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1n Introduction 

Persian poetry has experienced one of its most critical political eras 

in the contemporary history and the representation of positive and 

negative images of political figures is among the most significant 

achievements of the modern poetry. In this regard, Mirza Kuchak Khan 

Jangali is of particular importance, since he started a movement called 

The Jungle Movement and there are two distinct attitudes regarding him 

in a way that he’s been described either as a saint or bandit and rebel. 

The present research seeks to study the different attitudes regarding this 

political figure in the poetry of three distinct eras including Qajar era, 

Pahlavi era and Islamic Revolution era. The findings indicate that in 

most of the works, he has been depicted as a patriot, liberal, justice 

seeker, saint and martyr. However, the works influenced by political 

atmosphere, factional likes and dislikes and also inspired by foreign 

infiltrators described him negatively. Among many poets composing 

poetry regarding this movement, we can refer to Ismail Dehghan and 

Jafar Kushabadi as poets of Jungle movement. 
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... The Binary Reflection of Mirza Kuchak khan 

2noolnd o e  . 

Sustainability literature has been and is one of the most effective 

literary genres in reflecting the political and cultural conditions 

prevailing in society in different eras. Literature that has risen to 

oppression to achieve the ideal of justice and to revolt against the 

tyrannical rulers to restore the rights of nations. 

"This literature; "It encourages the struggle against and resistance to 

anti-liberation currents and ensures the liberation, growth and 

prosperity of human societies." (Shukri, 1987: 11) 

One of the periods of Iranian sustainability literature is the period that 

covers from the constitutional movement to the era of the Islamic 

Revolution. Nowadays, we are witnessing the emergence of popular 

movements in the corners of the country, which are mostly based on the 

two axes of xenophobia and the struggle against internal tyranny and 

oppression of the rulers. 

 

3niIitriiI . 

One of the most important popular movements after the 

Constitution until the Islamic Revolution is the Jungle Movement, 

which took place in the northern regions of the country from 1293 to 

1300. This seven-year movement has a special literature, especially in 

the field of Persian and Gilaki poetry. In this study, we intend to 

examine the personality of its leader in the poetry of today. 

 

4noi .teriI . 

Achieving this research shows us that the first character of the 

Jungle Movement, namely Mirzakoochak Khan, was quite popular and 

of course religious, except in terms of both the amount of poetry and 

the value of Mirza, the third period of the Islamic Revolution with 

periods. The former is very. It is different and the poetry of the forest 

in the Pahlavi period is small or at least less presented. Although Mirza 

is no different from the period of the revolution. 

 

Keywords: Jungle movement, Mirza Kuchak Khan, Modern poetry, 

Jafar Kushabadi. 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1400سال سيزدهم، شمارة بيست و پنجم، پایيز و زمستان 

ّخانّجنگلیّدرّآیینۀّشعرّمعاصرّایرانبازتابّدوگانۀّچهرۀّمیرزاکوچک
ّپژوهشی(ّ–)علمیّ

 رحمانّزارع1

 غالمرضاّکافی2ّ
 چکیده

رانمود فترین دوران خود را در روزگار معاصر تجربه کرده است و   شعر فارسی یکی از سياسی    

آید. در های شعر این عهد به حساب می  مایهترین دست های سياسی مثبت یا منفی از مهم  شخصيت  

نبشییی که ای برخوردار اسییت؛ چرا که به او و جخان جنگلی از اهميت ویژهاین ميان ميرزا کوچک

ز مقام اای شیییده اسیییت؛ تا آنجا که او را  عنوان نهضیییت جنگل به راه انداخت، نگاه دوگانهتحت 

ین شخصيت ااند. اینک مقالۀ حاضر، نگاه به معصوم و قدیس تا دزد و راهزن و یاغی توصيف کرده

سالم           صر انقالب ا سه دورة مجزا، یعنی عهد قاجار، دورة پهلوی و ع شعر  سی را در  سی  سيا ی برر

خواه، پرسیییت، آزادیبيشیییتر آثار، نگاه مثبت از قبيل وطندهد که ها نشیییان میت. یافتهکرده اسییی

سییياسییی و   طلب، قدیس و شییهيد به او دارند؛ اما در مواردی که احتماال  تحت تاثير فضییای عدالت

ئات نفوذی       حب و بغض  قا یۀ ال پا مده      های حزبی و بر ید آ پد عا    های اجنبی  با ت ند، او را  بير منفی ا

صيف  سروده     کرده تو شعر  سياری که دربارة این جریان  شاعران ب سماعيل دهقان و  اند. از ميان  اند، ا

 توان شاعر نهضت جنگل ناميد. آبادی را میجعفر کوش
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ّمقدمه-1

ادبی در بازتاب شرایط های ادبيات پایداری یکی از موثرترین گونه

سياسی و فرهنگی حاکم بر جامعه در دوران مختلف بوده و هست. ادبياتی 

به آرمان عدالت، بر ظلم و جور خروشيده و برای احيای  که برای رسيدن 

 است.ها بر حاکمان ظالم شوریدهحقوق ملت

به مبارزه در مقابل جریان» های ضد آزادی و ایستادگی در این ادبيات؛ 

بالندگی جوامع انسانی بر آنان تشویق میبرا کند و متضمن رهایی، رشد و 

 (11: 1366)شکری، « است.

پایداری ایران دورهیکی از دوره ای است که از جنبش های ادبيات 

گيرد. در این روزگار شاهد مشروطه تا عهد انقالب اسالمی را در بر می

بيشتر بر دو کنار کشور هستيم ک های مردمی در گوشهبروز جنبش محور ه 

ا استبداد داخلی و ظلم حاکمان دایر هستند. بيگانه  ستيزی و مبارزه ب

 بیانّمسئله-1-1

های مردمی مهم پس از مشروطه تا انقالب اسالمی، نهضت یکی از جنبش

به 1300تا  1293جنگل است که از سال  خورشيدی در مناطق شمالی کشور 

پيوسته ویژه در حوزة ساله دارای ادبياتی خاص بهاست. این نهضت هفت وقوع 

شعر فارسی و گيلکی است که در این پژوهش برآنيم شخصيت رهبرش را در 

 شعر این روزگار بررسی کنيم.

