتو  خوفود را کرده در خون جبرئيل          قدسيان در پر خ

 ( 92: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 

 و رسوا گردید خاطيزین خيانت خط مزدور هویدا گردید            در بر خلق خدا 

 ( 55: 2931)حدادپور،

 از کل ابيات دارای کلمات عربي هستند. « %11» بر اساس بررسي انجام شده، 

کلمات کهن: یكي دیگر از موارد هنجارگریزی در آثار شاعران و نویسندگان، استفاده از -

شناسي آرکائيسم ) شود. این ویژگي در علم سبککلمات کهن است که خود باعث آفرینش سبک مي

 بسامد باالیي کاربرد دارد؛ مانند: شود. در این اشعار نيز این کلمات باگرایي ( ناميده ميکهن

 وای جدایي امخامهای با منت در سوگ وشادی همنوایي             بشنو ز نقش 

 (  251: 2931) سبزواری، 

 شود.در زبان فارسي معيار امروز، استفاده نمي« مداد » در معني « خامه » ی واژه

 در کار خيانت شحنهشاه و  عهدی چه عهدی گرم بازار خيانت                همدست

 ( 251)همان: 

است که در زبان فارسي معيار امروز « نگهبان » در مصراع دوم، در معني « شحنه » ی واژه

 کاربرد ندارد.

 بلند آوازه کردند سالوسيای را عهد و پيمان تازه کردند                او را به گوساله
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 ( 259)همان: 

بوده و در زبان « ریاکاری » راع دوم بيت باال ذکر شده، به معني که در مص« سالوس » ی واژه

 فارسي معيار امروز کاربرد ندارد.

 در دامن دشمن فكندند سبکمان به جان و تن فكندند                 خود را کشتند و آتش

 (  255)همان: 

با این معني در  است. این واژه« سریع » در مصراع دوم این بيت، در معني « سبک » ی واژه

 زبان فارسي امروز کاربرد ندارد.

 

 طفالن هشتهدر دست بر جانم از این گمگشته طفالن            سر در خط نامرد مردان 

 ( 253)همان: 

 است که در زبان فارسي امروز، کاربرد ندارد.« گذاشته » در مصراع دوم، در معني « هشته » ی واژه

 بنالم برزنوه دل من             خشمگين قهرآفرین در کوچه و تا نگردد شادمان دشمن ز اند

 (  277)همان:          

 است و در زبان معيار فارسي امروز، کاربرد ندارد.« کوچه » در بيت باال، در معني « برزن » ی واژه

 نتير مالمت تا به کوی یار رفت رسددوست خوردن             ور  سبویزهر غرامت از  رسدگر 

 ( 31)همان: 

باشد. این فعل با این معنا در زبان فارسي معيار مي« تواند » در بيت باال، در معني « رسد » فعل 

است و در « کوزه » در مصراع اول بيت باال، در معني  « سبو » ی  امروز کاربرد ندارد. همچنين واژه

 زبان معيار امروز کاربرد ندارد.

 همچون گلي بهاری بودی هماره خندان           نستوهکوه در عزم و همت و رای بودی چو

 ( 72)همان: 

در زبان معيار امروز « ناپذیر خستگي» ، در مصراع اول این بيت در معني «نستوه » ی واژه

 کاربردزیادی ندارد.

 ی دیرین نهادند بارهبراق عاشقي را زین نهادند           پا در رکاب  ابکچ

 ( 91: 2931ه جمهوری اسالمي، تيرماه نام ) حسيني، ویژه

است. این واژه در زبان فارسي معيار امروز، « سریع » در مصراع باال، در معني « چابک » ی واژه

 کاربرد ندارد.
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 ها همه پریشاندل آذرها همه در به زاری و آه    جان گردونکاه زین ماجرای جان

 ( 91: 2931، تيرماه نامه جمهوری اسالمي ) مدني کاشاني،ویژه     

در مصراع دوم در « آذر » ی و واژه« آسمان » ی گردون در مصراع اول بيت باال، در معني واژه

 در زبان فارسي معيار امروز کاربرد ندارند.« آتش » معني 

 رستنمي آوخها حتي گل رست            در نایهای خون در آن مسلخ نميجز الله

 ) حسيني: همان(

در مصراع دوم این بيت، اسم صوتي است که در زبان فارسي معيار امروز به « آوخ » ی واژه

 کاربرد دارد.« آخ » صورت 

 بلند آفتابش دادند تشریفتا مدح سپيده گفت با سرخي خون                 

 ) مشفق کاشاني: همان(                              

« شود لباسي که از فرد بزرگي هدیه مي» بيت، در معني در مصراع دوم این « تشریف » ی واژه

 است.« آمدن با احترام » و « یابي شرف» است. این واژه در زبان فارسي معيار امروز در معني 

 بلند عاشقي بر تن داشت شوالیزیست    بيهوده مگویيد که عریان مي

 ) مشفق کاشاني: همان(                              

است. این واژه در زبان فارسي « لباس » در مصراع دوم این بيت نيز، در معني « شوال » ی واژه

 امروز کاربردی ندارد.

 هوش و روان در گل نشست زورقدر دست ما بود و شكست          ملجام 

 ) عزیزی: همان(                   

ت. این واژه در زبان فارسي معيار اس« شراب » در مصراع اول بيت باال، در معني « مل » ی واژه

 امروز کاربرد ندارد.

 قضاوت حكيم زمان هژیرسپهر ادب آسمان سخن               

 (21: 12129ش،2973تير7) یمين مردوخي کردستاني،روزنامه اطالعات،     

 رد.ای کهن است که در زبان فارسي امروز کاربرد نداواژه« پسندیده » در معني « هژیر » ی واژه

 گفت            به افسوس و اندوه از سوز جان چامهاین « مردوخي » به سوگ تو 

 ) یمين مردوخي کردستاني: همان(         

 در زبان فارسي امروز کاربرد ندارد.که در این بيت، در معني  قصيده  است « چامه » ی واژه

 ارای کلمات کهن هستند.کل ابيات مورد بررسي، د«  % 3/15» بر اساس بررسي آماری، 
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اسم خاص: یكي از مواردی که در اشعار مورد بحث، کاربرد فراوان دارد و به نوعي این اشعار را از 

 های خاص است؛مانند: گيری از اسمدیگر آثار ادبي متمایز ساخته، بسامد باالی بهره

 را باهنر، رجایيو  بهشتيکشتند مرداني کریم ونامور را                           چونان 

 (  255: 2931) سبزواری،                                                                              

 بهشتيآه ای شهيد مكتب و دفتر بهشتي                      ای یار امت یاور هبر 

 ( 257)همان:                                                                              

 شد شهيد راه اسالم                    تا محو سازد فتنه را از لوح ایام  بهشتيآری 

 (  252)همان: 

 زد سكه خدای تو بنامت                                 خمينيای جان جهانيان 

 (21: 12129ش،2973تير7)اميني،روزنامه اطالعات،

 ن محفل بهشتي او      گذشت و همره وی جمع دوستان رفتندو آ بهشتيچه شد 

 (91) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي:           

 گون بهشتيوی خاك تو الله                 بهشتيای خفته به خاك و خون 

 (  22: 12129ش،73)اميني،روزنامه اطالعات ،تير

 اموش زد آتشي بر جامهشعله         ام               خامه بهشتيدر غم مرگ 

 ) طباطبایي: همان(

 باد  باهنرازین پس همچو ابر نوبهاری                      هنر گریان زدرد 

 ) اوستا: همان (          

 ای لعن همه دوزخي دار دگر لعين عاقبت خویش نگر               شده صدربنيای 

 (  55: 2931)حدادپور،

 چموش بوشخوی چنان دام وحوش      عاقبت کار تو شد همرهي ورت و همسيرت و ص

 )حدادپور:همان(

 : دستوری ) نحوی ( 2-6

بررسي ساخت نحوی شعر » در ساخت نحوی شعر، محور همنشيني دارای نقش اصلي است. 

ها، علها، فها و جایگاه جمله مانند اسمها به لحاظ خبری و انشایي بودن آنشناسي جملهاز شكل

رسد. این شكل از شود و به بافت شعر ميها آغاز ميقيدها و حتي حروف اضافه و ربط و نظایر آن

اند؛ ولي توجه آنان کمتر با کليت بررسي را اگرچه علمای بالغت کهن نيز گاهي مورد بحث قرار داده
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بندی و به عبارت دیگر سياق عبارات و طرز جمله( »  122: 2925امامي،« ) اثر در پيوند بوده است. 

کند و همين به نوشته تا حدودی وجه سبكي بندی، جلب توجه ميی بيان مطلب به لحاظ جملهنحوه

های دستوری کهن ( به عنوان نمونه در اشعار مورد بررسي، ویژگي 255: 2929شميسا، « ) دهد. مي

ه جزء زبان معيار نيستند. در شود که امروزو ... دیده مي« فک اضافه » ، «ضمير رقصان » همچون 

 شود.های دستوری پرداخته ميجا به این ویژگياین

ضمير رقصان: در شعر گاهي بخاطر حفظ وزن عروضي، ضمير متصل در جای اصلي خود به 

 رود؛ مانند: کار نمي

 

 ام وای جدایيدر سوگ و شادی همنوایي        بشنو ز نقش خامه منتای با 

 (  251: 2931) سبزواری، 

متصل شده، فاعل است و ترتيب نحوی « من » که به ضمير منفصل « ت » در این بيت ضمير 

 باشد.مي« ای کسي که تو در سوگ و شادی با من همنوایي داری » آن عبارت است از 

 وارهانيد                   سامانشان بخشيد و ا ز نكبت رهانيد فرعونيانشاناز محنت 

 ( 252)همان: 

که به فرعونيان متصّل شده، در اصل ضمير مفعولي است که باید به « شان » این بيت، ضمير در 

 بچسبد.« وارهانيد » فعل 

 به جان و تن فكندند             خود را سبک در دامن دشمن فكندند مانآتشکشتند و 

 (  255)همان: 

« جان و تن » اليه مضافمتصل شده، « آتش » در مصراع اول این بيت که به « مان » ضمير 

 است.« تن » است و جای اصلي آن بعد از 

 چكد از دیده خوناب            چه کوته بود دنيای بهشتيمي هنوزم

 (91: 31) مقدسي، ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير      

است و جای « دیده » اليه متصل شده، مضاف« هنوز » که به قيد « م » در این بيت نيز ضمير 

 است.« دیده » اصلي آن بر اساس دستور زبان فارسي بعداز 

 قوت جان لخت جگر باد مدامشجگر خاست        دلم هر کو چنين خونين

 (21: 12129ش،73تير7) اوستا،روزنامه اطالعات،      

 متصل باشد.« جان » است و باید به « جان » اليه ، مضاف«ش » در این بيت نيز، ضمير متصل 
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 مان زیر و زبر بادوآشيان زیر و زبر کرد        مدامش خان تکهر آن 

 ) اوستا:همان(          

« آشيان » است و بر اساس دستور باید به « آشيان » اليهِ در این بيت، مضاف« ت » ضمير 

 متصل شود.

 «را » اليه، حرف های گذشته در زبان فارسي، گاهي بين مضاف و مضاففک اضافه: در دوره-

اند. این حرف در زبان فارسي معيار ناميدهمي« رای فک اضافه » گرفته که دستورنویسان آن را قرار مي

-امروز کاربرد ندارد؛اما در بعضي از آثار ادبي از جمله اشعار مورد بحث استفاده مي

 مانند: (25: 2929)شميسا،شود.

 سرت بر جگر بودتير ح راعهدی که آزادی اسير زور و زر بود       آزادگان 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

اليه ) آزادگان ( ميان مضاف ) تير حسرت ( و مضاف« را » در مصراع دوم بيت باال، حرف 

 شود.ناميده مي« رای فک اضافه » فاصله انداخته است و حرف 

 رشته بر گردن نهادند راقوم از پي رهبر به قانون تن نهادند           فرمانبری 

 ( 259: )همان

اليه ) فرمانبری ( واقع ميان مضاف ) رشته ( و مضاف« را فک اضافه » در این بيت نيز حرف 

 شده است.

 ای عزیزان اربعين شد          باز یاد کشتگان کربال با ما قرین شد راباز هفتاد و دو تن  

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير       

و دو  اليه ) هفتادميان مضاف ) اربعين ( و مضاف« را  » این بيت نيز، حرف در مصراع اول 

 شود.ناميده مي« فک اضافه » ( واقع شده است و حرف تن

 تو پير کارواني             بر این صحرا تو را سير و سفر باد راشهادت 

 (21: 12129ش،73تير7) اوستا،روزنامه اطالعات،       

ميان مضاف ) پير کاروان ( و « فک اضافه » به عنوان « را » باال نيز، حرف  در مصراع اول بيت

 اليه ) شهادت ( واقع شده است.مضاف

شود، هایي که در اشعار مورد بحث دیده ميحرف اضافه کهن: یكي دیگر از هنجارگریزی

ق دستور زبان و ... است. همچنين طب« از پي » ، «اندر » استفاده از حروف اضافه ی کهن همچون 
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کار به« برای » در معني « را » و حرف « با » ، «در » در معاني دیگری مانند « به » فارسي کهن حرف 

 (51: 2929)شميسا،1رفته است.

 آن فرمانروایي اندرعهد زبوني روزگار ژاژخایي                    بوزینگان را  

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 آمده است.« ( در » شكل قدیمي « ) اندر » در این بيت، حرف 

 یاران در خون خفته خونين خامه گيرم          نوحه ماتم سرایم از غم ميهن بنالم ازپي

 (  277)همان: 

 بسيار رفتن ازپيزاد ره بسيار باید «     حميدا » در درای کاروان بانگ رحيل آید 

 (31) همان:

 آمده است.« برای » به معني « از پيِ » بيت باال، حرف 

 بر در اغيار رفتن               با تيغ دشمن در مصاف یار رفتن رادریوزگي 

 ( 252)همان: 

 آمده است.« برای » در معني « را » در این بيت نيز، حرف 

 ها ز جور عدوانبستان بذر دگر بيفشان     زیرا که گشته پرپر گل بهای باغبان 

 ( 91: 2931ی اسالمي، تيرماه نامه جمهور )مدني کاشاني، ویژه   

 آمده است.« در » در معني « به » ی در این بيت نيز، حرف اضافه

 بند عشق در محبس گرفتند             تا اسم اعظم را ز شيطان پس گرفتند بهمن را 

 ) رحمدل: همان (        

 آمده است.« با » در معني « به » در مصراع اول این بيت، حرف 

 کف تبر داشت بهل تازه رسته                                     افسوس که او نها ازبهر

 (21: 12129ش،73تير7) اميني،روزنامه اطالعات،       

 آمده است.« برای » در معني « ازبهر » در این بيت نيز، حرف اضافه 

 

 لگوی ایثار راشيون جلودار را                                 که بردند ا بهخبر کن 

 ) براتي خوانساری :همان  (       

 کاربرد یافته است.«با»و« در » ، در معني «به » در مصراع اول این بيت نيز، حرف اضافه 

 باغ معرفت نقشي دگر داشت                     گل اندیشه و رأی بهشتي به
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 (91) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي:       

 افسوس و اندوه از سوز جان بهاین چامه گفت     « وخي مرد» سوگ تو  به

 ( 21: 12129ش،73تير7) یمين مردوخي کردستاني،روزنامه اطالعات،    

 آمده است.« در » در معني « به » در دو بيت باال، حرف 

های کهن آفریني کرده، کاربرد فعلفعل: یكي دیگر از مواردی که در آثار مورد بحث سبک-

« م » یا فعل نهي با « ب » های امر بدون و ...  و همچنين فعل« رفتن » در معني « دن ش» همچون 

 مانند: (31: 2929)شميسا،ساز و ... است که در زبان معيار امروز کاربرد ندارند؛نهي

 شانشان              بر باد شد صدق و صفا و همدميمهر و وفا و مردمي شداز یاد 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 است.« رفت » در این بيت، به معني « شد » فعل 

 هر سو به گلچيني و غارت درفزودند              درربودندهفتاد و دو گل از گلستان  

 (  255: 2931) سبزواری، 

 آمده است.« دزدیدند » در معني « درربودند » در این بيت نيز، فعل 

 تا نپنداری که من از بيم اهریمن نبالم      شكارم      و اوج خشم اهریمن بينموج قهرم  

 (  277)همان: 

 آغازی آمده است.« ب » بدون « بين » در این بيت، فعل امر 

 به دامن        همره مرغ چمن بر دشت و بر دامن بنالم بارماز سپهر دیدگان خوناب دل 

 ( 31)همان: 

 آمده است.« مي » د بدون پيشون« بارم » در این بيت نيز، فعل مضارع اخباری 

 با سر در این مضمار رفتن توان نبوددهد وادی به وادی    پای اگر رهروان را دوست نيرو مي

 ( 31)همان: 

بدون « توان » و فعل مضارع اخباری « نباشد » در معني « نبود » در مصراع دوم این بيت، فعل 

 کاربرد یافته است.« مي » پيشوند 

 ازپي بسيار رفتن بایدزاد ره بسيار «          حميدا » يل آید در درای کاروان بانگ رح

 ( 31)همان: 

که در است، درحالي« زاد » تام بوده و فاعلِ آن اسم « باید » در مصراع دوم این بيت نيز،  فعل 

 زبان معيار امروز این فعل، تنها به صورت کمكي و همراه با فعل دیگر با مصدر دیگر کاربرد دارد.



161 
 

 هماره خندان بودیچوکوه نستوه            همچون گلي بهاری  بودیزم و همت ورای در ع

 ( 72)همان: 

ی ماضي استمراری است، طبق دستور که در ساخت و صيغه« بودی » در این بيت نيز، فعل 

 استمراری آمده است.« ی » کهن همراه با 

 اندمرده مگویيدین زندگان خاك، خوران سفره ی عشقند تا ابد                      اروزی

 (  91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه )حسيني، ویژه     

 آمده است.« م » سازه ی منفي با « مگویيد » در این بيت فعل نهي 

 برآمدسر بر بام بلند روشنایي                                        خورشيد برهنه

 (293: 2932) مرداني،          

 آمده است.« باال آمد » ، در معني «برآمد » در این بيت، فعل پيشوندی 

 ی تابناك اسالماز چشمه             نوشندرفتند زالل عشق 

 (293)همان:             

 کاربرد دارد.« ب » ، بدون پيشوند «نوشند » در این بيت نيز، فعل مضارع التزامي 

 از تيره خاکدان رفتند برشدهان رفتند        به عرش دریغ و درد که یاران از این جه

 ( 91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير      

 کاربرد دارد.« باال رفته » در معني « برشده » در مصراع دوم این بيت نيز، فعل پيشوندی 

 پي به معنای بهشتي نبردیکتاب عشق بود و جز قليلي            

 ) مقدسي:همان(         

 کار رفته است.استمراری به« ی » همراه با « نبردی » در این بيت، فعل ماضي استمراری 

 چو آیين جوانمردی جهان را       دگر گشته است، آیينش دگر باد

 (21: 12129،ش73تير7) اوستا،روزنامه اطالعات،      

تغيير » در معني « دگر باد » و « ه است تغيير کرد» در معني « دگر گشته » در این بيت نيز، فعل 

 باشد.مي« کند 

ندا با الف آخر: یكي دیگر از مواردی که در زبان معيار امروز، کاربرد ندارد؛ ولي در اشعار  

 (33: 2929)شميسا،آخر است.؛« الف » ی وسيلهمورد بحث، استفاده شده است، منادا قرار دادنِ واژه به

 مانند:

 چون نسوزم      در عزای یار نالم چون کنم گر من ننالم«  حميدا» سوزم از فراق دوست مي
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 (  277: 2931) سبزواری،                                                                        

 کاروان از ره رسيد آسمانااهلل بهشتي شد شهيد                                  آیت

 (22: 12129ش،2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات،                               

 جهاني ز دانش کران تا کران                                   گستراسخن بزرگا ادیبا

 ) یمين مردوخي کردستاني: همان(                                                         

های گذشته به ویژه درسده های آغازین ،برخي ستور کهن: در دورهجمع شدن کلمات طبق د-

» و ... با « خوب » ها همچون و برخي از صفت« اسم معني » ، «ها  و گياهان گل» از کلمات همچون 

-جمع بسته مي« ها » ی عالمت وسيلهشدند؛ ولي در زبان معيار امروز بهجمع بسته مي« الف و نون 

-ورد بحث بر خالف زبان معيار امروز و طبق دستور کهن برخي از این کلمات بهشوند. در اشعار م

 مانند: (75: 2929)شميسا،1اند؛ جمع بسته شده« الف و نون » ی وسيله

 خوانند کل صلصالننوحه مي                 گالنای شگفتا تيره شد رنگ 

 ( 92: 2931ه ) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ما              

 هابگریختند از دشت آهوانها                    بينيم در گلگشتکس نمي

 ) عزیزی:همان(                   

 بادا روانشان شاد در ظل لطف سبحان               پاکانتا انقراض عالم زنده است نام 

 )مدني کاشاني :همان(         

« آنک » های هنجار گریزی در این اشعار استفاده از قيدکهن دیگر از نمونه يآنک قيدکهن: یك-

 مانند:(52: 2922)همایي،؛ است

 کفن شدتن خونينبهشتي پاره آنکفكن شد       چنگال شيطان چون ز کين آتش

 ) رحمدل:همان(

« را ی» رای مالكيت: یكي دیگر از موارد هنجارگریزی در اشعار مورد بحث، کاربرد حرف - 

  (32: 2922)همایي،ست.مالكيت ا

 نيست باکي         روزها نوروز ما، گر اربعين در اربعين شد راکاران بدفرجام ما ای سيه 

 ) مشفق کاشاني: همان (         

آمده است و « نداریم » در معني « نيست » به همراه فعل اسنادی « را » در این بيت حرف 

 شود.مالكيت ناميده مي« را » حرف 

 ور بادهر دم زباني شعله مراز روی تو پيوسته چون شمع                  جدا ا
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 (21: 12129ش،2973تير7) اوستا،روزنامه اطالعات، 

 کاربرد دارد.« داشته باشم » در معني « باد » همراه با فعل « را » در این بيت نيز حرف 

 ستوری هستند.کل ابيات دارای ساختارکهن د«  % 3/25» بر اساس بررسي آماری، 

 ادبی  -2

های هنری و خالقيت چنين انحرافدر این سطح به بررسي زبان ادبيِ آثار به طور کل و هم

گيرد، واژگاني هستند چه در این زمينه مورد توجه قرار ميشود. بنابراین، آنادبي در زبان پرداخته مي

ند. از این رو در سطح ادبي باید به مسائل علم اکه در معاني ثانویه ) ادبي ( با بسامد باالیي به کار رفته

« ایهام » و مسائل علم بدیع معنوی همچون « کنایه » و « سمبل » ، «استعاره » ، «تشبيه » بيان همچون 

 و ... پرداخت. « تناسب » و 

 های بیانی: بیان و ویژگی2-0

توان یک معني را دراشكال ها ميی آنواسطهعلم بيان متشكل از قوانين و مقرراتي  است که به

صور » اند. به این خاطر موضوع این علم مختلف بيان کرد. این قوانين بر اساس تخيّل نهاده شده

کند. در تعریف است. شاعر یا نویسنده، با استفاده از نيروی تخيّل، مطالب را زیباتر بيان مي« خيال 

دی و ارتباطات زندگي انسان با طبيعت تصرف ذهن شاعر در مفاهيم عا» این علم گفته شده است 

دانيم، حاصل نوعي بيداری اوست، در برابر این ارتباطات، ذهن شاعر تنها ذهني است که که ميچنان

ها تا بيكران گسترده است به گسترش تواند در برابر احساس این ارتباطات بيدار شود. این ارتباطمي

 ( 12: 2932کدکني، فيعيش« ) حيات انساني و تاریخ و فرهنگ بشری. 

توان از دو جهت مورد بررسي قرار داد. یكي در محور افقي شعر، عنصر تخيل را در شعر مي» 

گردد، و یكي در محور ها که منجر به ایجاد انواع مجاز و تشبيه و استعاره ميیعني در طول مصراع

دهد و طرحي یكپارچه و وند ميعمودی شعر که در واقع، تصویرهای پراکنده در کل شعر را به هم پي

: 2972پورنامداریان، « ) بخشد. ساختماني استوار به کل اجزای شعر، متناسب و هماهنگ با محتوا مي

 شود.جا به بررسي هریک از عناصر خيال در اشعارمربوط به هفت تير پرداخته مي( در این 233

 تشبيه -1-2-2

ات خود را با تخيّل آميخته است. گاهي شاعر در ی پهناوری دارد که شاعر تجربيخيال دامنه

گویند. مي« تشبيه » پردازد که به آن خيال خود به همانندی اشياء و موجودات همراه با دروغ مي

اصطالح تشبيه در علم بيان مانند کردن چيزی است به چيزی، مشروط » گوید: شميسا در این باره مي
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« ) نما باشد؛ یعني همراه با اغراق باشد. اشد یا حداقل دروغکه آن مانندگي مبتني بر کذب ببر آن

 ( 99: 2929شميسا، 

اصوالً هر سخني را مقصودی و هر » کند: گونه بيان ميعلوی مقدم هدف از تشبيه را این

علوی « ) عبارتي را غرضي است. هدف اصلي در تشبيه بدون شک، اغراق و مبالغه است. 

های ی اصلي و مرکزی اغلب خيالتشبيه هسته( »  221: 2929زاده،( و) اشرف221: 2929مقدم،

های گوناگون و نيز انواع تشبيه مایه گرفته از همان شباهتي است که نيروی شاعرانه است. صورت

آید. های مختلف به بيان درميکند و به صورتتخيّل شاعر در ميان اشياء و عناصر مختلف کشف مي

-امری که به امری دیگر تشبيه مي« ) مشبه » ( هر تشبيهي از چهار رکن  12: 2922پورنامداریان، « ) 

وجه شبه » حروف تشبيه ( و « ) ادات » امری که امری دیگر به آن تشبيه شده (، « ) به مشبهٌ» شود ( ،

ارکان « به مشبه» و « مشبه » شود. دو رکن وجه مشترك دو امر مانند شده به هم ( تشكيل مي« ) 

اسي یا پایه هستند، به بيان دیگر این دو رکن غير قابل حذف هستند؛ ولي دو رکن دیگر ) ادات و اس

« وجه » و « ادات » شوند. ساختار تشبيه از لحاظ ذکر یا حذف دو رکن وجه شبه ( گاهي حذف مي

زیرا کالم کنند؛ را ذکر نمي« وجه شبه » شود. اغلب در جمالت تشبيهي به انواع گوناگوني تقسيم مي

شود. ورزی کاسته ميهای تخييل و خيالادبي باید مخيّل باشد و اگر وجه شبه را ذکر کنند، از مایه

تشبيهي که وجه شبه در آن ذکر نشده باشد، مجمل و تشبيهي که وجه شبه در آن ذکر شده باشد، 

 (مانند:52: 2931(و)تجليل،95:  2929تشبيه مفصّل است؛ )شميسا،

 مجمل:-

 شامي که بگذشت، سيهقيرگون عهدیمت شرحي ز ایامي که بگذشت             از یادآر

 (  251: 2931) سبزواری، 

باشد که مي« تيرگي » تشبيه شده است. وجه شبه در این تشبيه « قير » به « عهد » در این بيت، 

 ذکر نشده است.

 در کام فلق ریخت نور چون تكبيرشانفریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت              

  ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه   

« جاری شدن » و « جریان » تشبيه شده و وجه شبه که « نور » به « تكبير » در این بيت نيز، 

 شود.است، ذکر نشده است و به این خاطر تشبيه مجمل ناميده مي

-االدات ميشبيه مؤکد یا بالكنایه یا تشبيه محذوفهمچنين اگر در تشبيه ادات ذکر نشود، ت

 گویند. مانند:گویند و اگر ادات ذکر شود، تشبيه مرسل یا صریح مي
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 مؤکد:-

 کن بنالمریزم             دیده دریا سازم و چون موج بنيان آتشبار آهبه جان از  آتشسينه را 

 (  277: 2931) سبزواری، 

تشبيه شده است. در این تشبيه ادات تشبيه ذکر نشده است؛ ازاین رو، «  آتش» به « آه » در این بيت، 

 نامند.مي« مؤکد » این نوع تشبيه را 

 شود؛ مانند:ی ارکان تشبيه ذکر شود، مفصل مؤکّد گفته ميو اگر همه

 ابر نوبهاران چون از دیده خون فشانيدبيایيد در سوگ و داغ یاران         دوستانای 

 ( 72)همان: 

ی ارکان از جمله تشبيه شده است. در این تشبيه همه« ابر نوبهاران » به « دوستان » در این بيت 

« ) ادات » از دیده خون فشاندن (، و « ) وجه » ابر نوبهاران (، « ) به مشبه» دوستان (، « ) مشبه » 

 اند.چون ( ذکر شده

 سكونش تو موجش ندیدی و دیدی   بي کرانهست آن دریابه مانند 

 (252: 2923)ابتهاج، 

در این بيت بي کرانه صفت جانشين موصوف است و در عين حال مشبه است و همچنين وجه شبه 

 ميان مشبه و مشبه به است.

 تا شمع محفل عشق گردد بسي فروزان                نمودند سانپروانه جان را نثار معشوق

 ( 72)همان: 

» پروانه (، « ) به مشبه» شناسه ـَند (، « ) مشبه » بيه از جمله ی ارکان تشدر این بيت نيز همه

 سان ( وجود دارد.« ) ادات » جان را نثار معشوق کردن ( و « ) وجه 

 خندانبودی هماره  گلي بهاری همچون           نستوهکوه  چوبودی  در عزم و همت و رای

 ( 72)همان: 

» نستوه ( و « ) وجه » به ) کوه (، مشبه» ه (، شناس« ) مشبه » در مصراع نخست این بيت، 

« خندان « ) وجه » گلي بهاری (، « ) به مشبه» شناسه (، « ) مشبه » چو ( و در مصراع دوم « ) ادات 

 همچون ( وجود دارند.«) ادات » و 

 ی شهابشعله روشني به پيغامتان                  االی آفتابب بلندیبه  نامتانای 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  حسيني ،ویژه )     



166 
 

» و ) پيغامتان (، « نامتان « ) مشبه » ی ارکان تشبيه مانند در هرد و مصراع این بيت نيز همه

 .استبه روشني( « ) ادات » بلندی ( و « ) وجه » ی شهاب (، باالی آفتاب ( و ) شعله« ) به مشبه

 سيمای آفتاب سرخي به فریادتان                        بهار ی گلواژه سبزی به بنيادتان

 (      91) همان:             

» بنيادتان ( و) فریادتان (، « ) مشبه » ی ارکان تشبيه از جمله در هردو مصراع این بيت نيز، همه

به سرخي « ) ادات  »سرخي ( و ) سبزی ( و « ) وجه » سيمای آفتاب (، » گلواژه بهار ( و « ) به مشبه

 وبه سبزی( وجود دارند.

