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چکیده:

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،تحــوالت گســتردۀ سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی در ایــران ،بــه شــکلگیری
گفتمانهــای مختلــف منجــر شــد .هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی جامعهشــناختی ایــن تحــوالت در دو
ســال آغازیــن پــس از انقــاب و چگونگــی انعــکاس آنهــا در شــعر مقطــع زمانــی مذکــور اســت .بــر اســاس
دیدگاههــای سیاســیـاجتماعی ،ایــن گفتمانهــا را میتــوان بــه ســه دســتۀ کلــی  -1لیبــرال -دموکــرات -2
مارکسیستیـسوسیالیســتی و  -3مکتبیـایدئولوژیــک ،تقســیمکرد .اگرچــه شــباهتهایی نظیــر ســتایش انقــاب
و امــام (ره) ،نکوهــش نظــام پهلــوی ،یادکــرد شــهدا ،امیــد بــه آینــده و  ...در اشــعار ایــن گفتمانهــا وجــود دارد،
تفاوتهایــی نیــز بــه چشــم میخــورد .بــرای مثــال ،در گفتمــان لیبرالـدموکــرات ،بیشــتر از نمادهــای ملــی و
میهنــی اســتفاده میشــود و از امامخمینــی (ره) بهعنــوان رهبــر جنبــش ملــی یــاد میشــود .امــا در گفتمــان
مارکسیستیـسوسیالیســتی ،بیشــتر مســائلی نظیــر معیشــت مــردم ،فقــر و تبعیــض بیــان و از امــام (ره) بهعنــوان
رهبــر خلــق یــاد میشــود .ضمــن اینکــه در گفتمــان مکتبیـایدئولوژیــک نیــز بیشــتر بــه مســائلی نظیــر اندیشـههای
دینــی و مذهبــی ،غربســتیزی ،مبــارزه بــا اشــرافیگری ،تضعیــف نمادهــای ملــی و ...پرداختــه میشــود و از امــام
(ره) بهعنــوان رهبــری عرفانــی و آســمانی یــاد میشــود.
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مقدمه:

بهدلیـل ظهـور و بـروز تولیدات ادبی در یک بسـتر اجتماعـی ،طبیعت ًا بررسـی و تحلیل دقیق

پدیدههـای ادبـی ،بـدون در نظـر گرفتـن ایـن بسـترها چنـدان امکانپذیـر نیسـت .ارتبـاط
تنگاتنـگ تولیدکننـدۀ اثـر ،مخاطـب و نحـوۀ شـکلگیری اثـر با شـرایط اجتماعی ،سیاسـی،

فرهنگـی ،مذهبـی و  ...کـه از سـوی نظـام اجتماعـی و سیاسـی بـه تولیدکننـده و مخاطب،
بهنوعـی تحمیـل میشـود ،سـبب میشـود تـا آثـار ادبـی همراسـتا بـا تحـوالت اجتماعی و

سیاسـی ،دچـار تحـ ّول و دگرگونـی شـوند و نسـبت بـه ایـن تحـوالت ،عکسالعمل نشـان

دهنـد .بنابرایـن سـاختار زبانـی در آثـار ادبـی بهنوعـی تحـت تأثیـر شـرایط اجتماعـی و
تاریخـی اسـت .بـه طـوری که بـرای مثـال ،در شـرایط جنگ یا تحـوالت اساسـی اجتماعی

و سیاسـی نظیـر انقلاب ،واژههـا ،مفاهیـم و سـاختار زبانی خاصـی ایجاد میشـود و رواج

پیـدا میکنـد (ارشـاد.)151 :1391 ،

میتوانگفـت یکـی از حسـاسترین و قابلبحثتریـن مقاطـع زمانـی از منظـر

جامعهشـناختی در ایـران معاصـر ،دو سـال آغازیـن پـس از شـکلگیری انقلاب اسلامی
ایـران اسـت .حـوادث پیدرپـی سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی در ابتدای شـکلگیری نظام
جمهـوری اسلامی ایـران و وجـود چهرههـای تأثیرگـذار و مطـرح در جریان ایـن حوادث،
سـبب شـده اسـت تا مقطـع زمانی مذکـور تأثیری عمیـق بر نظام سیاسـی و اجتماعـی ایران
از جنبههـای مختلـف بگـذارد کـه بازتـاب آن را میتـوان در هنـر ارائهشـده در سـالهای
آغازیـن انقلاب اسلامی مشـاهده کرد .شـعر فارسـی نیـز بهعنـوان یکـی از مردمیترین و

تأثیرگذارتریـن هنرهـای موجـود در سـالهای پرالتهـاب مـورد بحـث ،همواره تحـت تأثیر
تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی بـا گرایشهـا و گفتمانهـای مختلـف و بعض ًا متضـادی قرار
داشـته است.