ّپیشینۀّتحقیق-2-1

ها و های شاعران و اشعار مرتبط با این نهضت کتابدربارة نهضت جنگل و سروده

 ها به شرح زیرند:آن مقاالت بسياری نوشته شده است که برخی از

( فریدون دهقان پسر زنده یاد اسماعيل دهقان )شاعر نهضت جنگل( که از 1330دهقان )

دیوان اشعار 1329است، در اواخر سال مبارزان نهضت و سردبير روزنامۀ نهضت جنگل بوده

پدرش را گردآوری کرده و در اوایل سال بعد منتشر کرد. در این دیوان بسياری از اشعار 
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مربوط به نهضت جنگل وجود دارد. از نکات مثبت این اثر بيان شان سرایش برخی از اشعار  

 کند.تر میاست که برای بررسی مسائل تاریخی کار را آسان

گيری، وقوع حوادث و اتفاقات نهضت ( به شرح کامل چگونگی شکل1344فخرایی )

شش در نهضت جنگل، از جنگل پرداخته است. کتاب فخرایی که با توجه به حضور و نق

ها بار تجدید مهمترین اسناد تاریخی درباره این نهضت است، در طول نيم قرن گذشته ده

های بسياری را که در زمان حيات چاپ شده است. فخرایی در این کتاب اشعار و تصنيف

است و در بخشی از کتاب درباره شخصيت و توانایی ادبی اند، آوردهنهضت سروده شده

 کند.خان نيز بحث میکوچکميرزا

اش، ( به بيان مشاهدات عينی خود از وقایع نهضت جنگل در محل زندگی1358موسوی )

پردازد. صفا موسوی در این کتاب نزدیک به سی صفحه شعر درباره گوراب زرميخ می

نهضت جنگل آورده که نکته جالب توجه در این اثر وجود یک غزل و یک دوبيتی اثر طبع 

تخلص کرده « گمنام »است و ميرزا در این غزل  -رهبر نهضت جنگل-خان چکميرزاکو

 است.

های پنجاه تن از شاعران معاصر درباره نهضت جنگل و شخصيت ( سروده1382صالحی )

 خان را گردآوری کرده است. ميرزا کوچک

عر دوران پهلوی و ای شامل پنجاه قطعه شعر از سی و هفت شا( مجموعه1390اصغرنيا )

 است.صفحه گردآوری کرده150انقالب اسالمی در 

( در اثر خود اشعاری از چهل و چهار شاعر دوران پهلوی و انقالب اسالمی 1392زریان )

 اند.ها تکراریاست که اغلب آنگردآوری کرده 

ر صحافی شده به شيوة شيرازه بندی مجالت د ای است( مجموعه1396ميرزا نژاد موحد )

تا 1296خرداد 20های یافته شده از روزنامۀ جنگل که از از تمام شماره کتابخانه ها

اند. این مجموعه یکی از اسناد بسيار مهم در بررسی اشعار نهضت منتشر شده 1299مرداد4

جنگل در دورة قاجار است. روزنامۀ نهضت جنگل دارای ستون ادبيات بوده و بسياری از 

 است.منتشر کرده اشعار شاعران نهضت را
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به  به عنوان پيشينۀ تحقيق ذکر شد، تعداد اندکی  از ميان این آثار که 

نيز تنها ج نگ شعر به حساب میشعر جنگل پرداخته آیند اند که آن آثار 

شود. این موضوع اگر چه جای ها کمتر یافت میو سخن تحليلی در آن

 دهد.حاضر نوید میاندازی تازه را برای مقالۀ تاسف دارد، اما چشم

تّتحقیق-3-1  ضرورتّوّاهمّی

های دینی، ميهنی و اجتماعی خود یکی از نهضت جنگل با توجه به اهداف و آرمان

های است که دربارة آن قضاوتهای تاریخ ایران به ویژه در دوره معاصر مهمترین جنبش

پردازند و بسياری تقبيحش میدانند و به طلبانه میشود. گروهی آن را جنبشی تجزیهمتضاد می

کنند. با توجه به دخالت بيگانگان در شمارند و ستایش میگرایانه میهم آن را جنبشی ملی

های متضاد مورخان دربارة اهداف آن و از ميان برداشتن این نهضت و همچنين قضاوت

ه خان بهای حاکم ایران با آن، بررسی شخصيت ميرزاکوچکبرخوردهای متفاوت دولت

ای از اهداف او و نهضتش را آشکار کند و برگی  از تواند گوشهعنوان رهبر آن نهضت می

تاریخ ایران را شفاف نماید. همچنان که این مقاله به عنوان هدف محوری خود بر آن است 

خان را در اشعار این دورة یک قرنه نشان دهد تا از تا چگونگی بازتاب چهرة ميرزا کوچک

ند به تاریخ و وظيفۀ روشنگری آن کمکی کرده باشد. بيش از هر چيز تصویر این طریق بتوا

 کند.دوگانه از چهرة ميرزا ضرورت این مقاله را نمایان می

ّروشّتحقیق-4-1

شده  در این  تحقيق، توصيفی و تحليل محتواست. نحوة گرد آوری روش به کار گرفته

نتيجه تامالت و تعامالت شخصی  است و بخشی از محتوای اثرایاطالعات، کتابخانه

ها را با توجه به باشد. برای نوشتن این پژوهش پس از گردآوری اشعار،آنپژوهشگران می

تر عهد مشروطه، روزگارپهلوی و زمان سرایش در سه دورة تاریخی قاجار یا به عبارت دقيق

ک را مورد ایم و سپس چهرة معرفی شدة ميرزاکوچبندی کردهعصر انقالب اسالمی دسته

 ایم.بررسی و ارزیابی قرارداده

 

 بحث-2
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پردازیم و سپس چگونگی برای بحث در این موضوع، ابتدا به معرفی نهضت جنگل می 

های قاجار، پهلوی و انقالب اسالمی را بررسی معرفی رهبر این نهضت در اشعار دوره

 خواهيم کرد.