 به روشنایي تا اوج کهكشان رفتند        آفتاب بلند همچوز تنگنای جهان 

 (91: 31) مشفق کاشاني، ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير      

به روشنایي تا اوج « ) وجه » آفتاب بلند (، « ) به مشبه» شناسه (، « ) مشبه » در این بيت نيز، 

 همچو ( وجود دارند.« ) ادات » کهكشان رفتند (، و 

 داشت      یک دشت ستاره زیر پيراهن داشت روشن دلي خورشيد چودر سينه 

 (91)همان:                                

چو ( « ) ادات» به ( تشبيه شده است و مشبه« ) خورشيد » مشبه ( به « ) دل » در این بيت نيز، 

 ) روشن ( نيز ذکر شده است.« وجه » و 

 امزد آتشي بر جامه وششعله         امخامهدر غم مرگ بهشتي 

 (22: 12129، 2973) طباطبایي، روزنامه اطالعات،

« وجه » شعله (، « ) به مشبه» خامه (، « ) مشبه » ی ارکان تشبيه از جمله در بيت باال نيز، همه

 اند.) وش ( ذکر شده« ادات » ام ( و ) زد آتشي بر جامه

 باد ورشعله زبانيمرا هر دم                        شمع چونجدا از روی تو پيوسته 

 ) اوستا: همان (          

« وجه » تشبيه شده است و عالوه بر این دو رکن اصلي، « شمع » به « زبا ن» در این بيت نيز، 

 اند.چون ( ذکر شده« ) ادات » ور ( و ) شعله

 باد سپراشكبار و بيبه گردون              ابر چون خاطر سرگشتهز این غم ا

 (21)همان:          

« ) وجه » تشبيه شده است، دیگر ارکان یعني « ابر » به « خاطر سرگشته » در این بيت نيز، که 

 اند.چون ( نيز ذکر شده« ) ادات » سپر ( و اشكبار و بي
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 ز درد باهنر باد گریان هنر           ریابر نوبها همچوناز این پس 

 (21)همان:         

» ابر نوبهاری (، « ) به مشبه» هنر ( و « ) مشبه » ی ارکان تشبيه عالوه بر در این بيت نيز، همه

 اند.گریان ( نيز ذکر شده« ) وجه » همچون ( و « ) ادات 

 پرتوفشان مهر فروزنده چو       به اقران خود بود بر نيک و بد                       

 ( 21) یمين مردوخي کردستاني:          

 شده.چو  نيز ذکر «  ادات » پرتوفشان  و «  وجه » در این بيت عالوه بر دو رکن اصلي تشبيه، 

ذکر نشود ) یعني هم مجمل باشد و هم « ادات » و نه « وجه شبه » تشبيهي که در آن نه بليغ: تشبيه 

 ( 59:  2931و تجليل،  92-95: 2929م دارد. ) شميسا، مؤکّد ( تشبيه بليغ نا

تشبيه بليغ غير اسنادی ) اضافه تشبيهي (  -1تشبيه بليغ اسنادی   -2تشبيه بليغ دو نوع است: 

 ؛مانند:

 خليليگردی،  شكنبتچه مردی،  مردیمردی چه مردی، ایزدی مردی، نبيلي              

 ( 252: 2931) سبزواری، 

که همان حضرت ابراهيم است، « شكن پهلوان بت» و « حضرت ابراهيم » به « مرد » جا در این

 بدون ذکر وجه شبه و ادات تشبيه، به صورت اسنادی مانند شده است.

 تو در هر سينه توفاني برانگيخت                 هرسو به خونخواهيت مرداني برانگيخت سوگ

 کانون نيرنگ و خيانت را به هم زد              و شعله بر اهل ستم زد         آذرخششد 

 (251)همان: 

آذرخش ( « ) به مشبه» سوگ ( به « ) مشبه » ، «ادات » و « وجه » در این بيت نيز، بدون ذکر 

 تشبيه شده.

 چشم و چراغ ایرانکه جمله بودند  آنانرفتند آن عزیزان صدها دریغ و افسوس       

 ( 72)همان: 

» و « وجه » چشم و چراغ ایران ( بدون ذکر « ) به مشبه» آنان ( و « ) مشبه » در این بيت، 

 اند.آمده« ادات 

 سرابشد  تاریخگون تموج دریای خونتان                      رسواتر از هميشه با سرخ

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 .ذکر نشده« ادات » و « وجه » ، «سراب » به « تاریخ » نيز، در تشبيه در مصراع دوم این بيت 
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 شد و در جام حق ریخت             تكبيرشان چون نور در کام فلق ریخت شهدی فریادشان

 ( 91)همان: 

 .ذکر نشده« ادات » و « وجه » تشبيه شده ، « شهد » در مصراع اول این بيت نيز که  فریاد به 

 ماست               بهشتي نرفت است و در جمع ماست شمعبزم دعا به  بهشتي

 (91)همان:             

 اند.تشبيه شده ودیگر ارکان تشبيه ذکر نشده« شمع » به « بهشتي » در این بيت نيز 

 :ابيات زیر مانندشود. اضافه مي« مشبه » به « به مشبه» اضافي: در این نوع از تشبيه بليغ، 

 جا به سوی ملک ایمن رهبری کردقوم خود را یاوری کرد                   زآن حيرت تيهدر 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 آن ظلومان را نگون ساخت قدرت نيلموسای دیگر بر صف فرعونيان تاخت            در 

 ( 252)همان: 

 را نهاده نام اسالم پا بنهاده در دام                          کفر مجسم الفاظ یدانهبا 

 (  255)همان: 

 گشودند                   وین رهزني را در خط مردی ستودند آتش یچشمهبستند چشم و 

 (  255)همان: 

 بين و اوج خشم اهریمن شكارم          تا نپنداری که من از بيم اهریمن بنالم قهرم موج

 (  277)همان: 

 امن            همره مرغ چمن بر دشت و بر دامن بنالمخوناب دل بارم به د دیدگان سپهراز 

 ( 31)همان: 

 تا به کوی یار رفتن مالمت تيراز سبوی دوست خوردن          ور رسد  غرامت زهرگر رسد 

 ( 31)همان: 

 دار رفتنبا تن تب بيابان اسارتداغ هفتاد و دو خونين جامه را در دل نهفتن     در 

 ( 31)همان: 

 در شگفتي غرق شد عالم از این ستوار رفتن      شهادت شهرو دو تن رفتند در  باز هفتاد

 (  31)همان: 

 گردد بسي فروزان عشق محفلسان نمودند                    تا شمع جان را نثار معشوق پروانه

 ( 72)همان: 
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 خوانزلها سرودی        دردا که زین چمن رست آن بلبل غبس نغمه دین و فرهنگ باغدر 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه    

 رسواتر از هميشه تاریخ شد سراب                خونتان دریایگون تموج با سرخ

 ) حسيني: همان(                 

 عذاب دوزخکشد  قصاص خميازهتا پيكر نفاق به کام شرر برد              

 حسيني: همان (     )             

 را گرفته قاب یاد شما تصویر سرخهای نور دل سبز عاشقان        در هاله

 )حسيني:همان(                  

 بر عاشقان متاب حادثه آفتابشود             ای دریای بيكرانه ما کم نمي

 ) حسيني:همان  (                 

 اندها راشمردهتا روز وصل ثانيه            در هوای یار   رخاناللهشمار این بي

 )حسيني:همان(  

 

 اندتا ابد           این زندگان خاك مگویيد مرده عشقنده ی سفرخوران یروز

 ) حسيني: همان( 

 بود                  شب در هجوم بال خفاشان قرق بود افق زندانخورشيد تبعيدی به 

 ) حسيني:همان(

 شب ی کاسهخورد مغز اختران در شب            مي ی تلواسهمظهر  سياهي دیو

 ) حسيني:  همان(

 ها بودمرداب ی ها بود        باران اسير پنجهدر کمين آب تعفّن گرگ

 ) حسيني: همان (

 رستنمي آوخ گلها حتي رست        در نایدر آن مسلخ نمي خون هایاللهجز 

 ) حسيني: همان(

 گاه عشق تا حالج راندندا معراج راندند       تا وعدهت نور ذوالجناحبا 

 ) حسيني:همان(

 به زخم شب نمک زد                فریادشان بر دامن ظلمت شتک زد خونشان ی شورابه

 ) حسيني: همان (
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 ریخت              تكبيرشان چون نور در کام فلق ریخت حق جامفریادشان شهدی شد و در 

 ) حسيني:همان  (

 در محبس گرفتند               تا اسم اعظم را ز شيطان پس گرفتند عشق بندرا به « من  »

 ) رحمدل: همان(

 گردن شب را شكستند ایمان گرزخفاش را بال و پر پرواز بستند       با 

 ) رحمدل: همان(          

 در محفل مردان ایمان و شهامت            شقاوت ابليسچون منفجر شد مكر 

 ) رحمدل: همان(         

 موج شقایق خون موجزد مردان حقایق               فواره مي تكبير خنجراز 

 ) رحمدل: همان(         

 ما درفش غم زد ی منظومه                      هستيبيكران  طارمبر 

 (293: 2932) مرداني،          

 

 اسالم آسمانتابنده در              هفتاد و دو کوکب فروزان                     

  الهام تابناك یچشمهنوشند                                  از  عشق زاللرفتند  

 ( 292) مرداني:              

 شكستند تن حصارهفتاد و دو رادمرد بيدار                                  مردانه 

 شكستند من و ما اهریمن                                   شهادت ی ترانهخواندند 

 ( 292) مرداني:               

 اندانداخته من بت زمان گوربه نيروی یقين                          در  شک بام بلنداز 

 ( 299)مرداني: 

 ای مرد مجاهد ای مسلمان                                        ایمان آسمانای اختر  

 ( 21: 12129ش،2973) اميني،روزنامه اطالعات،تير        

 چندین نمونه سبزه جان شراره سوخت         خشم شرارجوی هوس در با دست فتنه

 ) براتي خوانساری:همان(         

 اندیشه از تأمّل و چشم از نظاره سوخت                     دل هایپردهآتش گرفت در حرم 

 ي خوانساری: همان() برات         
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 چشم گلدانبنشان به  اشک گلبياالی با گریه دامان چشم            

 ) براتي خوانساری:همان(         

 سوار          چه زیباست رفتن به دیدار یار شهادت تخت روانبه 

 ) براتي خوانساری:همان (         

 دوش كخا پله یپوش          گذشتند از دليران مرز شرف الله

 ) طهماسبي: همان(            

 رفت پرهيز بزمافروزی از دریغا که ایمان لبریز رفت       شب

 ) طهماسبي: همان(            

 که انفجار بمب خصم 

 شكست پشت عشق را

 دشمنان به قلب ما کين تيرنشست 

 ) طهماسبي: همان (           

 

 به چشم ظاهر ما گرچه از ميان رفتند           تهي            زمانه دفترز یادشان نشود 

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير      

 همچو آفتاب بلند               به روشنایي تا اوج کهكشان رفتند جهان تنگنایز 

 ) مشفق کاشاني: همان (          

 رفتند جان حریمتا  بدن ملکرها ز         ز تندباد شررزای اهرمن صفتان                      

 ) مشفق کاشاني: همان (          

 نشان رفتندبدین نشانه به درگاه بي                آزادی خطبرین صحيفه نوشتند 

 ) مشفق کاشاني:  همان(           

 دادند آفتابشبلند  تشریفتا مدح سپيده گفت با سرخي خون                  

 ) مشفق کاشاني: همان(                              

 بر تن داشت شوالی بلند عاشقيزیست        بيهوده مگویيد که عریان مي

 ) مشفق کاشاني: همان(                              

 درد آن یكشنبه خونين به جان ما عجين شد      خون برکههفتم تير آمد و خورشيد شد از 

 ) مشفق کاشاني: همان(                              
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 بهشتي خروش خون دریایکن کرد              نفاق از باغ ایمان ریشه

 ) مقدسي:همان(         

 بهشتي گل اندیشه و رایرقمي دگر داشت            باغ معرفتبه 

 ) مقدسي: همان (        

 بهشتيدالرای  قد سروخدایا بشكند دستي که انداخت        

 ) مقدسي: همان(        

 هميشه طوفاني بود         در مجلس آفتاب مهماني بود دلش دریای

 ) فخرآور:همان(          

 را راند و جان داد سرخوشي سمندسرود عاشقي را خواند و جان داد            

 ) محمودی:همان(           

 وشان جان فدا را کشتندهخود پليدان دردا              پروان کفر آتشدر 

 ) محمودی:همان  (            

 

 و شعله باریم خدا دليم آاللهدر راه شرف چو رهسپاریم خدا                    

 ) جوهری: همان(        

 به سان بهشتي با عزّ و شان               وطن مامنزاید دگر هيچ 

 ) یمين مردوخي کردستاني:همان  (       

 روانی عدل و روشننماینده   بدی           قضاوت مهرِده فروزن

 ) یمين مردوخي کردستاني:همان (       

 ایای            حاصلش فتنه و مكر است که برداشتهکاشته جفا بذر دل یشورهچون که در 

 ( 55: 2931)حدادپور،

تلميحي تقسيم کرد. )  توان به دو نوع سمبليک وی تشبيهي را به لحاظ وجه شبه مياضافه

 شود:ها پرداخته ميجا براساس همين کتاب به تعریف آن( که در این 23: 2929شميسا، 

ی تشبيهي است که فهم وجه شبه آن موقوف به آشنایي با ی تلميحي: نوعي اضافهالف ( اضافه

 داستاني باشد؛ مانند:

 آن ظلومان را نگون ساخت تقدر نيلموسای دیگر بر صف فرعونيان تاخت            در 

 ( 252: 2931) سبزواری، 
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قرار « قدرت » به مشبه« بزرگي » ای در مصر بود، به خاطر که رودخانه« نيل » در این بيت نيز، 

 گرفته است.

 گاه عشق تا حالج راندندتا معراج راندند       تا وعده نور ذوالجناحبا 

 ( 91: 2931ماه نامه جمهوری اسالمي، تير ) حسيني، ویژه

 به نور قرار گرفته است.که اسب امام حسين بوده مشبه« ذوالجناح » در این بيت، 

 دوش خاكه ی پلپوش        گذشتند از دليران مرز شرف الله

 ) طهماسبي:همان(            

يه تشبيه شده است و این تشب« پل » است به « دنيای مادی » که مجاز از « خاك » در این بيت، 

 از سخن امام حسين ) ع ( در شب عاشورا نشأت گرفته است

ی ی مشبّه باشد، اضافهبه ) مضاف ( سمبل یا نشانهی سمبليک: وقتي که مشبه.ب ( اضافه

 شود؛ مانند:سمبليک ناميده مي

 جا به سوی ملک ایمن رهبری کردقوم خود را یاوری کرد                   زآن حيرت تيهدر 

 ( 252: 2931ری، ) سبزوا

« سرگشتگي » که نمادی است برای « بيابان » در معنای « تيه » به « حيرت » در این بيت، 

 تشبيه شده است.

 اندهارا شمردهدر هوای یار              تا روز وصل ثانيه رخاناللهشمار این بي

 (  91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )حسيني ،ویژه      

ها هستند، آن« سرخي خون » و « شهيدان » که نماد « آالله » و « الله » های بيت باال، گلدر دو 

 اند.شهدا قرار گرفته« دل خونين » و « روی خونين » به برای مشبه

 شب کاسه یخورد مغز اختران در مظهر تلواسه ی شب            مي سياهي دیو

 ) حسيني:همان (

شود، تشبيه که سمبل و نمادی برای آن محسوب مي« دیو » به « ي سياه» در این بيت نيز،  

 شده است.

 رستنمي آوخ گلها حتي رست        در نایدر آن مسلخ نمي خون هایاللهجز 

 ) حسيني:همان(

خون » به برای است، مشبه« شهيدان » و « سرخي خون » که نماد و سمبل « الله » در این بيت، 

 قرار گرفته است.« 
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 در محفل مردان ایمان و شهامت            شقاوت ابليسچون منفجر شد مكر 

 ) رحمدل:همان(          

 شكستند من و ما اهریمن                                   شهادت ترانهخواندند 

 (  292: 2932) مرداني، 

ها که نماد پليدی« اهریمن » اند، به که از رذایل اخالقي« شقاوت » و « منيت » در دو بيت باال، 

 اند.است، تشبيه شده

 اندانداخته من بت زمان گوربه نيروی یقين                          در  شک بام بلنداز 

 ) مرداني :همان (             

آن « به مشبه» است و در عين حال « خودپرستي » و « منيت » نماد « بت » در این بيت نيز 

 ت.واقع شده اس

 دالرای بهشتي قد سروخدایا بشكند دستي که انداخت        

 ( 91: 31) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير      

است « بلند قامتي » که نماد « سرو » اش، به به خاطر بزرگي« قامت » و « قد » در این بيت نيز 

 تشبيه شده است.

 تاب مهماني بودهميشه طوفاني بود         در مجلس آف دلش دریای

 ) محمودی:همان(             

که خود یكي از نمادها برای « دریا » اش، به و وسعت معنوی به خاطر بزرگي« دل » در این بيت نيز، 

 است، تشبيه شده است.« دل بزرگ » 

تواند حسي یا عقلي مي« به مشبهٌ» و « مشبه » دو رکن تشبيه از نظر حسي و عقلي : انواع 

» ، «المسه » ، «بينایي » ، «چشایي » ی گانهحواس پنج شود که باباشند. حسي به امری گفته مي

شود که انتزاعي باشد یا به بيان دیگر قابل درك باشد و عقلي به امری گفته مي« بویایي » و « شنوایي 

آید که گانه درك نشود. به این اعتبار برای طرفين تشبيه چهار حالت به وجود ميبا یكي از حواس پنج

مشبه حسي و  -9به حسي، مشبه عقلي، مشبهٌ -1هر دو طرف تشبيه حسي هستند.  -2»عبارتند از: 

جا به بررسي در این .( 31: 2929شميسا،« ) هر دو طرف تشبيه عقلي هستند.  -2به عقلي، مشبه

 شود:هرکدام از این چهار حالت در اشعار مورد نظر پرداخته مي

ای روشن کردن امری آن را به چيزی هر دو طرف تشبيه حسي: در این نوع تشبيه بر-2

 کنند؛ مانند:تر تشبيه ميملموس
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 گشودند                   وین رهزني را در خط مردی ستودند آتش یچشمهبستند چشم و 

 (  255: 2931) سبزواری، 

 به حسيآتش: مشبه حسي / چشمه: مشبه

 چمن بر دشت و بر دامن بنالم خوناب دل بارم به دامن            همره مرغ دیدگان سپهراز 

 ( 31)همان: 

 به حسيدیدگان: مشبه حسي / چشمه: مشبه

 چشم و چراغ ایرانکه جمله بودند  آنانرفتند آن عزیزان صدها دریغ و افسوس    

 ( 72)همان: 

 به حسيآنان: مشبه حسي / چشم و چراغ ایران: مشبه

 ا شمع محفل عشق گردد بسي فروزاننمودند           ت سانپروانهجان را نثار معشوق 

 ( 72)همان: 

 به حسيآنان: مشبه حسي / پروانه: مشبه

 بودی هماره خندان گلي بهارینستوه           همچون  کوهدر عزم و همت و رای بودی چو 

 ( 72)همان: 

 به حسيآنان: مشبه حسي / کوه و گل بهاری: مشبه

 اندهای به ظاهر فسردهشعلههرچند                  اند  های ز توفان شكستهشاخههرچند 

 (  91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه )حسيني، ویژه

 به حسيها: مشبهها و شعلهآنان: مشبه حسي / شاخه

 بود                  شب در هجوم بال خفاشان قرق بود افق زندانخورشيد تبعيدی به 

 ) حسيني: همان(

 به حسيدان: مشبهافق: مشبه حسي / زن

 رستنمي آوخ گلها حتي رست        در نایدر آن مسلخ نمي خون هایاللهجز 

 ) حسيني: همان(

 به حسيخون: مشبه حسي / الله: مشبه

 به زخم شب نمک زد                فریادشان بر دامن ظلمت شتک زد خونشان شورابه

 ) حسيني: همان (

 به حسيخون: مشبه حسي / شورابه: مشبه
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 بنشان به گلدان چشم اشک گلبياالی با گریه دامان چشم            

 (21: 12129ش2973) براتي خوانساری، تير      

 به حسياشک: مشبه حسي / گل: مشبه

 دوش خاك پله یپوش          گذشتند از دليران مرز شرف الله

 ( 92: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير       

 اك: مشبه حسي/پله: مشبه به حسيخ

 ماست               بهشتي نرفته است و در جمع ماست شمعبه بزم دعا  بهشتي

 ) طهماسبي: همان(           

 به حسيبهشتي: مشبه حسي / شمع: مشبه

 ) مقدسي: همان(      

 

 نفاق ازباغ ایمان ریشه کن کرد         خروش خون دریای بهشتي

 به حسي/ دریا: مشبه خون: مشبه حسي

 دالرای بهشتي قد سروخدایا بشكند دستي که انداخت        

 ) مقدسي:همان(        

 به حسيقد: مشبه حسي / سرو: مشبه

 امزد آتشي بر جامه وششعله         امخامهدر غم مرگ بهشتي 

 (22: 12129ش2973) طباطبایي،روزنامه اطالعات،تير

 به حسيمشبه خامه: مشبه حسي / شعله:

 ور بادشعله زبانيمرا هر دم                        شمعجدا از روی تو پيوسته چون 

 ) اوستا:همان(          

 به حسيزبان: مشبه حسي / شمع: مشبه

 پرتوفشان مهر فروزندهبه اقران خود بود بر نيک و بد                              چو 

 ردستاني: همان () یمين مردوخي ک         

 به حسياو: مشبه حسي / مهر فروزنده: مشبه
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هدف از تشبيه عقلي به حسي، بيان و توضيح حال مشبه  به حسي: مشبه عقلي به مشبه-1

 شود.به، محسوس باشد، مشبه معقول به خوبي در ذهن آشكار ميباشد، اگر مشبهمي

  

 شامي که بگذشت، سيهيرگون عهدیقیادآرمت شرحي ز ایامي که بگذشت              از 

 (  251: 2931) سبزواری، 

 به حسيعهد: مشبه عقلي / قير: مشبه

 جا به سوی ملک ایمن رهبری کردقوم خود را یاوری کرد                   زآن حيرت تيهدر 

 ( 252)همان: 

 حيرت: مشبه عقلي / تيه: مشبه به حسي

 درنيل قدرت آن ظلومان رانگون ساخت  موسای دیگربرصف فرعونيان تاخت        

 ( 252)همان: 

 به حسيقدرت: مشبه عقلي / نيل: مشبه

 بين و اوج خشم اهریمن شكارم          تا نپنداری که من از بيم اهریمن بنالم قهرم موج

 (  277)همان: 

 به حسيقهر: مشبه عقلي / موج: مشبه

 تا به کوی یار رفتن مالمت تيرور رسد   از سبوی دوست خوردن         غرامت زهرگر رسد 

 ( 31: 2931) سبزواری، 

 غرامت و مالمت: مشبه عقلي / زهر و تير: مشبه حسي

 دار رفتنبا تن تب بيابان اسارتداغ هفتاد و دو خونين جامه را در دل نهفتن     در 

 ( 31)همان: 

 اسارت: مشبه عقلي / بيابان: مشبه حسي

 در شگفتي غرق شد عالم از این ستوار رفتن      شهادت شهرد در باز هفتاد و دو تن رفتن

 (  31)همان: 

 به حسيشهادت: مشبه عقلي / شهر: مشبه

 گردد بسي فروزان عشق محفلسان نمودند                    تا شمع جان را نثار معشوق پروانه

 ( 72)همان: 

 به حسيعشق: مشبه عقلي / محفل: مشبه
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 خوانها سرودی        دردا که زین چمن رست آن بلبل غزلبس نغمه رهنگدین و ف باغدر 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه     

 به حسيدین وفرهنگ: مشبه عقلي / باغ: مشبه

 را گرفته قاب یاد شما تصویر سرخهای نور دل سبز عاشقان        در هاله

 : همان(     ) حسيني            

 به حسياد: مشبه عقلي / تصویر: مشبهی

 ها بودها بود        باران اسير پنجه مردابدر کمين آب تعفّن گرگ

 ) حسيني: همان(

 به حسيتعفن: مشبه عقلي / گرگ: مشبه

 در محبس گرفتند               تا اسم اعظم را ز شيطان پس گرفتند عشق بندرا به « من » 

 مان() رحمدل: ه

 به حسيعشق: مشبه عقلي / بند: مشبه

 گردن شب را شكستند ایمان گرزخفاش را بال و پر پرواز بستند       با 

 ) رحمدل: همان(         

 به حسيایمان: مشبه عقلي / گرز: مشبه

 اندانداخته من بت زمان گوربه نيروی یقين                          در  شک بام بلنداز 

 ( 293: 2932،)مرداني

 به حسيشک: مشبه عقلي / بام: مشبه

 چندین نمونه سبزه جان شراره سوخت         خشم شرارجوی هوس در با دست فتنه

 (21: 12129ش73) براتي خوانساری، روزنامه اطالعات      

 به حسيخشم: مشبه عقلي / شرار: مشبه

 دیدار یارسوار          چه زیباست رفتن به  شهادت تخت روانبه 

 ) براتي خوانساری: همان(        

 به حسيشهادت: مشبه عقلي / تخت روان: مشبه

 که انفجار بمب خصم 

 شكست پشت عشق را          

 دشمنان به قلب ما کين تيرنشست 
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 (91: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي تير       

 کين: مشبه عقلي / تير: مشبه به حسي

 بر تن داشت شوالی بلند عاشقيزیست        د که عریان ميبيهوده مگویي

 ) مشفق کاشاني:همان(                             

 به حسيعاشقي: مشبه عقلي / شوال: مشبه

 بهشتي گل اندیشه و رایرقمي دگر داشت            باغ معرفتبه 

 ) مقدسي: همان  (        

 به حسي/ باغ و گل: مشبهمعرفت و اندیشه و رای: مشبه عقلي 

 گریان ز درد باهنر باد هنر           ابر نوبهاریاز این پس همچون 

 ( 21: 12129ش73) اوستا،روزنامه اطالعات،تير      

 به حسيهنر: مشبه عقلي / ابر نوبهاری: مشبه

 

 را راند و جان داد سرخوشي سمندسرود عاشقي را خواند و جان داد            

 ( 91: 31) محمودی،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير        

 به حسيسرخوشي: مشبه عقلي / سمند: مشبه

 سپر بادبه گردون اشكبار و بي             ابرچون  خاطر سرگشتهاز این غم 

 (21: 12129ش،2973) اوستا،روزنامه اطالعات تير      

 به حسيخاطر: مشبه عقلي / ابر: مشبه

کند؛ از نظر به عقلي: این نوع تشبيه چون امر مشبه را ملموس تر نميمشبهٌمشبه حسي به  -9

به لحاظ تئوری این نوع » گوید: نویسندگان علم بيان نادرست است. برای مثال شميسا در این باره مي

تشبيه نباید وجود داشته باشد، چون غرض از تشبيه این است که به کمک معلومي وضع مجهولي را 

بهي که در صفتي اعرف و اجلي و اقوی از مشبه است حال شن کنيم یعني به کمک مشبهدر ذهن رو

را توصيف کنيم و بدیهي است که عقلي هميشه نسبت به حسي اخفي است. از این رو  و وضع مشبه

تشبيه  هاین گون .پسشبهي را که در نظر دارد، ذکر کند در این گونه تشبيهات شاعر باید خود وجه

 (  97: 2929شميسا، « ) فصّل است. همواره م

 شب ی خورد مغز اختران در کاسهشب            مي ی مظهر تلواسه سياهي دیو

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه
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 به عقلي از نوع تخيليسياهي: مشبه حسي / دیو: مشبه

سندگان علم بيان نباید وجود داشته هر دو طرف تشبيه عقلي: این نوع تشبيه نيز از نظر نوی-2

 کند. به عقلي وجه شبه روشني را بيان نميطور که در پيش ذکر شد، مشبهباشد؛ زیرا همان

 در محفل مردان ایمان و شهامت            شقاوت ابليسچون منفجر شد مكر 

 ) رحمدل،: همان (         

 به عقليشقاوت: مشبه عقلي / ابليس: مشبه

 عذاب دوزخنفاق به کام شرر برد             خميازه قصاص کشد  تا پيكر

 ) حسيني: همان(                 

 به عقليعذاب: مشبه عقلي / دوزخ: مشبه

ی طرفين تشبيه مورد همچنين یكي دیگر از مواردی که باید دربارهمفرد ، مقيد و مرکب: تشبيه 

مفرد تصویر و تصور یک » بررسي قرار بگيرد، این است که طرفين تشبيه مفرد یا مرکب یا مقيدند.  

هيئت و یک چيز است؛ مانند: گل، جام، درخت و ... مقيد: تصير و تصور مفردی است که مقيد به 

قيدی باشد؛ مانند: جام بلورین، لؤلؤ منظوم و ... و مرکّب هيئت متنزع از چند چيز است. با زبان امروز 

شميسا، « ) توأمان نقش داشته باشند. تابلو و تصویری است ذهني که چند چيز در به وجود آمدن آن 

 شود:ها در اشعار مورد بررسي پرداخته ميجا به بيان هرکدام از این( در این 21: 2929

 مفرد به مفرد-2

 شامي که بگذشت، سيهقيرگون عهدییادآرمت شرحي ز ایامي که بگذشت             از 

 (  251: 2931) سبزواری،                                                                             

 به مفردعهد: مشبه مفرد / قير: مشبه

 کن بنالمسازم و چون موج بنيان دریا دیدهآه آتشبار ریزم               سينه را آتش به جان از

 (  277)همان: 

 به مفرددیده: مشبه مفرد / دریا: مشبه

 به دامن            همره مرغ چمن بر دشت و بر دامن بنالم خوناب دل بارم دیدگان سپهراز 

 ( 31)همان: 

 به مفرددیده: مشبه مفرد / سپهر: مشبه

 تا به کوی یار رفتن مالمت تيراز سبوی دوست خوردن          ور رسد  غرامت زهرگر رسد 

 ( 31)همان: 
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 به مفردغرامت و مالمت: مشبه مفرد / زهر و تير: مشبه

 گردد بسي فروزان عشق محفلسان نمودند                    تا شمع نثار معشوق پروانه جان را 

 ( 72)همان: 

 به مفردعشق: مشبه مفرد / محفل: مشبه

 نمودند              تا شمع محفل عشق گردد بسي فروزان سانپروانهجان را نثار معشوق 

 ( 72)همان: 

 مفردبه آنان: مشبه مفرد / پروانه: مشبه

 

 نستوه           همچون گلي بهاری بودی هماره خندان کوهدر عزم و همت و رای بودی چو 

 ( 72)همان: 

 به مفرداو: مشبه مفرد / کوه: مشبه

 سرابشد  تاریخگون تموج دریای خونتان                      رسواتر از هميشه با سرخ

 (      91: 2931ماه نامه جمهوری اسالمي، تير ) حسيني، ویژه       

 به مفردتاریخ: مشبه مفرد / سراب: مشبه

 بر عاشقان متاب حادثه آفتابشود             ای دریای بيكرانه ما کم نمي

 ) حسيني: همان(                 

 به مردحادثه: مشبه مفرد / آفتاب: مشبه

 بال خفاشان قرق بود بود                  شب در هجوم افق زندانخورشيد تبعيدی به 

 ) حسيني: همان(

 به مفردافق: مشبه مفرد / زندان: مشبه

 ها بودها بود        باران اسير پنجه مردابدر کمين آب تعفّن گرگ

 ) حسيني: همان(

 به مفردتعفن: مشبه مفرد / گرگ: مشبه

 طان پس گرفتنددر محبس گرفتند               تا اسم اعظم را ز شي عشق بندرا به « من » 

 ) رحمدل: همان(

 به مفردعشق: مشبه مفرد / بند: مشبه

 گردن شب را شكستند ایمان گرزخفاش را بال و پر پرواز بستند       با 
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 ) رحمدل:همان(          

 به مفردایمان: مشبه مفرد / گرز: مشبه

 قایقموج ش خون موجزد مردان حقایق               فواره مي تكبير خنجراز 

 ) رحمدل:همان(          

 به مفردتكبير و خون: مشبه مفرد / خنجر و موج: مشبه

 چندین نمونه سبزه جان شراره سوخت         خشم شرارجوی هوس در با دست فتنه 

 (21: 73،12129) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات تير     

 به مفردخشم: مشبه مفرد / شرار: مشبه

 بنشان به گلدان چشم اشک گله دامان چشم            بياالی با گری

 ) براتي خوانساری:همان(         

 به مفرداشک: مشبه مفرد / گل: مشبه

 نشان رفتندبدین نشانه به درگاه بي                آزادی خطبرین صحيفه نوشتند 

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي تير      

 به مفرده مفرد / خط: مشبهآزادی: مشب

 را راند و جان داد سرخوشي سمندسرود عاشقي را خواند و جان داد            

 ) محمودی:همان(             

 به مفردسرخوشي: مشبه مفرد / سمند: مشبه

 وشان جان فدا را کشتندخود پليدان دردا              پروانه کفر آتشدر 

 مان() محمودی:ه             

 به مفردکفر: مشبه مفرد / آتش: مشبه

 مفرد به مرکب-1

 اندفسردهبه ظاهر  هایشعلههرچند                    اندشكستهز توفان  هایشاخههرچند 

 (  91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )حسيني، ویژه                                       

 به مرکبهای به ظاهر فسرده: مشبهز توفان شكسته و شعله هایآنان: مشبه مفرد / شاخه

 مفرد به مقيد-9

 بنالم کنموج بنيانآه آتشبار ریزم            دیده دریا سازم و چون   سينه را آتش به جان از

 (  277: 2931) سبزواری، 
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 به مقيدکن: مشبهمن: مشبه مفرد / موج بنيان

 ابر نوبهاراناران   از دیده خون فشانيد چون بيایيد در سوگ و داغ ی دوستانای 

 ( 72)همان: 

 به مقيددوستان: مشبه مفرد / ابر نوبهاران: مشبه

 چشم و چراغ ایرانکه جمله بودند  آنانرفتند آن عزیزان صدها دریغ و افسوس       

 ( 72)همان: 

 به مقيدآنان: مشبه مفرد / چشم و چراغ ایران: مشبه

قتي یک تصویر یا هيئت مرکّب از چند چيز به هيئت مرکب از چند چيز مرکب به مرکب: و-2

 تشبيه شود، تشبيه مرکب به مرکب است؛ مانند: 

 تير از کمان چو ز دست فضيلت                        رفتمظلوم  بهشتيفسوسا 

 (21: 12129ش2973) یمين مردوخي کردستاني،        

 تشبيه شده است.« رفتن تير از کمان » به « فضيلت رفتن بهشتي از دست » در این بيت، 

 

 مقيد به مقيد-5

 را گرفته قاب یاد شما تصویر سرخهای نور دل سبز عاشقان        در هاله

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 به مقيدیاد شما: مشبه مقيد / تصویر سرخ: مشبه

 ی شهابپيغامتان به روشني شعله                  االی آفتابب بلندی نامتانای 

 )حسيني: همان(          

 به مقيدنامتان: مشبه مقيد / باالی آفتا: مشبه

 سيمای آفتاب سرخي به فریادتان           بهار گلواژه سبزی به بنيادتان

 ) حسيني: همان(                 

 به مقيديد / گلواژه بهار و سيمای آفتاب: مشبهبنيادتان و فریادتان: مشبه مق

 مقيد به مفرد -3

 در کام فلق ریخت نورچون  تكبيرشانفریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت              

 ) حسيني:همان(

 به مفردتكبيرشان: مشبه مقيد / نور: مشبه
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 اریخ شد سرابرسواتر از هميشه ت                خونتان دریایگون تموج با سرخ

 ) حسيني:همان(                

 به مفردخونتان: مشبه مقيد / دریا: مشبه

 به زخم شب نمک زد                فریادشان بر دامن ظلمت شتک زد خونشان شورابه

 ) حسيني: همان(

 به مفردخونشان: مشبه مقيد / شورابه: مشبه

شود، همراه بودن دیده ميیكي دیگر از مواردی که در تشبيهات این اشعار نظير : المراعات 

دهد، تناسب یا نشيني رخ ميهای ادبي که در محور همالنظير با آن است. یكي از آرایهمراعات

های کالم، اجزائي از یک کل باشند و از این آن وقتي است که برخي از واژه» النظير است. مراعات

عوامل در تشكيل و استحكام فرم دروني  ترینها تناسب و ارتباط باشد ... تناسب از مهمجهت بين آن

النظير اگر با تشبيه همراه باشد، باعث زیبایي و مراعات» ( بنابراین  225: 2929شميسا،« ) شعر است. 