میـزان و چگونگـی رابطـۀ بیـن ایـن تحـوالت بـا گفتمانهای شـعری سـالهای آغازین

پـس از انقلاب و ویژگیهـای ادبـی حاصـل از ایـن تأثیرپذیـری ،نکتـهای اسـت کـه یافتن
پاسـخ منطقـی بـرای آن ،به تحلیل شـعر در سـالهای آغازین پس از انقالب اسلامی کمک

خواهدکـرد.
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 -1ادبیات تحقیق:

نـگاه جامعهشناسـانه به آثار شـعری خلقشـده حـدّ فاصـل سـالهای  1359 -1357هجری

شمسـی ،بهخوبـی ارزشهـا ،هنجارهـا ،اعتقـادات ،سـاختارهای طبقاتـی ،نگـرش سیاسـی،

تقابلهـا و تعاملهـای سیاسـی ،فرهنگـی و اجتماعـی و بهطورکلی جهانبینـی و جریانهای

مختلـف فعـال در فراینـد پیروزی انقالب اسلامی و سـالهای آغازین پـس از انقالب را به
نمایـش میگـذارد .بسـیاری از نـکات مـورد توجـه جامعهشناسـی هنـر ،نظیر پیونـد عوامل
اقتصـادی بـا هنـر ،التـزام و تع ّهد اجتماعـی در هنر ،مداخلۀ سیاسـی در حوزۀ هنر ،همسـانی
ایدئولـوژی و هنـر ،طبقـۀ اجتماعـی هنرمنـد ،آگاهی جمعی در هنـر و  ...در آثار شـعری دو

سـال ملتهـب پس از انقالب اسلامی ،قابل مشـاهده و تحلیلاسـت.

بـه نظـر میرسـد رویکـرد بازتـاب 1از رویکردهـای مطـرح جامعهشناسـی هنـر ،بـرای

تحلیـل و تأییـد آنچه در فضای شـعری سـالهای آغازیـن پس از انقالب میگذرد ،مناسـب

اسـت .ایـن روبکـرد ،بـر این نکتـه تأکیـد دارد که هنـر آشـکارا بازگوکننـدۀ مسـائل جامعۀ 

پیرامـون اسـت و بـا رصـد تغییـرات اجتماعـی ،نحوۀ انعـکاس ایـن تغییرات در آثـار هنری
خلقشـده در یـک مقطـع زمانـی مشـخص را میتـوان بهروشـنی ،بررسـی و تحلیـل کـرد
(ر.ک .الکسـاندر .)53 :1390 ،طبیعتـ ًا ایـن تأثیرگـذاری جامعـه بر هنـر در دورههای خاصی
کـه تحـوالت بنیادیـن ،سـریع و گسـترده در ابعـاد مختلـف سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگی،
جامعـه را در برمیگیـرد ،بیـش از همیشـه مصـداق پیدا میکند و مشـخص ًا در ایـران معاصر،

انقلاب اسلامی ایـران مهمتریـن و گسـتردهترین حادثـۀ اجتماعـی و سیاسـی بـه شـمار
میرود.

لـذا در ایـن پژوهـش ،تلاش خواهـد شـد تـا ضمـن بررسـی و تحلیـل تحـوالت

سیاسـیـاجتماعی دو سـال آغازیـن پـس از شـکلگیری انقلاب اسلامی از منظـر

«جامعهشناسـی پیامدهـای انقلاب» و «جامعهشناسـی هنـر و ادبیـات» و اسـتفاده از نظریات
اندیشـمندان صاحبنظـر در ایـن خصـوص نظیر جان فوران ،پیـر بوردیو ،چارلـز تیلی و ...

بـه بررسـی گفتمانهـای حاصـل از این تحـوالت و انعکاس اندیشـه و آرای ایـن گفتمانها
در شـعر انقلاب اسلامی در مقطـع زمانـی مذکـور پرداختـه شـود.

1. reflection approach
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 -2پرسشها و فرضیات تحقیق:

بـر اسـاس آنچـه گفته شـد ،سـؤاالتی میتـوان در خصـوص این پژوهـش مطرحکـرد .برای
مثال:

آیـا تحـوالت دو سـال آغازیـن پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی بـه شـکلگیری

یـاجتماعی منجـر شدهاسـت؟
گفتمانهـای مختلـف سیاسـ 

آیـا بازتـاب اندیشـه و آرای گفتمانهـای متعدد را در شـعر دو سـال اول پـس از انقالب

اسلامی میتوانیم جسـتجوکنیم؟

چـه تفاوتهایـی بیـن آثـار شـعری گفتمانهـای مختلف سیاسـیـاجتماعی در دو سـال

اول پـس از انقلاب اسلامی به چشـم میخورد؟

ضمـن اینکـه فرضیـۀ اصلـی ایـن پژوهـش ،وجـود یـک ارتبـاط معنـادار بین اندیشـه و

آرای گفتمانهـای سیاسـیـاجتماعی برآمـده از انقالب با آثار شـعری خلقشـده توسـط این

گفتمانهـا در دو سـال اول پـس از پیروزی انقالب اسلامی اسـت .بهعبارتـی دیگر ،هریک
از گفتمانهـای سیاسـیـاجتماعی در سـالهای  59-57هجـری شمسـی ،دارای نگرشهـای
سیاسـیـاجتماعی و انقالبـی مختلـف و بعضـ ًا متضـادی بودهاند کـه انعکاس این اندیشـهها
را میتـوان در اشـعار سرودهشـده توسـط شـاعران متعلـق بـه ایـن گفتمانهـا مشـاهده کرد

و بـا مقایسـۀ ایـن اشـعار بـا یکدیگـر ،ویژگیهـای شـعری هریـک از گفتمانهـا را میتوان
برشمرد.