ّمعرفیّنهضتّجنگل-2-1

م( با 1918-1914که در کوران جنگ جهانی اول)نهضت جنگل هنگامی به وجود آمد 

طرفی در جنگ، کشور ما از سه جهت مورد تهاجم بيگانگان وجود اعالم رسمی بی

ها به مردم شمال، قرارگرفت. با ورود نيروهای روس به گيالن و افزایش ظلم و تجاوز آن

تحان تهران، خواه و از فاش( از روحانيون مبارز و مشروطه1300-1258خان)ميرزاکوچک

 1293برای نجات کشور تصميم به قيام عليه اجانب گرفت. او برای تحقق این هدف  در سال 

ه.ش قيام خود را آغاز کرد. این نهضت در طول هفت سال جنگ با بيگانگان و عوامل 

خورشيدی توانست حکومت 1299های بسياری به دست آورد و در سال حکومتی پيروزی

 جمهوری تشکيل دهد. 

نهضت جنگل در مرحله اول مبارزات خود به سبب اتحاد سران نهضت در جبهۀ واحدی 

به مبارزه پرداخت و با کوشش بسيار توانست تمام خط ۀ گيالن را از حضور نيروهای دولتی 

و بيگانگان متجاوز پاک کند؛ اما در مرحله دوم به سبب بروز اختالفات داخلی تضعيف شد 

 ه. ش نهضت جنگل پایان یافت.1300آذر  11خان  دراکوچکو سرانجام با شهادت ميرز

 هایّمختلفخانّدرّشعرّدورهبررسیّچهرۀّمیرزاکوچک-2-2

ّدورۀّقاجار-1-2-2

ر  با شکست نهضت مشروطه، براساس دریافت دقيق ميرزا کوچک، مبنی ب

با استبداد و استعمار،  نهضت  دایر کردن انجمنی هر چند کوچک برای مبارزه 

جنگل شکل گرفت و پيامد این امر، ادبيات و شعر نهضت جنگل پدید آمد و  

و یا توان  ها و مسئوالن نهضت جنگل شاعر بودنداز آنجا که چند تن از رزمنده

بياتی میسرودن شعر را داشتند و گاه سرودند و همچنين بدان سبب که گاهی ا

بعضی از شاعران و ادیبان از هوادارن نهضت جنگل بودند، اشعاری در ارتباط 

ها سروده شد. بسياری از این اشعار در روزنامۀ جنگل منتشر با قيام جنگلی
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است این دوره به دست ما رسيدههایی که از گشت. هر چند ميزان سرودهمی

به تماشای چهرة چندان زیاد نيست، اما از دریچۀ همين اشعار هم می توان 

 خان پرداخت.ميرزاکوچک

ّخواهوطنّ-

ار به صورت مستقيم در تمام اشعار این دوره نام ميرزاکوچک خان فقط دوب

 خواهی اوست؛ واله سروده:است که هر دو بار سخن از وطنآمده
بهر وطن راست کرده قد  رسا را  خان که ز همتميرزا کوچک حضرت  

(268: 1357)فخرایی،   

 و اسماعيل دهقان سروده:
طنای کییوچییک وطیین چک و کو یران!خییواه! وی رادمییرد ایییران!ای  مرد ا  خواه! وی راد

 

 

نگییل           ج یخ حییال  ینییت تییار تو داد ز گلنییام  ن ج حال  یخ  تار نت  ی تو داد ز نام   
((9191: : 13301330)دهقان،)دهقان،  

ّخواهآزادی-

به سبب آزادیساسان کی قهرمانان خواهی،  الگو و سرمشق آرش، ميرزا را

 کند.و مردم کشورهای شرقی معرفی می
 جنگل ستاد غيرت و آزادی و شرف

فراز جنگلی این ستاد سرا ر   سردا

 

زین پس ز چارسو هدف هدم و حرق شد   

شد« سرمشق شرق» سالی وفات یافت که  
یی،  (512: 1357)فخرا  

نامه ليمونجو، در  یک »ای منظوم که فخرایی از آن با عنوان امام جماعت 

خواهد خان میکند، از ميرزا کوچکیاد می (328: 1357)فخرایی، « نامۀ مهيج

بيخ برکند. او در این سروده،  که زودتر اقدام کند و ریشۀ دشمنان دین را از 

با لقب   کند.اب میست خطکه نماد شجاعت و دليری« شير»ميرزا را 
ا شد زیر سم اسب دشمن  یران توتي  خاک ا

 

بنمودی تو اندر بيشه مسکن  تا به کی ای شير   

(328: 1357)فخرایی،   

ّگناهکار-

وقوع پيوست که موجب بروز در طول حيات نهضت جنگل برخی حوادث به
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ترین موضوع در اختالفات، اعتراضات و نقدهای درونی شد. مهمترین و اصلی 

اره این های پایانی نهضت است قتل حيدرخان عمو اوغلی، از سران ارشد سالب

به قتل رسيدهکه برخی معتقدند به دستور ميرزا کوچک است و برخی دیگر خان 

(. 429و 422است.) همان، معتقدند او پس از شهادت ميرزا کوچک کشته شده

به قتل رسيدن حيدرخان موجب اعتراضاتی در اشعار ش اعران به هرحال موضوع 

به ميرزاکوچک لقاسم الهوتی در نمایشنامهخان شدهاین دوره  ای است. ابوا

به سبب منظوم  به شرح قتل حيدرخان پرداخته است. او ميرزا و سران جنگل را 

گوید حيدرخان توسط ميرزا تيرباران شد و داند و میاین قتل گناهکار می

 ه باشد.هدف ميرزا این بود که رقيبی برای پادشاهی نداشت
به زندان شییید         تاریک شیییب هياتی وارد  شددر آن  به زندان  شب هياتی وارد  تاریک   در آن 

یان شیییید          ما ندان صییییدر مليون ن هل ز شدبه پيش ا یان  ما صدر مليون ن ندان  هل ز  به پيش ا

 

شدسیییپس برقی بزد کبریتی و شیییمعی فروزان شییید   شمعی فروزان  سپس برقی بزد کبریتی و   

شدسیییخن کوتییاه حيییدر بییا رفيقییان تيربییاران شیییید  باران  قان تير با رفي يدر  تاه ح سخن کو  

