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چکیده
گفتمان انقالب اسالمی ایران گفتمانی دینی ،سیاسی و فرهنگی است که در آن فرهنگ
اسالمی جلوهگر است .نفی استثمار ،نفی سلطهپذیری ،نفی تحقیر ملت بهدست
قدرتهای سیاسی دنیا ،نفی وابستگی سیاسی ،نفی نفوذ و دخالت قدرتهای مسلط
دنیا در کشور مهمترین ارزشهای انقالب اسالمی است .برای حفظ این گفتمان و
ارزشهای انقالبی و انتقال آن به نسلهای بعدی اهتمام بیشتری باید داشته باشیم؛ چون
تبیین گفتمان انقالب اسالمی و انتقال ارزشهای آن بهویژه به جوانان ضروری است؛
بنابراین باید از هر فرصتی برای نشر ارزشهای انقالب استفاده کنیم .بدون شک یکی
از این فرصتها شعر انقالب است .شعر انقالب یکی از مهمترین ابزارهای گفتمان
انقالب اسالمی و انتقال ارزشهای آن است.
واژگان کلیدی :شعر انقالب؛ گفتمان؛ ارزشهای انقالب اسالمی؛ کالم رهبری.
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مقدمه

یکی از بهترین راههای مبارزه با تهاجم فرهنگی در عصر حاضر ،استفاده از شعر انقالب
است .شاعران میتوانند با استفاده از این ظرفیت عظیم به تبلیغ و ترویج اهداف و

اصول انقالب و ارزشهای اسالمی بپردازند .شعر انقالب عالوهبر تبیین آرمانها و
ارزشهای انقالب اسالمی باید بتواند پیوندی با جبهۀ مقاومت در کشورهای اسالمی

هم برقرار کند و این وظیفۀ شاعران انقالب است که پیام انقالب و ارزشهای آن را
با زبان مؤثّر شعر برای مردم تبیین کنند؛ همانگونه که تاکنون هم ،شاعران انقالبی این
وظیفه را بهخوبی انجام دادهاند .اهمیت اشعار انقالبی بهاندازهای است که رهبر انقالب،
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شعر را میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی نامیدهاند.

محور اصلی مقالۀ حاضر بر یافتههایی استوار است که از پاسخ به پرسشهای زیر

بهدست آمدهاست:

 .1چه رابطهای میان شعر انقالب و ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی از

دیدگاه مقام معظم رهبری وجود دارد؟

 .2مهمترین شاخصهای شعر انقالب ازنظر گفتمان انقالب اسالمی کدام است؟

براساس فرضیۀ اول محقق مقاله ،رهبر انقالب شعر انقالب را ابزاری کارا برای تبلیغ

ارزشها و باورهای دینی و انقالبی و حفظ هویت ملی میدانند و همواره از شاعران

بهویژه شاعران جوان خواستهاند که برای حفظ هویت ملی عقالنیت معنوی را در اشعار

خود حفظ کنند.

فرضیۀ دوم محقق مقاله بر این موضوع استوار است که مهمترین شاخصهای شعر
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انقالب ،استکبارستیزی ،دفاع از محرومان و مستضعفان جهان ،وطندوستی ،آزادگی و

عدالتخواهی است.

یافتههای پژوهش

مهمترین یافتههای تحقیق عبارتاند از:

 .1استبدادستیزی ،استقاللمحوری ،آزادیخواهی ،وطندوستی ،قانونمداری ،و

مردمساالری ،از مضامین شعر انقالب بهعنوان میداندار ارائۀ گفتمان انقالب اسالمی است.

 .2یکی از مؤلفههای بارز شعر انقالب اسالمی بازگشت به خویشتن ،خودباوری و

بازیابی هویت فرهنگی است.

 .3گفتمان شعر انقالب اسالمی از بطن فرهنگ دینی و انقالبی برآمده و بر آموزه ِ
های

پیشینۀ پژوهش

با جستوجو در منابع و تحقیقات گوناگون مشخص شد که درزمینۀ موضوع مقالۀ
حاضر (شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی) باوجودِ مطالب
گسترده و پراکنده در منابع اصلی یا بعضی از تحقیقات اخیر ،پژوهشی منسجم و مستقل
انجام نشدهاست؛ بنابراین مقالۀ حاضر برای رفع این خأل انجام شدهاست.

تعریف مفاهیم
شعر انقالب

شعر انقالب اسالمی به شعری گفته میشود که موضوع و مضمون اصلی آن« ،انقالب

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

وحیانی و قرآنی مبتنی است.

اسالمی» و هنجارها و ارزشهای برآمده از آن باشد؛ شعری معنابنیاد و مفهوممحور با
ِ
ِ
گویای
روایت
اصول زیباشناختیِ نشئتگرفته از آموزههای الهی و انسانی .شعر انقالب
مظلومیت ،معصومیت و عصیا ِن انسان معاصر دربرابر زشتیها و پلشتیهاست؛ شعری

خدامحور ،مخاطباندیش ،ظلمستیز و عدالتمدار (اسماعیلی ،1394 ،ص.)14

گفتمان

گفتمان ازجمله مفاهیمی است که در تعریف و اظهارنظر دربارۀ آن بحثهای فراوانی

میان محققان انجام شدهاست .برای حداقل ده سال ،گفتمان اصطالحی بودهاست که

در متون علمی اغلب بدون هیچگونه تفکیکی استفاده میشدهاست .در بسیاری از

موارد ،کلمۀ گفتمان ایدهای کلی است که باتوجهبه الگوهای مختلف زبانی سازماندهی
شدهاست .تجزیهوتحلیل گفتمان تحلیل این الگوهاست .گفتمان رویکردی بینرشتهای
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است که میتواند برای فراگیری بسیاری از حوزههای مختلف اجتماعی استفاده شود