 -3پیشینۀ تحقیق:

در خصـوص شـعر انقلاب و فضـای شـعری سـالهای ابتدایـی پـس از پیـروزی انقلاب
اسلامی ،مقـاالت و تحقیقـات متعـدّ دی در سـالهای اخیر به چاپ رسـیده اسـت .همچنین
در خصـوص نـگاه جامعهشـناختی به شـعر انقالب اسلامی نیز بعضـ ًا پژوهشهایی منتشـر

شـده اسـت .بـرای مثـال میتـوان بـه مقاالتـی نظیـر «بررسـی جامعهشـناختی شـعر جنـگ
تحمیلـی» نوشـتۀ حسـام ضیایـی و علـی صفایـی -مجلـۀ ادبیـات پایـداری کرمان ،شـمارة

« ،2نظـری بـر جلوههـای سمبولیسـم اجتماعـی در شـعر انقلاب اسلامی» اثـر حسـینعلی

قبادی و همایون جمشـیدیان -نشـریۀ دانشـور ،دورۀ  ،8شـمارة « ،33بررسـی ذهنیت نسـلی

شـاعران در دو دهـۀ اول پـس از انقلاب اسلامی» نوشـتۀ حسـام ضیایـی -نشـریۀ ادبیـات
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پایـداری کرمـان ،شـمارة  11و  ...اشـاره کـرد .امـا نـگاه جامعهشـناختی بـه تحـوالت مقطع

زمانی مذکور و بررسـی انعکاس تحوالت جامعهشـناختی در شـعر دو سـال آغازین پس از

پیـروزی انقلاب اسلامی ،نکتـهای اسـت که چنـدان در تحقیقـات مربوط به شـعر انقالب،
مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت .طبیعتـ ًا بررسـی اندیشـهها و آرای گفتمانهـای مختلـف
سیاسـیـاجتماعی در سـالهای پرالتهـاب پـس از انقالب اسلامی و تقابلهـای موجود بین

ایـن آرا در شـناخت بهتـر آثـار شـعری سـالهای ابتدایـی انقلاب ،مفید خواهـد بود.
 -4روش تحقیق:

ایـن تحقیـق بـه روش اسـنادی و بـا شـیوۀ تحلیـل گفتمانـی نگاشـته شـده اسـت .بهمنظور
توجهـی از دفترهای شـعری و آثار متعدّ د سرودهشـده حدّ
تح ّقـق ایـن پژوهـش ،بخـش قابل ّ
فاصـل زمانـی مـورد بحـث – در آرشـیو کتـب و نشـریات کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی-

مورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته و تالش شـده اسـت تا به آثار شـعری منتشرشـده در دو

سـال آغازین پس از انقالب اسلامی از منظر سیاسـیـاجتماعی ،نگریسـته شـود و بر اساس
خـط فکـری و ایدئولـوژی سیاسـیـاجتماعی مسـتتر در این آثـار و تطبیق آنها بـا نظریههای

مطـرح جامعهشناسـی هنـر و ادبیات،گفتمانهـای شـاخص برآمـده از ایـن ایدئولوژیهـا
دسـتهبندی و تحلیـل شـود .البتـه نکتـهای کـه الزم اسـت پیـش از تحلیـل گفتمانهـا و آثار
شـعری حاصـل از آنها بدان اشـاره شـود این اسـت کـه اصوالً در سـالهای آغازیـن پس از
انقالب اسلامی ،بهدلیل تحوالت بسـیار سـریع سیاسـیـاجتماعی ،آزادی و فعالیت گروهها

و احـزاب مختلـف و ورود بخـش قابلتوجهـی از نسـل جـوان درگیـر بـا این تحـوالت ،به
عرصـۀ فرهنگـی و هنـری ،بـا سـیل عظیمی از شـاعران جـوان و غیرحرفهای مواجه هسـتیم
کـه در ایـن عرصـه طبعآزمایـی میکننـد .به همین دلیل ،بیشـتر ایـن گفتمانهـا و طیفهای

سیاسـی و ایدئولوژیهـا هسـتند کـه حائـز اهمیتاند و مسـیر حرکت شـاعران و آثـار ادبی
را  -کـه اکثـرا ً هـم شـعاری ،احساسـی ،کنشـگر ،شـورانگیز و تحـت تأثیـر جـ ّو حاکـم بـر

فضـای خـاص پـس از انقلاب هسـتند -مشـخص میکننـد .بااینحـال ،تالش خواهد شـد
تـا در حیـن تحلیـل و بررسـی هریـک از گفتمانهـا براسـاس میـزان فعالیت شـاعران جوان
و دفترهـای شـعری و آثـار چاپشـده در مقطـع زمانی مذکور به برخی از شـاعران منتسـب

بـه هریـک از گفتمانهـا بهعنوان نمونه اشـاره شـود.
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 -5جامعهشناســي تحــوالت سیاســیـاجتماعی حــ ّد فاصــل (1359-1357دوران
تعــ ّدد مراكــز قــدرت):

در بحـث پیامدهـای انقالب ،معموالً عوامـل و تغییرات مختلف سیاسـی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصـادی م ِدنظـر اندیشـمندان علـوم سیاسـی و جامعهشناسـان بوده اسـت .اگرچه هریک
از مکتبهـای مطـرح جامعهشـناختی بـر یکـی از عوامـل و متغییرهـای فوق ،بیـش از دیگر
عوامـل ،تأکیـد داشـتهاند ،امـا در مجمـوع ،بـه نظـر میرسـد ترکیبـی از تغییـرات فراگیر در

بنیادهـا و سـازمانهای سیاسـی ،سـاختارهای اجتماعـی ،زیربناهـای فرهنگـی و بهطورکلـی

جایـگاه قـدرت و حاکمیـت ،رونـد تغییـر و تحـوالت پـس از انقلاب را شـکل میدهنـد

(گرین.)13 :1990 ،1

در ایـن مرحلـه ،طرفـداران هـر ایدئولـوژی ،برنامـۀ خـود را بـرای دگرگونیهـای کالن

جامعـه ارائـه میدهنـد و تلاش میکننـد بـر اسـاس ایدئولـوژی خـود ،صفتهای دوسـت
و دشـمن را مشـخص و بـرای خـود طرفدار وفـادار جلبکننـد (گلدسـتون.)406 :1991 ،2