((430430وو429429)همان،  )همان،    

ّدزدّوّراهزن-

بهار در قصيدة غائلۀ گيالن ختم شدن کار جنگلی ها را از ملک الشعرای 

قبال شهنشه، یعنی احمدشاه دانسته و جنگلی  خان( را دزد )ميرزاکوچکا

است. از شواهد ها را ابوسفيانيان و جاهل و نابخرد ناميدهخوانده و جنگلی

بهار را به عنوان یک انسان ملیتاریخی پيداست که جنگلی گرا ودانشمند ها 

ه در صفحۀ ششم شمارة اند تا جایی کستودهاند و اقدامات او را میشناختهمی

هجری قمری  1335شعبان سال 26دوم سال اول روزنامۀ جنگل که روز یکشنبه 

اند و آرزو منتشر شده، برای انتشار مجدد روزنامۀ نوبهار آگهی تبریک نوشته

باشد و نوبهار پاینده!»اند کرده  (28: 1396)ميرزانژاد موحد، « بهار زنده 

به آگهی روزنامۀ جنگل م توان گفت که رهبران نهضت جنگل در یبا نظر 

نتشار این مطلب با فعاليت بهار موافق بودهزمان ا نتيجه احتمال های  اند و در 

ا این نهضت در این زمان نامعقول و ضعيف می بهار ب ها نماید؛ اما سال مخالفت 

بهار در تاریخ احزاب سياسی ایران می به جنگلی»نویسد: بعد  ها عقيده نه 
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نه با خيابانی همراه و همامداشته ام و نه با قيام کلنکل سليقه بوده، 

: ط( 1: ج1379)بهار، « ام.خان پسيان به آن طریق موافقت داشتهمحمدتقی

با نهضت جنگل  به این سخن بهار، علت مخالفت بهار  ا توجه  ب برخی از محققان 

به دست آنها دانستهرا تجزیه ما طلبی آنها و ضعيف شدن حکومت مرکزی  اند؛ ا

به دیوان بهار و خواندن اشعاری که او در ستایش قيام آذربایجان و  با مراجعه 

ویژه است، بهمحمد خيابانی، رهبر نهضت آذربایجان سرودهدر رثای شيخ

بپوشد»بند ترجيع انی مظلوم بجوشد/ سرتاسر ایران کفن سرخ  « گرخون خياب

بهار را که با این328: 1368)بهار،  نبوده و همراهی نهضت ( این سخن  ها موافق 

نتيجۀ تغيير شرایط و تفکرات است، نمینکرده باید آنها را در  توان پذیرفت و 

ا  ب بهار پس از حدود بيست سال و احتماال برای رعایت مقتضای زمانه دانست. 

به مطالب یاد شده پس باید گفت بين نهضت جنگل و ملک بهار توجه  الشعرا 

ای پيش آمده که موجب جبهه گرفتن آنها عليه ی، مسئلهقمر  1335پس از سال 

د یکدیگر شده است. مسالۀ مهمی که در این روزگار پيش آمده موضوع قراردا

انگليسیوثوق 1919 بهار از این الدوله با  باشد که برخالف حمایت  ها باید 

با آن مخالفت شدیدی داشتهقرارداد، جنگلی اند. فخرایی در این باره ها 

مليون ایران و همۀ کسانی که به نيت سياستمداران انگليسی در زیر »نویسد: می

به مخالفت  نقابی آگاهند، جدا مخالف این قرار داد شدند و سرا و علنا  هر 

ها یکصدو پنجاه هزار ليره برای عقد قرارداد شد انگليسیبرخاستند. گفته می

الدوله و اند که قسمت اعظمش نصيب وثوقخرج کرده و رشوه داده

افراد دست دوم مانند سيد الدوله و صارمنصرت الدوله گردیده است، به 

الدین طباطبایی مدیر روزنامۀ رعد که مدافع سرسخت این قرارداد بود و ضياء

نمود و الدوله و قراردادش ثناخوانی میالشعرا بهار که در مدح وثوقملک

به افراد دیگر جبهۀ موافق حصۀ قابل تهم )فخرایی، « استوجهی نرسيدهچنين 

به نظر می189و188: 1357 بهار با نهضت رسد این مساله زمينه(.  های مخالفت 

با آنها  باشد تا جایی که او در اواخر نهضت جنگل  به وجود آورده  جنگل را 
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پایان کار نهضت در قصيده  بيتی مخالفت ورزیده و پس از  ای چهل و یک 

به ميرزاکوچک است. کرده و تهمت زده و یارانش اهانت خانبيش از هرکسی 

به همين قصيده میبی با توجه  توان دریافت که جانبداری بهار از قوام گمان 

نيز محمدتقی ا نهضت جنگل و  ب به مخالفت  خان پسيان السلطنه، وی را 

 برانگيخته است:

کار جنگلی       بال شیییهنشییییه ختم  به اق کار جنگلیشیییید  شه ختم  شهن بال  به اق  شد 

ستعجل فتاددولت دزدان جنگل سیییخت مسیییتعجل فتاد        سخت م  دولت دزدان جنگل 

حب   حب صییییا عالی حسییین   صا لت  سناعظم وثوق  دو عالی ح لت   اعظم وثوق  دو

شخص اولمتومرا خواهی کییه انییدر نظم شیییخص اولم           ندر نظم  که ا  تومرا خواهی 
 

 
 

تا انزلی        طارم امن شیییید  خال و  گل از خل تا انزلیجن شد  طارم امن  خال و  گل از خل  جن

ستعجلیدولییت دزدی بلی بییاشیییید بییدین مسیییتعجلی  بدین م شد  با لت دزدی بلی   دو

عاقلیمشیییتهر در ملقبلی، ضیییرب المثییل در عییاقلی  ثل در  ضرب الم شتهر در ملقبلی،   م

قل شیییخص اولی      ندر ع که ا شخص اولیمن تو را خواهم  قل  ندر ع که ا  من تو را خواهم 
 