 273: 2921فرشيدورد، « ) دارد. آرایش تشبيه خواهد شد و تشبيه را از نارسایي و ابتذال دور نگه مي

 ( مثال:

 

 ریخت              تكبيرشان چون نور در کام فلق ریخت حق امجشد و در  شهدی فریادشان

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

« به مشبه» که « جام » است، با « فریاد » برای « به مشبه» که « شهد » درمصراع اول این بيت، 

 است، تناسب دارد.« حق » برای 

 بودی هماره خندان گلي بهارینستوه           همچون  وهکدر عزم و همت و رای بودی چو 

 ( 72: 2931) سبزواری، 

 هستند، با هم تناسب دارند.« او » برای « به مشبه» که هردو « گل بهاری  و کوه » ، تدر این بي

 سيمای آفتاب سرخيبهار           فریادتان به ی گلواژه  سبزیبنيادتان به 

 (      91: 2931امه جمهوری اسالمي، تيرماه ن ) حسيني، ویژه       

 است، تناسب وجود دارد.« سبزی » و « سرخي » که « ها شبهوجه» در این بيت بين 

 رفتند کهكشانبلند        به روشنایي تا اوج آفتاب ز تنگنای جهان همچو 

 ) مشفق کاشاني:همان(          

 تناسب وجود دارد.« کهكشان » و « آفتاب » در این بيت نيز، بين 
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 زیر پيراهن داشت ستارهدلي روشن داشت      یک دشت  خورشيد چودر سينه 

 ) مشفق کاشاني:همان(                              

 .هست است، تناسب« آگاهي » که استعاره از « ستاره » به دل  و مشبه«خورشيد » بين  اینجا

 رهبری کرد ملک ایمنجا به سوی زآن              قوم خود را یاوری کرد      حيرت تيهدر 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

است، « آگاهي » که استعاره از « ملک ایمن » به حيرت ( و مشبه« ) تيه » در این بيت نيز، بين 

 با توجه به داستان حضرت موسي، تناسب وجود دارد.

 سرابشد  تاریخسواتر از هميشه ر                      خونتان دریایگون تموج با سرخ

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 به تاریخ ( تناسب وجود دارد.مشبه« ) سراب » به خون ( و مشبه« ) دریا » در این بيت، بين 

 بسي فروزانگردد  عشق محفلنمودند                    تا شمع  سانپروانهجان را نثار معشوق 

 ( 72: 2931) سبزواری، 

بهِ عشق  تناسب وجود مشبه«  محفل » و « شمع » بهِ آنان و مشبه«  پروانه » در این بيت، بين 

 دارد.

 خوانها سرودی        دردا که زین چمن رست آن بلبل غزلبس نغمه دین و فرهنگ باغدر  

 ( 91: 2931اه نامه جمهوری اسالمي، تيرم )مدني کاشاني، ویژه    

 تناسب« نغمه » و « بلبل » و « چمن » و  بهِ دین و فرهنگمشبه«  باغ » ، بين  در این بيت

 .هست

 یادشما را گرفته قاب سرخهای نور دل سبز عاشقان      تصویر  در هاله

 ) حسيني: همان(                

 ناسب وجود دارد.بهِ یاد ( تمشبه« ) سرخ » و « سبز » جا نيز، بين در این

 شب کاسه یخورد مغز اختران در مظهر تلواسه ی شب            مي سياهي دیو 

 ) حسيني:همان (

بهِ شب ( با توجه مشبه« ) کاسه » و « خوردن مغز » بهِ سياهي ( و مشبه« ) دیو » در این بيت نيز، بين 

 به داستان ضحاك، تناسب وجود دارد.
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، تزاحم تشبيه ) تشبيه در تشبيه ( است؛ هسته در تشبيهات این اشعار همچنين از دیگر مواردی ک

-سازی این نوع آرایه ميکند و با این کار باعث برجستهشاعر چند تشبيه را با هم در یک بيت ذکر مي

 شود؛ مانند: 

 در کام فلق ریخت نور چون تكبيرشانشد و در جام حق ریخت               شهدی فریادشان

 :همان() حسيني

 در این بيت، دو تشبيه وجود دارد.

 بنالم کنموج بنيانسازم و چون  دریا دیدهآتشبار ریزم              آهبه جان از  آتشسينه را 

 (  277: 2931) سبزواری، 

 در این بيت، سه تشبيه وجود دارد.

 ي فروزانگردد بس عشق محفلتا شمع               نمودند سانپروانهجان را نثار معشوق 

 ( 72)همان: 

 در این بيت نيز، دو تشبيه وجود دارد.

 بودی هماره خندان گلي بهارینستوه           همچون  کوهدر عزم و همت و رای بودی چو 

 ( 72)همان: 

 در این بيت، دو تشبيه وجود دارد.

 

 سيمای آفتاببه سرخي  فریادتان           بهار ی گلواژهبه سبزی  بنيادتان

 (      91: 31) حسيني،ویژه نامه جمهوری اسالمي        

 در این بيت، دو تشبيه وجود دارد.

 بهشتي گل اندیشه و راینقشي دگر داشت            باغ معرفتبه 

 ) مقدسي:همان (         

 در این بيت، دو تشبيه وجود دارد.

هستند. در این ميان بيشترین ی تشبيه کل ابيات دارای آرایه«  % 3/91» بر طبق بررسي آماری، 

 است.«  % 77/27» با بسامد « اضافي » از نوع « تشبيه مجمل » نوع تشبيه 
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 ادات تشبيهي جدید

و... در اشعار معاصر برخي از ادات « چون»، «مانند»، «همچون»عالوه بر ادات تكراری مانند 

شود. مانند رد بررسي دیده ميهایي از این ادات در اشعار مونو و جدیدی ساخته شده است. نمونه

 دراین ابيات:«به » ادات

 ای نامتان به بلندی باالی آفتاب                                         پيغامتان به روشني شعله ی شهاب 

 (91: 31)حسيني،ویژه نامه جمهوری اسالمي تير

 اشد.به: آفتاب و شعله ی شهاب وادات: به ميبمشبه: نام و پيغام ومشبه

 بنيادتان به سبزی گلواژه ی بهار                                         فریادتان به سرخي سيمای انقالب

 )حسيني:همان(

 به: گلواژه بهار و سيمای انقالب وادات: به ميباشد.مشبه: بنيادتان و فریادتان ومشبه

 استعارهانواع -1-2-1

یرا در این عنصر یک کلمه در معنای خود به کار ترین نوع از انواع مجاز است؛ زاین عنصر مهم

-ی دیگر کلمات در جمله، در معنای دیگر کاربرد دارد. استعاره در واقع چكيدهرود بلكه به قرینهنمي

است که در آن یكي از طرفين ) ارکان « تشبيه » ی اصلي استعاره ی تشبيه است؛ به عبارت دیگر زمينه

یكي از هنرهای شاعرانه که سخنور به یاری » گوید: ر این باره مياصلي ( حذف شده است. کزازی د

گير گرداند، استعاره است. از این کوشد تا سخن خویش را هرچه بيشتر در ذهن مخاطب جایآن مي

کزازی، « ) شود. تر از تشبيه که در برابر خواننده گسترده ميتر و نهانرو استعاره دامي است، تنگ

توان گفت استعاره، تشبيهي همراه با اغراق است؛ زیرا در استعاره نویسنده یا قع مي( در وا 32: 2925

ی شاعر به وسيله» گوید: کوب ميکند. زرینبه، ادّعای این هماني ميشاعر بين دو امر مشبه و مشبه

ان کند. به حيوانات زبان بيبخشد. به همه چيز لطف و ظرافت عطا ميچيز جان مياستعاره به همه

 ( 72: 2922کوب، زرین« ) دهد. روح، حس و حرکت ميدهد و به اشيای بينسبت مي

ها در جا به تعریف و بررسي آنشود. در ایناستعاره خود به دو نوع مصرحه و مكنيه تقسيم مي

 شود:اشعار مورد نظر پرداخته مي
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این نوع استعاره استعاره شود. به به ذکر مياستعاره مصرحه: در استعاره مصرحه تنها مشبهٌ 

هایي از این استعاره در اشعار مورد جا به نمونهگویند. در اینمصرحه، تصریحيه، محققه یا تحقيقيه مي

 شود:نظر پرداخته مي

 آذرخش سوزانهفتاد و دو 

 هفتاد دو دو شاهد بهشتي 

 ی خاك پير رفتنداز کوچه

 ( 292: 2932) مرداني،              

 است.« شهيدان » استعاره از « آذرخش سوزان » ، در این بيت

 تابنده در آسمان اسالم                          فروزان کوکبهفتاد و دو 

 (292)همان:              

 است.« شهيدان » استعاره مصرحه از « کوکب فروزان » جا نيز، در این

 گر باددلم با سوز و سازت نغمه                          مرغ بهشتي  گر اال ای نغمه

 ( 21: 12129ش73) اوستا،روزنامه اطالعات،تير 

 است.« شهيد » استعاره از « مرغ بهشتي » در این بيت نيز، 

 ای دوستان بيایيد در سوگ و داغ یاران             از دیده خون فشانيد چون ابر نوبهاران

 ( 72: 2931) سبزواری، 

 است.« اشک » استعاره مصرحه از « خون »  در مصراع دوم این بيت،

 کردها را شخم ميخاك پوز گرازانکرد               سر برون از تخم مي ساق گندمتا 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

«  هافكر و ذهن انسان« » تخم » ، «آگاهي » استعراه مصرحه از « ساق گندم » در این بيت نيز، 

 است.« دشمن » استعاره از « گرازان پوز» و 

 هاکه سخت است بدرود با الله        هاژالهبياویز از چشم جان 

 ( 21: 12129ش73تير7) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات،     

 است.« اشک » استعاره مصرحه از « ژاله » در این بيت نيز، 

 از بزم پرهيز رفت فروزیاشبدریغا که ایمان لبریز رفت          

 (91: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي        
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است که با شهادت خود باعث آگاهي مردم « شهيد » استعاره از « افروز شب» در این بيت نيز، 

 شده.

 نشان رفتندنوشتند خط آزادی                    بدین نشانه به درگاه بي صحيفهبرین 

 فق کاشاني: همان() مش          

 است.« دنيا » استعاره مصرحه از « صحيفه » در مصراع اول این بيت نيز، 

 را اندر آن فرمانروایي بوزینگانعهد زبوني روزگار ژاژخایي                       

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 است.« دشمنان و منافقان » استعاره مصرحه از « بوزینگان » در این بيت، 

 جستمي شيررااز  گرگدفع  گلهجست             این جماعت مرهم از شمشير مي زخم

 ( 252)همان: 

« شير » و « دشمن » استعاره از « گرگ » و « مردم » استعاره مصرحه از « گله » در این بيت، 

 منافق است.

 

 ي برانگيختبرانگيخت                هر سو به خونخواهيت مردان توفانيسوگ تو در هر سينه 

 ( 257)همان: 

 است.« ی زیاد گریه» استعاره از « توفان » در این بيت، 

 خوانغزل بلبلها سرودی         دردا که زین چمن رست آن در باغ دین و فرهنگ بس نغمه

 (91: 31)مدني کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي تير 

 است.« شهيد » استعاره از « بلبل » در این بيت، 

 

ستعاره مصرحة مجرده: وقتي در استعارة مصرحه یک یا چندتا از مالئمات مشبه همراه باشد، ا

 (مانند:53: 2929شود. )شميسا،مصرحة مجرده ناميده مي

 از لب شمـشير خـــورده اند آب حیــاتآنان که حلق تشنه به خنجر سپرده اند                        

 (91: 31)حسيني،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير                                                        

           است، همراه با مالئمات مشبه، آمده است.                                                                                        « سعادت معنوی»استعاره از « آب حيات » در این بيت، 

 ــاد و دو آذرخـــش ســـوزان                         از دامـــن ابــــر خــاك رستـــنـــدهفت
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 (293: 2932)مرداني،                                                                         

مشبه )از  است همراه با مالئمات« شهيدان » که استعاره از « آذرخش سوزان»در این بيت نيز، 

 خاك رستن( آمده است.

به ذکر شود، به را همراه با یكي از مالئمات خود مشبهٌاستعاره مصرحه مرشحه: وقتي مشبهٌ

در این استعاره، ادعای یكساني و این هماني به اوج خود » استعاره از نوع مصرحه و مرشحه است. 

( در این اشعار نيز 31: 2929ميسا، ش« ) گویند. رسد و به این سبب است که به آن مرشحه ميمي

 هایي از این نوع استعاره وجود دارد؛ مانند:نمونه

 نوحي اگــر آراست طوفــاني دگر را                      باری به دست آورد سكــاني دگـر را

 (255: 2931)سبزواری،

)طوفان(، )سكان( و  بهاستعاره از شهيد است؛ همراه با مالئمات خود مشبه« نوح» در این بيت، 

 ... آمده است.

به ذکر شود، استعاره از به به همراه مالئمات مشبه و مشبهٌاستعاره مصرحة مطلقه: وقتي مشبهٌ

کدام از مالئمات مشبه و ای که در آن هيچباشد. البته در کتب سنتي استعارة مصرحهنوع مطلقه مي

 (53: 2929شميسا،نامند.)به ذکر نشده را استعارة مطلقه ميمشبهٌ

 دردا که زین چمن رست آن بلبل غزل خوان                 زین ماجرای جان کاه گردون به زاری و آه

 ( 91: 31)مدني کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي                                                    

مراه با مالئمات مشبه )چمن(و که استعاره از شهيد است، ه« بلبل غزلخوان»در این بيت، 

 به )این( آمده است.مالئمات مشبه

 براین صحيفه نوشتند خط آزادی                                بدین نشانه به درگاه بي نشان رفتن

 )مشفق کاشاني:همان(

)خط( و... به )نوشتند(و است و مالئمات مشبه )این( و مشبه«دنيا»استعاره از «صحيفه»در این بيت نيز، 

 همراه با آن آمده است.

 ببيني، نبيني تو هرگز زبانش  بلندا سر ما که گر غرق خونش

 کزین سرنگوني نشد سرنگونش  سرافراز باد آن درخت همایون
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 فزونتر بود شاخ و برگ فزونش  تناور درختي که هر چه ش ببری

 (251: 2923)ابتهاج ، 

 در بيت اول است.« سر»ی آن لفظ درخت استعاره مصرحه از شهيد است و قرینه 

 که بر سر فرو ریخت سقف و ستونش  پي آسمان زد همانا تبر زن 

 (251: 2923)ابتهاج ، 

آسمان استعاره از ساختمان حزب جمهوری اسالمي و قرینه صارفه ی آن کلمات سقف و ستون 

 است.

به ات و مالئمات مشبّهٌاستعاره مكنيه: در این نوع استعاره مشبه ،به همراه یكي از صف -1-1

که خواننده به معنای مجازی ای است برای اینبه قرینهشود. در واقع صفات و مالئمات مشبهذکر مي

 مشبه پي ببرد. 

ی مكنيه شاعر، شيء یا حيواني را ذکر کرده و ضمن ادعای گاهي در استعاره: تشخيص 

آورد. در این صورت به آن، مي یكساني آن با انسان، آن را همراه با مالئمات یا صفات یک انسان

انگيز و گویند. این نوع عنصر خيال در اشعار مورد بررسي خيالی مكنيه از نوع تشخيص مياستعاره

پرکاربرد است و به کمک این نوع تخيّل، عناصر طبيعي و انتزاعي سرشار از حيات و حرکت و 

هایي از این عنصر جا به نمونهین( در ا79: 2922(و)زرین کوب،33:2925پویایي شده اند.)کزازی،

 :زیمپرداميدر اشعار مورد نظر « تشخيص » یعني

 شتک زد دامن ظلمتشورابه ی خونشان به زخم شب نمک زد                 فریادشان بر 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 انسان است، قائل شده است. را که از مالئماتِ« دامن » ، «ظلمت » در این بيت برای 

 ریخت کام فلقفریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت              تكبيرشان چون نور در 

 ) حسيني: همان(

 را که از مالئماتِ انسان است، قائل شده است.« کام » ، «فلق » در این بيت نيز، برای 
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 را شكستند گردن شببا گرز ایمان   خفاش را بال و پر پرواز بستند                         

 ) رحمدل: همان(          

 اضافه شده است.« شب » که از مالئماتِ انسان است، به « گردن » در این بيت نيز، 

 های بهاره سوختزمزمه پای بهارهای سرخ رویش سبزه دوباره سوخت                    گل

 (21: 12129ش2973ير،ت7) براتي خوانساری، روزنامه اطالعات     

 اضافه شده است.« بهار » که از مالئماتِ انسان است، به « پا » در این بيت نيز، 

 ریخت          در پيچ و تاب حادثه باغ ستاره یوخت کام زمانهجرعه به اندوه جرعه

 ) براتي خوانساری: همان(         

 است.« زمانه » علق به که از مالئماتِ انسان است مت« کام » در این بيت نيز، 

 در شرار خشم               چندین نمونه سبزه جان در شراره سوخت جوی هوسدست فتنهبا 

 ) براتي خوانساری:همان(         

را که از مالئماتِ انسان است، « دست » که غير جاندار است، « هوس » جا نيز، برای در این

 اند.قائل شده

 پاره سوختوجدان چو شمع سوخته جان پاره          موی کند احساس پاك چهره خراشيد و

 ) براتي خوانساری:همان(         

که از مالئماتِ انسان است، « چهره » که غيرجاندار است، « احساس » در این بيت نيز، برای 

 اند.قائل شده

 سوخت ست چارهدفریاد دادخواهي خود را کجا بریم؟                   هم محضر عدالت و هم 

 ) براتي خوانساری:همان(         

که غيرجاندار است، نسبت « چاره » که از مالئمات انسان است به « دست » در این بيت نيز، 

 داده شده است.

 ز درد باهنر باد هنر گریاناز این پس همچو ابر نوبهاری                

 ) اوستا:همان (          

 نسبت داده شده است.« هنر » که از مالئمات انسان است، به « ان بودن گری» در این بيت نيز، 

 لرزان خویشزند بر گونه مي                    گرید از چشمان خویشخون مي الله

 ( 92: 2931)عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه                
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« الله » که از مالئمات انسانند، به « ه گون» و « چشم » و « گریان بودن » در این بيت نيز، 

 اند. نسبت داده شده

 قامت شمشادهااندر بادها           هم دوتا شد  زلزله افتاده

 )عزیزی:همان(                    

 نسبت داده شده است.« شمشاد » که از مالئمات انسان است به « قامت » در این بيت نيز، 

 

 جان عرشها بيرون شود از ضجه                     رشدامان عولوله افتاده در 

 )عزیزی، همان(

نسبت داده « عرش » که از مالئمات انسان هستند، به « جان » و « دامان » در این بيت نيز، 

 اند.شده

 اندنهاده در این راه برده دوش جانبر                             برنتافتش فلکبار امانتي که 

 )حسيني: همان(            

نسبت « جان » و « فلک » که از مالئمات انسانند، به « دوش » و « برنتافتن » در این بيت نيز، 

 اند.داده شده

 رستهای مار ميساقه کتف ظلمترست          بر ها جای صنوبر، دار ميدر باغ

 ) حسيني: همان(

 نسبت داده شده است.« ظلمت » ، به که از مالئمات انسان است« کتف » در این بيت نيز، 

 تا به مرفق دستشبه خون آلوده  طوفانبو و زنبق                      در قتل عام الله و شب

 )حسيني:همان (

 نسبت داده شده است.« طوفان » که از مالئمات انسان است، به « دست » در این بيت نيز، 

 را عشق پشتكست که انفجار بمب خصم                       ش

 ) طهماسبي: همان(             

نسبت داده « عشق » که از مالئمات انسان است، به « کمر » در معني « پشت » در این بيت نيز 

 شده است.

 ظلم رویسياه باد                                شب دستبریده باد 

 (21: 12129ش،2973تير7روزنامه اطالعات،) جوهری،                                             
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نسبت داد « ظلم » و « شب » که از مالئماتِ انسانند، به « رو » و « دست » در این بيت نيز، 

 اند.شده

 آمد وفاق از خانه برخاست              دود شقاوت از سر کاشانه برخاست دست نفاق

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 نسبت داده شده است.« نفاق » مالئمات انسان است، به  که از« دست » در این بيت، 

به مربوط به انسان یا شخصي نيست؛ به، انسان و مالئمات مشبهالبته گاهي در استعاره مكنيه مشبه

 مانند:

 از سر کاشانه برخاست دود شقاوتدست نفاق آمد وفاق از خانه برخاست              

 ( 252)همان: 

 دارد.« دود » تشبيه شده که « آتشي » به «  شقاوت» در این بيت، 

 و سكوت نظاره سوخت پيشگاه چشمیک بوستان شقایق سيراب از عطش                در 

 (21: 2973،12129) براتي خوانساری،تير       

 دارد.« پيشگاه » تشبيه شده که « ساختماني » به « چشم » در این بيت نيز، 

 به دستان این زائران بهشت              ی سرنوشتدیباچهورق خورد 

 (92: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،تير        

 دارد.« دیباچه » تشبيه شده است که « کتابي » به « سرنوشت » در این بيت نيز، 

 :عاره مكنيه است انواع

-به به مشبه اضافه ميلف( اضافي: در این نوع استعاره یكي از مالئمات مشبهٌا  

(.مانند: دستِ فلک ) فلک به انساني تشبيه شده 72: 2922( و)زرین کوب،37: 2925شود؛)کزازی،

 هایي از این نوع استعاره در اشعار مورد بحث عبارتند از: است که دست دارد. ( نمونه

 شتک زددامن ظلمت خونشان به زخم شب نمک زد                 فریادشان بر  ی شورابه

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 دارد.« دامن » به انساني تشبيه شده که « ظلمت » اضافه شده و « ظلمت » به  « دامن » در این بيت، 

 ریخت کام فلقفریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت              تكبيرشان چون نور در 

 ) حسيني: همان (

 دارد.« کام »به انساني تشبيه شده است که « فلق » اضافه شده و  « فلق » به « کام » يت، در این ب

 را شكستند شب گردنخفاش را بال و پر پرواز بستند                           با گرز ایمان 
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 ) رحمدل: همان(          

گردن » شبيه شده است که به انساني ت« شب » اضافه شده و « شب » به « گردن » در این بيت، 

 دارد.« 

 ریخت          در پيچ و تاب حادثه باغ ستاره یوخت زمانه کامجرعه به اندوه جرعه

 (21: 12129ش2973تير7) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات،     

 دارد.« کام » به انساني تشبيه شده که « زمانه » در این بيت، 

 

 سوخت دست چاره؟                   هم محضر عدالت و هم فریاد دادخواهي خود را کجا بریم

 ) براتي خوانساری: همان(         

« کام » به انساني تشبيه شده است که « چاره » اضافه شده و « چاره » به « دست » در این بيت، 

 دارد.

 قامت شمشادهااندر بادها           هم دوتا شد  زلزله افتاده

 ( 92: 2931زیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه ) ع              

قامت » به انساني تشبيه شده که « شمشاد » اضافه شده و « شمشاد » به « قامت » در این بيت، 

 دارد.« 

 جان عرشها بيرون شود از ضجه                     دامان عرشولوله افتاده در  

 )عزیزی:همان (

به انساني تشبيه شده « عرش » اند و به عرش اضافه شده« جان » و «  دامان» در این بيت نيز، 

 دارد.« جان » و « دامان » است که 

 گل اشک بنشان به گلدان چشم               دامان چشمبياالی با گریه  

 (21: 12129ش،2973) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات     

دامان » به انساني تشبيه شده است که « چشم » شده، اضافه « چشم » به « دامان » در این بيت، 

 دارد.« 

 از سر کاشانه برخاست دود شقاوتآمد وفاق از خانه برخاست               دست نفاق

 ( 252: 2931) سبزواری، 

دست » به انساني تشبيه شده است که « نفاق » اضافه شده، « شقاوت » به « دود » در این بيت، 

 دارد.« دود » به آتشي تشبيه شده است که « ت شقاو» دارد و « 
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 و سكوت نظاره سوخت پيشگاه چشمیک بوستان شقایق سيراب از عطش                در 

 ( 21: 12129ش73) براتي خوانساری،تير 

به ساختماني تشبيه شده است « چشم » اضافه شده و « چشم » به « پيشگاه » در این بيت نيز، 

 د.دار« پيشگاه » که 

 به دستان این زائران بهشت        ی سرنوشتدیباچهورق خورد 

 ( 91: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي        

تشبيه شده « کتابي » به « سرنوشت » اضافه شده و « سرنوشت » به « دیباچه » در این بيت 

 دارد.« دیباچه » است که 

-به به مشبه نسبت داده مي، یكي از مالئمات مشبهٌب ( غير اضافي ) اسنادی (: در این استعاره

ی بندی اوليهدر تقسيم» شود؛ مانند: ابر گریه کرد. این نوع استعاره در واقع یک اسناد مجازی است. 

ی مجاز است که آن را مجاز عقل یا مجاز حكمي و مجاز مجاز، اسناد مجازی یكي از انواع دوگانه

شود که در عالم واقع ازی فعل یا خصوصيتي به چيزی نسبت داده مينامند. در اسناد مجاسنادی مي

پذیر نيست، به عبارت دیگر فعل به فاعل غير حقيقي به او تعلّق ندارد و برای او انجام دادن آن امكان

هایي از این نوع استعاره مكنيه جا به نمونه( در این 17: 2925ميرصادقي، « ) شود. آن اسناد داده مي

 شود:عار مورد نظر پرداخته ميدر اش

 پاره سوختوجدان چو شمع سوخته جان پاره          احساس پاك چهره خراشيد و موی کند

 (21: 12129ش73تير7) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات،     

-دارد و با دست خود آن را مي« چهره » در این بيت،  احساس پاك  به انساني تشبيه شده که 

 خراشد.

 ز درد باهنر باد هنر گریاناین پس همچون ابر نوبهاری                 از

 ) اوستا:همان(          

 است.« گریان » به انساني تشبيه شده که « هنر» در این بيت نيز، 

 زند بر گونه لرزان خویشمي                    گرید از چشمان خویشالله خون مي

 ( 92: 2931نامه جمهوری اسالمي، تير ماه ) عزیزی، ویژه               

« گونه « و « گرید مي» دارد و « چشم » به انساني تشبيه شده است که « الله » در این بيت، 

 دارد.

 ها همه در آذر دلها همه پریشانجان             گردون به زاری و آهکاه زین ماجرای جان
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 )مدني کاشاني :همان(     

 کند.مي« ری آه و زا» است که 

 آزادگان را تير حسرت بر جگر بود                     آزادی اسير زور و زر بودعهدی که 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 به آن نسبت داده شده است.« اسيری »شده و « تشبيه » به انساني « آزادی » در این بيت، 

 

 جهل زانو در بغل داشت دانش ز رنجبيمار آزادی تمنای اجل داشت                  

 ( 252)همان: 

 به انساني تشبيه شده که زانو در بغل گرفته است.« دانش » در این بيت نيز، 

 عدالت نماید فغانجهان عدالت تو بودی کنون            چو رفتي 

 ( 21: 12129ش73تير7) یمين مردوخي کردستاني،روزنامه اطالعات،    

 کند.مي« فغان » اني تشبيه شده است که به انس« عدالت » در این بيت، 

 نشانبه صد قرن آرد تو را بي                      وارقضا سوگبه سوگ تو باشد 

 ) یمين مردوخي کردستاني: همان(        

 است.«وار سوگ» به انساني تشبيه شده که « قضا » در این بيت، 

اند. در ه مصرحه و مكنيه هردو کاربرد فراوان داشتههای انجام شده، دو نوع استعاربا توجه به بررسي

منه در این اشعار بيشتر عناصر طبيعي از کل ابيات دارای این آرایه هستند. مستعارٌ«  % 12/23» کل 

 هستند. 

 سمبل:-1-2-9

-شناخته مي« سمبل » و « نماد » و « رمز » سمبل ) نماد یا رمز (: این عنصر خيالي با سه نام 

باشد که ماضي نمودن است یعني ظاهر شد و نمایان گردید و به معني نماد به معني نمود مي» شود. 

: 2973تبریزی، « ) فاعل هم آمده است که ظاهر کننده باشد و به معني ظاهر کرد و نمایان گردانيد. 

237 ) 

-برابر واژه نماد در لغت به معني نمود و نماینده است و در» گوید: داد نيز در تعریف نماد مي 

در تعریف  ( 233: 2921داد، « ) به معني عالمت، نشانه و اثر گرفته شده است.  symbolی فرنگي 

ی رمز در اصل مصدر مجرد ازباب نَصَرَ و یَنصُرُ و به معني اشاره با لب، کلمه» آمده است: «رمز » 

شناسي دانند و به ریختميدست، چشم و ابرو و یا زبان است. گروهي رمز را معادل سمبل اروپایي 
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به «  ballien»و «  sym: syn» در زبان انگليسي و دو جزء یوناني آن، یعني «  symbol» ی واژه

-نشانه و عالمت پرداخته symbolمعني انداختن، ریختن و گذاشتن و جفت کردن و در زبان یوناني 

 ( 2: 2973پورنامداریان، « ) اند. 