(.)Jørgensen and Phillips, 2002, p2

همچنین گفتمان یعنی باور عمومی؛ یعنی آن چیزی که بهصورت سخنِ مورد قبو ِل

عموم تلقی میشود و مردم به آن توجه دارند؛ این با گفتن حاصل میشود؛ با تبیینِ

الزم  -تبیین منطقی ،تبیین عالمانه و دور از زیادهرویهای گوناگون  -حاصل میشود؛

با زبان صحیح ،با زبان علمی و منطقی و با زبان خوش ،این مطالب را باید منتقل کرد
(خامنهای15 ،اسفند.)1392
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گفتمان انقالب اسالمی و مؤلفههای آن

قبلاز اینکه به رابطۀ میان شعر و گفتمان انقالب اسالمی بپردازیم ،ابتدا الزم است

گفتمان انقالب اسالمی و مؤلفههای آن را شناسایی کنیم تا بهتر بتوانیم به رابطۀ این
دو و نظام معنایی آنها بپردازیم .انقالب اسالمی ایران باعث شکلگیری گفتمان و

نظام معنایی خاصی در جهان معاصر شدهاست .این گفتمان با پشتوانۀ مردمی و با
رهبری امامخمینی(ره) بهعنوان یکی از مهمترین و مؤثّرترین گفتمانها مطرح شدهاست.

مهمترین مفاهیم گفتمان انقالب اسالمی ایران ،مردمساالری دینی ،دفاع از محرومان و
مستضعفان ،حقوق بشر اسالمی و ...است.

برایناساس مهمترین مفاهیم اساسی در گفتمان انقالب اسالمی عبارتاند از:
 .1خدامحوری
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امامخمینی(ره) انقالب اسالمی را بر پایۀ خدامحوری بنا کرد .در اندیشۀ امام خدامحوری
مبنایی است که در بقیۀ مؤلفهها جاری است؛ درواقع در اندیشۀ ایشان همۀ مؤلفهها
بدون خدامحوری ناتمام است .در اینجا خدامحوری عمومیت دارد؛ بدین معنا که

جهت کلی حرکت امام خمینی را خدامحوری تشکیل میدهد .امام رهبری و حرکت

انقالبی خود را با فرهنگ خدامحوری آغاز و معتقد بودند که ایمان به خدای یگانه،

و اعتقاد به رسالت خاتماالنبیاء

(ص)

و ایمان به قرآن بهعنوان منشور ابدی هدایت و

اعتقاد به ضروریات و شعایر و احکامی دینی همچون نماز ،روزه ،زکات ،حج و جهاد

محورهایی استوار برای وحدت عملی تمام پیروان مذاهب اسالمی دربرابر مشرکان و
دشمنان دین هستند (انصاری ،1386 ،ص.)174

 .2عدالتمحوری

است و تحقق این محورها ،جامعه را رو به تمدنسازی سوق میدهد .عدالت در

آموزههای اسالمی و سیرۀ معصومین اهمیت بهسزایی دارد .جامعهای تمدن دارد که
در تأمین نیازهای مردمش به عدالت رفتار کند .یکی از تفکرات امام حسین(ع) اجرای
عدالت بود .امام حسین بهدنبال این بودند تا از حقانیت دین اسالم در مسیر حق و

اجرای عدالت دفاع کنند .امام حسین(ع) و یارانش جان خود را برای برپایی این مهم فدا

کردند .عدالت بهمعنای برخورداری همه از حقوق اسالمی و انسانی و رعایت یکسان
حق میان همه و همه را به یک چشم دیدن ،در نهضت عاشورا متج ّلی است (محدثی،
 ،1383ص .)75چون انقالب اسالمی ایران با تأسی به قیام عاشورا شکل گرفته است،

یکی از مهمترین مؤلفهها یا راهبردهای این انقالب عدالتمحوری و عدالتطلبی
است .رهبری گفتمان اصلی دهۀ چهارم انقالب اسالمی را گفتمان «پیشرفت و عدالت»

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

از مهمترین مؤلفههای جامعۀ تمدنساز ،عدالتگستری ،عدالتخواهی و عدالتمحوری

میدانند« :در این دهه ،گفتمان اصلیِ انقالب ،پیشرفت و عدالت است؛ پیشرفت در همۀ
ابعاد علمی و اقتصادی و اخالقی و فرهنگی ،و عدالت همهجانبه در توزیع فرصتها و
امکانات مادی و معنوی .عنصر پیشرفت ،باید نگاه ما را به استعدادهای بیشمار پراکنده
در میان ملت ،معطوف سازد و ظرفیتهای تولید و خالقیت و درخشش تواناییهای

گوناگون در همۀ زمینهها را در نگاه ما برجسته کند و عنصر عدالت باید نابرخورداران
از فرصتها و تواناییهای کشور را ،از این مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد.
مجلس که پدیدآورندۀ نرمافزار اصلی حرکت کشور است باید لحظهای از این تکلیف
غفلت نورزد» (خامنهای2 ،شهریور.)1387