ّخانّدرّشعرّدورۀّپهلویبررسیّچهرۀّمیرزاکوچک-2-2-2

روی کارآمدن حکومت پهلوی شرایط برای بازماندگان نهضت جنگل با 

آلودی که رضاشاه ایجاد کرد بسيار دشوار شد. با شرایط اجتماعی خفقان

به موضوعاتی چون قيام جنگل را نداشتند و  شاعران جرات و امکان پرداختن 

پيدا حتی اگر شعری سروده می نتشار  شد به سبب برخورد شدید اجازة چاپ و ا

با سانسور و تبليغات منفی، چهرة سران کرد. حکومت رضاخان مینمی کوشيد 

نهضت جنگل و انقالب آنها را در نزد افکار عمومی تخریب کند. فخرایی در 

به »نویسد: باره میاین نویسنده و شاعر فقيد رشيد یاسمی در کتب درسی که 

یاغی که خان را فردی دستور وزارت فرهنگ تاليف نموده، ميرزاکوچک

 (.7: 1357)فخرایی، « استنموده معرفی کردهدعوی استقالل می

خانلری در نخستين کنگرة نویسندگان ایران دربارة وضعيت سانسور در 

حقيقت مطلب آن است که در دورة دیکتاتوری، فشار »گوید: دورة رضاخان می

شاعران های نویسندگان و پليس و سانسور به حدی شدید بود که ذوق را در دل

نگيز ممنوع است و باید در کرد. شهربانی دستور داد که اشعار غمخاموش می ا

بيان کنند. حتی در آن زمان شاعری در وصف  شعر خشنودی و رضایت را 

بهانۀ آنکه ممکن است این همان جنگلی  جنگل شعری سروده بود و پليس به 
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نتشار آن شعر رخان در آن بودهباشد که ميرزاکوچک « ا اجازه نداداست، ا

 (.34: 11385)نوری: 

ها و سياست سانسور حکومت پهلوی موجب شد تا سرودن گيریسخت

یا اگر شعری سروده شده دربارة نهضت جنگل سال ها به فراموشی سپرده شود و 

ا وقوع قيام سياهکل در بهمن سال ب به دست ما نرسد؛ اما  و  1349منتشر نشود و 

ای از شعر چریکی در ستایش ، شاخههای جنگلی سياهکلاعدام چریک

به وجود آمد چریک به مبارزان سياهکل محدود شود،  های جنگل بدون آنکه 

ام و نماد جنگل در اشعار این دوره گسترش بسياری  و بدین ترتيب استفاده از ن

شعر »نویسد: باره مییافت. شمس لنگرودی در تاریخ تحليلی شعر نو در این

آنکه های جنگل بود، بیر چریکی در ستایش چریکای از شعسياهکل شاخه

نقالبی به جنگ .، اشتياق سياسيون ا های به مبارزان سياهکل محدود شده باشد، ..

نامی فراموش چریکی جنگل چندان بود که نام ميرزا کوچک خان که تقریبا 

اره بر سر زبان به تاریخ پيوسته بود دوب فتاده بود، تا جایی که شده و  ها ا

پيشگامان شعرجنگل( منظومهکوشجعفر ای در ستایش از ميرزا به آبادی )از 

)شمس لنگرودی، « به چاپ رسانده بود. 1348در سال خانّبرخیزکوچکنام 

 (14: 4: ج1384

نام و نماد جنگل در اشعار به این ترتيب در اشعار دهه های چهل و پنجاه 

نقالبی دیده میبسياری از شاعران به  شود.ویژه شاعران ا

ّجاودانگیّمنجیّوّبازگشتّاو-

نتظار و اميد یکی از اصلی ترین و پرتکرارترین موضوعات مطرح شده شرح ا

ّآبادی است. کوش« خانبرخيز کوچک»در منظومۀ 

ا خانه ب های کوچک اینک گوراب زرميخ/ این داغگاه پای در زنجير/ 

های با کوچه چوبی/ کز ابرهای سوگوارش/ از خزه/ زنگار بسته روی پيشانی/

نتظار روز رستاخيز  تا گلو در مه فرورفته/ چون آتشی در زیر خاکستر/ چشم ا

تسبيح و بار بیآیی/ ایناش دیدم که میهای خستههاست/.../در چشمجنگل
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با گونه  ای لبریز از فریاد/ دیدم که برق ای افروخته از خشم/ با سينهسجاده/ 

: 1357آبادی، ن شقایق بود. )کوشهای اسب رهوارت/ بر متن کوهستانعل

 (                          20و19

ه « روزی تو بازخواهی گشت سرفراز»علی ميرفطروس در قطعۀ  ب بارها 

دهد که این بازآمدن ميرزاکوچک چون یک منجی اشاره کرده و وعده می

روزهای تلخ خواهند گذشت و روز پيروزی چون آفتاب خواهد دميده و چون 

افتاد؛رود جا پيروزی فراگير اتفاق خواهد   ری خواهد شد و در واقع 

ا باری از عطر گيالسروزی تو بازخواهی گشت/ با کوله های سرخ/ ب

های پریشان/ که از تبار عاشق ليالهاست/ روزی تو باری از بوی اللهکوله

ست. های تو جاریبازخواهی گشت سرفراز/ روزی که آفتاب از شرق چشم

 (                                                                                      155: 4: ج1384)لنگرودی، 

نه در بازگشت خود او بلکه در  رحمت موسوی باز آمدن ميرزاکوچک را 

يند.پيدایش مردانی چون او می   ب

نه پری هست/  دیگری هست. « کوچک» و « کوچک» بال پرواز اگر 

 ( 124: 1390 )اصغرنيا،

 خانّدرّشعرّدورۀّانقالبّاسالمیبررسیّچهرۀّمیرزاکوچکّ-2-2-3
نيز متحول شد  نيادین جامعه، نگاه شاعران  ب با وقوع انقالب اسالمی و تحول 

ر  يان باورها و عقاید خود و همچنين ب ا آزادی شاعران برای ب و از دیگر سو ب

نقالبيون تاریخ به عنوان یک ویژگی  مهم در شعر انقالب )کافی، پایۀ تکریم ا

( به نهضت جنگل و شخصيت اول آن نگاهی کامال از سر تکریم و 18: 1381

ستاید، او را تنزیه تعظيم صورت گرفت. شعر این دوره ميرزاکوچک را می

 کند. توصيفات ميرزا در شعر انقالب از این قرار است:می

ّبیگانهّستیز-

 گوید:می شاهرخی، ميرزا را دشمن اجنبی خوانده و
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بودیتییو دشیییییمیین اجیینییبییی کییافییر بییودی    فر  کا بی  ن ج من ا ش  تو د

بهچون شیییير بییه دفع خيییل روبییه  يل رو به دفع خ شير  تانصیییفتییانچون   صف
 

خاطر بودیاز قوم دغییل شیییکسیییتییه خییاطر بودی   ته  س شک غل   از قوم د

بودیدر مییعییرکییۀ نییبییرد حییاضییییر بییودی     ضر  حا برد  ن کۀ  عر م  در 

((5757: : 13861386)زریان، )زریان،   

به عبدالعظيم بازیگر در منظومه ای که برای ميرزاکوچک سروده، بارها 

 کند.ستيزی او اشاره میاجنبی

بود            خون  پر بی  ن ج لش ز ا بودسیییردار د خون  پر بی  ن ج لش ز ا  سردار د
 