به در مشبه -2» داند که عبارتند از: الي را با استعاره دو چيز ميشميسا تفاوت این عنصر خي 

سمبل صریحاً به یک مشبه خاص مشخص داللت ندارد؛ بلكه داللت آن بر چند مشبه نزدیک به هم و 

در  -1( است.  Range of referenceای از معاني و مفاهيم مربوط و نزدیک به هم ) به اصطالح هاله

ی صارفه حتماً در معنای ثانوی دریابيم اما سمبل به را به سبب وجود قرینهه مشبهٌاستعاره ناچاریم ک

ی صریحي ندارد و قرینه، معنوی و مبهم است و الواقع قرینهشود، فيدر معنای خود نيز فهميده مي

 (   75-73: 2929شميسا، « ) های فرهنگي بحث است. درك آن مستلزم آشنایي با زمينه

شماری جایي که چيزهای بياز آن» کند: علل بوجود آمدن نماد را چنين بيان مي یونگ یكي از

هایي های نمادین برداشتشویم به یاری اصطالحفراسوی حدّ ادراك ما وجود دارد، پيوسته ناگزیر مي

: 2922 یونگ،« ) ها را بفهميم. شان کنيم و نه به درستي آنتوانيم تعریفها ارائه دهيم که نه مياز آن

ویژگي بارز سمبل پوشيدگي، عدم صراحت و غير » گوید: باره مي( پورنامداریان نيز در این 23

مستقيم بودن آن است؛ به این معنا که در زبان سمبوليک، مراد و مقصود، ظاهر و صورت کالم نيست، 

های ن خاطر در دوره( به ای 7: 2923پورنامداریان، « ) بلكه مفهومي ورای ظاهر و فراتر از آن است. 

توان مفهوم خود را به طور علني بيان کرد از این زبان اختناق یا برای بيان مسائل عرفاني که نمي

استفاده از بيان رمزآميز و نمادین گاه ناشي از » طور که گفته شده است: شود. هماناستفاده مي

ی مسأله نيست. استفاده از ین همهی هنرمند است؛ امّا احاکميت فضای اختناق و ناگزیری نویسنده

گشایي و افزاید. لذت کشف پس از گرهرمز بر زیبایي، ایجاز و قدرت رسانایي و تأثيرگذاری متن مي

: 2929)سنگری،« اد و رمزهاست. گيری از نمدرك رمزها و نمادهایي دیگر از دالیل کاربرد و بهره

53 ) 

 خاستگاه نماد:-

دهد تاریخ نمادگرایي نشان مي» که اعر به نماد تبدیل شود؛ چنانتواند در نگاه شچيز ميهمه

ساز انسان است و یا حتي چه دستتواند معنای نمادین پيدا کند؛ مانند اشياء طبيعي یا آنهرچيز مي

( با وجود این،  951: 2929حسنلي، « ) اشكال تجریدی. در حقيقت تمام جهان یک نماد بالقوه است. 

های ملي و طبيعت، آیين» ها را برای نمادپردازی در اختيار شاعران نهاد است. ستمایهطبيعت بهترین د

 (  231: 2925فتوحي، « ) روند. اساطيری و دین و مذهب سه خاستگاه نماد به شمار مي
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شود؛ ی شاعران دیده ميارائه یک تصویر نمادین و رمزی از اشياء طبيعي در کار همه» طبيعت: 

گيرد تا به مفهوم های طبيعي مانند سنگ، گل، ماه، درخت، و ... را به کار ميیدهیعني شاعر پد

 همان (« ) نامحسوس که در ذهن دارد تجسم ببخشد و آن را محسوس و قابل درك سازد. 

   است.« شهيد » گل: درابيات زیر گل، نماد 

 از گلستاني گلو دو از ماجرای تير دارم داستاني                         تاراج هفتاد 

 (  251: 2931) سبزواری، 

 در بستان رسيده اللهو  سروشرح زمستاني به تابستان رسيده                      آفت به 

 ( 251)همان: 

 از گلستان در ربودند                 هر سو به گلچيني و غارت در فزودند گلهفتاد و دو 

 (  255)همان: 

 چينان به غارت سوی او بودوبو بود                 مقراض گلرنگخوش گليدر این چمن هر سو 

 (  255)همان: 

 بنالم سوسنواگذاریدم عزیزان تا در این گلشن بنالم                گریه بر سوری کنم در ماتم 

 ( 31)همان: 

 بنالم دنالو  اللهنشينم        جامه خونين پوشم و بر  نيلوفرچهره نيلي سازم و در سوگ 

 ( 31)همان: 

 دارم که از بيداد گلچين        گشت پرپر واگذاریدم در این گلشن بنالم گلداغ هفتاد و دو 

 ( 31)همان: 

 ز جور عدوان هاگلای باغبان به بستان بذر دگر بيفشان              زیرا که گشته پرپر 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) مدني کاشاني ،ویژه     

 طوفان به خون آلوده دستش تا به مرفق                      بو و زنبق الله وشبدر قتل عام 

 ) حسيني:همان(

 های بهاره سوختسرخ رویش سبزه دوباره سوخت                     پای بهار زمزمه هایگل

 (21:  12129ش،73) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات تير 

 قایق سيراب از عطش                    در پيشگاه چشم و سكوت نظاره سوختیک بوستان ش

 )براتي خوانساری :همان(         

 های این باغ راداغ را      که چيدند گل ی آوا بخوان قصههم



211 
 

 )براتي خوانساری:همان(         

 هابدرود با اللهها                              که سخت است بياویز از چشم جان ژاله

   )براتي خوانساری،همان(       

 جهان به ماتم هفتاد و دو گل پرپر             به خون نشست که با موج بيكران رفتند

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي       

 

 ریخت در پای بهشتيها چيدني بود                    ز جان ميها گو گلاگر دل

 ) مقدسي: همان(          

 هفتاد و دو الله پرپر از باد شدند                یاران همه در خروش و فریاد شدند

 ) جوهری: همان(          

 زد موج خون موج شقایقاز خنجر تكبير مردان حقایق                      فواره مي

 ) رحمدل: همان(          

است که در جهاد در راه خدا « های پایدار و صبور انسان» نماد، « سرو » سرو : در ابيات زیر، 

 صبر و پایداری نمودند.

 و الله در بستان رسيده سروشرح زمستاني به تابستان رسيده          آفت به  

 (  251: 2931) سبزواری، 

 ادتبستان ارادت                         آن کاروانساالر ميدان شه سروقامت آن راست

 ( 257)همان: 

 سرافراز         چگونه پای بر جا ماند و جان داد سروهمه دیدند آن 

 (91: 31) محمودی،ویژه نامه جمهوری اسالمي         

 نوا را کشتندرا کشتند            آن شيردالن حق سروهادر هفتم تير 

 ) محمودی:همان (             

 قرباني رنگ و ننگ و الحاد شدند              هفتم تير غریب     سروهفتاد و دو 

 ) جوهری: همان(          

 نماد ایران است.« باغ و بوستان » بوستان و باغ: در ابيات زیر 

 رسيده بستانشرح زمستاني به تابستان رسيده          آفت به سرو و الله در 

 (  251: 2931) سبزواری، 
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 ها ز جور عدوانن                 زیرا که گشته پرپر گلبذر دگر بيفشا بستانای باغبان به 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه     

 را باغهای این ی داغ را                               که چيدند گلآوا بخوان قصههم

 ) براتي خوانساری:همان(         

 است.« شهيدان » نماد « ستاره » و « آفتاب » زیر، خورشيد و ستاره: در ابيات 

 

 حادثه بر عاشقان بتاب آفتابشود                ای دریای بيكرانه ما کم نمي

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 ق بودتبعيدی به زندان افق بود                شب در هجوم بال خفاشان قر خورشيد

 ) حسيني:همان(

 در کاسه شب اخترانخورد مغز دیو سياهي مظهر تلواسه شب                     مي

 ) حسيني:همان(

 را از قلب شب بيرون کشيدند خورشيدهای خون کشيدند                      آوران تا نعرهنام

 ) حسيني:همان (

 برهنه سر برآمد خورشيدبر بام بلند روشنایي                   

 (293: 2932) مرداني،          

 کشتند آفتابرفتند و به دشت تيره شب                          تخم گل 

 ) مرداني:همان(           

 تابنده در آسمان اسالم              کوکب فروزانهفتاد و دو 

 ) مرداني: همان(              

 بر بام سپيده سرکشيدند        تابان          آفتابهفتاد ودو 

 ) مرداني: همان (              

 است آفتابهای برخيز ز جا که انقالب است                      خون بر مژه

 (22: 12129ش73) اميني،روزنامه اطالعات تير        

 آسمان ایمان                      ای مرد مجاهد ای مسلمان اخترای 

 ) اميني: همان(            

 ریخت ستارهجرعه به کام زمانه ریخت         در پيچ و تاب حادثه باغ اندوه جرعه
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 ) براتي خوانساری:همان(         

 آفتابو باز چون هميشه 

 با تمام صولتش          

 به صبر خواند عاشقان نور را!                      

 تو خار چشم دشمنان انقالب

 ) جوهری :همان ( و خصم جان دشمنان آفتاب                      

« زندگي و زیبایي » نماد « سبز » ، «شهادت » نماد « سرخ » ها: در ابيات زیر،  رنگ رنگ-  

 است.

 سيمای انقالب سرخيبهار                فریادتان به  ی واژهبنيادتان به سبزی گل

 (       91: 2931ي، تيرماه نامه جمهوری اسالم ) حسيني، ویژه       

 یاد شما را گرفته قاب سرخعاشقان                    تصویر  سبزهای نور دل در هاله

 ) حسيني: همان(                 

 جا کربال شد) ال ( شد                       هرجا زميني بود آن سرختا ورد لبهاشان سرود 

 ) حسيني: همان(

 شبی  خورد مغز اختران در کاسهشب                            مي ی لواسهمظهر ت سياهيدیو 

 ) حسيني: همان(

 است.« خشونت و غم و غصه » نمادِ « آذر » و « آذرخش » ، «آتش » آتش: در ابيات زیر -

 امبر جامه آتشيوش زد ام                      شعلهدر غم مرگ بهشتي خامه

 (21: 12129ش73اطالعات تير) طباطبایي،روزنامه 

 ها همه پریشاندل آذرها همه در کاه گردون به زاری و آه       جانزین ماجرای جان

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه     

 در گلشن شعله پرکشيدند              آتشققنوس صفت ميان 

 (  292: 2932) مرداني،              

 و شعله بر اهل ستم زد                         کانون نيرنگ و خيانت را به هم زد آذرخششد 

 ( 257: 2931) سبزواری، 

 کن بنالمبه جان از آه آتشبار ریزم               دیده دریا سازم و چون موج بنيان آتشسينه را 

 ) سبزواری: همان( 
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 است.« سختي » ماد ن«  سنگ خارا » سنگ خارا: در بيت زیر، -

 سوخت سنگ خارهگر که خواند دل این قصه را که مرثيه دادخواهي است    هر نوحه

 (21: 12129ش73) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات تير     

 است.« استواری » نماد « کوه » کوه: در بيت زیر -

 گيرداز تو شكوه جاودان مي کوهبخشد            دشت از تو اميد زنگي مي

 ( 95: 2933) گلشن کردستاني،

 است.« نور معنویت و آزادگي » نماد « سپيده و سحر » سپيده و سحر: در ابيات زیر -

 برآمد سحربر لشكریان شب خروشيد         خون از نفس 

 ( 293: 2932) مرداني،          

 سرکشيدند سپيدههفتاد و دو آفتاب تابان           بر بام 

 ) مرداني: همان(               

 باد سحربخش غمت را بر دل و جان رهگذر باد           خيالت روشني

 (21: 12129ش73) اوستا،روزنامه اطالعات       

 گفت با سرخي خون           تشریف بلند آفتابش دادند سپيدهتا مدح 

 ( 91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي                           

» نمادِ « بهار » ، «مرگ و ویراني » نمادِ « پایيز » و « خزان » ، «مهرگان » ها: در ابيات زیر، فصل-

 است.« زندگي و هيجان » نمادِ « تابستان » و « مرگ و استبداد » نمادِ « زمستان » ، «زندگي 

 ددر باغ آمد       از هر چمن فریاد درد و داغ آم مهرگانگویي که باد 

 (  255: 2931) سبزواری، 

 شدمي پایيزشد            تعبير خوابش یورش گر ذهن باغ از رویشي لبریز مي

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 بهار، خزاندر آن 

 از دم هميشه سبز تو           

 (21: 12129ش73طالعاتشكفت    ) جوهری، روزنامه ا                                 

 رسيده              آفت به سرو و الله در بستان رسيده تابستانبه  زمستانيشرح 

 (  251: 2931) سبزواری، 

 است.« زندگي » نماد « آب » و «  اميد به آزادی » نمادِ « باران » باران و آب: در ابيات زیر، -
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 ها بوده مرداباسير پنج بارانها بود      گرگ تعفن در کمين آب

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 های تشنه گم بود                   مردانگي درگيرودار دشنه گم بودميان دشت باران

 ) حسيني:همان(

ی بسياری از نمادهای ادبي، باورها و اعتقادات و اساطير سرچشمه» های ملي و اساطيری: یينآ

های اساطيری خویش، نمادهای ها و نگرشگ یک قوم است. هر قومي برای بيان ایدهملي و فرهن

در » ( اسطوره در لغت به معني افسانه و قصه است.  232: 2929)سنگری،« ی خود را دارد. ویژه

ی اساطير شود که ظاهراً منشأ تاریخي نامعلومي دارد. منظومهای اطالق مياصطالح اسطوره به قصه

هایي است که معموالً مضاميني چون منشأ جهان آفرینش انسان، جنگ ای از چنين قصهمجموعه

(  22: 2923)فروغي جهرمي،« گيرد.خدایان و قهرمانان یا مصایبي را که بر اقوام کهن در بر مي

ها افسانه» ابراهيمي به نقل از تاریخ ادبيات جهان در تفاوت افسانه و اسطوره گفته شده است: 

ها و بنيادهایي ساختاری شمرده شوند که سرانجام توانند مایهاند که ميسامانهایي پراکنده و بيداستان

 ( 22-25: 2923ابراهيمي،« ) د. ي آیها پدید ماسطوره از آن

بهي است که باید مشبه محذوف آن را با تخيّل یا قرائن از دیدگاه علم بيان اسطوره مشبه» 

به داستانيِ عجيب ( به شناسي دریافت. معموالً داللت اسطوره ) مشبهٌعهتاریخي و مردمشناسي و جام

مدلول خود ) مشبه که یكي از اعتقادات مقدس و مذهبي بشر کهن است ( صریح نيست و با تفسير و 

 ( 29: 2929شميسا، « ) تأویل همراه است. 

اساس ادبيات فارسي های هر قومي را باید در ادبيات آن قوم جستجو کرد. بر همين اسطوره

ی ی اساطير ایراني است. نه تنها آثاری همچون شاهنامهی حضور جاودانهاعم از نظم و نثر عرصه

های شاعران ها و غزلهاست ( بلكه قصيدهگاه اسطورهفردوسي ) که به دليل مضمون حماسي تجلي

ای های اسطورهیادآور شخصيتهایي که با تداعي معاني، نيز به فراخور حال شواهدی از نام و حادثه

اسطوره تنها در ادب حماسي جلوه نكرده. بلكه » گوید: هستند وجود دارد. ابراهيمي در این باره مي

های هنری نویسندگان و شاعران خود رانشان داده است. دليل این امر این است که ی تالشدر همه

ختار کالم انسان به ویژه کالم ادبي به اسطوره هميشه در کمين است تا فرصتي پيدا کند که در سا

که در بخش خودآگاه مغز انسان باشد در بخش گاه بيش از آنتاخت و تاز بپردازد، این کمين

-( وی همچنين، درباره 22-23: 2923ابراهيمي، « ) ناخودآگاه فردی یا جمعي وجود پيدا کرده است. 

که در نزد آدمي روزگاری ره نشده، مگر آنهيچ چيزی اسطو» گوید: ومنشأ اسطوره مي ی سرچشمه
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های خود، مقدس بوده باشد. البته مقدّس در معنای وسيع خود. پژوهشگران آثار ادبي در گزارش

ها اند. این آیينهای جشن و سوگ دانستهها را، آیينای و نمایش آنهای اسطورهی روایتسرچشمه

ابراهيمي، « ) ته و با زندگي آنان درآميخته بوده است. تر مردمان باستاني ارزش قدسي داشدر نزد بيش

2923 :21-22 ) 

-که به مرزهای مليّتآنگرایي، بيهای ملي و احساس دقيق وطنها و چهرهطرح اسطوره» 

پرستي نزدیک شود همراه با باورهای دیني ـ به ویژه شيعي ـ در شعر، حضوری جدّی و ملموس 

های شاهنامه ـ همراه با مظاهر هر ملّي و حماسي و پهلواني ـ عمدتاً چهرهدارد. در کنار نام ایران، مظا

هایي همچون دیو، اهریمن، سياوش، آرش و ... در کنار شود. واژهو فرهنگ اسالمي و شيعي دیده مي

عناصر (» 25: 2923نشيند. )فروغي جهرمي،اکبر، تكبير و خيبر و ... ميمفاهيم و مضاميني چون اهلل

چون شهادت، ایمان، اخالص، خون و توحيد برگرفته از متن دین و مذهب با عناصری چون فرهنگي 

ی شيعي دارند، همراه با واژگان و مفاهيمي که برخاسته عاشورا، کربال و کوثر که کامالً صبغه

ازفرهنگ ملي ما هستند چون اهریمن، کاوه، درفش، دیو و ... تلفيق و ترکيبي شكوهمند و مناسب 

ند. این هماهنگي و درآميختگي، گذشته از غنای دروني شعر و امكان جوالن بيشتر ذهني به یابمي

فرهنگي ماست. هرچند این خصوصيات را  ی شگفتشاعر، گواه همخواني و ترجمان توان و گستره

 ( 31: +2923)فروغي جهرمي،« یابيم. ی غزل نيز ميدر حوزه

ون دیو، سيمرغ، اژدها، رستم و ... و عناصر ادبيات ای چدر اشعار مورد بررسي عناصر اسطوره

ها های عاشورا و تاریخ اسالم و اسطورهشود. همچنين شخصيتغنایي چون ليلي و مجنون یافت مي

های عارف شود. عناصر عرفاني چون مي، پيمانه، شراب، جنون و .. و چهرهو نمادهای ملي یافت مي

هایي از این عناصر در اشعار جا به نمونهکار گرفته شده. در اینچون حالج و... نيز در این اشعار به 

 :زیمپردامي مورد بحث 

« ایران » ا سطوره ی« دیار » و « آشيان » ، «کاشانه » ، «خانه » خانه و کاشانه و دیار: در ابيات زیر، -

 هستند.

 آشيانيام ای در کارواني                          شرح غمي بر انهدشرح ظهور فتنه

 (  251: 2931) سبزواری، 

 دست نفاق آمد وفاق از خانه برخاست                   دود شقاوت از سر کاشانه برخاست

 ( 55: 2931)حدادپور،

 رفتند تا این خانه را ویرانه سازند       نقشي به سودای سر بيگانه سازند
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 ( 252: 2931) سبزواری، 

 است.   « قتل » و « خشونت » نماد « دار » و « زندگي » نماد «  صنوبر» صنوبر: در این بيت، - 

 رستهای مار ميرست          بر کتف ظلمت ساقهمي دار صنوبرها جای در باغ

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 است.« روشنایي » نماد «  آب » آب: در دو بيت زیر،  -

-  

 ها بودبود                    باران اسير پنجه مرداب اهآبگرگ تعفن در کمين  -

 ) حسيني: همان(

 به چشم ما سرابي تو مگر     رویای اميد، یا که خوابي تو مگر؟ آبای 

 ( 95: 2933)گلشن کردستاني،

 است.« پاکي » نماد « گندم » گندم: در بيت زیر، -

 کردها را شخم ميپوز گرازان خاك    کرد                سر برون از تخم مي گندمتا ساق 

 (   91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 است.« حوادث روزگار » نماد « طوفان » و « باد » باد و طوفان: در ابيات زیر، - 

 جوی هوس در شرار خشم           چندین نمونه سبزه جان در شراره سوختفتنه بادست

 (21: 12129ش73وانساری،روزنامه اطالعات،) براتي خ     

 زای اهرمن صفتان          رها ز ملک بدن تا حریم جان رفتندشرر تندبادز 

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي       

 شدند                        یاران همه در خروش و فریاد شدند بادهفتاد و دو الله پرپر از 

 ) محمودی: همان(             

 به خون آلوده دستش تا به مرفق طوفانبو و زنبق          در قتل عام الله و شب

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 هستند.« پليدی » نماد « اهریمن » و « دیو » دیو و اهریمن: دراین ابيات، -

 ما ومن شكستند اهریمنخواندند ترانه شهادت            

 (  292: 2933) مرداني،            

 اندشب تاخته دیواند             بر لشكریان آنان که ز خون خود کفن ساخته

 )مرداني:همان  (
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 رها زملک بدن تا حریم جان رفتند                      صفتاناهرمنز تندباد شررزای 

 (91: 31المي) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اس       

 

 رو            باز دست شوم اهریمن برون از آستين شدپليد آدمي دیوزد شبيخون بازآن 

 ) مشفق کاشاني: همان (          

 

 بنالم اهریمنموج قهرم بين و اوج خشم اهریمن شكارم              تا نپنداری که من از بيم 

 (  277: 2931) سبزواری، 

 خورد مغز اختران در کاسه ی شبه ی شب        ميسياهي مظهر تلواس دیو

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 است.« تباهي » و « دشمن » نماد « مار « » ی ایران اسطوره» مار: با توجه به داستان ضحاك و 

 كيدندمآوران را ميکشيدند             مغز سر نامماران سر از سوراخ بيرون مي

 ) حسيني: همان(

 است.« چيز باارزش » نماد « هما » هما: در این بيت، 

 بال و پر بادخاطرم بي همایاگر جز در هوایت پر گشاید      

 (21: 12129ش73) اوستا،روزنامه اطالعات،       

 است.« زما ن اندوه ناك» نماد « شب » شب: در ابيات زیر، -

 که بگذشت شاميشت        از قيرگون عهدی، سيه یاد آرمت شرحي ز ایامي که بگذ

 (  251: 2931) سبزواری، 

 در هجوم بال خفاشان قرق بود شبخورشيد تبعيدی به زندان افق بود          

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 شبخورد مغز اختران در کاسه دیو سياهي مظهر تلواسه شب               مي

 ) حسيني: همان(

 یا زخمدار جذر و مد خنجر شب                        شبهای روشنایي پرپر گلبوته

 ) حسيني:همان (              

 بيرون کشيدند شبهای خون کشيدند                    خورشيد را از قلب آوران تا نعرهنام

 ) حسيني: همان(
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 ای فواره خونبارید از هر گوشه       تشنه همواره خون       شببر پنجه 

 ) حسيني: همان(

 خروشيد                     خون از نفس سحر برآمد شببر لشكریان 

 (293: 2932) مرداني،          

 رفتند و به دشت تيره شب                       تخم گل آفتاب کشتند

 ( 293: 2932) مرداني،          

 تر بادم تو         الهي روزگارش تيرهسياه مات هایشبز 

 (21: 12129ش73) اوستا،روزنامه اطالعات،      

 را شكستند شبخفاش را بال و پر پرواز بستند           با گرز ایمان گردن 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) رحمدل، ویژه    

 

 را کنم در بند و زنجير ای برادر شب      خواهم شوم تندر ز تنویر ای برادر                

 ) رحمدل: همان(         

ی نمادهای دیني، آن دسته از عناصری هستند که شاعر یا نویسنده از گنجينه» دین و مذهب: 

بخشد. پيشوایان و رهبران دیني، ها ماهيت نمادین ميمعارف دین و مذهب خاصي گرفته و به آن

توانند نمادهای ویژه نزد پيروان هر های مقدس دیني و اشياء مي، زمانهای مقدسقهرمانان و مكان

» توان را مي« نمادها » طور که پيش از این گفته شد، این ( همان 231: 2922فتوحي،« ) دیني باشند. 

 نيز ناميد.« ای نمادهای اسطوره

 رهبری کرد ایمن ملکدر تيه حيرت قوم خود را یاوری کرد                زآن جا به سوی 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

» همچون « هر چيز خوب و مقدس » مكان مقدسي است که نماد « ملک ایمن » در بيت باال، 

 است.« آزادگي 

 وارهانيد                           سامان ببخشيد و از نكبت وارهانيد فرعونيانشاناز محنت 

 ( 252)همان: 

 است.« دشمن » نماد « فرعون » در این بيت نيز، 

 البتولیابن فاطمهپور پاك         الرسولعلي یابنای جگر گوشه 

 ( 92: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               
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» و « تقدس » نماد « حضرت فاطمه » و « پيامبر » ، «حضرت علي » در این بيت نيز، اسامي 

 هستند.« پاکي 

 است.این مبحث یكي از«عرفان » از مباحث بسيار مهم در ادبيات فارسي  عرفاني: یكي

در صفحات بعد به « فكری »  های مهم سبكي در اشعار مورد بحث است که در ویژگيویژگي 

« عرش » و « پرنده » ، «پرواز » ، «نور » طور مفصل به آن پرداخته شده است. برخي از واژگان چون 

» هایي ازاین جا به نمونههستند که هرکدام یک مفهوم را دربر دارند. در این «عرفاني » از مضامين 

 در اشعار مورد بحث اشاره شده است: « نمادها 

 است.« ملكوت » و « معنویت » نماد « عرش » عرش: در ابيات زیر، 

 بر شده از تيره خاکدان رفتند عرشدریغ و درد که یاران از این جهان رفتند         به 

 ( 91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه روزنامه جمهوری اسالمي تير     

 

 انداند                    رزقشان نزد خدا سرخوش و پيراستهخدا شمع و گل آراسته عرششهدا 

 (55: 2931) حدادپور،

 «روح شهيد » نماد « پرنده » و « شهادت » نماد « پرواز » پرواز و پرنده: در ابيات زیر، -

 است.

 حجم قفس بود پروازهادر اوج پرواز مگس بود                 جوالنگه  پروازها

 ( 91: 2931ویژه نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني،

 حق        چون مرغ حق زیر و بم آوازشان حق پروازشانچون اولياء بال پر 

 ) حسيني:همان(

 مردني است پرنده   را به خاطر بسپار پروازم

 ( 21: 12129ش73طباطبایي،روزنامه اطالعات )

 گر باددلم با سوز و سازت نغمه          مرغ بهشتيگر اال ای نغمه

 ) اوستا: همان(

 نيست پران در هوا             بلبالن خاموش گشتند از نوا مرغياز چه 

 ( 92: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 است.« عرفان » و « معنویت » نماد « روشنایي » و « نور » : در این ابيات، نور-

 در کام فلق ریخت نورفریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت           تكبيرشان چون  
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 ) حسيني:همان(

 سر برآمدخورشيد برهنه                               روشنایيبر بام بلند 

 ( 293: 2932) مرداني،          

 گاه عشق تا حالج راندندتا معراج راندند           تا وعده نوربا ذوالجناح 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 

 تا دور زمانه هست، هستند           نوری رفتند به سوی چشمه

 (  292: 2932) مرداني،             

 ی اوخدا کور بود دیده نوراو              از ی از دید تو رنجور بود دیده

 ( 95: 2933)گلشن کردستاني،

 

 پرپر شب                     یا زخمدار جذر و مد خنجر شب روشنایيهای گلبوته

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 است.« انسان غافل » نماد « طفل » طفل: در این بيت،  -

 سر در خط نامرد مردان هشته طفالن            طفالنر جانم ازین گمگشته دردیست ب

 (  255: 2931) سبزواری، 

 ی نماد هستند.کل ابيات دارای آرایه«  % 23/12» بر اساس بررسي انجام شده، 

 کنایه-2-0-1

یكي دیگر از عناصر خيال کنایه است. در این عنصر نيز کلمه یا عبارت یا جمله در معني 

رود و خواننده رود. این آرایه برای زیبا کردن متن و دشوار کردن آن به کار ميواقعي خود به کار نمي

کنایه در زبان » گوید: کند کمي برای درك متن، بياندیشد. تجليل در تعریف این آرایه ميرا وادار مي

نه که بتوان معني حقيقي آن گوی معني غير حقيقي آن، آنهنر بيان، عبارت است از ایراد لفظ و اراده

 (  22: 2933تجليل، « ) را نيز اراده کرد. 

 شود:  عنه، به سه قسمت تقسيم ميبه و مكنيٌکنایه از حيث داللت مكنيٌ

به، به لحاظ دستور زبان، صفت یا مكني» کنایه از موصوف یا اسم:  -1-2-2-2

وف ( و یا ترکيب اضافي یا ی چند صفت یا جمله یا ترکيبي وصفي ) صفت و موصمجموعه
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بدلي است که باید از آن متوجه موصوفي شد. یعني به طور خالصه وصف اسمي را بگویيم و 

 ( . نمونه: 32: 2929شميسا، « ) از آن خود اسم را اراده کنيم. 