در چنیـن شـرایطی ،انقالبیـون بـا قدرتـی کـه بهواسـطۀ تغییر سـاختار سیاسـی و فروپاشـی
حکومـت قبلـی پیـدا کردهانـد ،سـعی میکننـد سـاخت اجتماعـی را بـه حسـب ایدئولوژی

خـود تغییـر دهند .پیـر بوردیو ،جامعهشـناس مطرح فرانسـوی ،در حوزۀ مطالعـات فرهنگی
و هنـری ،مفهومـی بـه نام «سـرمایۀ فرهنگی» ارائـه میدهد که از اهمیت باالیـی در مطالعات

دربـارة جامعهشناسـی ادبیـات برخـوردار اسـت .بوردیو معتقد اسـت که گروههـای مختلف
اجتماعـی سـعی میکننـد سـرمایههای فرهنگـی خـود را بـرای تمایـز طبقاتـی ،اجتماعـی

و سیاسـی ارائـه کننـد و بدیـن وسـیله ،تمایـز خـود را نسـبت بـه گروههـای دیگـر هویـت
ببخشـند .بوردیـو معتقد اسـت میدانهـای مختلف سیاسـی ،فرهنگی ،اجتماعـی و اقتصادی،

عرصـۀ روابـط و تقابـل میـان گروههـا وایدئولوژیهـای مختلـف و متنـوع اسـت و نهایـت

تلاش ایـن گروههـا نیـز رسـیدن به قـدرت و منزلت اسـت .در نتیجـه ضروریات سیاسـی،

اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگـی بـه ذوق هنـری و محصـوالت تولیدشـدۀ هنـری جهـت و
هـدف میدهنـد(ر.ک .فاضلـی .)80: 1391 ،تن ّوع عقایـدی که بوردیو بدان اشـاره دارد بیش
از هـر زمـان دیگـری بالفاصلـه پـس از پیـروزی انقلاب نمود پیـدا میکنـد .امـا نکتۀ مهم
1. Greene
2. Goldstone
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اینجاسـت کـه ایـن تح ّمـل آرا و ایدئولوژیهـای مختلف ،چنـدان دوامی نـدارد؛ بهطوریکه
هریـک از جریانهـای فعـال در فراینـد انقلاب ،تلاش میکننـد تـا ایدئولـوژی خـود را

بهعنـوان یـک حقیقـت مطلق و معیـاری برای زندگـی اجتماعی عرضهکنند (بشـیریه:1373 ،
.)150

جـان فـوران ،1نظریهپـرداز برجسـته در خصـوص انقالبهای جهان سـوم ،معتقد اسـت

کـه در دوران پـس از پیـروزی انقلاب ،طبقـات سـازندۀ انقلاب ،شـروع بـه نـزاع میـان
خودشـان بـر سـر شـیوههای سـاختن نظم نویـن میکننـد و این امر سـبب تفرقه و شـکاف
در درون ائتلاف انقالبـی میشـود .فـوران بـه این نکتـه اشـاره دارد که بهطور مـوردی وی

نظریـۀ خـود در خصـوص انقالبهای جهان سـوم را در ایـران پس از سـقوط رژیم پهلوی
مـورد تحلیـل قـرارداده اسـت .وی معتقـد اسـت کـه در ایـران منجـر بـه انقلاب اسلامی،

فرهنـگ سیاسـی چندگانـهای بـا گرایشهـای متفـاوت اسلامی ،سـکوالر ،سوسیالیسـت و
جنبشهـای چریکـی ظهورکردنـد (فـوران )19 :1993 ،و اتفاقـ ًا گفتمانهـای برآمـده از
دل همیـن گرایشهـا بودنـد کـه در طـول دو سـال اول پـس از انقلاب ،صحنـۀ رقابـت و
تقابلهـای سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی را بهخـود اختصـاص داده بودنـد (ر.ک .فـوران،

.)301 :1384

   در طـول سـالهای  1357تـا  1359هجـری شمسـی ،بهدلیـل عـدم اسـتقرار حكومتي

مقتـدر و كارآمـد ،حضـور گسـتردۀ گروههـا و سـازمانهاي منازعهگـر ،همراهـي هيجانـات

انقالبـي و شـديد تودههـا و شـرايط ناآرام و متشـنّج دوران موسـوم به «تعـدّ د مراكز قدرت»،
شـاهد حضـور جریانهـای متعـدّ د فکـری و ایدئولوژیهـای مختلـف در صحنـۀ سیاسـی،
اجتماعـی و فرهنگـی پـس از انقلاب هسـتیم .در ايـن دوره هركـدام از گروههـاي مدعـي

حاضـر در صحنـه ،درحاليكـه از اهـداف و منافـع متفاوتـي برخوردارنـد ،سـعي ميكننـد
تـا بـا اسـتفاده از اوضـاع نابسـامان جامعـه ،كنتـرل اوضـاع را در اختيـار بگیرنـد و از نقـش

تعيينكنندهتـري در رونـد تحـول اجتماعـي برخوردارشـوند (كرماللهـي.)187 :1384 ،

ميتـوان گفـت کـه مهمتريـن معركـۀ اعتقـادي در روزهـاي آغازيـن شـكلگيري جمهوري
اسلامي ،اختلاف رجـوع بـه انديشـۀ عرفگـرا و دينگـرا بـود .درحاليكـه معتقـدان بـه
1. Foran
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عرفگرايـي راهحـل مسـائل زندگـي اجتماعـي و نحـوۀ ادارۀ كشـور را رجـوع بـه عـرف