 .3حفظ اصالت و استقالل مبارزه از تمامی قدرتهای خارجی

بسیاری از کشورها برای موفقیت مبارزات خود به حمایت یکی از قدرتهای خارجی
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چشم دارند و معتقدند که معادالت حاکم برجهان ،واقعیتی گریزناپذیر است و برای

موفقیت مبارزه باید در چارچوب این معادالت حرکت کرد؛ ولی امامخمینی تنها راز

موفقیت کشور را در استقالل از قدرتهای خارجی میدانستند .امامخمینی آگاهانه یکی
از مبانی و خطمشیهای مبارزاتی خود را بر پایۀ استقالل مبارزه از تمامی قدرتهای
خارجی ،و راهبردی ملی ،بنیادی ،و بومی بدون تکیه بر قدرت بیگانگان و عدم دخالت

اندیشهها و اهداف آنها در مبارزه ،بنا کرد.

 .4استکبارستیزی ،نفی حکومت طاغوت و دفاع از محرومان
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استکبارستیزی یکی از مهمترین مؤلفههای گفتمان انقالب اسالمی است .درواقع همین
ِ
استکبارستیزی ملت ایران با رهبری و هدایت امام خمینی بود که باعث شد
روحیۀ
انقالب اسالمی به پیروزی برسد .به عبارتیدیگر ایشان پرچمدار استکبارستیزی و

حمایت از محرومان در تاریخ معاصر است .بنابراین آنچه در جنبشهای انقالبی در
راه مبارزه با ظلم اهمیت دارد ،این است که صبر و استقامت در مسیر الهی را پیشۀ خود

سازیم ،چون صبر تضمینکنندۀ تحقق اهداف متعالی است.
 .5بسیج مردمی

بدون شک یکی از مهمترین مؤلفههای امام خمینی در پیروزی انقالب اسالمی بسیج

مردمی بودهاست .بسیج مردمی توانایی بالفعل رهبر یا رهبران بسیجگر در جلب پشتیبانی
140

بخشهای گستردهای از مردم در جریان جنبشی اجتماعی یا انقالبی است .امامخمینی
به ضرورت روشنگری و بیدارسازی تودههای مردم کام ً
ال اعتقاد داشتند .به عقیدۀ ایشان
بدون آگاهیبخشی به مردم مبارزه و قیام برای حفظ اسالم و مصالح مختلف را نمیتوان
از آنها انتظار داشت.

ویژگیهای شعر انقالب از دیدگاه مقام معظم رهبری

اظهارنظرها دربارۀ مفهوم «شعر انقالب» متفاوت است؛ بههمیندلیل شاید نتوان درنظر

اول تعریفی مشخص از شعر انقالب عرضه کرد .عدهای شعر انقالب را شعری میدانند

که شاعرانش تعهد انقالبی دارند و این شعر هم به موضوعاتی تعلقخاطر دارد که انقالب

اسالمی به آنها تعلقخاطر دارد .عدهای دیگر نیز شعر انقالب را شعری میدانند که در

عصر انقالب سروده شدهاست.

رهبری شعر انقالب را آن شعری میدانند که در خدمت هدفهای انقالب است؛

در خدمت انسانسازی بهمعنای واقعی کلمه.

شعر انقالب اسالمی ویژگیها و مؤلفههایی دارد که آن را تاحدزیادی از شعرهای

دیگر متمایز میکند .مهمترین مؤلفۀ شعر انقالب اسالمی همسویی آن با گفتمان و
آرمانهای انقالب اسالمی است؛ شعر انقالب ،شعری است که در خدمت هدفهای
انقالب باشد؛ نه صرف ًا شعری که در دوران انقالب سروده شده باشد؛ شعر انقالب باید

بتواند اهداف انقالب اسالمی را محقق سازد و به پیشرفت همهجانبۀ کشور بینجامد

(خامنهای10 ،تیر.)1394

حال که تعریف شعر انقالب روشن شد ،باید اشاره کنیم که شاعران شعر انقالب

وظایف و مسئولیتهای سنگینی برعهده دارند .همانگونه که انقالب اسالمی موجب
جریانسازی شاعران شد ،شاعران نیز باید بر گفتمان انقالب اسالمی پایبند باشند و

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

یعنی در خدمت عدالت ،انسانیت ،دین ،وحدت ،رفعت ملی ،پیشرفت همهجانبۀ کشور و

شعرهایی از جنس دردهای مردم بسرایند .قرارگرفتن شعر در خدمت دین ،اخالق و
حرکت انقالبی ملت موضوعی بسیار ضروری است؛ چراکه شعر و هنر بهترین زبان

برای انتقال آرمانهای انقالب اسالمی در جامعه است .همین اهمیت شعر انقالب
باعث شدهاست تا رهبر انقالب در دیدارهای خود با شاعران ،همواره خواستههای
مهمی داشته باشند« .برای انقالب حرف بزنید ،باید برای گفتمان انقالب تالش و کار
کنید .ملت شما کار بزرگی انجام داده [است] .من سال گذشته این را گفتم  -به نظرم در

همین جلسه هم گفتم  -که مسئله فقط مسئلۀ شهادت نیست  -البته شهادت در راه خدا
و جان بر کف گذاشتن و تقدیم راه خدا کردن ،قلۀ شرافتهای انسانی است  -اینقدر

معارف دینی گسترده است ،اینقدر معارف انقالب گسترده و پرمطلب و پرفیض است

که میتوان از آن بهره برد و میتوان آن را منعکس کرد» (خامنهای24 ،مرداد.)1390
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شعر انقالب و ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب

 .1شعر انقالب و گرهگشایی فرهنگی

شعر انقالب اسالمی میتواند نقشی مهم در صدور ارزشهای فرهنگی برعهده بگیرد.
یکی از ابزارهای کارآمد در معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسالمی برای ترسیم چهرۀ

واقعی ایران اسالمی میتواند شعر انقالب باشد .گفتمان انقالب اسالمی میتواند

گفتمان فرهنگیِ بانفوذی باشد تا شاعران برای گرهگشایی فرهنگی بهشکل بهینه از
آن استفاده کنند؛ چراکه شعر انقالب میتواند انتقالدهندۀ فرهنگ و آرمانهای انقالب

اسالمی در سطح منطقهای و جهانی باشد.
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رهبر انقالب در این باره معتقد است« :اگر بنا باشد یک شاعر هم مثل دیگران
گول بخورد ،فریب بخورد و بیبصیرتی به سراغش بیاید ،این خیلی دو ِن شأن یک

انسان هنری و یک انسان فرهنگی است .پس باید حقیقت را فهمید؛ بعد هم باید همان

حقیقت را تبلیغ کرد .با شیوههای سیاسی  -شیوههای سیاستگران و سیاستمداران -
نمیشود در عالم فرهنگ حرکت کرد ،این خالف شأن فرهنگ است .در عالم فرهنگ
بایستی گرهگشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد ،بایستی گرههای ذهنی را باز کرد
و این تبیین الزم دارد ،یعنی همان کار انبیا؛ من به شما عرض میکنم که این حرکت

عظیم انقالب اسالمی ،یک حرکت تمامشده نیست .حاال یک گوشۀ از لشک ِر آن من
ال اهل ادب و فرهنگ و اینها محسوب میشویم؛ « َو ِ َّل ِ
و شماییم که حاال یکذره مث ً
ماوات و َ
األ ِ
رض» 1لشکر او زمین و آسمان نمیشناسد».
الس
ِ َ
ُجنو ُد َّ
 .2نمود فرهنگ شهادت و تصویر شهیدان در آیینۀ شعر انقالب اسالمی

 142یکی دیگر از شاخصهای مهم شعر انقالب اسالمی شهادت و شهادتطلبی است
که «بخشی از عالیترین مفاهیم شعر انقالب را روحی سرخ و مقدس بخشیده است.
شاعران انقالب به مجاهدان صحنههای نبرد ،که خاصه اولیاءاهلل محسوب میشوند،
عشق میورزند؛ چراکه اینان محبان صادق حضرت حقّاند» (زارعی ،1373 ،ص.)293

صفارزاده نیز شهیدان را بیدار و دارای مقامی واال در پیشگاه خداوند میداند؛

 .1بخشی از آیۀ  4سورۀ مبارکۀ فتح.

بههمیندلیل خداوند شهیدان را نگهبان زمین و زمان قرار دادهاست« :شما شهیدان /

همیشه بیدارید  /صفت او را دارید  /نه چرت میزند  /نه میخوابد  /بیدارباش نگاهبان

زمین است  /نگاهبان زمان» (صفارزاده ،1365 ،ص.)47

یکی از کارکردهای مهم شعر انقالب پیوندخوردن آن با قیام عاشورا و نهضت

میروم مادر که اینک کربال میخوان َدم

از دیار دور یارِ آشنا میخوان َدم

مهلت چونوچرایی نیست مادر ،الوداع!

زانکه آن جانانه بیچونوچرا میخوان َدم

میروم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون

جاودان تاریخسازِ کربال میخوان َدم
(حسینی ،1387 ،ص)30

صفارزاده نیز دراینباره معتقد است که راه شهیدان در ادامۀ نهضت شهادتطلبی امام

حسین است و خون آنها برای حفظ اسالم و دفاع از حقانیت و تحقق اهداف الهی ریخته

شدهاست؛ بههمیندلیل او در شعر «سفر بیداران» شهدای امروزی را در ادامۀ نسل شهدای

بدر و کربال میداند (صفارزاده ،1365 ،ص.)31
بُع ِد دیگر شعر انقالب در ترویج و تقدیس جهاد و شهادتطلبی ،و اهمیت حضور

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

کربالست .سیدحسن حسینی بهخوبی این پیوند را به تصویر میکشد:

رزمندگان در جبهههای حق علیه باطل است .شاعری در یکی از سرودههای خود اظهار
خسران میکند ،چون نتوانستهاست همراه با همرزمان خود مسافر راه بهشت شود:

بِشکوه 1بشکوه بشکوه یاد شهیدان که رفتند

اندوه اندوه اندوه سهم من و تو که ماندیم
(ثابت محمودی ،1369 ،ص.)120

یا شاعری از فراموشی راه شهیدان و آرمانها و ارزشهای آنان گالیهمند است؛ برای

نمونه علیرضا قزوه این موضوع را با عنوان «فراموشی اللهها» ترسیم میکند:

هال! 2ای الله ِ
های آشنا بیپرده میگویم

شما را داغ غربت کشت و ما را داغداریها
(قزوه ،1369 ،ص.)33

 .1بِشکوه ( :/beškuh/صفت) [قدیمی] باشکوه؛ دارای شکوه؛ باشوکت و هیبت.
 .2هال  :/halā/ای؛ اَیا؛ اَال( .شبه جمله) کلمۀ تنبیه و ندا که برای آگاهانیدن بهکار میرود (فرهنگ معین).
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سیمین بهبهانی هم رشادتها و دالوریها شهیدان را در راه حفظ سرزمین ،میستاید:

		
بار بر دوش آنهاست ،آه! آری همانها

پاکها ،نازنینها ،خوبها ،مهربانها

		
ما چه کردیم باری ،نالهای شکوهواری

شد وطن زنده اما زان جوانها و جانها
(بهبهانی ،1370 ،ص.)111

قیصر امینپور شهادت را زیباترین طریق مرگ میداند و معتقد است :افتادن شهیدان آغاز

برخاستن است و در خون خفتنشان شروع بیداری .ازنظر امینپور شهیدان دیرماندن را در
زودرفتن میدانند؛ او مینویسد« :و زندگی را از پایان آن آغاز میکنند و از میان فصول رفتن،
فصل شکفتن را برگزیدهاند» (امینپور ،بیتا ،ص.)33
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نصراهلل مردانی نیز همانند امینپور داستان شهادت را بهترین و شیرینترین قصۀ

زندگی میداند .او در شعر خود بر اهمیت و ارزش شهادت و همچنین داشتن روحیۀ
شهادتطلبی تأکید دارد:

جاویدترین قصۀ ناگفتۀ هستی

شیرینسخنی از دهن گمشدگان است

		
گفتی که از این گمشدگان نیست نشانی

هر الله نشان از کفن گمشدگان است

		
خودباختن و رفتن و از خویش گذشتن

ِ
معنای ُشدن ،در ُشدن گمشدگان است
(مردانی ،1388 ،ص.)155

حسین اسرافیلی نیز بر پاسداشت و تکریم مقام شامخ شهیدان تأکید دارد .او

شهیدان را بسیار زیبا توصیف میکند و قصد دارد تا اهداف واالی آنها را به تصویر
تبسم
بکشد؛ هدفی که تنها قربةالیاهلل و دفاع از سرزمین است« .چشم خونبارتان ّ
داشت  /غرق خون در میانه چرخیدید  /جانتان با خدا تکلم داشت  /زخمتان رنگی از
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تبسم داشت( »...اسرافیلی ،1364 ،ص.)64
ّ

 .3پایداری در مبارزه علیه استبداد و استعمار

استبدادستیزی و استعمارستیزی یکی از مهمترین مؤلفههای گفتمان انقالب اسالمی است
که در شعر انقالب هم برجسته است.

قیصر امینپور در کتاب « طوفان در پرانتز» بر مبارزۀ مظلومان عالم در مقابل ستم

ظالمان تأکید میکند .او مینویسد :اگر تمام مظلومان تاریخ بهجای اینکه برای کشتگانشان

یک دقیقه سکوت کنند؛ یک دقیقه فریاد میکردند و فاتحه میخواندند تا امروز گوش
تمام ظالمان در ششگوشۀ عالم کر شده بود (امینپور ،بیتا ،ص.)21

صفارزاده نیز بر آزادهخواهی و مبارزه با استعمار تأکید دارد .صفارزاده بر این باور

است که همانگونه که نسلهای پیشین این سرزمین تا آخرین قطرۀ خون خود در

بتوان گفت که مهمترین شعر صفارزاده دراینارتباط سرودۀ «سفر سلمان» است که در
آن تاریخ پراهمیت ایران را یادآوری میکند« :دهبان پارسی  /از بستر شکایت و شب

برخاست  /خوابش نمیربود  /شب پایدار بود  /بر تخت طاقگونۀ یاقوت  /همپایۀ
خدایان  /همتای اختران  /شب را نشانده بود /در مستی شراب شبستان و دلبران /
رامشگران به خدمت او بودند /رامشگران به خدمت شب  /دهبان پارسی  /بیدار بود»...

(صفارزاده ،1356 ،ص.)11

صفارزاده ضمن تأکید بر ایستادگی دربرابر ظلم ،از قهر انقالبی نیز سخن بهمیان

میآورد؛ قهری که هرگز شعلهاش خاموش نمیشود« :بیهوده میشتابد این ماشین  /بیهوده

زوزه میکشد این جانور  /در گوش ما و خیابان  /این آتش نهفته به خاکستر /این آتش

نهفته به خاکستر  /این قهر خلق ستمدیده  /در طول قرنها به شعله رسیده  /این شعلۀ

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

مقابل بیگانگان ایستادهاند ،امروز نیز باید در مقابل جور استعمار ایستادگی کرد .شاید

بزرگ کینه  /با آب سرد  /هرگز نشانده نخواهد شد( »...صفارزاده ،1365 ،ص.)28

نصراهلل مردانی نیز همواره بر اتحاد و هوشیاری ملتها تأکید داشت و معتقد بود

که تنها با اتحاد و مقاومت دربرابر بیگانگان است که میتوان در سایۀ درخت آزادی
و استقالل نشست .او در شعر «سوار سرنوشت» بر این موضوع تأکید ورزیدهاست:

تا به کی بیهوده ماندن در حصار سرنوشت

گمشدن چون سایهای در سایهسار سرنوشت

کیست تا با سیل خون چون پیر طوفانخوی ما

شوید از رخسارۀ هستی غبار سرنوشت

رخش آتشپی بگو دستان آهندل کجاست

اشکبوسی تازه دارد کارزار سرنوشت
(مردانی ،1364 ،ص.)215

یا اینکه در شعر «جنگ جنگ است» بر مقابله و ایستادگی دربرابر صفوف دشمن

تأکید دارد .دشمنی که میخواهد میهن را اشغال کند .او با استعانت به حضرت علی

(ع)