 دشمنان انقالب   خار چشمتو 

 و خصم جان دشمنان آفتاب        

 ( 91: 31اسالمي،تير ) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری        

 است.« مزاحم » کنایه از « خار چشم » در این بيت، 

به، صفتي است که باید از آن متوجّه صفت دیگری ) مكنيٌ» کنایه از صفت:  -1-2-2-1

 ( نمونه: 32: 2929شميسا، « ) عنه ( شد. مكنيٌ

 سياهكاری بس نيست؟ سيهاندلگناهكاری بس نيست      ای  دالنتيرهای 

 (95: 2933گلشن کردستاني، )

 است.«  انسان نا آگاه » کنایه از « سيه دل» و « دل تيره» در این بيت، صفتِ 

 

 دور باد از ساحتش                   رنج او بهر ضعيفان راحتش چشمينگ

 (21: 12129ش73) طباطبایي،روزنامه اطالعات تير

 است.« طمع » و « حرص » کنایه از « چشمي تنگ» در این بيت، 

به (در معنای فعل یا فعل ) گروه فعلي ( یا مصدر مرکّبي ) مكنيٌ» کنایه از فعل:  -1-2-2-9

 ( نمونه: 35: 2929شميسا، « ) عنه ( به کار رفته باشد. مصدر دیگری )مكنيٌ

 بوزینگان را اندر آن فرمانروایي          ژاژخایيعهد زبوني روزگار 

 (  252: 2931) سبزواری، 

 است.« گویي بيهوده» کنایه از  « ژاژخایي » در این بيت مصدر

 بس نيست؟ سياهكاریسيهان دالن گناهكاری بس نيست      ای دلای تيره

 ( 95: 2933) گلشن کردستاني،

 است.« گویي دروغ» کنایه از « سياهكاری »در این بيت نيز، مصدر 

 تير حسرت بر جگر بودزادگان را عهدی که آزادی اسير زور و زر بود          آ

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 است.« ناراحتي و غم » کنایه از « تير بر جگر بودن » در این بيت، فعلِ 

 زانو در بغل داشتبيمار آزادی تمنای اجل داشت        دانش ز رنج جهل 
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 ( 252)همان:          

 است.« غم و غصه » کنایه از « زانو در بغل داشتن » در این بيت، فعل 

 فرمانبری را رشته بر گردن نهادندقوم از پي رهبر به قانون تن نهادند               

 ( 259)همان: 

 است.« مطيع بودن » کنایه از « رشته بر گردن نهادن » در این بيت نيز، 

 شيدنداز قفا خنجر کوان سامری کيشان به عصيان سرکشيدند                    بر پارسایان 

 ( 252)همان: 

 است.« خيانت » کنایه از « از قفا خنجر کشيدن » در این بيت، 

 ی آتش گشودند        وین رهزني را در خط مردی ستودندو چشمه بستند چشم

 (  255)همان: 

 است.« نادیده گرفتن » کنایه از « چشم بستن » در این بيت، 

 

 در دامن دشمن فكندندخود را سبک   مان به جان و تن فكندند      کشتند و آتش

 (  255)همان: 

 است.« ابا به طرف کسي رفتن بي» کنایه از « در دامن فكندن » در این بيت، 

 دشنه بر یاران گشودهاز دوست دشمن را به دانش نازموده       در حكم دشمن 

 (  255)همان: 

 است.«  حمله کردن» کنایه از « دشنه بر کسي گشودن » در این بيت، 

 گو راخو را                نشنوده جز غوغای آن بيهودهحكم هر دیوانه گردن نهاده

 ( 253)همان: 

 است.« فرمانبرداری کردن » کنایه از « گردن نهادن » در این بيت، 

 طفالن هشتهنامرد مردان  سر در خطدردیست بر جانم ازین گمگشته طفالن                   

 ( 253)همان: 

 است.« اطاعت کردن » کنایه از  « سر در خط گذاشتن » در این بيت، 

 جان بر سر خونخواهي یاران نهادندمردان پي یاری به خون پيمان نهادند           

 ( 257)همان: 

 است.« با تمام وجود در راهي تالش کردن » کنایه از « جان بر سرِ ... نهادن » در این بيت 
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 با سر در این مضمار رفتندهد وادی به وادی      پای اگر نبود توان مي رهروان را دوست نيرو

 ( 31)همان: 

 است.« شور و اشتياق » کنایه از « با سر در راهي رفتن » در این بيت نيز، 

 تا انتقام گيریم               زان خصم پست دژخيم ما ملت مسلمان از پای کي نشينيم

 ( 91: 2931ه جمهوری اسالمي، تيرماه نام )مدني کاشاني، ویژه     

 است.« اتمام پایداری و استقامت » کنایه از « از پا نشستن » در این بيت، 

 زد سكه خدای تو به نامتای جان جهانيان خميني                        

 ( 21: 12129ش73) اميني،روزنامه اطالعات،تير        

 است.« مرسوم شمردن کسي » کنایه از  «سكه به نام کسي زدن » در این بيت، 

 که با موج بيكران رفتند به خون نشستجهان به ماتم هفتاد و دو گل پرپر      

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي        

 است.« غرق شدن دراشک خونين » کنایه از « به خون نشستن » در این بيت، 

 به همراه کاروان رفتند به سر دویده            چو بود سيد مظلوم کاروان ساالر

 ) مشفق کاشاني:همان(          

 است.« شور و شوق داشتن در راهي » کنایه از « با سر دویدن » در این بيت، 

 برون از آستين شدشوم اهریمن  دسترو              باز زد شبيخون باز آن دیو پليد آدمي

 ن () مشفق کاشاني:هما          

 است.« شروع به اقدام کاری » کنایه از « دست برون از آستين شدن » در این بيت، 

 ( 22: 12129ش73) طباطبایي،روزنامه اطالعات،تير   گيرخطم را پي

 ) طباطبایي: همان (      در خط رهبرمگزار ملت و خدمت

روی کردن از کسي دنباله» ، کنایه از «در خط بودن » و « خطي را پي گرفتن » در این دومورد، 

 است.« 

 شانصدق و صفا و همدمي بر باد شدشان            از یاد شد مهر و وفا و مردمي

 ( 252: 2931) سبزواری،

 است.« نابود شدن » کنایه از « بر باد شدن » در این بيت نيز، 

 بودبس گره در پيش رایش باز ده مرد کشورساز بود                      سازمان

 ( 22: 12129ش73) طباطبایي،روزنامه اطالعات،تير
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« گشا بودن شخص باهوش و راه» کنایه از « گره باز بودن در پيش فكر کسي » در این بيت، 

 است.

های موجود در اشعار مورد بررسي، کنایه از فعل بسيار چشمگير است و کنایه از در ميان کنایه

 ورد.خصفت و موصوف بسيار کمتر به چشم مي

» عنه به سه مورد به، به مكنيٌکنایه از نظر وضوح و خفا و سرعت یا کندی انتقال معني از مكنيٌ

در این « ایماء » های انجام شده، تنها شود. با توجه به بررسيتقسيم مي« رمز » و « تلویح » ، «ایماء 

 شود:اشعار کاربرد دارد؛ بنابراین تنها به این نوع کنایه اشاره مي

ی ( همه 33: 2929شميسا،« ) وسائط اندك و ربط بين معني اول و دوم آشكار است. » ایماء:  

 های موجود در این اشعار که پيش از این ذکر شد، از نوع ایماء هستند.کنایه

های مردمي دارد های موجود در این اشعار ریشه در فرهنگ عامه و کنایههمچنين، بيشتر کنایه

 ا کردن اشعار کمک کرده است؛ مانند: و این خود به زیب

 

 بس نيست؟ سياهكاریسيهان دالن گناهكاری بس نيست                   ای دلای تيره

 ( 95: 2933)گلشن کردستاني،

 از قفا خنجر کشيدندوان سامری کيشان به عصيان سرکشيدند                    بر پارسایان 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 ی آتش گشودند              وین رهزني را در خط مردی ستودندو چشمه بستند چشم

 (  255)سبزواری: 

 آفرین شدهر قطره دریایي شد و موج                  نقش زمين شدخون تو را نازم که چون 

 ( 257)سبزواری: 

 شاندیمخصم مهاجم را به نابودی ک                    به خاکستر نشاندیمقوم منافق را 

 (  252) سبزواری: 

 فریادشان بر دامن ظلمت شتک زد              به زخم شب نمک زدشورابه خونشان 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 یک لحظه درنگ کن، شتابي تو مگر؟                 رفتي از دستای غرقه به خون چه زود 

 ( 95: 2933) گلشن کردستاني،

 از نام تو وحشتي دگر داشت                 ها به سر داشتنقشهاین خصم که 
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 (21: 12129ش73) اميني،روزنامه اطالعات تير        

 باشند. ی کنایه مياز کل ابيات دارای آرایه«  %2/3» بر اساس بررسي انجام شده 

 مجاز-2-0-7 

ای را در معنای اصلي خود هي شاعر واژهیكي دیگر از ابزار تصویرسازی شاعر، مجاز است. گا

گيرد. در این ای آن را در معنای ثانوی خود به کار ميکند؛ بلكه با توجه به ارتباط و عالقهذکر نمي

 ای وجود داشته باشد تا خواننده به این مورد پي ببرد.  صورت باید قرینه

 عالقه کليت و جزئيت:-2

 دت    در نماز عشق دور از صحبت اغيار رفتنخوردن پي غسل شها جبينغوطه در خون 

 ( 31: 2931) سبزواری، 

 است.« سر » مجاز از « جبين » در این بيت، 

 بود                       آزادگان را تير حسرت بر جگر بود زرعهدی که آزادی اسير زور و 

 ( 252) سبزواری: 

 ی اوزور بود دیده و زراو کي ز سزای خویشتن آگاه است            مفتون 

 ) سبزواری: همان(

 است.« کل ثروت » مجاز از « زر » در دو بيت باال، 

 چو مهر فروزنده پرتوفشان                       نيک و بدبه اقران خود بود بر 

 (21: 12129ش73) یمين مردوخي کردستاني،روزنامه اطالعات تير     

 است.« ی اطرافيان مهه» مجاز از « نيک و بد » در این بيت، 

 عالقه حال و محل-1

 حسيني ز فرزانگانشد نهان                     محمد جهاندریغا ز چشم 

 ) یمين مردوخي کردستاني:همان(

 است.« مردم جهان » مجاز از « جهان » در این بيت، 

 ت تير بنگرشوری ز هف سریدر این شهادت فيض عالمگير بنگر                         در هر 

 (  252: 2931) سبزواری، 

 است.« فكر » مجاز از « سر » در این بيت، 
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 عالقه الزميت و ملزوميت-9

 نگاه دار خونم

 ای مجلس سترگ     

 ( 21: 12129ش73جاست...        ) طباطبایي،روزنامه اطالعات،فریادم آن                     

حرمت شهادت را » است و منظور از مصراع اول «  شهادت» مجاز از « خون » در این بيت، 

 است.« نگاه داشتن 

 تو بازآورد جان در جسم ایران خوناز فيض نفس قدسي پير جماران            

 (  252: 2931) سبزواری، 

 است.« شهادت » مجاز از « خون » در این بيت نيز، همچون بيت قبل 

 آليه-

 ی مننامهاینک برادر این تو، وین غم           من     ی خامهبشنو حدیث درد من از 

 ) سبزواری: همان( 

 است.« نوشته » مجاز از « خامه » در این بيت، 

 توان هموار رفتن بازوسپردن      سينه بر موجي که بي  ، رهپاپویه در راهي که بتوان بي غم 

 ) سبزواری: همان (

 است.« قدرت» مجاز از « بازو  »و « راه رفتن » مجاز از « پا » در این بيت، 

 چاره سوخت دستفریاد دادخواهي خود را کجا بریم؟        هم محضر عدالت و هم 

 (21: 12129ش73) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات،     

 است.« قدرت » مجاز از « دست » در این بيت نيز، 

 سازد فراموش           طنين گرم آوای بهشتيمي گوشچگونه 

 (91: 31) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي،                                                   

 است.« صاحب گوش » مجاز از  « گوش » در این بيت نيز، 

 بشنو، سرود هفتم تير لبياینک حدیث عشقبازان شد جهانگير               از هر 

 (  252: 2931) سبزواری، 

 است.« سخنان » مجاز از « لب » دراین بيت، 

 باشند.ی مجاز مياز کل ابيات دارای آرایه«  %2/7» طبق بررسي انجام شده، 
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 بدیع معنوی -2-0-0

ی بدیع پردازد، بدیع است. کلمهی ادبيات ميشناسي در حيطهیكي دیگر از علومي که به زیبایي

رت است از آرایش سخن فصيح، در لغت به معني چيز تازه و نوظهور و نوآیين و در اصطالح عبا

» توان گفت. گویي و نغزگفتاری ميآرایي و نادرهخواه نظم باشد و خواه نثر. و مرادف آنرا سخن

موضوع علم بدیع سخن ادبي فصيح و بليغ است، و اموری را که موجب زینت و آرایش کالم بليغ 

شناسي تنها بدیع ( در حوزه سبک 2-3: 2922همایي،« ) نامند. شود، محسّنات و صنایع بدیع ميمي

کند که جا تنها به مواردی از بدیع معنوی، اشاره ميگيرد. نگارنده در اینمعنوی مورد بررسي قرار مي

 اند:در اشعار مورد بحث وجود داشته

 پارادوکس-

 است. این آرایه زیرمجموعه ی تضاد است؛« پارادوکس » یكي از عناصر برای زیبایي کالم 

ترین نوع تضاد در مهم» گوید: در ميان اجزاء آن نوعي تضاد وجود دارد. شميسا در این زمينه ميزیرا  

ادبيات پارادوکس یا متناقض نما است و آن وقتي است که تضاد منجر به معنای غریب به ظاهر 

، )شميسا« متناقض شود. اما این تناقضات با توجيهات عرفاني، مذهبي و ادبي قابل توجيه است. 

2929 :211- 223 ) 

پارادوکس در اصطالح، کالمي است که در ظاهر حاوی مفهومي متناقض است؛ به طوری که » 

آید؛ اما در پشت معني پوچ ظاهری آن حقيقتي نهفته است و معني به نظر ميدر نگاه اول پوچ و بي

-پنهان در آن مي همان تناقض ظاهری جمله، باعث توجّه شنونده یا خواننده و کشف مفهوم زیبایي

هایي از این نوع آرایه در اشعار مورد بررسي، جا به نمونه( در این 32: 2925ميرصادقي، « ) شود. 

 شود:اشاره مي

 که داغ بهشتي است درمان دل             به خون جگر شوی دامان دل

 (91: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي تير        

 پارادوکس دارد.« با خون شستن » در این بيت، 

 جستاین گله دفع گرگ را از شير مي              جستزخم جماعت مرهم از شمشير مي

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 پارادوکس دارد.« مرهم جستن از شمشير » در این بيت نيز، 

 دهرا به غفلت مرد خوان نامرد مردیای را چاره ساز درد خوانده                بيچاره

 ) سبزواری: همان (
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 پارادوکس دارد.« مردِ نامرد » در این بيت نيز،  ترکيبِ 

 شد آفرینقهرانگيز و وحدتهرچنداز سوگ تو ما را دل غمين شد                    خون تو 

 )سبزواری: همان( 

 س دارد.است و این خود پارادوک« قهرآفرین « » انگيز بودن وحدت» در عينِ « خون » در این بيت 

 در پيشگاه چشم و سكوت نظاره سوخت                سيراب از عطشیک بوستان شقایق 

 ( 21: 12129ش73) براتي خوانساری،روزنامه اطالعات،تير     

 پارادوکس دارد.« سيراب از عطش بودن » در این بيت، 

 د.از کل ابيات دارای صنعت پارادوکس هستن«  %92/2» طبق بررسي انجام شده، 

 آميزی:حس-

ی ادای معاني از رهگذر صور خيال، کاری است که نيروی تخيّل در یكي از وجوه برجسته» 

دهد، یا تعبيرات و لغات مربوط به ی لغات و تعبيرات مربوط به یک حس انجام ميدر جهت توسعه

: 2923ي، شفيعي کدکن« ) گویند. آميزی ميدهد که به آن حسیک حس را به حس دیگر انتقال مي

172   ) 

 

 سيمای انقالب سرخيبه  فریادتانبهار                  ی واژهبنيادتان به سبزی گل

 (       91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

سرخي ( ترکيب ایجاد شده « ) بينایي » فریاد ( و حس « ) شنوایي » در این بيت بينِ حس 

 است.

 جا کربال شد) ال ( شد         هرجا زميني بود آن سرود سرخهاشان تا ورد لب

 ) حسيني: همان(

سرخ ( ترکيب ایجاد شده « ) بينایي » سرود ( و « ) شنوایي » در این بيت نيز بين دو حس 

 است.

 آوای بهشتي طنين گرمسازد فراموش        چگونه گوش مي

 ) مقدسي: همان(          

 گرم ( ترکيب ایجاد شده است.« ) المسه » طنين ( و « ) شنوایي » ، بين دو حس در این بيت نيز
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 تضاد-

-ی تضاد را بوجود ميوقتي دو کلمه یا عبارت ضد یكدیگر بوده در کنار هم قرار بگيرند، آرایه

-داند و ميی بدیع تضاد نميآورند. وحيدیان کاميار صِرف متضاد بودن دو کلمه یا عبارت را آرایه

در حقيقت در تضاد قرار گرفتن دو امر وقتي زیباست که بدیع باشد و دارای غرابت و اصوالً » وید: گ

کالم خبری نباشد. از طرفي دو امر متضاد اگر تكراری و روزمره باشد، برجستگي ادبي ندارد بلكه تنها 

: 2925کاميار،  وحيدیان« ) برانگيزند. ی ذهن خالق و بدیع هستند، توجهمتضادهای نو که ساخته

 شود:ی بدیعي در اشعار مورد بحث اشاره ميهایي از این آرایهجا به نمونه( در این 31-53

 ام وای جدایيهمنوایي          بشنو ز نقش خامه شادیو  سوگای با منت در 

 (  251: 2931) سبزواری، 

 بستان رسيدهرسيده              آفت به سرو والله در  تابستانبه  زمستانيشرح 

 ) سبزواری: همان ( 

 زانو در بغل داشت جهلز رنج  دانشبيمار آزادی تمنای اجل داشت              

 (252)همان:  

 در کام کرده             قوم منافق را مجاهد نام کرده عسلبه پندار  زهری

 (  255)همان:           

 

 اسالممجسم را نهاده نام  کفری الفاظ پا بنهاده در دام          با دانه

 دیده مقصودی را با کامه مطروددیده                 مسعودی را در جامه منحوس

مسعود ایهام هم دارد.مسعودیعني سعادتمندودرعين حال به نام کوچک مسعودرجوی سرکرده ی 

 گروهک تروریستي وجهنمي منافقين نيزاشاره دارد.

 (  255)همان: 

 را            کور است چشمي کو نبيند عيب خود را خردبيا مباد دانایيپندار 

 ( 253)همان: 

 خوانده مردمردی را به غفلت  نامردای را چاره سازدرد خوانده                بيچاره

 ( 253)همان: 

 گردد، گر که از دشمن بنالم شادیار است، نز پروای دشمن          زان که دشمن غم ناله ی من از 

 (  277ن: )هما
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 دار رفتن فرازتيره خفتن گه  خاكدهد منزل به منزل         گه به عاشقان را عشق فرمان مي

 ( 31)همان: 

 اندمردهخاك، مگویيد  زندگانخوران سفره ی عشقند تا ابد         این روزی

 (  91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه ) مدني کاشاني ،ویژه

 بود فردای بهشتي روشننافق       چه شد روز م تيرهاگرچه 

 ) مقدسي:همان(          

 گراناز ناکسان رخ نهفت                  چو کار جهان گشت بر وی  سبكبار

 (21: 12129ش73) یمين مردوخي کردستاني،روزنامه اطالعات،تير     

 از کل ابيات، دارای صنعت تضاد هستند.«  %91/3» طبق بررسي انجام شده، 

 تناسب )مراعات النظير (: -

شود. این نظم و ترتيب هر هر نوع نظم یا توافق و هماهنگي ميان چند چيز، تناسب ناميده مي

شود. گاهي نيز بين کلمات یک نثر یا نظم برای آورد و باعث خلق زیبایي ميفردی را به وجد مي

یكي از ترفندهایي که » گوید: يشود. وحيدیان کاميار در این باره مخلق زیبایي تناسب ایجاد مي

هایي است در النظير نام دارد. و آن آوردن واژهزیبایي آن ناشي از تناسب و هماهنگي است مراعات

وحيدیان « ) سخن که از نظر معني با هم تناسب داشته ـ غير از تضاد ـ و یادآور یكدیگر باشند. 

 ( 55: 2925کاميار،

 شانهمدميو  صفاو  صدقبر باد شد              نشامردميو  وفاو  مهراز یاد شد 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 در این بيت بين کلمات مشخص شده که از صفات آدمي است، تناسب ایجاد شده است.

 شناسيمي طبيبانمن و ناز  دردشناسي                  مي درمانمن با توأم باتو که 

 ( 253)همان: 

 تناسب ایجاد شده است.« طبيب » و « درمان » و « رد د» در این بيت نيز بين 

 شد آفرینموجشد و  دریایي قطرهخون تو را نازم که چون نقش زمين شد               هر 

 برانگيخت         هر سو به خونخواهيت مرداني برانگيخت توفانيسوگ تو در هر سينه 

 ( 257)همان: 

 تناسب ایجاد شده است.« طوفان » و «موج»و« ریا د» و « قطره » در این دوبيت نيز، بين 

 توان هموار رفتن بازوبر موجي که بي  سينه، ره سپردن        پاپویه در راهي که بتوان بي غم 
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 ( 31)همان: 

 که از اجزای بدن هستند، تناسب ایجاد شده است.« بازو » و « سينه » و « پا » در این بيت، بين 

 دهد وادی به وادی      پای اگر نبود توان با سر در این مضمار رفتنرهروان را دوست نيرو مي

 ( 31)همان: 

 اجزای بدن ( تناسب ایجاد شده است.« ) سر » و « پا » در این بيت بين 

 خوانها سرودی    دردا که زین چمن رست آن بلبل غزلدر باغ دین و فرهنگ بس نغمه

 ( 91: 2931سالمي، تيرماه نامه جمهوری ا )مدني کاشاني، ویژه     

 تناسب ایجاد شده است.« نغمه » و « بلبل » ، «چمن » ، « باغ» در این بيت، بين 

 ظلم رویسياه باد                  شب                دستبریده باد 

 ( 22: 12129ش2937تير7) جوهری، روزنامه اطالعات     

 بدن ( تناسب ایجاد شده است. اجزای« ) روی » و « دست » در این بيت، بين 

 بهشتي انشایباد            چه عمقي داشت  قلمو دین و  دفترعماد 

 (91: 31) مقدسي،ویژه نامه جمهوری اسالمي      

 تناسب ایجاد شده است.« انشا » و « قلم » ، «دفتر» در این بيت، بين 

 نواوش گشتند از خام بلبالندر هوا                    پراننيست  مرغياز چه 

 ) عزیزی: همان (                  

 تناسب وجود دارد.« نوا » و « پران » و « بلبل » و « مرغ » در این بيت بين 

 هستند.« تناسب » از کل ابيات دارای صنعت «  %22/3» طبق بررسي انجام شده، 

ن یا نویسندگان یا ی قرآن و سخني از شاعراتلميح: هرنوع اشاره به داستان، حدیث، آیه-

تلميح آن » گوید: شود. وحيدیان کاميار در این مورد ميبزرگان دیگر در شعر یا نثر تلميح ناميده مي

ی دریافت معني است که به مناسبت کالم به داستان یا مثل یا آیه یا حدیث یا شعری اشاره شود. الزمه

(  37: 2925وحيدیان کاميار، « ) آیه یا شعر است. و زیبایي تلميح، آشنایي قبلي با آن داستان یا مثل یا 

ی ميان مطلب تناسب و رابطه -2» داند که عبارتند از: وی سه دليل برای زیبایي تلميح در کالم مي

در تلميح با  -1سازد یعني انتقال از کثرت به وحدت است. ی اصلي برقرار مياصلي و داستان و واقعه

شود. این تداعي که سبب به خاطر امل یا کل مطلبي در ذهن تداعي ميای، داستاني کواژه یا جمله

در تلميح ایجاز است و  -9گردد، بسيار شيرین و خوش است. آمدن و زنده شدن داستان یا مطلبي مي

( در قسمت  37-32همان: « ) ی معني باشد از موارد بالغت و هنر کالمي است. ایجازی که رساننده
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اشاره شده « کربال » و « داستان پيامبران » هایي از اشاره به طور مفصل به نمونههای فكری به ویژگي

 شود: ی بدیعي در اشعار مورد بحث اشاره مياز این آرایه جا تنها به چند نمونهاست و در این

 شكن گردی خليليمردی چه مردی، ایزدی مردی، نبيلي     مردی چه مردی، بت

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 بودن او اشاره شده است.« شكن بت» و « حضرت ابراهيم » در این بيت به 

 نوحي اگر آراست توفاني دگر را       باری به دست آورد سكاني دگر را

 ) سبزواری: همان (

 اشاره شده است.« توفان نوح » بيت، به داستان  در این

 ومان را نگون ساختموسای دیگر بر صف فرعونيان تاخت      در نيل قدرت آن ظل

 ) سبزواری: همان (

غرق شدن فرعون و یارانش » جنگ بين حضرت موسي و فرعون م و» در این بيت، به داستان 

 نيل اشاره شده است.« در رودخانه 

 آن کس که مهربان بود همچون علي به مسكين   آن کس که خصم دون بود از صورتش هراسان

 ( 72)همان:

 اشاره دارد.« تری دادن حضرت علي به گدایي در حين رکوع انگش» در این بيت، به 

 

 بشنو از آن شهيدان فزت و رب کعبه                        چون از ازل ببستند با الیزال پيمان

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه     

 اشاره دارد.« ان حدیث حضرت علي در حين ضربت خوردن ایش» در این بيت به 

 اندبار امانتي که فلک در نتافتش          بر دوش جان نهاده در این راه برده

 (  91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه )حسيني، ویژه

سوره ی احزاب ) انا عرضنا االمانه علي السموات واالرض 71 در این بيت نيز، به آیه ی

 (اشاره دارد.3هاوحملهااالنسان انه کان ظلوماجهوالوالجبال فابين ان یحملنهاواشفقن من

 چابک براق عاشقي را زین نهادند                  پا در رکاب باره دیرین نهادند

 ) حسيني: همان(



223 
 

است و اشاره به این داستان « اسب پيامبر در شب معراج » نام « براق » ی در این بيت کلمه

به کاررفته است ومجازاست « اسب» عني عام یافته ودرمفهوماسم خاص است که م« براق»»داردونيز 

 «.ذکرخاص واراده ی عام»به عالقه ی 

 تاریخ دوباره کرد تكرار                            هنگامه کربالی دیگر

 هفتاد و دو عاشق خدایي                          شد کشته به نينوای دیگر

 ( 91: 2931ری اسالمي، تيرماه نامه جمهو ) مرداني، ویژه      

 ی کربال اشاره شده است.جا به واقعهدر این

 یادآور شهادت عباس و اکبرم        

 خونم بریخت دشمن این خلق پایدار 

 ( 22: 12129ش2973تير7) طباطبایي،روزنامه اطالعات، خونم نگاه دار....     

 اکبر اشاره شده است.اس و عليی کربال و شهادت حضرت عبدر این بيت نيز، به واقعه

 زهي مرد و آن عهد و آن آزمونش  بلي گوی عهدش بال آزماید 

 (251: 2923)ابتهاج ، 

سوره اعراف: و اذ اخذ ربّک من بني آدمَ من ظهورهم ذرّیتهم و اشهدهم  271تلميح دارد به آیه 

 کنّا عن هذا غافلين. علي انفسهم ألست بربّكم قالوا بلي شهدنا ان تقوال یوم القيامه إنّا

الصفات نام دارد. درپي برای یک چيز، تنسيقالصفات:  آوردن صفات پيتنسيق-

داند. وی معتقد است اگر این صفات زیبا وحيدیان کاميار صِرفِ آوردن چند صفت را زیبا نمي

-توان آن را یک حسن شعری دانست. ) وحيدیانآفریند و ميو شاعرانه باشند، زیبایي مي

 ( 221: 2925اميار،ک

 خدامحوران سلحشور پاكگذشتند دوشينه از مرگ خاك                

 (91: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي        

 

 مرد واالهمت و واالنظر                   واالگوهرسان بود انساني چه

 (22: 12129ش73)طباطبایي،روزنامه اطالعات،تير

 ایمرد راهي از تعصب رسته               ایارستهعارفي در سلک حق و

 ) طباطبایي: همان(

 گاه اهل دانش چون پدرتكيه         حامي فضل و هواخواه هنر   
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 ) طباطبایي:  همان(

 هژیر قضاوت، حكيم زمان              سپهر ادب، آسمان سخن

 ) یمين مردوخي کردستاني: همان (         

 جهاني ز دانش کران تا کران            گسترانادیبا، بزرگا، سخ

 ) یمين مردوخي کردستاني:همان(        

 تضمين-

 شناسيمي ناز طبيبانشناسي               درد من و من با توام با تو که دردمان مي

 ( 253: 2931) سبزواری، 

 ت.گرفته شده اس« حافظ » از شعر« ناز طبيبان » در این بيت شاعر، ترکيب 

 پروازم را به خاطر بسپار

 پرنده مردني است 

 (22: 73،12129) طباطبایي،روزنامه اطالعات تير

 گرفته شده است.« شعر فروغ » این بيت با یک تغير جزئي از  

 معاني: -2

موضوع علم معاني عمدتاً بررسي جمالت از حيث معاني و کاربردهای ثانوی » از آنجا که 

(  فصاحت و  222: 2929شميسا،«) ای حال مخاطب ایراد کرده است که متكلم به مقتضاست و این

عيب و ایراد بودن کلمه است و منظور از شود.منظور از فصاحت کالم بيبالغت کالم  مطرح مي

 بالغت این است که کالم به مقتضای حال  مخاطب باشد.

م با مقتضای حال و ی کالعلم معاني به اصول و قواعدی  است که به یاری آن کيفيت مطابقه» 

ی آن آگاهي ی مقصود متكلم باشد، و فایدهشود؛ موضوع آن الفاظي است که رسانندهمقام شناخته مي

-( فصاحت در دو مورد کلمه و کالم بررسي مي 22: 2931صفا،« ) بر اسرار بالغت در نظم و نثر. 

بالغت در لغت به » گوید: يطور که علوی مقدم مشود؛ اما بالغت فقط مربوط به کالم است همان

توان آن را در معني رسایي است و مقصود از آن رسانيدن مقصود و غرض است؛ به همين جهت نمي

رساند. بنابراین مورد کلمه به کار برد؛ زیرا کلمه به تنهایي رسا نيست و مقصود کامل گوینده را نمي

( در اینجا به هر یک از این موارد  15: 2929علوی مقدم،« ) بالغت مختص به کالم و متكلم است. 

 شود:به طور مفصل پرداخته مي
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 فصاحت-2

فصاحت کلمه: کلمه ای فصيح است  که از عيوب خالي باشد. عيوب فصاحت در کلمه  -الف

: 2929عبارتند از تنافر حروف، کراهت در سمع، مخالفت با قياس، غرابت استعمال )ر. ش.شميسا،

 ( 291- 213: 2929(و )علوی مقدم،12

خورد. در بررسي اشعار مذکور از عيوب فصاحت کلمه بيشتر غرابت استعمال به چشم مي

 شود:جا تنها به این مورد پرداخته ميبنابراین در این

غرابت استعمال درصورتي است که گوینده کلمات مهجور چه عربي و چه فارسي را در کالم » 

(   12: 2929علوی مقدم، « ) شنونده یا خواننده مشكل شود.  ای که دریافت معني برایبياورد، به گونه

خواهند به فارسي سره بنویسند یا از باب تفاضل به ی کساني که مياین عيب به طور معمول در نوشته

-بحث غرابت استعمال مربوط به سبک» شود. آورند دیده مياستعمال لغات عربي نامأنوس روی مي

ی زبان معياری وجود داشته است . با توجه به زبان معيار قرن پنجم، باز اشناسي است و در هر دوره

 (    292: 2929شميسا،« ) بسياری از لغات دیوان منوچهری غرابت استعمال دارند. 

 گلچينان به غارت سوی او بود مقراضوبو بود               در این چمن هر سو گلي خوش رنگ

 (  255: 2931) سبزواری، 

 مرفقبو و زنبق                    طوفان به خون آلوده دستش تا به عام الله و شب در قتل

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 

 ای برادر     شب را کنم در بند و زنجير ای برادر تنویرخواهم شوم تندر ز 

 ) رحمدل: همان(

 ذلت دست ناپاك منافق جوفدر         شب بود و عرفان بود و شوق خيل عاشق      

 ) رحمدل:همان( 

 الهي بينيد سرادقفروز ایمان نگرید          تندیس قندیل جهان

 (95: 2933) گلشن کردستاني،

 صلصالنخوانند کل ای شگفتا تيره شد رنگ گالن              نوحه مي

 ( 92: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 مستحيلپر خود را کرده در خون جبرئيل        قدسيان در خوف وخشيت 

 ) عزیزی:همان(                   
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 شكن گردی خليليمردی چه مردی، بت      نبيليمردی چه مردی، ایزدی مردی، 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 شبی  در کاسه خورد مغز اخترانشب             مي ی دیو سياهي مظهر تلواسه

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

 تا مدح سپيده گفت با سرخي خون             تشریف بلند آفتابش دادند

 ) مشفق کاشاني:همان(                              

ز هر شود که کالم ) متن یا جمله ( خالي افصاحت کالم:  فصاحت کالم وقتي ایجاد مي -ب

(    292: 2929عيبي باشد. عيوب کالم عبارتند از: ضعف تأليف ، تعقيد لفظي، تعقيد معنوی ) شميسا،

البته علوی مقدم ضعف تأليف و تعقيد لفظي را چون بسيار به هم نزدیک هستند در یک مورد بيان 

 ( 11: 2929کرده و عالوه بر این موارد تنافر کلمات را نيز افزوده است. ) علوی مقدم،

آن است که بافت و ساخت کالم در هم ریخته و مغشوش و » ضعف تأليف و تعقيد لفظي:  

-مبهم باشد و با موازین نحوی مطابقت نداشته باشد و از این رو بدان مخالفت قياس نحوی نيز مي

خيص شود که شنونده یا خواننده  نتواند اجزا و ارکان کالم را از هم تشگویند. این مسأله باعث مي

داند؛  اما در ( شميسا نيز تعقيد لفظي را همان  ضعف تأليف مي 11: 2929علوی مقدم،« ) دهد. 

در ضعف تأليف بيشتر نظر به حال اجزا داریم که در جای خود قرار » گوید: تفاوت این دو مي

لفظي از جمله نگرفته اند اما در تعقيد لفظي  به معنای کالم توجه داریم که در ابهام ناشي از مسایل 

ضعف تأليف است.  کالمي که ضعف تأليف دارد معموالً تعقيد لفظي هم دارد اما بعيد نيست کالمي 

اما ،طور بعيد نيست کالمي  تعقيد لفظي داشته که ضعف تأليف داشته باشد اما معقد هم نباشد، همين

دن این دو مورد نگارنده (  با توجه به نزدیک بو 292: 2929شميسا،« ) ضعف تأليف نداشته باشد. 