تمسـك بـه يـك ديـن بـر حـق الهـي را تنهـا
بشـري ميدانسـتند ،معتقـدان بـه دينگرايـيّ ،
ِ
پيـش روي نظـام اجتماعـي و سياسـي ايـران ميدانسـتند.
راه ادارۀ كشـور و حـل مسـائل
البتـه ايـن دو قطـب ،هركـدام داراي زيرشـاخههايي بودنـد .بـرای مثـال ،عرفگرايـي را

ميتـوان بـر اسـاس نـگاه فـرد بـه محورهـا و ارزشهـاي غالب بـر ادارۀ كشـور بـه انواعي
نظيـر قومگـرا ،تجددخـواه (مدرنيتـه) ،سوسـيالـدموكرات ،چپگـراي كمونيسـت و ...
تقسـيم كـرد .در نقطـۀ مقابـل ،پيـروان مكتـب دينگرايي نيز بر اسـاس ميـزان تأكيـد آنها بر
نقـش ديـن و محدودۀ قلمـروي آن در نظـارت اجتماعي ،سياسـي ،فرهنگي ،اقتصـادي و ...

بـه شـاخههايي نظيـر دينگـراي سـنتي ،دينگـراي تجدّ دخـواه ،دينگـراي داراي رويكـرد
فقهـي ،مكتبـي ،اصولگـرا و  ...تقسـيم میشـوند .ضمـن اينكه در حدّ وسـط ايـن دو قطب،

ميتـوان بـه يـك رويكـرد تلفيقـي بـا ميـزان و طيـف متفـاوت اشـاره كرد كـه بـراي همراه
سـاختن و نزديـك كـردن دو قطـب مذكـور تلاش میکنـد و بـا اسـتفاده از مفاهيـم هر دو

رويكـرد ،بـراي رسـيدن بـه يـك اشـتراك و اتّحـاد ميکوشـد .دو قطـب فكـري اصلـي از

همـان ابتـدا در مفاهيمـي نظيـر نسـبت ميـان ديـن و حكومـت ،روحانيـت و نقـش آنهـا در
سياسـت ،بحـث واليـت فقيـه ،تأويـل و باطنگرايـي يـا تعبّـد بـه ظواهـر و چارچوبهاي

كالميـفقهـي ،اصولگرايـي و يـا تسـاهل و تسـامح ،احـكام راجع بـه زنان و خانـواده ،هنر
و زيباييشناسـي ،لياقـت عرفـي و يـا صالحيـت مكتبـي بـراي تصـدّ ي امور نظام آموزشـي،
حقـوق و آزاديهـاي اجتماعـی و بسـياري ديگـر از مفاهيـم اجتماعـي با يكديگـر اختالف
داشـتند(ر.ك .ميرسـليم.)36 :1384 ،

شـاید بتوان شـرایط سیاسـی و اجتماعـی مقطع زمانی مـورد بحث در ایـن پژوهش را تا

حـدودی بـا نظریـۀ «الگوی جامعۀ سیاسـی» چارلـز تیلی 1منطبق دانسـت .تیلی معتقد اسـت

کـه جامعـۀ سیاسـی بعـد از شـرایط انقالبـی بهگونهای پیـش میرود کـه گروههـای فعال بر
سـر منافـع و رسـیدن بـه قـدرت با هـم بـه رقابـت میپردازند .البتـه در ابتـدا بهدلیـل اینکه

هیـچ گروهـی بهتنهایـی قـادر بـه مصادرۀ کامل قـدرت نیسـت ،نوعی سـازش و ائتالف بین

گروههـای ذینفـع شـکل میگیـرد .درعینحـال هریـک از گروههـای فعـال برای به دسـت 
1. tilly
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آوردن قـدرت ،بـه بسـیج منابـع 1میپـردازد .ایـن اقـدام بهوسـیلۀ کنـش جمعـی 2صـورت

میگیـرد .ایـن بسـیج منابـع همزمـان و تـوام بـا بسـیجزدایی 3از سـایر گروههـای مدعـی

صـورت میگیـرد .در حقیقـت ،گروههـا سـعی میکننـد در عین جلـب نظر نظـام اجتماعی
بهوسـیلۀ بیـان خطمشـیها ،هنجارهـا و ارزشهـای خـودی ،بـه نفـی گروههـای رقیـب و
تضعیـف آنهـا اقـدام کننـد .تیلـی معتقـد اسـت که هـر چقـدر منافع مشـترک در یـک گروه

سیاسـی و نحـوۀ بسـیج گـروه دقیقتـر و مـورد پذیرشتـر باشـد ،میـزان موفقیـت گـروه

مذکـور در رسـیدن بـه قـدرت و مشـروعیت و همـراه کـردن سـاختار اجتماعـی بـا خـود
و عملیکـردن کنـش جمعـی نیـز بیشـتر خواهدبـود (تیلیـی  .)52 :1978در عیـن حـال

ایدئولـوژی انقالبـی بـه دنبـال نشـان دادن چگونگی انتقـال جامعه از وضع موجـود به وضع

مطلـوب و آرمانـی اسـت و تلاش دارد تـا یـک راهنمـای عملـی بـرای انقالبیـون ترسـیم
کنـد (راش .)205 :1377 ،ایـن همـان کارکـردی اسـت کـه جامعهشناسـان ،اصطالحـ ًا آن را

«فرهنـگ انتقالـی» مینامنـد .در طـول دو سـال آغازیـن پـس از انقلاب ،تمامـی گروههـا و
گفتمانهـای شـاخص و فعـال در فعـل و انفعـاالت پـس از انقلاب ،بهطور چشـمگیری به
دنبـال ترسـیم ایـن افق روشـن و آرمانـی و تح ّقـق «فرهنگ انتقالـی» چه در بین تـودۀ مردم
و چـه در میـان نخبـگان سیاسـی و اجتماعـی بودند(جانسـون .)150 :1363 ،امـا نکتهای که