شم زاغ او جيحون بود     صه دو چ شم زاغ او جيحون بودزین غ صه دو چ  زین غ

((134134)همان، )همان،   

 خواهوطن-
خان و مبارزانش خواهی ميرزاکوچکشاعران این دورة نهضت بارها وطن

اند. شهبازی از های خود آوردهخواهی را در سرودهرا یادآور شده و این وطن

ایران  می  گوید:جانبازی ميرزاکوچک برای حفر استقالل 

دل/ وآنقدر کوشيد از جان/ پاس استقالل ایران/ در ميان  آنقدر جوشيد از

ها شد/ برف و بوران/ بر فراز کوه گيلوان/ تا سرش از جان جدا شد/ وه چه

يا،   (56: 1390صحن جنگل کربال شد/ کربال شد. )اصغرن

به وطن می  گوید:محمود شاهرخی از عشق رهبر نهضت جنگل 

ست مثل بدر/ در ات/ ماندهکه چهرهای سرو سرفراز/ ای ماه آسمان فضيلت  

م ای ز راز/ در سينۀ تو آتش ایمان و داد و دین/ ای شمع انجمن/ میهاله زد مدا

 (                48شعله چو کانون آفتاب/ ای عاشق وطن. )همان، 

بازیگر نشانۀ عالقۀ فراوان کوچک به وطن را در دوری او عبدالعظيم  خان 

ناز کشتن قزاق ایرا به ميدان آمده بودند دانسته و های  ا او  ی که برای جنگ ب

 کند:این عشق را چنين بيان می

 ای وافر داشتیونس به وطن عالقه

 کردوطن چو دوری میاز کشتن هم

به مبارزان چنين فرمان داد  یونس 

 قزاق اگر برای ما رهگير است

انگيزه برای کشتن کافر داشت   

کرداز تير تفنگشان صبوری می  

وطن شود دشمن شاداز کشتن هم  

از حکومت تقصير استو بی استسرب  
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 زانسوی قوای دولتی مامورند

 زین سوی کسی اجازة جنگ نداشت

 

انقالبيون مجبورند در کشتن   

زانسوی کسی ز کار بد ننگ نداشت  

(140)همان،   

ّخواهستیزّوّآزادیظلمّ-

 گوید:ستيزی ميرزاکوچک میغالمرضا رحمدل دربارة ستم

 بود همواره علم گردن او

برآمد ز قفا  خنجر کفر 

 

خم نشد پيش ستم گردن او   

کرد از کينه قلم گردن او  

(35: 1386)زریان،   

 اند.داند که از ميرزاکوچک آموختهزریان ایستادگی درختان را درسی می

با قيام تو قيام کرد/ و درختان ای سبز سرخ/ ای طالیه دار جنگل/ جنگل 

 ( 49: 1386ایستادگی را از تو آموختند. )زریان، 

 نامد.خواهی را هدف اصلی ميرزاکوچک میمحمود شاهرخی آزادی

 تو بودی پيرو آیين اسالم

 به غير عدل و آرزادی مرادت

 

 پی اجرای حکم دین اسالم 

 بين اسالمروشننبود ای مرد 

 

 خواهطلبّوّحقعدالت-
خواهی معرفی محمود شاهرخی راه ميرزاکوچک را راه عدالت و حق

نسته و جرمش را حق پرستی معرفی میمی  کند.کند و او را مرد عدل دا

 ای مظهر دین و دانش و آگاهی

 نه در عمل تو بود تزویر وریا

 

خواهیرسم و ره تو عدالت و حق   

هوای شاهنشاهینه در سر تو   

يا،  (46: 1390)اصغرن  

                               

بيداد  تو بودی مرد عدل و خصم 

بعد رحلتبه جرم حق  پرستی 

 

ار سينه فریاد  برآوردی چو رعد   

برید از تن سرت مزدور جالد  

(56: 1386)زریان،   
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ّخواهّاسالم-

ا کفار و برقراری حکومت   شاعران این دوره از بين بردن کفر و مبارزه ب

اسالمی و اجرای احکام دینی را از اهداف نهضت شمرده و برآن تاکيد دارند. 

لقاب دینی و تشبيه به بزرگان دین یادکرده  با ا بارها ميرزاکوچک را  اره  در این ب

 اند. و او را پيرو ائمۀ شيعه دانسته
 عشق ناب حسين سری از جنس

ازلی  ليک آن سر به حکم 

ام ب  شهر در شهر رفت در هر 

نند سيدالشهدا  تا بدا

 

سری از نسل انقالب حسين   

های علیچون سر نور چشم  

مثل فرزند فاطمه در شام  

تراود ز خون مرد خدامی  

(114و113: 1381ب،طل)واقع  

                          

دانسته و در این سخن دشمنان « کفر»را غالمرضا رحمدل قاتل ميرزاکوچک 

 کند.او را کافر معرفی می

 خنجر کفر برآمد ز قفا

 

و  کرد از کينه قلم گردن ا  

(35: 1386)زریان،   

                                                                            

عاشورایی های بازیگر علت زیبایی قيام و نهضت جنگل را داشتن رگه

 داند.می

به این زیبایی  ستگر نهضت جنگلی 

 

ستهای عاشوراییاز برکت رگه   

ا،  ي (146: 1390)اصغرن  

ّایتشبیهّمیرزاکوچکّبهّقهرمانانّاسطوره-

به قهرمانانی چون در اشعار این دوره کوچک ،  «سهراب»، «رستم»خان 

 است.و... تشبيه شده« دینبابک خرم»

 سراید:می« جنگل تاریخ بلوط»بهمن صالحی در 

 تو ای بلوط کهنسال جنگل تاریخ

 تو ای ادامۀ نسل خجستۀ منصور

ایرانیتو ای تجسم اسطوره  های   

تو ای دوبارة بومسلم خراسانی  
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ببينسر از مزار به  شکستکهدر آور و 

 

طلسم عقدة سنگين قوم گيالنی  
(69)همان،   

به رستم  ا تشبيه ميرزا کوچک   سراید:میاسحاق شهبازی ب

 اسالم در کفاز اتحاد هياتپرچمی

 