 ها را باهم ذکر کرده است:این دو را یكي دانسته است و نمونه

 عهدی چنين پرخاشگر مردی به پا خاست        چابكسواری از دل گردی به پا خاست 

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 صفتِ مربوط به کدام کلمه است.« چنين » در این بيت، معلوم نيست، 

 به جان و تن فكندند         خود را سبک در دامن دشمن فكندندمان کشتند و آتش

 (  255)همان: 

 در این بيت، فاعل هر دو مصراع یكي نيست.

 از دوست دشمن را به دانش نازموده               در حكم دشمن دشنه بر یاران گشوده
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 (  255)همان: 

 در این بيت، معني مصراع اول به درستي مشخص نيست.

 کفر مجسم را نهاده نام اسالم                پا بنهاده در دامی الفاظ نهبا دا 

 (  255)همان: 

 باشد. مي« دام گستردن » است، در این بيت « اسير شدن » که در اصل « پا بنهاده در دام » معني 

 انداند      رزقشان نزد خدا سرخوش و پيراستهشهدا عرش خدا شمع و گل آراسته

 (55: 2932،)حدادپور

عرش » قبل از « ی در حرف اضافه» در این بيت، چند حذف وجود دارد که عبارتند از حذفِ 

که باعث سخت شدن مفهوم « رزقشان نزد خدا » در مصراع دوم بعد از « این است که » و فعل « خدا 

 بيت شده. 

 تن یاد از جمع فداکار، ره دین و وطن          خادم ملت و عشاق فدای سر و

 )حدادپور: همان(

 نامفهوم است.« بندی جمله» مصراع دوم این بيت نيز از نظر 

 بهر خود برتری از راه جنایت طلبي          جز خيانت به وطن هيچ نباشد هدفي

 )حدادپور:همان (

باشد که تنها برای مي« هدفت » ، «هدفي » ی در پایان مصراع دوم این بيت نيز، منظور از واژه

 به این صورت آمده است و معني نداردوقافيه نيزایراددارد.« قافيه » حفظ 

های گزاف و تخيالت دور و دراز و اشارات مبهم به دقایق علومي کالم بر اثر اغراق» تعقيد معنوی: -

از قبيل نجوم و طب یا آداب و رسوم و ... مبهم و پيچيده شود.... در تعقيد معنوی پيچيدگي بر سر 

 ( 299: 2929شميسا،« ) نيست؛ بلكه ارتباط معنایي الفاظ و اجزاء کالم مبهم است.  مسایل لفظي

 است امامبرخيز که موقع قيام است                          دل خسته ز سوگ تو 

 (21: 121297ش 2937) اميني،روزنامه اطالعات،تير        

 شود.ارتباطي دیده نمي و دیگر اجزاء جمله هيچ« امام » ی جا، بين کلمهدر این

 انداند               رایت کشور خود بام برافراشتهدر ره عدل و والیت که به پا خاسته

 ( 55: 2932)حدادپور،

 در مصراع دوم این بيت هيچ ارتباطي با دیگر اجزای جمله ندارد و غير ضروری« بام » ی واژه

 .است
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ی آن است. در واقع شاعر و نویسنده هرگونه رندهگر فكر و ذهن نگاج (  فكری: هر اثری بيان

ای شاعران و نویسندگان با آفریند. در هر دورهگونه آن اثرش را ميبيند، به همانکه دنيای بيرون را مي

توجه به شرایط محيطي، دیدگاه تقریباً مشترکي نسبت به اطراف خود دارند؛ به عبارت دیگر در هر 

ی دفاع مقدس نيز، مسائلي فكری ترکي رواج دارد. درشعر دورههای فكری مشای مضموندوره

های عرفاني و دیني، عشق به وطن و خداوند، تحقير دشمن، اميد به آینده و ... با همچون مضمون

-هایي از اشعار پرداخته ميهای فكری و ذکر نمونهجا به این مضمونبسامد باالیي رایج است. در این

 شود: 

 عرفان

های شاخص ادبيات ایراني این است که غني از مفاهيم و مضامين عرفاني است. این از ویژگي

طور که ناپذیر ادبيات منظوم و منثور ماست و پيوندی گسترده با شعر دارد. آنمضامين، جزء جدایي

ی مفاهيم و مضامين دهد که در برگيرندههایي تشكيل ميبخش عظيمي از ادبيات منظوم ما را سروده

 باشند.ني ميعرفا

گيرد. یكي از مضامين آن، ی گوناگوني را در بر مياشعار مورد بررسي، مضامين و محتواها

باشد. اصطالحات و مضاميني چون: عشق به خالق مضامين عرفاني است و ابعاد مهم این اشعار مي

جا به در این هستي، ایثار، معراج، عروج، توکّل، یقين، وصال و ... مورد توجه شاعران بوده است.

 شود:ها در اشعار مورد بحث پرداخته ميهایي از آنتعریف هرکدام از این اصطالحات و نمونه

 عشق و جنون:-2

شود که یكي از مضامين عارفانه عشق است. این مضمون به دو نوع زميني و آسماني تقسيم مي

« عشق » در عرفان و تصوف  گيرد.ی عرفاني آن را در بر ميعشق آسماني ) عشق به خالق ( جنبه

ی عشق مایه» ی سلوك است.  سجادی در تعریف عشق گفته است: دومين مرحله از هفت مرحله

اند های بسيار کردهاصلي و جوهر حقيقي عرفان مخصوصاً عرفان اشراقي است که برای آن تعریف

: 2925سجادی، « ) چک است. اند که آن گياه پيوغالباً در تعریف و تفسير عشق آن را از عشقه گرفته

ی افالطون عقيده دارد که درك عالم و حصول معرفت برای انسان، به اشراق است که مرتبه( »  122

 (  122همان: « ) رساند، عشق است. ی سلوك که انسان را به این مقام ميکمال علم است و مرحله

دهد. وی بعضي از پاالیش مي داند که وجود آدمي راکاشاني عشق به خالق هستي را آتشي مي

عالمات این عشق عرفاني را روی گرداندن از دنيا و آخرت، تنها به حسن محبوب توجه کردن، 



229 
 

شود، اشتياق به ذکر معشوق، اطاعت از اوامر و نواهي و چه باعث وصال به او ميدوست داشتن آن

 ( 521-522: 2971داند. ) کاشاني، ی جمال حق ميحيرت از مشاهده

شود. آن را راه و دانند که هرکس حاضر به ورود به آن نميشاعران عشق را از منازل سختي مي

های این راه هراسي نداشته باشند و به خطرات آن تسليم شوند. دانند که از دشواریی مرداني ميشيوه

اند. آنان گذاشته های راه، به این وادی قدمدانند که بدون هراس از سختيآنان، رزمندگان را کساني مي

بينند که طناب دار کشته شدن در راه معشوق را را همچون منصور حالج، سمبل عشق عرفاني، مي

 پيوسته بر دوش دارند و هرگز از عشق محبوب خویش سير نگردند.

اندیش در فكر در اشعار مورد بحث به تقابل عقل و عشق، اشاره شده است. عقل مصلحت

گردد. این عاشق است سپردن به خطرات راه عشق نمياست و حاضر به تنگری برای خویشتن چاره

دانند که زبان شود. شاعران، شهيدان را عاشقاني ميکه حاضرميشودبه خطرات راه تسليم گردد. مي

اندیش توجهي ندارند.عشق  به ها قاصر است و در راه عشق به عقل مصلحتعقل از توصيف آن

کند. کند و عاشق را غرق در معشوق ميبه جنون ناشي از عشق، مبتال ميخالق هستي، گاهي عاشق را 

ی کنند. آنان با مشاهدهدر اشعار مورد بررسي، از این اصطالح عرفاني برای وصف شهيدان استفاده مي

کنند. چنين هستي خویش را ایثار ميدانند که ایناز خود گذشتگي شهيدان، آنان را مجنون خداوند مي

 باشد:گر این موضوع ميال بيت زیر بيانبرای مث

 شد جهانگير             از هر لبي بشنو، سرود هفتم تير بازانعشقاینک حدیث 

 ( 255: 2931)سبزواری،

 

 وار رفتن، موسيعشقرخصت دیدار جستن، لن تراني ناشنودن      در رضای حق به طور 

 (252)همان: 

 دور از صحبت از اغيار رفتن عشقت     در نماز در خون جبين خوردن پي غسل شهاد غوطه

 (253)همان:

 

 

 جست گفتم:  ليليطفل عقل از من نشان کوی 

 رفتن سارمجنونکس نيابد ره بدین در جز که                                                     

 ( 252)همان:
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 حالج راندندتا  عشقبا ذوالجناح نور تا معراج راندند     تا وعده گاه 

 (253)همان: 

 در محبس گرفتند    تا اسم اعظم را زشيطان پس گرفتند عشقرا به بند « من » 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) رحمدل، ویژه     

 امضا، آن شب آری      جانشان آکنده از عطر خوش خلد برین شد عشاقشد شهادتنامه ی 

 )مشفق کاشاني:همان (

 ی تابناك الهامنوشتند    از چشمه عشقالل رفتند ز

 (  293: 2932) مرداني،          

 نامش بود عاشقيی ما    مردی که تبار حق گویان گذشت از کوچهحق

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي                           

 شوق

شوق بعد از محبت » گوید: ادی ميشوق در عرفان یكي از احوال عارف یا سالک است. سج

-عبداهلل انصاری مي( و در تأیيد این مطلب به نقل از خواجه  21: 2925سجادی، « ) شود. حاصل مي

ی شعاع آن از نيران محبت خيزد و بوی عود و جود از احتراق شوق آتشي است که شعله» گوید: 

اشق را بيقرار او سبب طلب است اگرچه طلب ی انتظار خراب کند و عی افتراق برانگيزد، قاعدهچهره

سبب است، اوست راهبر به کوی محبت و آبخور جوی محبت که جيحون مهر به جوش آرد تا بي

 ( 21-22: 2925سجادی،)« عاشق را در خروش آرد. 

-ور ميداند که در وجود عاشق، برای لقاءاهلل شعلهعزالدین محمود کاشاني عشق را آتشي مي

کند. یكي از آن را شوق شناسد. وی شوق را به دو قسم تقسيم ميا الزم صدق به حق ميگردد و آن ر

-محبّان ادراك صفات محبوب و دیگری را شوق محبّان ذات، برای رسيدن به قرب و وصال حق مي

 ( 222: 2971کاشاني، « ) داند. 

ای وصف شهيدان که توان این مضمون را مشاهده کرد. آنان از این مضمون بردر این اشعار مي

گيرند. ابيات زیر دارند، بهره مياند و با اشتياق در سير به سوی او گام برميمشتاق محبوب خویش

 باشند.گر این مضمون ميبيان

 به دیدن یار شعفو  شوقرفتند بهشتيان مظلوم                                با 

 ( 91: 2931ماه نامه جمهوری اسالمي، تير) مرداني، ویژه      
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 لقاءاهلل و وصال حق:

 لقاء و وصال حق از دیگر مضامين عرفاني است که در متون عرفاني به کرّات دیده ميشود.

شود که به صورت آدم، سجادی، لقاء را عبارت از ظهور معشوق، چنان که عاشق را یقين حاصل مي 

ی حق را مشروط به فنا شدن در اهده( کاشاني، مش 327: 2923سجادی، « ) ظهور کرده، آورده است. 

 ( 221: 2971داند. ) کاشاني، تعالي و باقي شدن به بقای او ميوجود باری

در اشعار مورد بحث، شاعران لقاء و وصال به حق را از دیگر مضامين عرفاني اشعارشان قرار 

ي، فنا کرده و در دانند که هستي خویش را در وجود خالق هستدهند. آنان شهيدان را کساني ميمي

اند. در ابيات زیر به چند نمونه از این برابر این عمل خویش، به وصال و دیدار معبود خویش، رسيده

 شود: مضمون اشاره مي

 به دیدار گلستان رفتندرو چو ابراهيم         زجان گذشته ميان آتش و خون سرخ

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي       

 سر جدا، پيكر جدا، در محفل دلدار رفتن     در لقای یار رفتنای خوشا با فرق خونين 

 (255: 2931)سبزواری،

 وار رفتنلن تراني ناشنودن      در رضای حق به طور عشق، موسي رخصت دیدار جستن

 (253)همان: 

  ر رفتنتا به کوی یاگر رسد زهر غرامت از سبوی دوست خوردن      ور رسد تير مالمت 

 (257)همان:

 

 به دیدن یاررفتند بهشتيان مظلوم                                    با شوق و شعف 

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه ) مرداني، ویژه      

 ایثار در راه عشق

های وجود آدمي ایثار و ترجيح دادن دیگری بر خود در راه رضای خالق هستي، از فضيلت

شناسد. وی داند وآن را بخشش بدون توقع جبران ميت. کاشاني، یكي از انواع بذل را ایثار مياس

گذرند. ایثارکنندگاني که در راه حق از مال خویش مي -2کند: ایثارکنندگان را به چند گروه تقسيم مي

دنيا را ارزشي  ایثار کنددگان حظوظ اخروی، چون -2ایثار کنندگان حيات.  -9ایثارکنندگان جاه.  -1

 ( 923-922: 2971کاشاني، « ) شوند که ایثار بدان ارزشي داشته باشد. قایل نمي
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( در اشعار  197: 2922داند. ) هجویری، ترین ایثار را ایثار به جان و حيات ميهجویری، بزرگ

خویش  قرار معشوقمورد بررسي نيز به این ایثار اشاره شده است. شهيدان عاشقاني هستند که بي

هایي از این مضمون در اشعار جا به نمونهکنند. در اینهستند و در این راه جان خود را فدای او مي

 شود:مورد بحث اشاره مي

 به دیدار گلستان رفتند زجان گذشتهرو چو ابراهيم              ميان آتش و خون سرخ

 ( 31:91)مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي

 ، در محفل دلدار رفتنسر جدا، پيكر جدافرق خونين در لقای یار رفتن        ای خوشا با 

 (253: 2931)سبزواری،

 در نماز عشق دور از صحبت اغيار رفتن    غسل شهادت غوطه در خون جبين خوردن پي

 (257)همان: 

 اندآب حيات از بر شمشير خورده                   اندآنان که حلق تشنه به خنجر سپرده

 (  91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه )حسيني، ویژه     

 

 اهریمن ما و من شكستند                               شهادتی خواندند ترانه

 (  293: 2932) مرداني،            

 را ایثارخبر کن به شيوه جلودار را                    که بردند الگوی 

 ( 21: 12129ش2973ساری،روزنامه اطالعات،تير) براتي خوان     

 و فدا ایثاری گر جلوهنور هفتاد و دو اختر شده تابان به سماء             تا ابد جلوه

 ( 55: 2932)حدادپور،

 سان نمودند     تا شمع محفل عشق گردد بسي فروزانجان را نثار معشوق پروانه

 ( 252: 2931)سبزواری،

 علقاتتجرید و رهایي از ت

تجرید در معني مجرد شدن یا جدا شدن از هرچيزی است. کاشاني، مراد از تجرید را از نظر 

داند. وی مجرد حقيقي را ظاهر، ترك اعراض دنيوی و از نظر باطن، نفي اعراض اخروی و دنيوی مي

اه داند که در برابر ترك اعراض دنيوی، طالب عوضي نباشد؛ بلكه هدف او تقرّب به درگکسي مي

 ( 229: 2971الهي باشد. ) کاشاني، 
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اهلل به معني خالي شدن قلب و سرّ سالک از ماسوی» گوید: االنس جامي ميسجادی به نقل از نفحات

 ( 112: 2923سجادی، « ) چه موجب دوری بنده از حق است، از خود دور کند. است. باید آن

مادّی و نفساني که مانع سير انسان به در اشعار مورد بحث، به ) من و ما( که همان تعلّقات 

 شود اشاره شده است؛ مانند:سوی حق،مي

 شكستند ما و منی شهادت                               اهریمن خواندند ترانه

 ( 293: 2932) مرداني،             

 را به بند عشق در محبس گرفتند             تا اسم اعظم را ز شيطان پس گرفتند من

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) رحمدل، ویژه     

 اندانداخته  مناز بام بلند شک به نيروی یقين                     در گور زمان بت 

 (255: 2931) سبزواری، 

 معراج و عروج:

 ترین معراج، معراج پيامبر اکرم است. در آن شب پيامبر به نهایت قرب الهي رسيد. اینمهم

الّذی اسری بعبده ليالً من المسجد الحرام  سبحان» موضوع در قرآن به این صورت بيان شده است: 

 اصطالح عرفاني معراج، نيز یادآور معراج پيامبر اکرم است.«. الي مسجد االقصي 

ی داند. وی به نقل از عزیزالدین نسفي، دربارهسجادی عروج را صعود جسماني و روحاني مي

آیند تا به حد خود آورد: جسم و روح هر دو ترقي و عروجند و به مراتب برمينين ميچعروج این

رسند. عروج اهل تصوف، از آن است که روح سالک در حال صحت و بيداری از بدن سالک بيرون 

 ( 572: 2923آید. ) سجادی، 

تند که با رود. شهيدان کساني هسدر این اشعار این اصطالحات برای وصف شهيدان به کار مي

 اند؛ مانند:شهادت و گذشتن از خویش در راه حق، به مقام عروج و معراج به حق رسيده

 گاه عشق تا حالج راندند راندند                   تا وعده معراجبا ذوالجناح نور تا 

 ( 255: 2931)سبزواری،

 هست ، هستند تا نور زمانه                              ی نوررفتند به سوی چشمه

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه ) مرداني، ویژه      

 رضا

هفتمين مقام از مقامات صوفيان و عرفا، مقام رضا است که بعضي از صوفيه مخصوصاً صوفيان 

 اند. شمارند و گروهي هم آن را از مقامات شمردهخراسان آن را از احوال مي
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سه چيز از عالمت رضا بود، دست بداشتن اختيار پيش » گوید: سجادی به نقل از ذوالنون مي

( همچنين  125: 2925سجادی، « ) از قضا، نایافتن تلخي پس از قضا و یافتن محبت اندر وقت بال. 

ی محبت است و هرکه در مقام رضا ساکن شد از رضا ثمره» گوید: وی به نقل از کاشفي چنين مي

شود که حضرت تعالي این مرتبه و مقام بدین حالت بينا مي ی حسد برست، چه عارف دردغدغه

شأنه در قسمت غلط نكرده است و هر که را هر چه باید داده؛ پس طوعاً بدان رضا باشد و بر داده و 

 )سجادی: همان (« ی حق اعتراض نكند و هرچه در عالم واقع شود بر وفق رضای خود بيند. فرستاده

 وار رفتنحق به طور عشق، موسي رضایي ناشنودن      در رخصت دیدار جستن، لن تران

 (255: 2931)سبزواری،

 یقين

وقتي سالک با چشم دل حق را مشاهده کرد و نور حق در دلش تابيد و از خود فاني و در حق 

-رسد. قشيری در تعریف آن ميگاه به یقيين ميباقي شد و از هرچه رنگ تعلّق است آزاد شد، آن

ن علمي بود از حق که در دل پيدا شود و این لفظ اشارت است به آن که یقين مكتسب یقي»  گوید: 

 ( 55:  2953قشيری، « ) نيست. 

 انددر گور زمان بت من انداخته                     یقيناز بام بلند شک به نيروی  

 ( 253: 2931) سبزواری، 

 قدسي:

 د جان در جسم ایرانپير جماران    خون تو بازآور قدسياز فيض نفس 

 ( 252)همان:

 در خوف و خشيت مستحيل قدسيانپر خود را کرده در خون جبرئيل    

 ( 92: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 مرید و مراد/ عارف و پير/ سالک و سلوك:

 خمين خالص پير مریدسالک سرداده بر سلک حسين                    ای  

 ) عزیزی:همان(                   

 

 ایای                      مرد راهي از تعصب رستهحق وارسته سلکعارفي در 

 ( 21: 12129ش73) طباطبایي،روزنامه اطالعات 
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 جماران         خون تو بازآورد جان در جسم ایران پيراز فيض نفس قدسي 

 (  252: 2931) سبزواری، 

 مجاهد       آه از سپهر ما رفت آن کوکب درخشان  عارفر ما رفت آن وای از دیا

 ( 253)همان:                                                                                    

 و عامي ستم آغاز کردند عارفدزدانه آهنگ خيانت ساز کردند                بر 

 (  252)همان:           

 بازو توان هموار رفتنکه بتوان بي غم پا، ره سپردن    سينه بر موجي که بي راهيپویه در 

 ( 31)همان: 

 

 گه به خاك تيره خفتن گه فراز دار رفتن    منزل به منزلدهد عاشقان را عشق فرمان مي

 (257)همان:

 وصال: 

 است.« رسيدن به خداوند و معنویت » ، «وصال » منظور از 

 سيزده با سيصد از تو شد حصول              وصولشده قبل از  لواصعارف 

 ( 92: 2931) عزیزی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه               

 اندهارا شمردهثانيه وصلرخان در هوای یار            تا روز شمار اللهاین بي

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه )حسيني، ویژه

» و ... « سبو » و وسایل مربوط به آن مانند « شراب » اب/ سبو/ صراحي و ...: منظور از  شر

 ناشي از عشق به خداوند است.« مستي 

 دوست خوردن     ور رسدتير مالمت تا به کوی یار رفتن سبویگر رسد زهر غرامت از 

 (253: 2931) سبزواری، 

 هو هو زد و از عرش جوابش دادندنابش دادند               یبادهاز کوثر حق 

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي                           

 در دست ما بود و شكست   زورق هوش و روان در گل نشست ملجام 

 ) عزیزی:همان(                   

 حق:-

 وار رفتنق، موسيبه طور عش حقرخصت دیدار جستن، لن تراني ناشنودن      در رضای 
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  ( 31: 2931) سبزواری، 

 زیر و بم آوازشان حق حقچون اولياء بال و پر پروازشان حق    چون مرغ 

 (91: 31)حسيني،ویژه نامه جمهوری اسالمي

 ایای    مرد راهي از تعصب رستهوارسته حقعارفي در سلک 

 (22: 12129ش73) طباطبایي،روزنامه اطالعات

 نابش دادند    هو هو زد و از عرش جوابش دادندی باده حقاز کوثر 

 (91: 31)مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي

 ی ما    مردی که تبار عاشقي نامش بودگویان گذشت از کوچه حقحق

 ) مشفق کاشاني: همان(                              

 ات عرفاني هستند.از کل ابيات دارای اصطالح«  %93/15» طبق بررسي انجام شده، 

 حالت روایي بودن شعر-

 شود و حالت روایي دارد:از حميدی سبزواری با این ابيات شروع مي«ای دلگير قصه»شعر 

 ای بر ماجرای تير دارمنامهای دلگير دارم                  غمحالي برادر قصه

 اد و دو گل از گلستانياز ماجرای تير دارم داستاني                           تاراج هفت

 شرح زمستاني به تابستان رسيده                         آفت به سرو و الله در بستان رسيده

 (  251: 2931) سبزواری، 

 حالت روایي دارد و با این ابيات آغاز شده:« سواران عشق تک» به نام (« قادر طهماسبي » شعری از 

 حدیث سرافرازی راستان               داستان    بخوان با من ای یار هم

 های این باغ راآوا بخوان قصه ی داغ را               که چيدند گلهم

 نامه ی پاسداران عشقسواران عشق              شرفبخوان قصه ی تک

 به نام پرآوازه ی هفت تير                   ز داغ شهيدان سراغي بگير...

 (91: 31جمهوری اسالمي)طهماسبي،ویژه نامه  

 اميد به آینده-

 کاران بدفرجام ما را نيست باکي                روزها نوروز ما، گر اربعين در اربعين شدای سيه

 ) مشفق کاشاني:همان(         

 منافق              چه روشن بود فردای بهشتي« روز » اگرچه تيره شد 

 ) مقدسي: همان(          
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هفتاد » ی کربال، نيز همانند واقعه« هفت تير » ی کربال و اربعين: با توجه به اینكه در واقعهاشاره به -

وجود دارد، بسياری از « شهادت » به شهادت رسيدند، و در هر دو واقعه، موضوع بزرگ « و دو تن 

« کربال » ح یا اشاره به اند. بنابراین تلميتشبيه کرده« ی کربال و عاشورا واقعه» شاعران این واقعه را به 

-هایي از این مورد بيان ميجا نمونهدر این اشعار با بسامد باالیي، وجود دارد. در این« عاشورا » و 

 شود:

 های خون شما بهترین جوابدر امتداد پرسش تاریخي حسين            فواره

 (      91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه       

 جا کربال شدشد                 هرجا زميني بود آن« ال » هاشان سرود سرخ تا ورد لب

 ) حسيني:همان(

 گاه عشق تا حالج راندندبا ذوالجناح نور تا معراج راندند           تا وعده

 ) حسيني: همان(

 تاریخ دوباره کرد تكرار                   هنگامه کربالی دیگر

 شق خدایي                          شد کشته به نينوای دیگرهفتاد و دو عا

 (293: 2932) مرداني،           

 در سوگ حسينيان عاشق          گل خيمه به وادی عدم زد

 ) مرداني: همان(           

 باز هفتاد و دو تن را ای عزیزان اربعين شد              باز یاد کشتگان کربال با ما قرین شد

 (91: 31) مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي       

 یادآور شهادت عباس و اکبرم        

 خونم بریخت دشمن این خلق پایدار 

 (22: 12129ش73) طباطبایي،روزنامه اطالعات  خونم نگاه دار....      

 سالک سر داده بر سلک حسين       ای مرید خالص پير خمين

 ( 92: 2931ی، ویژه نامه جمهوری اسالمي، تير ماه ) عزیز              

 جمع هفتاد و دو تن رهرو اصحاب حسين                جان نثار ره اسالم و ره پير خمين

 ( 55: 2932) حدادپور،

 های قرآني و پيامبرانداستان-

 نوحي اگر آراست توفاني دگر را            باری به دست آورد سكاني دگر را
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 ( 252: 2931ی، ) سبزوار

 موسای دیگر بر صف فرعونيان تاخت            در نيل قدرت آن ظلومان را نگون ساخت

 جا به سوی ملک ایمن رهبری کرددر تيه حيرت قوم خود را یاوری کرد              زآن

 سامانشان بخشيد و از نكبت رهانيد از محنت فرعونيانشان وارهانيد                  

 ( 252: 2931) سبزواری،         

 بر جای موسي سامری را برکشيدند   خط نفاق و فتنه بر دفتر کشيدند      

 ای را عهد و پيمان تازه کردند                      او را به سالوسي بلندآوازه کردندگوساله

 تندرفتند و عهد خویش بر گوساله بس موسي خطان را تهمت و بزغاله بستند            

 ( 259)همان: 

 پروری را بار دیگر عهد بستندشكن عهد ارادت را شكستند                 بتبر بت

 ( 252)همان: 

 وار رفتنتراني ناشنودن            در رضای حق به طور عشق، موسيرخصت دیدار جستن لن

 (255)همان: 

 بود از صورتش هراسانآن کس مهربان بود همچون علي به مسكين    آن کس که خصم دون 

 (253)همان: 

 بشنو از آن شهيدان فزت و رب کعبه                        چون از ازل ببستند با الیزال پيمان

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  )مدني کاشاني، ویژه     

 اندبار امانتي که فلک در نتافتش          بر دوش جان نهاده در این راه برده

 ) حسيني: همان(           

 

 چابک براق عاشقي را زین نهادند                  پا در رکاب باره دیرین نهادند

 ) حسيني: همان(

 گاه عشق تا حالج راندندبا ذوالجناح نور تا معراج راندند              تا وعده

 ) حسيني: همان (

 اسم اعظم را ز شيطان پس گرفتندمن را به بند عشق در محبس گرفتند           تا 

 ) رحمدل: همان(          

 رو چو ابراهيم             ز جان گذشته به دیدار گلستان رفتندميان آتش و خون سرخ
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 ) مشفق کاشاني: همان(          

 ای ید بيضای موسای زمان                 وی دم جانبخش عيسا در جهان

 :همان() عزیزی                   

 همره دشمن دین خائن قرآن کریم               قلب و دل تار و سيه النه شيطان رجيم

 (55: 2932)حدادپور،

-شخصيت« بزرگداشت » دشمن و « تحقير » و « توهين » تحقير دشمن: در برخي از این اشعار به -

 ال:شده است؛ برای مثو ... پرداخته« امام خميني » ، «بهشتي » هایي مانند 

 عهد زبوني روزگار ژاژخایي                       بوزینگان را اندر آن فرمانروایي

 ( 252: 2931) سبزواری، 

 مانند کرده است.« بوزینه » را به « دشمنان » در این بيت، شاعر 

 را باهنر، رجایيو  بهشتيکشتند مرداني کریم ونامور را                           چونان 

 (  255: 2931) سبزواری،                                                                          

 اند.مرداني بزرگ و کریم و نامور معرفي شده« باهنر » و « رجایي » و « بهشتي » در این بيت، 

 زد سكه خدای تو بنامت                                 خمينيای جان جهانيان 

 (21: 12129ش73يني،روزنامه اطالعات)ام

 صحبت شده است.« امام خميني » در این بيت، از مقام معنوی  

 پيشگان سيه دودمانشناسای فضلت نبود ای اسف       سيه

 ) یمين مردوخي کردستاني: همان (        

-سيه»  ،«دشمن » پرداخته شده و از طرف دیگر « شهيد » در این بيت، از طرفي به بزرگداشت 

 است.خوانده شده« دودمان پيشه و سيه

 خفت و خواری و درماندگي دور از یار   آخر عمر شدند دربدر از دار و دیار

 ( 55: 2932) حدادپور،

 اند.در این بيت نيز، دشمنان و منافقين، تحقير شده

 ای لعن همه دوزخي دار دگرصدر لعين عاقبت خویش نگر   شدهای بني

 ( 55) همان:

 صدر تحقير شده است.در این بيت نيز، بني

 سيرت و صورت و هم خوی چنان دام وحوش     عاقبت کار تو شد همرهي بوش چموش
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 ( 55)همان: 

 پرداخته شده است.« بوش » و « صدر بني» در این بيت به تحقير و توهين 

يز و خون آميختن فضای عرفاني با فضای حماسي در غزل: فضای حماسي، فضای نبرد و ست-

و ... « گردان » ، «سلحشور» ، «پاسدار » ، «سوار تک» ومرگ است. در چنين فضایي از کلماتي چون 

های پهلواني گيری از اسطورهشود که شاعر با بهرهشود. گاهي در اشعار مورد نظر دیده مياستفاده مي

ز واژگان درشتناك همراه با شاهنامه، مضامين حماسي عاشورا و ترکيب و تلفيق این دو و استفاده ا

واژگان غزل، در القای فضا و فرهنگ جبهه کوشيده و غزلي را رقم زده که در روزهای حادثه و 

 حماسه نقشي بزرگ در پویایي و ترسيم جریان جنگ و دفاع مقدس دارد؛ مانند: 

برای مثال و حماسه با هم آميخته شده است.« عرفان » از طهماسبي، « سواران عشق تک» در شعر 

 شود:ابياتي از این شعر آورده مي

 که بردند الگوی ایثار را  خبر کن به شيون جلودار را       

 ی پاسداران عشقنامهشرف  سواران عشق  ی تکبخوان قصه

 گذشتند مست از پله ی خاك دوش  پوش         دليران مرز شرف الله

 (  91: 31) طهماسبي،ویژه نامه جمهوری اسالمي

عرفاني « الله » و « عشق » ، «ایثار » های شود، در این ابيات واژهطور که مشاهده ميهمان

-آمده« پاسداران » و « دليران » ، «جلودار » ، «سوار تک» هستند و در کنار واژگاني حماسي همچون 

 اند.