چارلـز تیلـی در نظریـۀ خود بـر آن تأکید زیـادی دارد «حمایـت مردمی» اسـت .تیلی معتقد
اسـت گروهـی کـه حمایت مردمی بیشـتری را در جریان بسـیج منابع در اختیار دارد مسـلم ًا
راحتتـر قـدرت و حاکمیـت را بـه دسـت خواهدگرفت و شـانس بیشـتری بـرای حذف و
تضعیـف دیگـر گروههـا خواهـد داشـت(.پناهی .)349 :1389 ،حمایت مردمی نیز بهشـدت

تحـت تأثیـر رهبـری کاریزماتیـک در بیـن جنبشهـای تـودهای اسـت؛ بهطوریکـه وقتـی

مـردم بـه ایدئولـوژی و خطمشـی رهبـر کاریزماتیـک ،اعلام وفـاداری کامل میکننـد حتّی
چشـماندازهای اغراقآمیـز گروههـای سیاسـی مـورد حمایـت ایـن رهبـری در نـگاه تـودۀ 
مـردم ،امکانپذیـر و قابـل بـاور خواهد بـود .در نتیجۀ بسـیج منابع ،کنش جمعـی و حمایت
رهبـری کاریزماتیـک در کنـار یکدیگـر سـبب خواهـد شـد تا یـک گفتمان و گروه سیاسـی
1. resource mobilization
2. collective action
3. demobilization
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در جریـان خلأ قـدرت ناشـی از انقالب ،بهمـرور دیگر گروههـا را از چرخۀ قـدرت خارج

کنـد و به حاشـیه براند(هافـر.)121 :1372 ،

بهدلیـل نقـش برجسـتۀ امـام خمینـی (ره) بهعنـوان رهبـر کاریزماتیـک انقالب اسلامی

در جریـان شـکلدهی بـه خطمشـی و سـاختارهای گفتمـان انقلاب اسلامی و گرایـش

ایشـان بـه مفاهیـم دینـی و ارزشـی و آموزههـای مذهـب تشـیّع ،ایـن مفاهیـم ،نقش بسـیار
مهمـی در جریـان شـکلدهی بـه ایدئولـوژی حاکـم در ایـران پـس از انقلاب ایفـا کردهاند
(کِـدی .)71 :1985 ،1نقـش کاریزماتیـک امـام (ره) و حمایـت ایشـان از مفاهیـم مذکـور به

همـراه همخوانـی اندیشـهها و شـعارهای گفتمـان اسلامگرا و دینـی بـا باورهـا ،هنجارهـا،
فرهنـگ ،ارزشهـا و سـاختارهای مذهبی بیشـتر مردم ایران سـبب شـد تا در طول دو سـال

آغازیـن پـس از انقلاب ،بهمـرور گفتمانهایـی کـه با خواسـت رهبـر کاریزماتیـک انقالب
در تضـاد بودنـد ،جایـگاه خـود را در بیـن تودههای مردم از دسـت بدهند و سـیر نزولی این

گفتمانهـا در کنـار قـدرت گرفتن گفتمان اسلامگرا و شـیعی ،شـرایط سیاسـی و اجتماعی
ایـران را بهسـمت «هژمونـی گفتمانـی» و برتـری کامـل گفتمـان ایدئولوژیـک و اسلامگرا
پیش بـرد (حاضـری.)36 :1377 ،

در واقـع ايـن ايدئولوژي با كنار زدن سـاير مكتبهـاي فكري نظير ليبرال ،ماركسيسـت،

ناسيوناليسـم چـپ ،اسلامگراي ميانهرو و غیره و بـا نمود يافتن در قانون اساسـي جمهوري
اسلامي بـه ايدئولـوژي مسـلط در نظـام سياسـي و اجتماعي ايران بدل شـد و شـرایط برای

خالـی شـدن بیشـتر عرصـۀ كشـمكشهای سیاسـی و یکدسـتتر شـدن سـاختار حکومت،

فراهمشـد (ر.ك .اميراحمدي.)152 :1381 ،

بـر اسـاس آنچـه گفته شـد مهمترين گفتمانهـاي فع ّال سياسـي و اجتماعی در دو سـال

اول پـس از پيـروزي انقلاب را ميتـوان بـه انواع زير تقسـيم كرد:

 -1گفتمان ليبرالـدموكرات كه ميتوان جبهة ملي را متعلق به اين گفتمان دانست.

 -2گفتمـان ماركسيستيـسوسياليسـتي چپ ماننـد حزب توده ،حزب رنجبران ،سـازمان

مجاهديـن خلـق ،سـازمان وحـدت و  ....ايـن گروههـا در تالش بـراي تلفيق ماركسيسـم و

اسلام بودنـد و شـعارهاي مسـاواتطلبانة ماركسيسـم را به اسلام نزديك ميدانسـتند.