کرده بر دوشش تفنگیآسا حمایلتهمتن   

ا،  ي (54: 1390)اصغرن  

 است.نوری ميرزا را چنان سهراب قهرمان شاهنامه و از تبار رستم دانسته

 تو شيرافکن توانمندی چنان سهراب شيراومندتو شيرافکن توانمندی چنان سهراب شيراومند   

 

بار رسیییتم    ستمتو مردی از ت بار ر چک   تو مردی از ت تانی ای کو چکدسییی تانی ای کو س د  
((127127)همان، )همان،   

به بابک خرم دین و افشين از مبارزان جعفر کسمایی، ميرزاکوچک را 

 است. تاریخی ایرانی مانند کرده

ها/ ای/ در آسمان خاطرهای جنگلی/ ای آنکه یاد سبز تو همچون ستاره

به جمع « افشين»شود/ هر چند/ ات زنده میبه بوی خرمی« بابک»ماندگار شد/ 

 (                                            91شمار شد. )همان، کوچک ما بی

ّمعصومّوّمقدس-

بيای شاعران دوران انقالب اسالمی در ستا ن ا یش ميرزاکوچک او را چون 

ای زالل از عيب و الهی مردی مقدس که طعم خدا دارد، دانسته و چون چشمه

مجيد زمانی اصل ّاند.ای بزرگ از توحيد ناميدهخطا پاک خوانده و او را نشانه

بيان میخون کوچک  کند.خان را دارای مزة الهی 

برففییقییط بییرف  قط  میهییای گییيییلییوان مییی  ف لوان  ي گ نددانییدهای   دا
 

عمکییه خییون تییو طییعییم     ط تو  خون  میخییدا مییی   که  داددادخدا   
((5353: : 13861386)زریان، )زریان،   

 نامد.می« مرد مقدس»سلمان هراتی ميرزا را 

به غرور بر می نند/ جنگل همخيزند/ سرود میدرختان  زاد مرد خوا

ست/ که دل دادة آفتاب بود/ و برای کشتن شب/ شمشير شب شکن مقدسی

 (34: 1388برآورد.  )هراتی: 
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با  طعم خداست، خورشيد بر رد پای او در این دوره که ميرزا مرد مقدسی 

در ستایش « در راستای سرخ شقایق»ای در قطعۀ رضا پنجهکند. علیسجده می

 سراید:او می

های خون و شرف واژهات/ گلآی طليعۀ نجابت جنگل/ از سرخنای حنجره

گيرد/ و فروتنانه/ رد پای تو شکفد/ و آفتاب صميمانه/ از خون تو وضو میمی

 (                             19: 1386کند. )زریان، یمرا سجده 

 جاودانگی،ّحضورّوّبازگشتّمنجی-

در شعر نهضت جنگل در دورة انقالب اسالمی هم همانند دورة پهلوی این 

انتظار بازگشت منجی وجود دارد؛ اما در این دوره بسيار چشمگيرتر است. از 

نتقام اضر است و یکدید شاعران این دوره ميرزاکوچک نمرده و ح روز برای ا

گرفتن از دشمنان و برای یاری مردم و حتی انقالب اسالمی بازخواهد گشت. 

 سراید:سيدعلی موسوی گرمارودی در این باره می

بهار/ در لعل آتشرنگ تابستان/ در با چار فصل جنگل جاری ست/ در زمرد 

ست/ ميرزا زرینۀ پایيز/ ودر هيمنۀ زمستان/ در چار فصل جنگل جاری

 (                 10و9: 1390خان. )اصغرنيا، کوچک

جاودانگی ميرزاکوچک و « فشان سردآتش»سيد حسن حسينی در قطعۀ 

بيان کرده است و این جاودانگی و تداوم نهضت جنگل نهضت جنگل را بارها 

يند.را در قامت سپاهيان انقالب اسالمی می  ب

 استل نمردهزند:/ جنگخنياگر خزر/ فریاد می

 دهد:و ادامه می

است/ ميرزا حریق جنگل در خون تپيده را/ ميرزا طلسم فجر و ميرزا نمرده

به شهبان شب شکن/ این قاصدان صبح/ این  / ميرزا تفنگ را/  طلوع سپيده را

 (           29و28: 1390است/ )اصغرنيا، وارثان مصحف و ميزان سپرده

بيان میسلمان هراتی جاودانگی قهرمان   کند:جنگل را چنين 

به ذکر می ست/ خواند/ جنگل، سبزینۀ بکریآی ميرزا/ جنگل هماره تو را 
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بهار تو را میکه بی   (                       33: 1388زاید. )هراتی، هيچ واسطه/ در هر 

 گوید:می« از یادجنگل»حميدرضا شکارسری در قطعۀ 

و را از یاد جنگل پاک کند. تواند تکند/ نمیاین باران هرچه می

 ( 70: 1384)شکارسری، 

 

ّگیرینتیجهّ-3

سال شعر 104خان در طول پس از بررسی چهرة معرفی شده از ميرزاکوچک

های قاجار، پهلوی و انقالب اسالمی مشخص گردید که شاعران فارسی در دوره

به خواه، شجاع، بيگانهخواه، آزادیو مردم ایران او را مردی وطن ستيز، متدین 

به شمار ای و طلب، بزرگ، مقدس  و قهرمانی اسطورهاسالم، عدالت جاویدان 

یاد  104آورند. در طول این می به بدی  سال تنها دو شاعر در دو سروده از او 

اند که در مقابل اشعار فراوانی که در ستایش او سروده شده، بسيار ناچيز کرده

به ميرزا فقط در دو دورة قاجار وپهلوی دیده  است؛ ضمن این که نگاه دوگانه 

به معنی یگانگ ست و ی دیدگاه در شاعران عصر انقالب اسالمیمی شود و این 

بيشتر بوده است؛  این که تضارب آرای سياسی در دوره های قبل از انقالب 

بعالوه، تنزیهی که در دورة سوم از ميرزا و نهضت او صورت گرفت حاصل 

ا  گذر زمان و روشن شدن حقایق تاریخی بود؛ زیرا معموال قضایای سياسی ب

به تاریخ، دیگر  هاییخود حب  و بغض دارند که پس از تبدیل شدن ماجرا ها 

بين می رود.    این حواشی سياسی وسوگيری های فکری وخطی از 

یا یک مصراع یافت نشد که ميرزاکوچک  104در این  سال حتی یک بيت 

بنابراین، حاصل این و نهضت جنگل را دارای اهداف تجزیه طلبانه معرفی کند؛ 

به ما می که شخصيت نخست نهضت جنگل یعنی نماید جستار 

لبته مذهبی بوده است؛ جز آن که هم از ميرزاکوچک خان، کامال محبوب و ا

به ميرزا، دورة سوم یعنی عهد  نظر ميزان شعر و هم از نظر نگاه کامال ارزشی 

با دوره های پيشين بسيار متفاوت است و شعر جنگل در دورة انقالب اسالمی 
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ا پهلوی حجم کمی دارد یا  به ميرزا ب الاقل کمتر ارائه شده است. گر چه نگاه 