مثال چند بيت از از رحمدل نيز حماسه و عرفان آميخته شده است. برای « مثنوی شهيدان » در شعر 

 شود:این شعر بيان مي

 بو و زنبق      طوفان به خون آلوده دستش تا به مرفقدر قتل عام الله و شب

 های خون کشيدند     خورشيد را از قلب شب بيرون کشيدندآوران تا نعرهنام

 ی دیرین نهادندچابک براق عاشقي را زین نهادند         پا در رکاب باره

 ء بال پر پروازشان حق          چون مرغ حق زیر و بم آوازشان حقچون اوليا

 گاه عشق تا حالج راندندبا ذوالجناح نور تا معراج راندند               تا وعده

 ( 91: 2931نامه جمهوری اسالمي، تيرماه  ) حسيني، ویژه

» ، «اولياء » واژگان گيری از این ابيات متوالي، از روایتي حماسي برخورداند و درضمن، بهره

 و ... به شعر رنگي عرفاني داده است.« عشق » ، «نور » ، «الله » ، «براق » ، «حق 
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 انداند             بر لشكریان دیو شب تاختهکه ز خون خود کفن ساختهآنان

 انداز بام بلند شک به نيروی یقين                   در گور زمان بت من انداخته

 ( 293: 2932)مرداني،         

و ... را در کنار « تاختن » ، «لشكریان » در این دو بيت نيز، شاعر واژگان حماسي همچون 

 آورده است.« من » و « یقين » ، «شک » مفاهيم عرفاني همچون 
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 تیر7نمونه هایی ازسروده های شاعران پیرامون واقعه ی

 شعر اول

 دلگیر ایقصه

 ای بر ماجرای تير دارمغمنامه حالي برادرقصه ای دلگير دارم

 تاراج هفتاد ودوگل از گلستاني از ماجرای تير دارم داستاني 

 آفت به سرو و الله در بستان رسيده شرح زمستاني به تابستان رسيده 

 شرح ررررغمي بر انهدام آشياني ای در کارواني شرح ظهور فتنه

 ام وای جدایيبشنو ز نقش خامه ر سوگ و شادی همنوایي ای بامنت د

 اینک برادراین تو،وین غمنامه ی من بشنو حدیث درد من از خامة من 

 از قير گون عهدی، سيه شامي که بگذشت                     یاد آرمت شرحي ز ایامي که بگذشت

 ست، شاه و شحنه در کار خيانتهمد                       عهدی چه عهدی، گرم بازار خيانت

 عهد کساد علم و ایمان و فضيلت                        عهد رواج جهل و تزویر و رذیلت

 درد مردمعهد قبول درد، از بي                                 عهد نزول مرد از نامرد مردم

 ینگان را اندر آن فرمانروایيبوز                                عهد زبوني روزگار ژاژخایي

 آزادگان را تير حسرت بر جگر بود                    عهدی که آزادی اسير زور و زر بود

 جستاین گله دفع گرگ را از شير مي            جستزخم جماعت مرهم از شمشير مي

 نو در بغل داشتدانش ز رنج جهل زا                            بيمار آزادی تمنای اجل داشت

 چابكسواری از دل گردی بپاخاست             عهدی چنين پرخاشگر مردی بپاخاست

 مردی چه مردی، بت شكن گردی، خليلي               مردی چه مردی، ایزدی مردی، نبيلي
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 باری به دست آورد سكاني دگر را                    نوحي اگر آراست توفاني دگر را

 در نيل قدرت آن ظلومان را نگون ساخت         ر صف فرعونيان تاختموسای دیگر ب

 زآنجا به سوی ملک ایمن رهبری کرد            در تيه حيرت قوم خود را یاوری کرد

 سامانشان بخشيد و از نكبت رهانيد                    از محنت فرعونيانشان وارهانيد

 وز سعي موسای زمان حاصل گرفتند           حالي که در کوی امان منزل گرفتند

 تا نگسلد اسالم را از قوم پيوند                   ای چنداز نخبة فرزانگان آزاده

 آزادگي را نكته بر دفتر نوشتند                  رفتند و قانون وال را بر نوشتند

 گردن نهادندفرمانبری را رشته بر             قوم از پي رهبر به قانون تن نهادند

 راهي به رمز فتنه جویي باز کردند             بدگوهراني خود سری آغاز کردند

 بر جای موسي سامری را بر کشيدند            خط نفاق و فتنه بر دفتر کشيدند

 او را به سالوسي بلند آوازه کردند        ای را عهد و پيمان تازه کردندگوساله

 رفتند و عهد خویش بر گوساله بستند       اله بستندموسي خطان را تهمت و بزغ

 رفتند و عهد خویش بر گوساله بستند           با ساده اندیشان فسون بسيار کردند

 با قوم موسي بر سر پيكار و کين شد          آن سامری اندیشه تا مسندنشين شد

 هشناسان دام بنهاددر رهگذار ر                 در راه تزویر و خيانت گام بنهاد

 هر سو دروغ تازه ای در انجمن گفت         با حيله و ترفند در هر کو سخن گفت

 دود شقاوت از سر کاشانه برخاست         دست نفاق آمد وفاق از خانه برخاست

 راه نفاق و دشمني هموار گردید                    قوم منافق با معاند یار گردید

 نقشي به سودای سر بيگانه سازند              را ویرانه سازند رفتند تا این خانه
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 ما را بيازردند و خود فریاد کردند                     رسم خيانت در وطن بنياد کردند

 با تيغ دشمن در مصاف یار رفتند                        در یوزگي را بر در اغيار رفتند

 بر باد شد صدق و صفا و همدميشان                  شاناز یاد شد مهر و وفا و مردمي

 بت پروری را بار دیگر عهد بستند                  بر بت شكن عهد ارادت را شكستند

 با نام خلق آنگه به ميدان ایستادند                      فرمان دشمن را به فرمان ایستادند

 وان سامری را دکه حيلت فروبست          الحول خوان موسي عصا بگرفت در دست

 بر پارسایان از قفا خنجر کشيدند              وان سامری کيشان به عصيان سرکشيدند

 بر عارف و عامي ستم آغاز کردند                           دزدانه آهنگ خيانت ساز کردند

 مردی ستودندوین رهزني را در خط                    بستند چشم و چشمة آتش گشودند

 هر سو به گلچيني و غارت در فزودند                  هفتاد و دو گل از گلستان رادر ربودند

 مقراض گلچينان به غارت سوی او بود         در این چمن هر سوگلي خوش رنگ و بو بود

 از هر چمن فریاد درد و داغ آمد                  گویي که باد مهرگان در باغ آمد

 چونان بهشتي و رجائي، باهنر را                    ند مرداني کریم و نامور راکشت

 خود را سبک در دامن دشمن فكندند            مان بجان و تن فكندندکشتند و آتش

 جاهل جواناني گرفتار جواني                         آوخ ز نادانان دریغا ار نداني

 در حكم دشمن دشنه بر یاران گشوده             مودهاز دوست دشمن را به دانش ناز

 قوم منافق را مجاهد نام کرده               زهری به پندار عسل در کام کرده

 کفر مجسم را نهاده نام اسالم                      با دانة الفاظ پا بنهاده در دام

 کامة مقصود دیدهمطرود را با                 منحوس را در جامة مسعود دیده
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 نشنوده جز غوغای آن بيهوده گورا               گردن نهاده حكم هر دیوانه خو را

 جاهل ز جهل خویشتن غافل مبادا           دردیست درد جهل،کس جاهل مبادا

 کور است چشمي کو نبيند عيب خود را                      خرد راپندار دانایي مبادا بي

 سر در خط نامرد مردان هشته طفالن       م ازین گمگشته طفالندردیست بر جان

 نامرد مردی را به غفلت مرد خوانده                 ای را چاره ساز درد خواندهبيچاره

 ای بر ماجرای تير دارمغمنامه                    ای دلگير دارمحالي برادر قصه

 اینک حماسة مرد را از مرد بشنو            ای هم نفس از من حدیث درد بشنو

 شناسيدرد من و ناز طبيبان مي          شناسيمن با تو ام با تو که درمان مي

 داني به درمان این زمان کوشدردم تو مي               حالي به درمان دل آزردگان کوش

 که مرد استاز مرد اگر گویم تو ميداني         از درد اگر گویم تو ميداني چه درداست

 آن مرد مرد آن یار کشتيبان کشتي             دردی است بر جانم زفقدان بهشتي

 آن اهل رزم و مرد عزم و شيرمردان             آن آشنا با درد و داغ و رنج و حرمان

 اميد بخش ما دل پر مهر او بود                    آن کو طراز ملت ما چهر او بود

 آن کاروانساالر ميدان شهادت                بستان ارادت آن راست قامت سرو

 ای در ره حق کرده جان قربان بهشتي                    ای ذبيح سنگر ایمان بهشتيآه

 هر قطره دریایي شد و موج آفرین شد       خون تو را نازم که چون نقش زمين شد

 به خونخواهيت مرداني برانگيختهر سو          سوك تو در هر سينه توفاني برانگيخت

 کانون نيرنگ و خيانت را به هم زد             شد آذرخش و شعله بر اهل ستم زد

 ای یار امت یاور رهبر بهشتي               آه ای شهيد مكتب و دفتر بهشتي
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 خون تو قهر انگيزو وحدت آفرین شد          هر چند در سوك تو ما را دل غمين شد

 جان بر سر خونخواهي یاران نهادند               یاری به خون پيمان نهادندمردان پي

 دستي به همت زآستين ما بر آمد                     نقشي به فكرت از نگين ما برآمد

 پيكار جویي را بلند آوازه کردیم                      با یاد تو عهد ارادت تازه کردیم

 خصم مهاجم را به نابودی کشاندیم                    نشاندیم قوم منافق را به خاکستر

 آری شرنگ مرگشان در جام کردیم                     زهر شكست تلخشان در کام کردیم

 خون تو باز آورد جان در جسم ایران                          از فيض نفس قدسي پيرجماران

 تا محو سازد فتنه را از لوح ایام                        آری بهشتي شد شهيد راه اسالم

 در هر سری شوری ز هفت تير بنگر                     در این شهادت فيض عالمگير بنگر

 از هر لبي بشنو، سرود هفتم تير                   اینک حدیث عشقبازان شد جهانگير

 (255-231: 2931)سبزواری،                                                                     

 وم دشعر 

 درسوگ نيلوفر

 واگذاریدم عزیزان تا در این گلشن بنالم                      گریه بر سوری کنم در ماتم سوسن بنالم

 چهره نيلي سازم و در سوك نيلوفر نشينم                    جامه خونين پوشم و بر الله و الدن بنالم

 اغ هفتاد و دو گل دارم که از بيداد گلچين                گشت پر پر واگذاریدم در این گلشن بنالمد

 زان بهشتي خوی یاران هر زمان یاد آورد دل                 با بهشتي سيرتان خواهم بصد شيون بنالم

 بر دشت و بر دامن بنالماز سپهر دیدگان خوناب دل بارم بدامن                       همره مرغ چمن 

 سينه را آتش بجان از آه آتشبار ریزم                         دیده دریا سازم و چون موج بنيان کن بنالم
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 از پي یاران در خون خفته خونين خامه گيرم                  نوحه ی ماتم سرایم از غم ميهن بنالم

 زانكه دشمن شاد گردد گر که از دشمن بنالم            ناله ی من از غم یار است نز پروای دشمن     

 تا نگردد شادمان دشمن ز اندوه دل من                       خشمگين قهر آفرین در کوچه و برزن بنالم

 از فراق دوست ميسوزم حميدا چون نسوزم                     در عزای یار نالم چون کنم گر من ننالم

 ج خشم اهریمن شكارم                   تانپنداری که من ازبيم اهریمن بنالمموج قهرم بين واو

 (31)همان: 

 مسوشعر 

 داغ هفتادودوخونين

 ای خوشا با فرق خونين در لقای یار رفتن                  سرجدا،پيكر جدا، درمحفل دلداررفتن

 ه برموجي که بي با زو توان همواررفتن پویه درراهي که بتوان بي غم پا، رهسپردن                 سين 

 رخصت دیدار جستن ،کن تراني ناشنودن                  دررضای حق به طور عشق، موسي وار رفتن

 غوطه در خون جبين خوردن  پي غسل شهادت               درنماز عشق دوراز صحبت اغيار رفتن

 وررسد تير مالمت تا به کوی یار رفتن      گررسد زهر غرامت از سبوی دوست خوردن              

 داغ هفتاد ودو خونين جامه را در دل نهفتن                   دربيابان اسارت باتن تب داررفتن

 عاشقان را عشق فرمان مي دهد منزل به منزل               گه به خاك تيره خفتن گه فراز داررفتن 

 ادی                  پای اگرنبود توان باسر دراین نهماررفتنرهروان را دوست نيرو ميدهد وادی به و

 راه مردان وبهشتي سيرتان را  چون بپوید                     هرکه را در کوی روح اهلل بود دشواررفتن 

 طفل عقل ازمن نشان کوی ليلي جست گفتم :           کس نيابد ره بدین در جز که مجنون سار رفتن 

 دوتن رفتند درشهر شهادت                          درشگفتي غرق شد عالم ازاین ستوار رفتن   باز هفتادو
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 دردرای کاروان بانگ رحيل آید))حميدا((                     زاد ره بسيار باید از پي بسياررفتن  

 (23)همان:            

 مرچهارشع

 در سوگ و داغ یاران

 از دیده خون فشانيدچون ابر نوبهاران  داغ یاران  ای دوستان بيایيد در سوگ و

 زیرا به خون تپيدند آن اختران ایمان   شد تيره محفل ما ماوای غم دل م

 آنان که جمله بودند چشم و چراغ ایران  رفتند آن عزیزان صدها دریغ و افسوس 

 تا شمع محفل عشق گردد بسي فروزان  جان را نثار معشوق پروانه سان نمودند

 آن کس که بود عاشق بر او بهشت و حوران  با خيل عاشقان رفت سوی جنان بهشتي 

 آه از سپهر ما رفت آن کوکب درخشان  وای از دیار ما رفت آن عارف مجاهد

 آن کس که بود عمری اندر طریق سبحان   آن آیت الهي یار صدیق رهبر

 بود از صورتش هراسانآن کس که خصم دون  آن کس که مهربان بودهمچون علي به مسكين

 کز فيض مكتب او شد بهره مند انسان   عالمه ی گرامي دانا خطيب نامي

 همچون گلي بهاری بودی هماره خندان در عزم و همت و رای بودن چو کوه نستوه

 دردا که زین چمن رست آن بلبل غزل خوان  در باغ دین و فرهنگ بس نغمه ها سرودی

 جانها همه در آذر دلها همه پریشان  زاری و آهزین ماجرای جان کاه گردون به 

 چون از ازل ببستند با الیزال پيمان  بشنو ز آن شهيدان فزت و رب کعبه

 بادا فدای اسالم صدها سر و تن و جان  فقدان آن عزیزان گر چه بسي گران است

 زان خصم پست دژخيم ما ملت مسلمان   از پای کي نشينيم تا انتقام گيریم
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 زیرا که گشته پرپر گلها ز جور عدوان  ن به بستان بذر دگر بيفشانای باغبا

 بادا روانشان شاد در ظل لطف سبحان  تا انقراض عالم زنده است نام پاکان

 بارد سرشک حسرت هر لحظه او ز مژگان  قدسيه زین مصيبت در ماتم است و محنت

 (                                                                91: 2931ه نامه ی روزنامه ی جمهوری اسالمي،) مدني کاشاني ،ویژ                                      

 مپنجشعر

 رسوائي سراب

 ای نامتان بلندی باالی آفتاب                                         پيغامتان به روشني شعله شهاب

 فریادتان به سرخي سيمای انقالب                                      بنيادتان به سبزی گلواژه ی بهار   

 ای گشتگان شورش نيرنگ و رنگ وننگ                            قربانيان توطئه ،خنجر و نقاب

 با سرخ گون تموج دریای خونتان                                    رسواتر از هميشه تاریخ شد سراب

 نفاق به کام شرر برد                                          خميازه قصاص کشد دوزخ عذاب تا پيكر

 در هاله های نور دل سبز عاشقان                                   تصویر سرخ یاد شما را گرفته قاب

 ن شما بهترین جوابدر امتداد پرستش تاریخي حسين                                  فواره های خو

 دریای بيكرانه ی ما کم نمي شود                                      ای آفتاب حادثه بر عاشقان بتاب

 (           92)حسيني ،همان:                                                                                          

 مشششعر 

 غزل الله رخان

 آب حيات از لب شمشير خورده اند  نان که حلق تشنه به خنجر سپرده اند    آ

 نخلي نشانده اند و به یاران سپرده اند    تا دربهار، بارش خون بارور شود 
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 بردوش جان نهاده دراین راه برده اند    بارامانتي که فلک در نتا فتش 

 ه هارا شمرده اندتاروز وصل ثاني  این بي شمار الله رخان در هوای یار

 هرچند شعله های به ظاهر فسرده اند   هرچندشاخه های زتوفان شكسته اند 

 این زندگان خاك،مگوئيد مرده اند  روزی خوران سفره ی عشقند تاابد

 ) حسيني ،همان(                                                                                           

 تم فهشعر 

 مثنوی شهيدان

 شب در هجوم  بال خفاشان قرق بود   خورشيد تبعيدی به زندان افق بود         

 مي خورد مغز اختران درکاسه ی شب  دیو سياهي مظهر تلواسه ی شب               

 بر کتف ظلمت ساقه های مار مي رست  در باغ ها جای صنوبر دار ميرست         

 مغز سر نام آوران را مي مكيدند  بيرون مي کشيدند       ماران سر از سوراخ 

 باران  اسير پنجه ی  مردابها بود   گرگ تعفن درکمين آبها بود               

 درنای ها  حتي گل آوخ نمي رست   جز الله های خون درآن مسلخ نميرست        

 یورش پائيز مي شد  تعبير خوابش گرذهن باغ از رویشي لبریز مي شد              

 پوزگرازان خاکها را شخم مي کرد   تا ساق گندم سر برون از تخم مي کرد     

 مردانگي درگير ودار دشنه گم بود    باران ميان دشتهای تشنه گم بود       

 جوالنگه  پرواز ها حجم قفس بود   پروازها دراوج ،پرواز مگس بود             

 یا زخمدار جذر ومد خنجر شب   پر شب            گلبوته های روشنایي پر

 طوفان به خون آلوده دستش تا به مرفق   درقتل عام الله وشب بو وزنبق            
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 خورشيد را از قلب شب بيرون کشيدند   نام آوران تانعره های خون کشيدند      

 نهادند  پادررکاب باره ی دیرین  چابک براق عاشقي را زین نهادند        

 چون مرغ حق زیر وبم آوازشان حق   چون اولياء، بال پر پروازشان حق          

 تا وعده گاه عشق تاحالج راندند     با ذوالجناح نور تا معراج راندند           

 هرجا زميني بود آنجا کربال شد    تاورد لبهاشان سرود سرخ  ))ال((شد   

 بارید از هر گوشه ای فواره ی خون  ون       برپنجه ی شب تشنه هم فواره ی خ

 فریادشان بردامن ظلمت شتک زد  شورابه ی خونشان ،به زخم شب نمک زد   

 تكبيرشان چون نور در کام فلق ریخت  فریادشان شهدی شد ودر جام حق ریخت     

 باگرز ایمان گردن شب راشكستند   خفاش را بال وپر پرواز بستند         

 تااسم اعظم را زشيطان پس گرفتند   را به بند عشق درمحبس گرفتند    ))من(( 

 بيدارمان کردند وخود درخاك خفتند  با ما به جز اسرار بيداری نگفتند     

 )حسيني :همان( 

 مشتشعره

 شهيدان هفتم تير

 شمشير ای برادریاد مصاف خون و                  آمد به یادم هفتم تير ای برادر                     

 شب را کنم در بند و زنجير ای برادر                               خواهم شوم تندر ز تنویر ای برادر  

 چون منفجر شد مكر ابليس شقاوت                               در محفل مردان ایمان و شهامت

 شد شعله در آتشفشان خشم امت  آن دم منقش گشت تندیس قيامت                              

                                                            ************** 
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 شب بود و عرفان بود و شوق خيل عاشق                              در جوف ذلت دست ناپاك منافق  

 فواره ميزد موج خون موج شقایق         از خنجر تكبير مردان  حقایق                                  

 **************** 

 چنگال شيطان چون ز کين ،آتش فكن شد                          آنک بهشتي پاره تن، خونين کفن شد

 بازوی نستوهش بریده از بدن شد                                   دلها اقامتگاه هفتاد و دو تن شد

 )رحم دل،همان( 

 همنشعر

 هفتاد و دو عاشق خدایي

 تاریخ دوباره کرد تكرار                                                               هنگامه ی کربالی دیگر

 هفتاد و دو عاشق خدایي                                                            شد کشته به نينوای دیگر

                                        ******************** 

 در سوك حسينيان عاشق                                                   گل خيمه به وادی عدم زد

 بر طارم بيكران هستي                                                     منظومه ی ما درفش غم زد

 

                                     ****************** 

 بر بام بلند روشنایي                                                               خورشيد برهنه سر برآمد

 بر لشكریان شب خروشيد                                                    خون از نفس سحر برآمد

                                       **************** 

 در دوزخ ننگ بار نيرنگ                                                      سوزان همه ملحدان بدکار
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 رفتند بهشتيان مظلوم                                                           با شوق و شعف به دیدن یار

                                     **************** 

 رفتند و به دشت تيره ی شب                                                   تخم گل آفتاب کشتند

 معنای چگونه زیستن را                                                          با جوهر خون خود نوشتند

 (293: 2932)مرداني، 

 شعر دهم

   د و دو آذرخش سوزانهفتا

    از کوچة خاك پير رفتند    هفتاد و دو شاهد بهشتي 

 در هفتم ماه تير رفتند    با نغمة آسماني عشق 

*** 

 تابنده در آسمان اسالم   هفتاد و دو کوکب فروزان 

 از چشمه ی تابناك الهام    رفتند زالل عشق نوشند

*** 

 خاك رستند از دامن ابر   هفتاد و دو آذرخش سوزان

 تا دور زمانه هست، هستند   رفتند به سوی چشمة نور 

    *** 

 بر بام سپيده سر کشيدند    هفتاد و دو آفتاب تابان 

 در گلشن شعله پر کشيدند    ققنوس صفت ميان آتش 

*** 
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 مردانه حصار تن شكستند    هفتاد و دو رادمرد بيدار 

 ن شكستنداهریمن ما و م    خواندند ترانه ی شهادت

*** 

 هنگامة کربالی دیگر    تاریخ دوباره کرد تكرار 

 شد کشته به نينوای دیگر    هفتاد و دو عاشق خدائي

*** 

 گل خيمه به وادی عدم زد    در سوگ حسينيان عاشق

 منظومه ی ما درفش غم زد    کران هستي بر طارم بي

*** 

 خورشيد برهنه سر بر آمد    بر بام بلند روشنائي

 خون از نفس سحر برآمد            ر لشكریان شب خروشيدب

*** 

 سوزان همه ملحدان بد کار    در دوزخ ننگ بار نيرنگ

 با شوق و شعف بدیدن یار    رفتند بهشتيان مظلوم 

*** 

 تخم گل آفتاب کشتند   رفتند و به دشت تيرة شب

 با سرخي خون خود نوشتند    معنای چگونه زیستن را

 ( 297-292) مرداني،همان:                                                                                     
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 ازدهمیشعر 

 از بام بلند شک 

 آنان که ز خون خود کفن ساخته اند                   برلشكریان دیو شب تاخته اند 

 در گور زمان، بت من اندا خته اند     از بام بلند شک به نيروی یقين                      

 (293)مرداني، همان:      

 زدهمدواشعر 

 هفتاد و دو تن

 در شكوه، به حضرت خدا بنشستند  یاران خدا به سوگ ما بنشستند 

 هفتاد و دو فرقه، در عزا بنشستند  هفتاد و دو تن شهيد حق، چون گشتند

 دشمن سياهي

 يد شهيد را، کماهي بينيد بين آن دشمن دیرین سياهي بينيد 

 تندیس سرادق الهي بينيد  قندیل جهان فروز ایمان نگرید 

 غرقه به خون

 رویای اميد، یا که خوابي تو مگر؟ ای آب، به چشم ما سرابي تو مگر 

 یک لحظه درنگ کن، شتابي تو مگر؟ ای غرقه به خون چه زود رفتي از دست 

 کوردل

 از نور خدا کور بود دیدة او   از دید تو رنجور بود دیدة او

 مفتون زر و زور بود دیدة او  او کي ز سزای خویشتن آگاه است 
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 گناهكاری

 ای دل سيهان، سياهكاری بس نيست؟ ای تيره دالن گناهكاری بس نيست؟

 ای کوردالن، تباهكاری بس نيست؟ شرمي ز دو ملت عراق و ایران! 

 ميدان وفا

 گيرد ات زبان ميصحرا ز اراده گيرد يميدان به وفا ز توتوان م

 گيردکوه از تو شكوه جاودان مي بخشد دشت از تواميد زندگي مي

    ( 95: 2933)کردستاني،                                               

 دهمسیزشعر 

 الگوی شكست ناپذیران 

 ه گون بهشتي ای خفته بخاك وخون بهشتي                  وی خاك تو الل

 ای آنكه در انقالب خونبار                        دشمن زتوشد نگون بهشتي 

 برخيز وقيام کن دوباره                            کن پرچم کفرپاره پاره 

 برخيز زجا که انقالب است                       خون برمژه های آفتاب است 

 امروز دگر نه وقت خواب است                    ای الگوی رهبران آزاد          

 برخيز که موقع قيام است                         دل خسته زسوگ توامام است 

 این خصم که نقشه ها بسر داشت               از نام تووحشتي دگر داشت 

 اشت از بهر نهال تازه رسته                             افسوس که او بكف تبر د

 ای نخل بلند استقامت                            برخيز ودوباره کن قيامت 

 ای اختر آسمان ایمان                            ای مرد مجاهد ای مسلمان 
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 ای الله ی سرخ گون بهشتي                       نستوه بزرگ خلق ایران  

 تو هميشه پر زجوش است  درسوگ توخلق در خروش است             خون 

 در سوگ تو خلق ميخروشد                   تاجامه ی سرخ گون بپوشد

 درراه تداوم والیت                               زنجير صفت به هم بجوشد           

 الگوی شكست ناپذیران                         ای اسوه خيل سر بداران 

 ای وارث مكتب امامت                     ای سمبل صبرواستقامت   

 ای جان جهانيان خميني                      زد سكه خدای تو بنامت 

 افسرده مباد قلبت امروز                       ای رهبر انقالب پيروز

 (21: 12129ش2973)اميني،روزنامه اطالعات،تير

 

 دهمراچهشعر 

 شكوفه ی داغ 

 پای بهار، زمزمه های بهاره  سوخت    ه دوباره سوخت گلهای سرخ رویش سبز

 درپيچ وتاب حادثه باغ ستاره سوخت    اندوه ،جرعه جرعه بكام زمانه ریخت  

 چندین نمونه سبزه ی جان درشراره  سوخت  دست فتنه جوی هوس در شرار خشم با

 ت اندیشه از تأمل وچشم از نظاره سوخ   آتش گرفت در حرم،این پرده های دل

 وجدان چو شمع سوخته ،جان ،پاره پاره سوخت  احساس پاك چهره خراشيد وموی کند

 هم محضر عدالت وهم دست چاره سوخت   فریاد دادخواهي خود را کجا بریم؟

 هر نوحه گر که خواند ،دل سنگ خاره سوخت    این قصّه را که مرثيه ی دادخواهي است
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 اه چشم وسكوت نظاره سوخت درپيشگ   یک بوستان شقایق سيراب از عطش 

 باسوز وآه برسر این یادواره سوخت   خون نامه ای که خواست نویسد قلم بدست 

 ) براتي خوانساری:همان(

 انزدهمپشعر 

     تک سواران عشق 

  حدیث سرافرازی راستان     بخوان با من ای یار هم داستان        

 ای این باغ را که چيدند گله    هم آوا بخوان قصه ی داغ  را 

 شرف نامه ی پاسداران عشق               بخوان قصه ی تک سواران عشق 

 زداغ شهيدان سراغي بگير     به نام پر آوازه ی هفت تير 

 که بردند الگوی ایثار را    خبر کن به شيون جلودار را 

 که تعبير شد خواب رنگين باغ     بزن بر سر خوابها سنگ داغ 

 گل اشک بنشان به گلدان چشم     یه دامان چشم  بياالی با گر

 که سخت است بدرود باالله ها     بياویز از چشم جان ژاله ها

 چه زیباست رفتن به دیدار یار     به تخت روان شهادت سوار 

 خدا محوران سلحشور پاك     گذشتند دوشينه از مرگ خاك 

 اك، دوشگذشتند مست از پل خ    دليران مرز شرف ،الله پوش

 به دستان این زائران بهشت     ورق خورد دیباچه ی سرنوشت 

 شب افروزی از بزم پرهيز رفت     دریغا که ایمان لبریز رفت  

 که داغ بهشتي است درمان دل    به خون جگر شوی دامان دل 
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 بهشتي نرفته است ودرجمع ماست    بهشتي به بزم دعا شمع ماست 

 مبادا تهي سنگر انقالب      زگردان نام آور انقالب

 (91: 31)طهماسبي، ویژه نامه جمهوری اسالمي                                                               

 دهمشانزشعر  

 بهار  

 شب سياه هفت تير شصت  بود     چه  تلخ   وجانگزا شبي 

 شكست پشت عشق را     که انفجار بمب خصم  

 وباز چون هميشه آفتاب  شمنان به قلب ما نشست تير کين د

 !به صبر خواند عاشقان نوررا      با تمام صولتش

 بهشتي عزیز ما      شهيد عشق 

 وخصم جان دشمنان آفتاب    تو خار چشم دشمنان انقالب 

 آمدی-

 از دم هميشه سبز تو     درآن خزان ،بهار 

 شكفت -

 معطر ولطيف     نسيم باتوشد 

 با خروش خون موج وار تو     وانقالب  

 حيات جاودان گرفت.  –وخون همرهان باوفا وصادقت  -

 مرید حق      عزیز دل 

 !بریده باد دست شب   پس از تواین دعای ماست :
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 وتاابد     !سياه باد روی ظلم 

 !اتحاد شوم دشمنان دین     شكسته وگسسته باد 

 ( 21: 12129ش2973)جوهری، روزنامه اطالعات ،تير                                                     

 

 دهمفشعر ه

 داغ عزیزان

 به عرش بر شده از تيره خاکدان رفتند  دریغ ودرد که یاران ازین جهان رفتند 

 که جان به دوست سپردند واز جهان رفتند  دلم به داغ عزیزان هفت تير گریست 

 چشم ظاهر ماگرچه از ميان رفتند به    زیادشان نشود دفتر زمانه، تهي

 گذشت وهمره وی جمع دوستان رفتند  چه شد بهشتي وآن محفل بهشتي او

 به خون نشست که باموج بيكران رفتند   جهان به ماتم هفتادودوگل پرپر

 زجان گذشته به دیدار گلستان رفتند  ميان آتش وخون ،سرخرو چو ابراهيم

 ه روشنائي تااوج کهكشان رفتندب   زتنگنای جهان همچو آفتاب بلند

 رها زملک بدن تاحریم جان رفتند   زتند باد شرر زای اهرمن صفتان

 بدین نشانه به درگاه بي نشان رفتند   براین صحيفه نوشتند خط آزادی

 به سر دویده به همراه کاروان رفتند   چوبود سيد مظلوم کاروان ساالر 

 ودانه به سر منزل ،چنان رفتندکه جا   به جاودانگي نامشان قسم ،مشفق

 (91: 31)مشفق کاشاني،ویژه نامه جمهوری اسالمي 
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 دهمهیجشعر 

 تبارعاشقي

 جاری نفس سپيده درجامش بود   کوه ودر ودشت ،سخره ی گامش بود

 مردی که تبار عاشقي نامش بود  حق حق گویان گذشت از کوچه ی ما 

                         ******************** 

 منوزدهشعر 

 مدح سپيده 

 هوهو زد واز عرش ،جوابش دادند    از کوثر حق ،باده ی نابش دادند 

 تشریف بلند آفتابش دادند   تامدح سپيده گفت با سرخي خون 

                     *********************** 

 شعر بیستم

 شوالی عاشقي 

 تاره زیر پيراهن داشت یک دشت، س   درسينه چو خورشيد، دلي روشن داشت 

            شوالی بلند عاشقي برتن داشت                                               بيهوده مگوئيد که عریان ميزیست 