و نهضت امام حسین(ع) از مسلمانان میخواهد تا هیبت ظلم را بشکنند:
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جنگ جنگ است بیا تا صف دشمن شکنیم

دِ رِ ا فسا نها ِ
ی قلعۀ شیطا ِن بز ر گ

راه ما راه حسین است که در شام قرون

صف این دشمن دیوانۀ میهن شکنیم
فاتح خیبرشکنِ تن شکنیم
چو علی
ِ
هیبت ظلمتیان با دِمِ روشن شکنیم
(مردانی ،1360 ،ص.)338

نیروهای مردمی از ارکان مهم در مبارزه علیه استبداد و استعمارند .حسینی بهخوبی

اهمیت و تأثیر نیروهای مردمی را در شکستن تابوی استبداد ،به رخ میکشد:

«دیروز پهلوان /میگفت با غریو  /ای نوچههای من  /باید شکست و َرست به نیروی

خلقها  /شاخ مهیب دیو  /باید گسست بند ز بندش به کارزار  /باید کشید هم ز گردۀ او
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 /تسمۀ بیشمار( »...حسینی ،1387 ،ص .)58بدون شک مظهر و نماد مبارزه علیه استبداد
و استعمار ،امامخمینی(ره) بنیانگذار انقالب است .ایشان همواره بر حمایت از مستضعفان
تأکید داشتند .مهرداد اوستا در شعری این خصیصۀ امام خمینی را توصیف میکند:

به ناورد 1طاغوت جهل و اسارت		

درخشنده شمشی ِر حیدر گرفته

			
همه داد مستضعفان زمانه

ز عفریت زور و بت زر گرفته
(اوستا ،1369 ،ص.)31

معلم دامغانی نیز باورِ بهزیرکشیدهشدن طاغوت دربرابر قدرت خداوندی را به

تصویر میکشد:

		
خدایگان زمین را ُد ّر است و دریا نه

		
چگونه کِ َرم دغل را فروغ میخوانی؟
146

جالل ملک خدا را شنیدهای یا نه؟
کدام نعمت حق را دروغ میخوانی؟
(معلم دامغانی ،1387 ،ص.)18

علیرضا قزوه هم در اشعاری استعمار را به بوتۀ نقد میکشد و بر استعمارستیزی در

سطح منطقه تأکید میکند:

کجایی پل الوار2؟ که از فرانسه به لیبی بروی و اعتراض کنی به این کوتولههای

سیاست( ...قزوه ،1389 ،ص.)1

 .1ناورد  :/nāvard/نبرد؛ جنگ؛ ستیز.

 .2پل الوار  Paul Eluardاز شاعران سوررئالیست و مبارز فرانسوی است.

 .4تأکید بر وحدت و همگرایی اسالمی

وحدت و همگرایی اسالمی یکی از آرمانهای مهم انقالب اسالمی از زمان پیروزی
تاکنون است .اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسالمی ایران بهحدی است که در

سیاستهای کلی نظام به آن توجه شدهاست .امام خمینی(ره) و رهبر انقالب همواره بر
قبیلهای و مرزی است .تفاوتها را به رسمیت بشناسید و آن را مدیریت کنید .تفاهم میان

مذاهب اسالمی کلید نجات است .آنها که آتش تفرقۀ مذهبی را با تکفیر اینوآن دامن
میزنند ،اگر خودشان هم ندانند ،مزدور و عملۀ شیطاناند» (خامنهای26 ،شهریور.)1390

دعوت به همبستگی و همگرایی اسالمی در میان شاعران انقالب هم ،اهمیت

رصوص» 1بر
خاصی دارد .شاهرخی در شعر خود با تلمیحی به واژۀ قرآنی «بُنیان َّم ُ

اهمیت وحدت و همبستگی اسالمی تأکید دارد ،چون معتقد است وحدت مانند سدّ ی
دربرابر توطئهها و آسیبهاست:

		
کِی زند آسیبتان سیل سپاه کفر و شرک

سدّ رویین است این مرصوصبنیان شما
(نجفزادۀ بارفروش ،1372 ،ص.)16

علیرضا قزوه نیز در شعر خود بر همدلی و وحدت تأکید دارد و بر این باور است

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

وحدت اسالمی تأکید کردهاند« :توصیۀ مهم دیگر پرهیز از اختالفات مذهبی ،قومی ،نژادی،

که ملتها باید در زیر سایۀ پرچم توحید باهم متحد شوند .او در شعر «هفت شهر
عشق» بر این موضوع تأکید میکند:

کاروان از هفت شهر عشق و عرفان بگذرد

راه بیتاهلل اگر از هند و ایران بگذرد

«خون نمیخوابد» چنین گفتند رندان پیشازاین

کیست میخواهد که از خون شهیدان بگذرد؟

نغمهاش درعین کثرت ،جوش وحدت میزند

هرکه از مجموع آن زلف پریشان بگذرد

خون سهراب و سیاوش سنگفرش کوچههاست

رستمی باید که از این آخرین خوان بگذرد

وای روز ما که در اندوه و ِحرمان 2سر شود

ِ
حیف عمر ما که در دعوا و بُهتان بگذرد

(قزوه ،1391 ،ص.)42
 .1بنای محکم و استوار.