1. Keddie
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 -3گفتمـان مکتبیـايدئولوژيـک كـه حـزب جمهـوري اسلامي اصليتريـن داعيـهدار

آن بـود و جنـاح مردمگـرای حـزب جمهـوري اسلامي موسـوم بـه خـط امـام و حـزباهلل

اشـاعهدهندۀ آن بودنـد.
طبیعتـ ًا هریـک از گفتمانهـای مذکـور بازتاب آشـکاری در هنـر و ازجمله شـعر پس از
انقلاب بهخصـوص در دو سـال آغازیـن پیـروزی انقلاب داشـتهاند .اکنون بـه تحلیل این

گفتمانهـا و چگونگـی بازتـاب آنهـا در شـعر دورۀ زمانـی مذکـور میپردازیـم .البتـه بایـد
یـادآوری شـود کـه عالوهبـر گفتمانهـای فـوق در شـعر دو سـال آغازیـن پـس از انقالب،

گفتمانهـای غيرسياسـي نظيـر شـعر سـنتي رمانتيك و شـعر نوگـراي اجتماعـي و رمانتيك 

نيـز بهطـور نهچنـدان برجسـته ادامه حیـات دادهاند ،امـا بهدلیل تأثیـر و مقیاس بسـیار اندک

ایـن جریانهـای شـعری در دو سـال آغازیـن پـس از پیـروزی انقالب اسلامی ،از بررسـی
آنهـا صرفنظـر میکنیـم.

 -1 -5گفتمان ليبرالـدموكرات

ايـن گفتمـان ،بيشـتر نشـئتگرفته از انديشـههاي روشـنفكران غيردينـي و روشـنفكران

اجتماعـي بـود .سـقوط حكومت پهلـوي ،غنيمتي بود براي انديشـههاي دموكـرات تا بتوانند

تـوان خـود را بـراي اسـتقرار يك نظـام دموكراتيك و ليبـرال بيازماينـد .اما ايـن تالشها بنا

بـه داليـل متعدّ دي با شكسـت مواجه شـد .روشـنفكران اجتماعي در سـالهاي آغازين پس
از انقلاب درگيـر فضايـي بودنـد كه در آن گفتـار و عمـل عوامگرايانه وجه غالـب بود .اين

تجربـهاي بـود كـه روشـنفكران تـا پيش از ايـن با آن مواجـه نشـدهبودند .در همين سـالها

نوعـي تقابـل و چالـش بيـن روشـنفكران سـكوالر و روشـنفكران دينـي به چشـم ميخورد
كـه تـا حـدودي حـدّ و مرز آنهـا را از هم جـدا ميكرد .اين شـرايط بهمـرور ،زمينـۀ انزواي

بيشـتر روشـنفكران غيردينـي و بـه حاشـيه رانده شـدن آنها را در سـالهای آغازیـن پس از
انقلاب فراهمكـرد (ر.ک .دیـگار.)441 :1378 ،

در شـعر متعلـق بـه گفتمان ليبرالـدموكرات در سـال اول پيروزي انقالب ،نقاط مشـترك 

زيـادي بـا ديگـر گفتمانهـا بـه چشـم ميخـورد .توصيـف پيـروزي انقلاب و عظمـت آن
و بزرگداشـت ايـن واقعـۀ تاريخـي ،پذيرفتـن امـام خمينـي (ره) بهعنـوان رهبر ايـن جريان

انقالبـي و سـتايش شـخصيت و جايـگاه ایشـان در انقالب ،توصيف شـادي مردم بهواسـطۀ 
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پيـروزي انقالب ،مقايسـۀ شـرايط پـس از انقالب با شـرايط حاكم بر حكومـت پهلوي ،بيان
كاسـتيها و معايـب حكومـت پهلـوي ،تجليل از قهرمانان ملـي و مبارزان عليه ظلم و سـتم،

ترسـيم آينـدۀ روشـن و اميـد به فردايي بهتـر برای ايران بر اسـاس ايدئولوژي فكري شـاعر،

دعـوت بـه اتحـاد و تالش بـراي متقاعدكـردن ديگـر جريانهـاي درگير در فضاي سياسـي

و اجتماعـي ايـران بـه پيوسـتن بـه ايدئولـوژي شـاعر و تـرس از انحـراف انقلاب ازجمله
مضامينـي اسـت كـه معمـوالً در تمامـي گفتمانهـاي سياسـي فعـال در سـال اول پيـروزي
انقلاب بـه چشـم ميخورد .البتـه در گفتمان ليبـرال وجه دينـي و مذهبي كمرنگتر اسـت.
در ايـن گفتمـان ،امـام خمينـي (ره) بيشـتر بهعنوان يـك رهبـر اجتماعي و هدايتگـر جريان

انقلاب مطـرح اسـت تـا يـك رهبر مذهبـي و در سـاختار حكومتي مـورد نظر ايـن گفتمان

نيـز مذهـب جايگاهـي فراتـر از ديگر مقولههـا ندارد.

اگـر سـتار ميدانسـت /كـه بعـد از مـرگ او روزي /رئيس مجلـس ملي /به هـر فرصت/

دو دسـت شـاه ميبوسـد /گمـان دارم /كـه پيـش از مـرگ /خودش بـا توپ ،مجلـس را /به
خاكسـتر بـدل ميكرد.

«غالمرضا زهیري»1358 ،

در شـعر بـاال تأکیـد شـاعر بر شـخصیتی مثـل سـتارخان بهعنوان یکـی از نمادهـای انقالب

مشـروطه و انتقـاد از عـدم اسـتقالل مجلـس شـورای ملـی – بهعنـوان نهادی که عملأ باید
نقـش اصلـی را در تح ّقـق دموکراسـی ایفـا کنـد -در دورۀ پهلـوی نشـان از دغدغههـای
ملیگرایانـۀ شـاعر دارد.