 ) مشفق کاشاني :همان(

 میکشعر بیست و

 تن را ای عزیزان اربعين شد 71باز 

 زد شبيخون، باز آن دیو پليد آدمي رو

 ندوه آن گلهای پرپرروزها بگذشت در ا

 هفتم تير آمد و خورشيد شد از برکه خون

 باز یاد کشتگان کربال با ما قرین شد 

 باز دست شوم اهریمن برون از آستين شد

 دانشان ما را یقين شدروزها بگذشت تا فق

 درد آن یكشنبه خونين به جان ما عجين شد
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 شد شهادتنامه عشاق امضاء، آن شب آری

 ناقه ها در خون و بر لبها گل لبيک لبيک

 ای سيه کاران بدفرجام ما را نيست باکي

 

 جانشان آکنده از عطر خوش خلد برین شد

 نام آن نام آوران بر دفتر هستي نگين شد

 روزها، نوروز ما، گر اربعين در اربعين شد

 )مشفق کاشاني ،همان(                         

 ومدشعر بیست و

 سیمای بهشتی

 ه سيمای بهشتيبهشتي بين ب

 نفاق از باغ ایان، ریشه کن کرد

 عماد دفتر و دین و قلم بود 

 به باغ معرفت رقمي دگر داشت

 به صبر و استقامت شهره شهر

 منافق« روز » اگرچه تيره شد 

 چه تهمتها که زد خاموش سازد

 دل خروارها خاك« سرچشمه » به 

 به بانگ ارجعي لبيک گفتند

 نه یک تن امتي و بود آری

 بزرگ شاهدان انقالب است

 شهيد جاودان شد راست قامت

 خون او واجب به امت« قصاص » 

 خدایا بشكند دستي کانداخت

 هنوزم ميچكد از دیده خوناب

 به حقانيت راه شهيدان

 کتاب عشق بود و جز قليلي

 چگونه گوش مي سازد فراموش

 اگر دلها گو گلها چيدني بود

 به باغ و بوی گلها حاجتي نيست

 

 وقاری داشت شوالی بهشتي 

 خروش خون دریای بهشتي

 چه عمقي داشت انشای بهشتي

 گل اندیشه و رای بهشتي

 کس اینجا نيست همتای بهشتي

 بهشتي« فردای » چه روشن بود 

 فروغ چشم شهالی بهشتي

 نوای حق شد از نای بهشتي

 عزیزاني به ایمای بهشتي

 چنين فرمود موالی بهشتي

 شتيشهيدان جمله ابنای به

 بهشت جاودان جای بهشتي

 رسيد این اصل بامضای بهشتي

 قد سرو دالرای بهشتي

 چه کوته بود دنيای بهشتي

 شهادت داد اعضای بهشتي

 نبردی پي به معنای بهشتي

 طنين گرم آوای بهشتي

 زجان مي ریخت در پای بهشتي

 بهشتي بين به سيمای بهشتي

 ان()مقدسي :هم                                 
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 مسوشعر بیست و 

 کاروان بهشتي 

 در غم مرگ بهشتي  خامه ام                         شعله وش زد آتشي برجامه ام 

 بود انساني چه سان واال گوهر                        مرد واال همت واالنظر 

 تنگ چشمي دور بود از ساحتش                  رنج اوبهر ضعيفان راحتش  

 مابود وکوه مشكالت                           غرق اندر فتنه ها ومعضالت کشور 

 جنگ غاصب بود وپس آالم جنگ                  راه برما صعب بود وچاره تنگ 

 مرد ميدان را که یار خلق بود  دست دشمن درچنين روزی ربود 

 خود شكستخصم زین کار سيه طرفي نبست                عرض خود برد وعيار 

 یک بهشتي بود ویک دنيا خرد                   گربه را عين خرد خواني سزد

 سازمان ده ،مرد کشور ساز بود                    بس گره در پيش رایش باز بود 

 عارفي در سلک حق وارسته ای                 مرد راهي از تعصب رسته ای 

 تكيه گاه اهل دانش چون پدر           حامي فضل وهوا خواه هنر            

 هرکه مظلوم است از اصحاب اوست           زانكه محروم است از احباب اوست

   ميهن ما  بخردی از دست داد                دور اندیش مردی از دست داد

 سرور یک کاروان جان نثار                    جمله پيمودند راه کردگار 

 ي شد شهيد                     آسمانا کاروان از ره رسيدآیت اهلل بهشت

 (21: 12129ش2973)طباطبایي،روزنامه اطالعات،تير                                                         
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 مچهارشعر بیست و

 تقدیم به شهدای کربالی ایران 

 قرآنم رابردار

 خطم راپيگير

 تفنگم رابردار

 ر بسپارپروازم رابخاط

 پرنده مردني است 

∗∗∗ 

 بهشتي ام 

 قانون اساسي ناطقم 

 روحاني دین وسياستم 

 هنگام موعظه باالی منبرم

 وقت مبارزه در خون شناورم 

 من یاور امام ودین پيامبرم 

 ای یار صادق ار تووفادار مكتبي 

 اشكم مریز

 قرآنم را بردار 

 ردایم را برگير 

 راهم راپي گير
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 خط پيامبرم من پيرو امام و

∗∗∗ 

 منتظری شهيد شاهد اهلل واکبرم 

 پيام شهيدم شعار نيست شعور است 

 یادآور شهادت عباس واکبرم 

 خونم بریخت دشمن این خلق پایدار 

 خونم نگاه دار 

 ای مجلس سترگ 

 فریادم آنجاست 

 فریادم را بخاطر بسپار 

 من دشمن حقيقي غرب ستمگرم 

∗∗∗ 

 من دیالمه در قلب مجلسم 

 افشاگرخليفه ی ناحق وکافرم 

 درمسند قضا 

 خدمتگذار ملت و در خط رهبرم 

 سازش نمي پذیرم ودر خون شناورم 

 ای یار صادق ارتووفادار مكتبي 

 اشكم مریز 
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 قرآنم را بردار

 خطم را پي گير 

 پروازم را بخاطر بسپار

 پرنده مردني است 

 (91: 31)صدوقي،ویژه نامه جمهوری اسالمي

 مپنجشعر بیست و

 تومير کارواني 

 غمت را بردل وجان رهگذر باد                     خيالت روشني بخش سحر باد 

 جدا از روی تو پيوسته چون شمع                  مرا هردم زباني شعله ورباد 

 براین صحرا  تورا سيرو سفر باد       شهادت را تو پير کارواني 

 نهال زندگي بي بار وبر باد                   به جز غم گر که باری دیگر آید  

 اال ای نغمه گر مرغ بهشتي                         دلم باسوز وسازت نغمه گر باد

 زشبهای سياه ماتم تو                                الهي روزگارش تيره تر باد 

 كبار وبي سپر باداز این غم خاطر سرگشته چون ابر                 به گردون اش

 دلم هرکو چنين خونين جگر خواست            مدامش قوت جان، لخت جگر باد 

 چوآیين جوانمردی ،جهان را                        دگر گشته ست، آیينش دگر باد 

 سخن پيوسته از داغ بهشتي                        زسوز سينه ام سوزنده تر باد 

 نوبهاری                     هنر گریان زدرد باهنر باد ازاین پس همچون ابر 

 دل من با خيالت خو گرفته است                   خيالت از دل من با خبر باد 
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 شراری چون غمت سوزنده دارم                   که این سوزان شرر سوزنده دارم 

 ن ومان  زیر وزبر باد هرآن کت آشيان زیر وزبر کرد                     مدامش خا

 اال  ای تفته گرمرغ بهشتي                          دلم با یاد رویت تفته گر باد 

 اگر جز در هوایت پر گشاید                         همای خاطرم بي بال وپر باد 

 به یادت ناله ها دارم  به زاری                      من وبایاد رویت اشكباری 

 ل پای فرسوده،غمت ني                      دراین ره اشک وآهش همسفر باد اگرد

 (22: 12129ش2973) اوستا،روزنامه اطالعات                                                       

 ششمشعر بیست و

 الله خون ميگرید از چشمان خویش

 بلبالن خاموش گشتند از نوا              از چه مرغي نيست پران در هوا                     

 نرگسان شيون کنان در سبزه زار                                   جمله ميگریند چون ابر بهار

 زورق هوش و روان در گل نشست                            جام مل در دست ما بود و شكست   

 مي زند بر گونه ی لرزان خویش                             الله خون ميگرید از چشمان خویش  

 هم دو تا شد قامت شمشادها     زلزله افتاده اند در بادها                                         

 هر طرف زارند احباب چمن     جمله غمبارند اصحاب چمن                                  

 نوحه مي خوانند کل صلصالن                                ای شگفتا تيره شد رنگ گالن     

 آهوان بگریختند از دشت ها کس نميبينم در گلگشت ها                                      

 بيرق آسود سر صحرا ببين                                        آب گل بر فرق سرد ما ببين

 کز عزا پر گشته هر سوی زمين                                  هر چه افتادست بر روی زمين 
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 غرق غوغا گشته هر جای فلک                              ناله ها مي آید از نای فلک          

 ضجه ها بيرون شود از جان عرش                     ولوله افتاده در دامان عرش                   

 قدسيان در خوف و خشيت مستحيل             ده در خون ،جبرئيل                   پر خود را کر

 پور پاك فاطمه یابن البتول                                 ای جگر گوشه علي یابن الرسول

 سالک سر داده بر سلک حسين                                       ای مرید خالص پير خمين

 بر زمين قبل از نشور                                         پيش و پس از هدیه دایم در حضور ای بهشتي

 ای ید بيضای موسای زمان                                              وی دم جانبخش عيسا در جهان

 با سيصد از تو شد حصولعارف واصل شده قبل از وصول                                        سيزده 

 بي تو شرمم باد اگر خندان شوم                                        جانب باغ و گل و ریحان شوم

 صبر در داغ تو آخر چون کنم                                           با چه یادت راز دل بيرون کنم

 (91: 31) عزیزی،ویژه نامه جمهوری اسالمي    

 تمفعر بیست وهش

 مجلس آفتاب 

 دریای دلش هميشه طوفاني بود                     در مجلس آفتاب مهماني بود 

 آن شب که به خيل شهدا مي پيوست              سرتاسر آسمان چراغاني بود 

 (92) فخر آور،ویژه نامه ی جمهوری اسالمي،                           

 مشتشعر بیست وه

 افراز سرو سر

 سرود عاشقي را خواند وجان داد                     سمند سرخوشي را راند وجان داد
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 همه دیدند آن سرو سرافراز                           چگونه پای برجا ماند جان داد 

 )محمودی :همان(                                                                        

 منه ت وسبیشعر 

 آتش کفر 

 در هفتم تير سروها را کشتند                  آن شير دالن حق نوا را کشتند  

 درآتش کفر خود پليدان ،دردا                    پروانه وشان جان فدا را کشتند 

 (21: 12129ش2973)جوهری،روزنامه ی اطالعات،تير                              

 

 ماشعر سی 

 رباني ق

 هفتادو الله پرپر از باد شدند                       یاران ،همه در خروش و فریاد شدند

 هفتاد ودوسرو هفتم تير غریب                    قرباني رنگ وننگ والحاد شدند 

 )جوهری،همان(    

 میکشعر سی و

 آالله داریم  

 م و شعله یاریم خدا درراه شرف چو رهسپاریم  خدا             آالله دلي

 از هفتم تير شصت ماتم افروز               داغ غمشان به سينه داریم خدا 

 )جوهری،همان(  
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 ومدشعرسی و

    درسوگ بهشتي

 دریغا زچشم جهان شد نهان                         محمد حسيني زفرزانگان 

 يلت، چوتير ازکمان فسوسا بهشتي مظلوم رفت                          زدست فض

 سپهر ادب، آسمان سخن                            هژیر قضاوت ،حكيم زمان 

 به اقران خود بود برنيک وبد                        چومهرفروزنده ، پرتو فشان 

 سبكبار ازناکسان رخ نهفت                         چوکار جهان گشت بروی گران 

 ،ای دریغ                     که سود جهان بود اورا زیان بپوشيد چشم ازجهان

 سخن گسترا                             جهاني زدانش کران تاکران ادیبا بزرگا 

 جهان عدالت توبودی کنون                        چورفتي عدالت نماید فغان 

 آرد تورا بي نشان به سوگ توباشد قضا سوگ وار                   به صد قرن 

 شناسای فضلت نبود ای اسف                   سيه پيشگان سيه دودمان 

 توآن مهربودی که بعد ازغروب                  بتابد فروغ تو برمردمان 

 نزاید دگر هيچ مام وطن                         به سان بهشتي باعز وشأن

 نماینده ی عدل وروشن روان         فروزنده مهر قضاوت بدی               

 به سوگ تو )مردوخي (این چامه گفت       به افسوس واندوه از سوز جان 

 )یمين مردوخي کردستاني،همان( 
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 مسوشعر سی و

 روح شهدای هفتم تيرشاد باد

 مامهفتم تير شد و یاد شهيدان گرام                              یاد مظلوم بهشتي شد و یاران ه

 یاد از جمع فداکار،ره دین ووطن                                خادم ملّت و عشّاق، فدای سروتن 

 خاك سرچشمه بود چشمه ی جوشان عباد                     منبع فيض وشهادت ،ره مردان جهاد

 م برافراشته اند در ره عدل و والیت که به پا خاسته اند                       رایت کشور خود ،با

 جمع هفتادو دوتن رهرو اصحاب  حسين                     جان نثار ره اسالم وره پير خمين 

 نور هفتادو دواختر شده تابان به سماء                         تاابد جلوه گر جلوه ی ایثار وفدا 

 ي غرق فسادند وتباهي وفنا خائنان وطن ونهضت اسالمي ما                                همگ

 همره دشمن دین ،خائن قرآن کریم                            قلب ودل ،تار و سيه النه ی شيطان رجيم 

 خانه ی دین ،سر یاران بنمودند خراب                         دار دنيا شده منفور وجهنم به عذا ب

 قلب محبوب امام وجگر مردم سوخت               تن مردان خدا شعله ی افروخته سوخت           

 زین خيانت خط مزدور هویدا گردید                          دربرخلق خدا خاطي ورسوا گردید 

 رانده گشتند از این ملت واز کشورما                         گشت مزدور عدوعاقبتش دار فنا 

 آخر عمر شدند دربدر از دارودیار                   خفت وخواری ودرماندگي ودور از یار      

 ای بني صدر لعين عاقبت خویش نگر                       شده ای لعن همه دوزخي دار دگر 

 چون که در شوره ی دل بذر جفا کاشته ای               حاصلش فتنه ومكر است که برداشته ای 

 جز خيانت به وطن هيچ نباشد هدفي                   بحر خود برتری از راه جنایت طلبي      

 سيرت وصورت وهم خوی ،چنان دام وحوش              عاقبت کار تو شد همرهي بوش چموش 
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 شهدا عرش خدا شمع وگل آراسته اند                     رزقشان نزد خدا سر خوش وپيراسته اند 

 (55دفتردوم: 2932)حدادپور،

 مشعر سی و چهار

 گل افشانِ خون

 ببيني، نبيني تو هرگز زبونش   بلندا سرِ ما که گر غرق خونش

 کزین سرنگوني نشد سرنگونش   سرافراز باد آن درخت همایون

 فزون تر بود شاخ و برگ فزونش   تناور درختي که هرچه ش ببّری 

 که بر سر فرو ریخت سقف و ستونش   پيِ آسمان زد همانا تبرزن 

 در آیينة آسمان واژگونش   شد از آن تا نبيند زمين واژگون 

 زهي مرد و آن عهد و آن آزمونش   بلي گوی عهدش بال آزماید 

 دریغا ندانست کس چندوچونش   ز چندی و چوني برون رفت و آخر

 ز مجنون سَبَق برده صيت جنونش   خوشا عشق فرزانه ما که ایدون

 لبخند خورشيدگونش سحرگاه   از آن خون که در چاه شب خورد بنگر

 نگر تا نپيچي سر از رهنمونش   خَمِ زلفش آن لعلِ لب مي نماید 

 بيا تا ببيني گل افشانِ خونش   بهارا تو از خونِ او آب خوردی

 دال گوش کن نغمة ارغنونش   سماعي ست در بزمِ او قدسيان را 

 تو موجش ندیدی و دیدی سكونش   به مانندِ دریاست آن بي کرانه

 کجا سایه از عُهده آید برونش   ي بباید که با وی بر آیدنهنگ

 (252و 251:  2923)ابتهاج، 
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نوحه ها:  به مناسبت این واقعه نوحه هایي سروده شده که اگرچه از محتوای ادبي باالیي برخوردار 

 نيستند ،ولي به دليل ارتباط با موضوع در اینجا آورده شده اند :      

 

 اول ی نوحه

 ز شهدا               درسالروز شهدا           روح خدا مي گرید           روح خدا مي گریددرسالرو

 داغ بهشتي تازه شد      ارض وسما مي گرید       ار ض وسما مي گرید داغ بهشتي تازه شد           

 یماندوچشم فاطمه ،جانباز دین و ا انه فرد دوران          نورزدکتر بهشتي مرد حق، فر

 فرزند پيغمبر، شهيد خط سرخ قرآن             در ماتمش  ختم النبي المصطفي مي گرید

 روح خدا مي گرید 

 دست ستمگران دوران باچنان رذالت           بایاوران کردند شهيدت ای عزیز امت

 جرمت چه بود ای مشعل نورا ني هدایت     باشد سزا گردیده هادر این عزا مي گرید

 خدا مي گریدروح   

 درروز هفت تير بر،آن کشته های معصوم      آنان که از آوار،وزآتش شدند مصدوم

 هشتي آن شهيد بيگناه معصوم     موال حسين تشنه لب بر شهدا مي گریدبهم چون 

 روح خدا مي گرید 

 هجران آن واالگوهر آتش به جانم افروخت       قلب محبان راهمه اندر مصيبتش سوخت

 خت تامارا ره عشق و وفا بياموخت      هردیده ی حق بين نگرزین ماجرا مي گرید خود سو

 روح خدا مي گرید 

 برتربت آنان که رو سوی خدا نمودند         درخط سرخ انقالب ،این راه حق گشودند
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 آرام در آرامگاه جاودان غنودند              هم چون حسين کز ماتمش خير النساء ميگرید 

 دا مي گریدروح خ 

 يده ی شهيدان      بردست وپای از بدن افتاده ی عزیزانتبرپاره پاره پيكر تف

 برقتلگاه  افسرت ،حجت وليّ یزدان       مهدی امام منتظر ،روحي فدا مي گرید 

 ( 525 :2932،هنگرانآي،به نقل ازکتاب ملمع)  

 دوم ی نوحه

 جماران امت قرآن ، مردم ناالن       برای عرض تسليت سوی

 بگو به رهبر ، به کوه ایمان     به پيكر غرق به خون این شهيدان

 امت قرآن ............... 

 بهشتي ای روح وروان غمت مرا کشته است          تنت چراعزیز ما به خونت آغشته است

 حزب خدا، خدا چرا زکشته ها پشته است

 امت قرآن ....................... 

 يم کاروان شدی                       ابوذر زمان ما،شهيد ميزبان شدیمطهری مطهری،زع

 مفتح ای شهيد حق توغرق ميهمان شدی

 امت قرآن ......................... 

 خون شما ومرگتان گر چه شكسته  پشت ما         اگر چه رهبر عزیز کنون نشسته در عزا

 بگيرم انتقامتان به فضل ویاری خدا

 ..............................امت قرآن 

 ناطق نوری به خدا قسم به حق نامت               کالنتری، منتظری به حرمت کالمت
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 به روح پاك والله های سرخ وخون شيعيان

 امت قرآن.................... 

 شرافت ودیالمه ودا نش به خون تپان           کشم زدشمنان دون تقاص خون پاکتان

 پاك الله های سرخ وخون شهيدانبه روح 

 امت قرآن .......................... 

 (551: یي،به نقل ازهمانااولي) 

 سوم نوحه ی

 سخت بر یاران گذشت

 چون بهشتي بهر رشد انقالب از جان گذشت          سخت بر یاران گذشت

 گویيا صد سال پراندوه از این هجران گذشت        سخت بریاران گذشت

 اهلل بهشتي ای شهيد بي گناه                       گشته مظلوميتت را گفته ی رهبر گواهآیت 

 سخت بریاران گذشت ..........................    روز قتلت بس گران برملت ایران گذشت

 هفت تير سال شصت ای یاور روح خدا                    باهمه همسنگران کردند شهيدت اشقيا

 سخت بریاران گذشت..........................            برترین ظلمي زنامردان گذشتبروجودت 

 کربالی حزب جمهوری تورا شد قتلگاه                 جمع روحانيت از داغ تو در افسوس وآه

 سخت بریاران گذشت..........................         هرکه جریانت شنيد از دل کشيد افغان گذشت

 وه ی نور فضيلت از چه روگشتي خموش          داشتي بار گران از انقالب ما به دوشجل

 سخت بریاران گذشت..........................   عمر توزیر لوای مكتب وقرآن گذشت

 شمع ایوان در دل اهل صفا افروختي                  عا قبت چون شمعي اندر عشق جانان سوختي
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 سخت بریاران گذشت......................... اشک وبردامان گذشت درفراقت خون دل شد

 روح گفتار تو در دیوان عالي مانده است               مسند شرع  از وجودی چون توخالي مانده است

 سخت بریاران گذشت........................... بين زهجرانت چه براین مسند ودیوان گذشت

 عالي مقام                  سوگوار از داغ گرمت گشته امت با امام ای شهيد انقالب، ای سيد

 سخت بریاران گذشت................... برمحبانت گران اندوه از این جریان گذشت

 اختر تابنده ی دین، ای فروغ تابناك                    چهره ی نورانيت شد از چه مدفون زیر خاك

 سخت بریاران گذشت......................     چشمان گذشتبرمزارت هرکه شد خون ریخت از

 توحسين این زمان یارانت انصار حسين                      چون شهيد کربال صدیقه رانور دو عين

 سخت بریاران گذشت............................   برمطهر مرقدت زهرا زغم گریان گذشت

 طالبان معرفت اندر عزایت اشكبار                مكتب فيضيه شد ازاین مصيبت داغدار 

 سخت بریاران گذشت ........................... این مدرس زود بود از نزد شاگردان گذشت

 (551به نقل ازهمان: معلمي،)      

 چهارم  ی نوحه

 سردار خونين جامگان بهشتي                          

 سردار خونين جامگان بهشتي              ای کشته ی در خون تپان بهشتي  

 سردار خونين جامگان  بهشتي   شيرین کالم ومهربان بهشتي

 یار امام ویاور ضعيفان                          سرباز صاحب الزمان بهشتي

 سردار خونين جامگان بهشتي                      

 يد جاودان بهشتيخونت به ناحق ریخت اگر منافق            گشتي شه
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 سردار خونين جامگان بهشتي                       

 ای اسوه ی تقواوعشق وایمان           همسنگر رزمندگان بهشتي

 سردار خونين جامگان بهشتي                       

 ای شمع تاریخ جهان اسالم

 سردار خونين جامگان بهشتي                      

 ب ایران              آموزگار مهربان بهشتيجانباز خون انقال

 سردار خونين جامگان بهشتي                    

 نهضت ز خونت جاودانه گردید               مظلوم بودی در زمان بهشتي

 سردار خونين جامگان بهشتي                     

 (522علمي،به نقل ازهمان:)م                                                               

 نوحه ی پنجم

 بهشتي سيدمظلوم امت

  مصيبت وامصيبت  بهشتي سيد مظلوم امت         جگرسوزاست عزایت 

 مصيبت وامصيبت  بسوزم تاقيامت  زهجرانت دراین سال شهادت 

 بهشتي سيد مظلوم امت.............................................

 دارغکه ازکين ستمكاران    دیدم سوگ ابرار   ازآن روزی که

  به رهبرگریه کردم زین مصيبت     توماندی اندرآتش زیرآوار

 مصيبت وامصيبت

 بهشتي سيدمظلوم امت...........................................
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 به سوی حزب جمهوری دویدم   چوخودجریان قتلت راشنيدم       

 زدم برسرزطرح آن جنایت    م         ازآن صحنه فغان ازدل کشيد

 مصيبت وامصيبت

 بهشتي سيدمظلوم امت............................................

 شهيداني به خاك وخون تپيده   چنين ظلمي به دوران کس ندیده 

  مكاني خوش سزاوارزیارت   همه دربسترعشق آرميده

 مصيبت وامصيبت

 ..................................بهشتي سيدمظلوم امت........

 ازاین ماتم نهادم سربه دیوار   نشستم گوشه ای باحال افكار

 که خون مي ریخته ازچشمان زحسرت    نگنجدشرح آن حالت دراشعار

 مصيبت وامصيبت 

 بهشتي سيدمظلوم امت.............................................

 علم وفقه وفضل وایمانفروغ    ایاآموزگارعشق وایمان

 جگرها سوخت ازدردفراقت   شدی همگام باخيل شهيدان

 مصيبت وامصيبت

 بهشتي سيدمظلوم امت..........................................

 ایازنجيره ی تفسيرکوثر   زهرای مطهر ایافرزند

 برایت سزدگردیده خون گرید   مهدی رابدی فرزانه افسر تو

 مصيبت وامصيبت
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 شتي سيدمظلوم امت.......................................به

 به حق خون پاك این شهيدان   الهي ای یگانه حي سبحان

 نماآزادی قدسش عنایت   بده نصرت به جانبازان قرآن

 (552)معلمي،به نقل ازهمان:   مصيبت وامصيبت

 بررسی نوحه ها ازنظرادبی

بند مجموعه اشعاری است شامل چند ترجيع بند هستند. ترجيع های مذکور، دارای قالبنوحه          

قافيه را بسراید، بعد بخش دوم را به همان وزن ،ولي با وزن و همبخش که سراینده، چند بيت هم

بند، ها یک بيت مقفّي با نام ترجيعهای بعد... در ميان بخشای دیگر پدید آورد و نيز در بخشقافيه

-شود و این ابيات برگردان خود همت ولي مختلف از جهت قافيه عيناً تكرار ميوزن با دیگر ابياهم

 باشند. وزن ميقافيه و هم

ها دیده زبان این اشعار بسيار به زبان گفتاری نزدیک است و عبارات و کنایات گفتاری در آن         

بيان ناراحتي از مرگ بهشتي در نوحة اول برای « داغ بهشتي تازه شد » شود. برای مثال: عبارت مي

با » برای بيان « سخت گذشت » فعل « سخت بر یاران گذشت » باشد. همچنين  در عبارت مي

مسند شرع  از وجودی چون توخالي مانده » باشد. عبارت مي« ناراحتي روز خود را سپری کردن 

عبارتي عاميانه است. که در زبان گفتار وجود دارد، « جای کسي خالي بودن » نيز مانند « است 

نيز « مكتب فيضيه شد ازاین مصيبت داغدار » در مصراع « از مصيبت داغدار بودن » همچنين عبارت 

کنایه «جگرسوزاست عزایت وازاین ماتم نهادم سربه دیوار»ونيز ای عاميانه از ناراحت بودن استکنایه

 ازغمگين بودن است.

... در این اشعار تازگي خاصي ندارد به عبارت دیگر، زودفهم های تشبيه و استعاره و آرایه          

« مشعل نوراني هدایت « » جرمت چه بود ای مشعل نورا ني هدایت » در مصراع ،باشند. برای مثالمي

مشعل » باشد و چون در ادبيات از گذشته تا کنون بارها و بارها مي« بهشتي » استعاره مصرحه از 

باشد. همچنين در مصراعي از روشنفكر و رهبر و ... کاربرد داشته زودفهم مي برای بيان فرد« نوراني 

در سوختن بسيار « شمع » تشبيه فرد به « عا قبت چون شمعي اندر عشق جانان سوختي » نوحة سوم 

هجران آن واالگوهر آتش به جانم » در مصراع « آتش در جان افروختن » تكراری است. یا کنایة 

 باشد.حة اول، بسيار تكراری و از نوع کنایة قریب مياز نو« افروخت 
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 نتیجه 

های اجتماعي و سياسي همان عصر و ای، با توجّه به ویژگيادبيات ) اعم از شعر و نثر ( در هر دوره

باشد. های آن دوره ميای واقعهدوره ویژگيهای خاصي دارد. یكي از موارد تأثيرگذار بر سبک هر دوره

 شناسي نام دارد.پردازد، سبکهای گوناگون ميها در آثار ادبي دورهسي این مشخصهعلمي که به برر

و تأثير آن در اشعار همان  2931نامه سعي شده به واقعة تاریخي هفت تير در سال در این پایان

 هایي که انجام داده به نتایج زیر رسيده است:دهه پرداخته شود و نگارنده در طي بررسي

 بانيالف ( سبک ز

 ( آوایي 2 –الف 

 های فعلي و اسمي.وجود ردیف -2

 فراواني جناس از نوع تام و ناقص ومطرف و... . -1

 بسامد باالی آرایة تكرار،شامل تكرارواژه وعبارت یاجمله. -9

 واژگاني(  1 –الف 

فراواني واژگان عربي همچون: خضيب، عدو و صعب و واژه های کهن عربي  -2

 مار،رحيل،محبس و ... .چون:مقراض،منحوس،ذبيح ،وفاق،مض

خامه،شحنه،سالوسي،سبک،هشته،برزن،نستوه،باره  وجودواژگان کهن چون: -5

 ،آوخ،زورق،چامه،هژیر،گردون،ناقه و....

های جدید همچون: گلواژه و مرجع آفرین، قهرانگيز، وحدت آفرین، وجود ترکيب -3

 غمبار.

-د بحث یافت ميهای دستوری کهن در اشعار مور( دستوری: برخي از ویژگي9 –الف 

 شود؛ از جمله:

 وجود ضمير رقصان. -2

 حرف اضافه کهن، همچون: اندر، ابا ،ازپي و ...   -1

 های سبک خراساني است.وجود دو حرف اضافه برای متمم که از ویژگي -9

 و ... .« برای» در معني « را »حرف اضافة -2

 ،سخن گسترا و....وجود کلمة  منادا با الف آخر، مانند: حميدا،آسمانا،ادیبا،بزرگا-5

 جمع شدن کلمات به شيوة کهن: گالن،آهوان،پاکان و.....-3

 « .آنک»وجود قيد کهن -7
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  وجود رای مالكيت.-2  

 ب ( سبک ادبي

 ی تشبيه.بسامد باالی آرایه -2

 باشند.بخش زیادی از تشبيهات در شعر این دوره از نوع بليغ و اضافي مي -1

 باشند.از نوع حسي به حسي مي بيشتر تشبيهات در اشعار مورد بررسي، -9

-به در بيشتر تشبيهات، مضمون دیني و مذهبي دارد؛ به عبارتي بيشتر مشبهمشبه -2

های مذهبي همچون عاشورا، تجلي خداوند بر ها پيامبران، امامان، واقعهبه

به اسب پيامبر، امام حسين، باشد. همچنين گاهي مشبهحضرت موسي و ... مي

 باشد.حضرت علي و ... مي

 وجود ادات تشبيهي جدید همچون: بلندا و به روشني -5
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 تير از این حيث با کربال مانند است. 7
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Abstract 

One of the most influential events in the contemporary history of Iran is the one occured in tir 

7th in 1360 , The incident in which 72 high-ranking officials  were martyred officials who had 
political and social implications. Numerous books and articles have been written about the 

incident with the focus on the social and political influences. it seems that no Research on 
the impact of the accident has been conducted in contemporary Persian poetry. The present 

study explones the impact of this incident on Persian poetry in 1360s. In order to accomplish 

this, the method of the present study was descriptive. We refer to library sources to collect 

data. Part of the description and analysis of the data, the results of personal interviews with the 

survivors and the direct impact of this trend on the social and political aspects of the study are 

discussed. Because the study is not correlational, so descriptive and analytical, 

communication has been followed. The results of this study indicate that this incident has 

left significant impact on the structure and content of Persian poetry. 

The results also show that alliteration has been mostly used rather than the other figures. 

Grammatically, the most cases of using old preposition and couple preposition for one 

complement highlighted. Rethorically, simile was mostly used.  

 

Keywords: event on Tir 7th,shahid beheshti, Persian poetry decade 60 
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