ّ.دورة انقالب چندان تفاوتی نکرده است
ّ

 منابعّفهرست

 . تهران: زوار.ازّصباّتاّنیما(. 1387پور، یحيی. )آرین-1
سرودّسبزّرهایی:ّّسوگّسرودهّهایّشاعرانّمعاصرّّ(.1390اصغرنيا، محمد حسن. ) -2

 هزاره ققنوس. . تهران:خاندربارۀّمیرزاّکوچک
نامۀ «. در طرح و توضيح چند سوال درباره مبانی ادبيات پایداری(. »1378بصيری، محمد صادق. )-3

 دانشگاه کرمان. پایداری )مجموعه مقاالت اولين کنگرة ادبيات پایداری(.
 . تهران: انتشارات توس.دیوانّاشعارّبهار(. 1368بهار، محمد تقی. )-4
 . رشت:  اداره کل ارشاد اسالمی گيالن.سبزّسپیدارانّسرود(. 1363نام. )بی-5
خان . دفتر شعری در سوگ و ستایش ميرزا کوچکخورشیدّبرّبامّشرف(. 1364نام. )بی-6

 . رشت: اداره کل ارشاد اسالمی گيالن.جنگلی
«. ازادبيات مقاومت در نگاهی به سرخ از پرنده و پرو»ّ(. 1383ترابی، ضياء الدین و صابر امامی. )-7

 .30-25. ص39فرهنگ و هنر شعر. ش 
های ميرزا اسماعيل جنگلی خواهر زادة . یادداشتقیامّجنگلّ(.1357جنگلی، ميرزا اسماعيل. )-8

 خان با مقدمۀ اسماعيل رائين. چاپ دوم. تهران: انتشارات جاویدان.ميرزا کوچک
 تهران: مطبوعاتی حسينی. . کليات نسيم شمال.کتابّباغّبهشتتا(. الدین. )بیحسينی، اشرف-9

 . چاپ دوم. تهران: سوره.صداّباّحلقّاسماعیلهم(. 1385حسينی، سيدحسن.)-10
 . تهران: آفرینش.هایّشعرّسالحچهره(. 1387خطيبی، مهدی. )-11
 . رشت: انتشارات زربافی.دیوانّاسماعیلّدهقان(. 1330دهقان، اسماعيل. )-12
 . تهران: انتشارات هنر رسانه اردی بهشت.آسمانآبیّترّازّ(. 1392زریان، رحيم. )-13
های . تهران: بنياد حفر آثار و نشر ارزشادبیاتّدفاعّمقدسّ(.1389سنگری، محمد رضا. )-14

 دفاع مقدس.
های تحول شعر معاصر ایران. . ریشهباّچراغّوّآینه(.   1390کدکنی، محمدرضا. )شفيعی-15

 تهران: انتشارات سخن.
 . تهران: هزاره ققنوس.دلیلچراغانیّبی(. 1384شکارسری، حميدرضا.)-16
 . ترجمه محمد حسين روحانی. تهران: نشر نو.ادبّالمقاومهّ(.1366شکری، غالی. )-17
 . تهران: نشر مرکز.تاریخّتحلیلیّشعرّنو(.  1384شمس لنگرودی، محمد. )-18
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 ن: شهرستان ادب.. تهرابهّزبانّمادری(. 1392شيری، علی اصغر. )-19 
ّکوچک(. 1382صالحی، بهمن. )-20 ّیادوارهّمیرزا . خانّجنگلیسردارّقبیلهّشقایق:

 تهران: بنياد اندیشه اسالمی.
 . تهران: شهرستان ادب.تماشایی(. 1396پور، ميالد. )عرفان-21
 تهران: سوره مهر. .ازّگلویّکوچکّرود(. 1372پور، مصطفی. )علی-22

 جا: انتشارات عارف.. بیقهرمانّجنگل تا(.)بیعنایت، -23
-121، ص30نشریه پژوهش نامه متين ش .امامّوّادبیاتّپایداریّ(. 1385عيسی نيا، رضا. )-24

144. 
 تهران: انتشارات جاویدان. .چاپ نهم. سردارّجنگل(. 1357فخرایی، ابراهيم. )-25
 . شيراز: نوید.دستیّبرآتش(. 1381کافی، غالمرضا. )-26
 . تهران: نيل.خانکوچک(. 1357بادی، جعفر. )آکوش-27
 تهران: انتشارات نگاه. .مجموعهّاشعارّخسروّگلسرخی(. 1391گوهرین، کاوه. )-28
بوی باران: موسسه فرهنگی هنری  . مرودشت:هایّمسلسلترانه(. 1393مرادی، محمد. )-29

 فانوس نویسان.
ّنیما(. 1395مرادی، محمد. )-30 ّتا ّکوچه شناسی شعر عصر مشروطه. بر جریان. درآمدی دو

 شيراز: رخشيد.
 رشت: حقيقت. .تاریخّمکملّجنگل(. 1358موسوی، صفا. )-31
 . رشت: انتشارات فرهنگ ایليا.1335روزنامهّجنگلّ(.  1396ميرزا نژاد موحد، هادی. )-32
 تهران: اسطوره.  .نخستینّکنگرۀّنویسندگانّایران (.1385نوری، نورالدین. )-33
 . رشت: انتشارات حق شناس.هایّخدادودّآهّفرشته(. 1381قع طلب، جليل. )وا-34
  . تهران: سازمان تبليغات اسالمی، حوزه هنری.ازّآسمانّسبزّ(. 1388هراتی، سلمان. )-35

 

 

 