 .2ناامیدی؛ شکست؛ یأس.
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 .5تأکید بر هویت ملی

هویت جزئی از فرهنگ بهشمار میرود؛ چون ازطریق اجماع فرهنگی است که طبقه
حاکم فکر و اخالق جامعه را کنترل میکند .از بین هویتهای متعددی که در اشخاص
عمل میکند ،هویت ملی برجستگی خاصی دارد؛ چون برداشتهای غالب ًا غیرواقعی از
این هویت نقشی مهم در ایجاد مواضع تند ایفا میکنند (چایلی ،1384 ،ص.)15

هویت مقولهای است که با گذشتۀ تاریخی ،سرزمین ،و مشخصههای فرهنگی و

سیاسی ارتباطی تنگاتنگ دارد .عدهای هویت ملی را فرآیند پاسخگویی آگاهانۀ یک ملت

به پرسشهای پیرامون خود ،گذشته ،کیفیت ،زمان ،تعلق ،خاستگاه اصلی و دائمی ،حوزۀ
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تمدنی ،جایگاه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و گرایشها و نگرشهای مثبت به عوامل

و عناصر و الگوهای هویتبخش و یکپارچهکننده در سطح هر کشور بهعنوان واحدی
سیاسی ،میدانند (میرمحمدی ،1383 ،ص.)321

همچنین هویت ملی احساس وابستگی و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در

اجتماع ملی و در میان مرزهای تعریفشدۀ سیاسی است (یوسفی ،1380 ،ص.)17

یکی دیگر از کارکردهای شعر انقالب ،تأکید بر هویت ملی است .ازنظر رهبر انقالب

اسالمی مشخصههای فرهنگی و مزیتهای فرهنگی ،هویت فرهنگی ملت را تشکیل

میدهند و شعر نیز باید پاسدار هویت ملی باشد و آن را غنی و پاکیزه کند.

بخشی از شعر انقالب اسالمی درزمینۀ حفظ و تأکید بر هویت ملی است .برای

نمونه طاهره صفارزاده شعری با عنوان «پرچم» دارد که از سربلندی و عزت ما حکایت
دارد:
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ما ایستادهایم  /در پای پرچم  /در پای پرچ ِم هیهات  /هیهات منّا الذله  /و پرچم

ایستاده  /زیر پرچ ِم حق /سردار و سربلند  /و ایستادگی ما  /به ایستادگی پرچم  /در

زیر پرچم است (صفارزاده ،1384 ،ص.)86

سپیده کاشانی هم بهخوبی حس وطندوستی و عالقۀ ایرانیان را به سرزمین و

کشور خود ،برای مخاطبان خود مجسم میکند .او در خطاب به دشمنان این سرزمین

میگوید:

		
تنم گر بسوزی ،به تیرم بدوزی
		
کجا میتوانی ،ز قلبم ربایی
		
من ایرانیام ،آرمانم شهادت

جدا سازی ای خصم ،سر از تن من

ِ
عشق میان من و میهن من
تو

تج ّلیِ هستی است جانکندن من

فزادۀ بارفروش ،1372 ،ص.)231
(نج 

بیداری اسالمی یکی از تحوالت مهم جهان اسالم است؛ بدین نحو که ملتها با شکستن

تابوی استبداد و استکبار خواهان بازگشت جدی به اسالم و حاکمیت ارزشهای دینی
هستند« .بیداری اسالمی یعنی حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسالمی که اکنون
به تحولی بزرگ در میان ملتهای این منطقه انجامیده و قیامها و انقالبهایی را پدید
آورده که هرگز در محاسبۀ شیاطین مسلط منطقهای و بینالمللی نمیگنجید؛ خیزشهای
عظیمی که حصارهای استبداد و استکبار را ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور
ساختهاست .شک نیست که تحوالت بزرگ اجتماعی ،همواره متکی به پشتوانههای

تاریخی و تمدنی و محصول تراکم معرفتها و تجربهها است .در  ۱۵۰سال اخیر حضور
ِ
ِ
بزرگ جریانسازِ اسالمی در مصر و عراق و ایران و
جهادی
شخصیتهای فکری و

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

 .6توجه به بیداری اسالمی با تأکید بر آرمان فلسطین

هند و کشورهای دیگری از آسیا و آفریقا ،پیشزمینههای وضع کنونی دنیای اسالماند»

(خامنهای26 ،شهریور.)1390

بدون شک یکی از مهمترین مؤلفههای گفتمان انقالب اسالمی ،توجه به موضوع

فلسطین است ...« .اینهایی که گفتهاید ،اینهایی که امشب هم دوستان خواندند ،خیلی
خوب بود؛ اینها درست است ،این درست است ،این آن کارِ صحیح است ،این آن
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تع ّهدی است که خدای متعال سؤال خواهد کرد .یکی از فِقرات دعای مکارماالخالق
این استَ :و استَع ِملنِی ب ِ َما ت َ
َسألُنِی َغدا ً َعن ُه 1،به فکر این باید بود؛ فردا یکچیزهایی
را از ما سؤال میکنند؛ میگوید :خدایا آن چیزی را که فردا بنا است از من سؤال

کنی ،امروز وسیلۀ پرداختن به آن را و عمل به آن را در اختیار من قرار بده .خب
 .1صحیفه سجادیه ،دعای .۲۰

حاال شماها وسیلهاش را دارید ،ممکن است کسانی دلشان پر باشد نتوانند بگویند،

شما الحمدهلل میتوانید بگویید؛ بگویید ،اثر هم دارد .این شعری که شما برای بحرین
میگویید ،یا برای یمن میگویید ،یا برای لبنان میگویید ،یا برای غ ّزه میگویید ،برای

فلسطین میگویید ،برای سوریه میگویید ،هر شعری که شما برای اهداف ا ّمت اسالمی

میگویید ،در هر نقطهای این شعر کاربرد دارد و از آن استفاده میشود .این شعر اگر
چنانچه در این جهتها بهراه بیفتد ،آنوقت َّ
«إن مِ َن ال ِشّع ِر ل َ ِحک َمةً» 1دربارۀ شعر شما
صدق میکند ،که حتم ًا شع ِر حکمت است» (خامنهای10 ،تیر.)1394

برخی از اشعار شعرای انقالب درجهت بیداری اسالمی است .معلم دامغانی به
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بیداری اسالمی در منطقه اشاره دارد:

هله 2رعد است ،هال برق به پا خواهد خاست

امت واحده از شرق به پا خواهد خاست
(معلم دامغانی ،1360 ،ص.)1

طاهره صفارزاده نیز بیداری مسلمانان را در پایداری و مقاومت دربرابر بیگانگان

میداند .او اشاره میکند که این راه آسان نیست؛ بلکه مشکالت و سختیهای بیشماری
دارد؛ ولی برای عبور از خط راست و مستقیم چارهای جز برداشتن قدمهای استوار

و باصالبت وجود ندارد« :رفتن از فراز گردنه سخت است  /و چونکه از فراز گردنه
ِ
صبوری مدامِ جهاد  /تو را گذر خواهد داد  /از گردنه/
بگذشتی  /سینه گشاد میگردد /
از خط مستقیم  /که سخت باریک است  /و آن گلولۀ مهلک  /در توست  /در گام

توست  /تو استوار قدم بردار» (صفارزاده ،1365 ،ص.)43

برقعی هم دربارۀ بیداری اسالمی منطقه میسراید:
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باز از بام جهان بانگ اذان لبریز است

بحر آرام دگرباره خروشان شدهاست

مثنوی بار دگر از هیجان لبریز است

ساحل خفته پر از لؤلؤ و مرجان شدهاست
(برقعی ،1389 ،ص.)1

 .1من ال یحضره الفقیه ،شیخ صدوق ،ج ،۴ص۳۷۹؛ إنّ من الشعر لحکمة ،و إنّ من البیان لسحرا.
ترجمه :برخی از اشعار ،حکمت و برخی از گفتارها ِسحر است.
 .2حرف تنبیه است به معنی آگاه باش ،توجه کن ،بههوش باش.

شاعرانی در دورۀ معاصر هستند که به فلسطین و موضوع قدس اهتمام خاصی

داشتهاند .شاعران انقالب قتل و غارت ،اشغال قدس توسط رژیم صهیونیستی ،و کشتار

و مشکالت مردم فلسطین را به تصویر میکشند .یکی از شاعران انقالب دربارۀ آرمان
فلسطین با محوریت قدس اینگونه میسراید:

با زمزمۀ سرود «ال» 1میگذرند
تا قدس رها ز بند بیداد شود
از معبر سرخ کربال میگذرند (حسینی ،1387 ،ص.)149

قدس اولین قبلۀ مسلمانان است و اکنون در دست رژیم کودککش اسرائیل گرفتار

شدهاست؛ این موضوع بر اشعار شاعران انقالب هم تأثیر زیادی گذاشتهاست .برای
نمونه محمود شاهرخی در برانگیختن احساسات مردم برای توجه به قدس میگوید:
		
ای َمهبِط 2افالکیان ،ای ارض موعود

وی معبد خاص خدا ،ای گنج مقصود
(شاهرخی ،1370 ،ص.)364

محمود شاهرخی همچنین در جایی دیگر درصدد است تا با ستایش قدس آن را با

حضور پیامبران در آن خاک مقدس پیوند دهد:
		
هر ذره ز خاکت آفتابی

		
فرخ
خاک تو مبارک است و ّ

شعر انقالب ،میداندار ارائۀ گفتمان و ارزشهای انقالب اسالمی

اینان که ز عرصۀ بال میگذرند

هر حرف ز دفترت کتابی
سودند بر آن پیمبران رخ

(شاهرخی ،1370 ،ص.)255

گونۀ دیگر توجه به شعر انقالب را میتوان در قالب امید به آزادی و پیروزی

جنبشهای حقطلبانۀ مسلمانان جستجو کرد .شاعر از تمامی اقشار میخواهد تا در
حمایت از این جنبشها به پا خیزند .برای نمونه قیصر امینپور در شعری میگوید:

 .1سرود ال اله اال اهلل.

 .2مهبط  :/mahbet/محل هبوط؛ جای فرودآمدن.
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پایان شب آخرین خبر را خواندیم
در جاری ّ
		
شط نور در دفتر صبح

تبریک تولد سحر را خواندیم
آیات مقدّ س ظفر را خواندیم
(نجفزادۀ بارفروش ،1372 ،ص.)202

شاهرخی دربارۀ فرهنگ مقاومت و پایداری اینگونه میسراید:

خیزید اینک از ت ِ
		
َف قه ِر جهانسوز
خیزید ای رزمآوران گاه ِ ستیز است

وز آتش رگبار و از تیر جگردوز

هنگام یاریکردن قدس عزیز است
(شاهرخی ،1370 ،ص.)364
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