همچنیـن میتـوان بـه شـعر زیـر از محمدعلـی سـپانلو اشـاره کـرد کـه در آن ،عالوهبر

نمایـش حالوهـوای حاکـم بـر جامعۀ پـس از انقالب ،اسـتفادۀ ماهرانه از عنصـر باد ،تالطم
و رقابـت سیاسـیـاجتماعی حاکـم بـر احـزاب و ایدئولوژیهـای فعـال در ایـن عرصـه و

نامشـخص بـودن آینـدۀ ایـن رقابت را بـه ذهن متبـادر میکند .ضمـن اینکه تأکید شـاعر بر
مفهـوم «جمهـوری» نیـز از دغدغههـای سیاسـی و اجتماعی این شـاعر حکایـت دارد:

ایـن آسـمان تـازه ،نفـس میکشـد /یـک لحظـه مینشـیند بـاد /آنـگاه پرتالطمتـر /بـا

برگهـای نـورس ،بـا خردهریـز اعالنهـا /بـا احتـزاز پرچـم جمهـوری جدیـد /انگشـت
بـاد در کار اسـت /پرپرزنـان بـه گشـت میآیـد /بیـن کتابهـای کنـار پیـادهرو /بـا حرکتی
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هماهنـگ /ایـن چاپهـای تـازه ورق میخـورد.
«محمدعلی سپانلو ،بهار جلوی دانشگاه»1358 ،

شـاعراني كـه ايـن طيـف را تشـكيل ميدادنـد بيشـتر كسـاني بودنـد كـه در دورۀ پهلوي با
گرايشهـاي روشـنفكري ،سـكوالر و دموكـرات در تلاش بـراي مقابلـه بـا رژيـم پهلـوي

بودنـد .ايـن دسـته كـه بخش گسـترده اي از شـاعران دهۀ چهـل و پنجاه شمسـي را به خود
اختصـاص ميدادنـد ،اگرچـه بـا سـاير گرايشهاي برآمـده از انقلاب ،در مخالفـت با رژيم

پهلـوي مشـترک بودنـد ،امـا از طرفـي ديگـر تفاوتهـاي چشـمگيري در خطمشـي و ادامۀ 

مسـير حركـت ايـن گروههـا پـس از پيـروزي انقلاب ايجـاد شـده بـود .بـه ایـن معنـی که

هرچـه گفتمـان و نگـرش دینـی و اسلامی ،بیشـتر در سـاختار سیاسـی و اجتماعـی ایـران
قـدرت میگرفـت ،شـاعران متعلـق بـه جریـان سـکوالر و دموکـرات ،بیشـتر از جریـان و

مسـیری کـه انقلاب در پیـش گرفته بـود ،فاصلـه میگرفتند و بـا آن دچار چالش میشـدند
و پیامـد ایـن چالـش هم مهاجـرت ،گوشهنشـینی و بعض ًا حذف بسـیاری از شـاعران متعلق
بـه ایـن گفتمـان در دهههـای بعـدی پـس از انقالب اسلامی بود .برخـی از شـاعران متع ّلق
بـه گفتمـان لیبرالـدموکـرات کـه در مقطـع زمانـی مذکـور طبعآزمایـی کردهانـد عبارتاند
از :اسـماعیل خوئـی ،محمـد مختـاری ،غالمرضـا زهیری ،شـمس لنگـرودی ،رضـا براهنی،

اسـماعیل نـوری علاء ،محمدعلـی سـپانلو ،محمد نـوریزاد و...

همانطورکـه اشـاره شـد ،در سـالهای آغازیـن پـس از پیـروزی انقلاب ،اشـتراکات

زیـادی در نـوع واژههـای مـورد اسـتفاده توسـط گفتمانهـای مختلـف به چشـم میخورد.

امـا یـک نکتـۀ مهـم را نبایـد فراموشکـرد و آن اینکـه صـرف اسـتفادۀ یک واژه توسـط دو
گفتمـان مختلـف بـه معنای یکسـان بـودن معنـای واژه نـزد آن دو گفتمان نیسـت .بهعبارتی

دیگـر واژههـای مشـابه بر اسـاس اینکـه در چه قالـب گفتمانی قـرار میگیرند ممکن اسـت
معناهـای متفاوتـی بیابنـد .حتـی میتـوان گفـت در تعییـن معنـای واژه ،خود نویسـنده و یا

خواننـده نیـز چنـدان نقشـی ندارنـد ،بلکـه ایـن مبـارزة گفتمانهـا و بافـت حاکـم بـر یک
گفتمـان خـاص اسـت کـه معنـای واژه را تعیین و احیانـ ًا به نفع خـود تغییر میدهـد (ر.ک.

مکدانـل .)122 :1380 ،بنابرایـن میتـوان از یـک واژهً ،
مثلا آزادی یـا شـهید یـا هـر چیـز
دیگـری در گفتمانهـای مختلـف ،انتظـار معناهای مختلف و یـا حتی متضاد داشـت .طبیعت ًا
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یـایدئولوژیـک بـا بـار معنایی ایـن واژه در گفتمان
بـار معنایـی واژۀ آزادی در گفتمـان مکتب 

لیبرالـدموکـرات و یـا گفتمـان مارکسیسـتی متفاوت اسـت.
-6-2گفتمان ماركسيستيـسوسياليستي چپ

شـاعران متع ّلـق بـه ايـن گفتمـان كه پيـش از انقالب نيـز جايگاه ويـژهاي در ادبيـات دوران
پايانـي حكومـت پهلـوي داشـتهاند ،پـس از انقلاب و بـا همـوار شـدن فضـاي سياسـي،

بـراي ابـراز ايدئولـوژي ،حجـم گسـتردهاي از اشـعار تبليغكننـدۀ ايـن ايدئولوژي را منتشـر
كردنـد؛ بهطوريكـه در سـال  1358هــ.ش بخـش قابلتوجهـي از اشـعار چاپشـده در
ايـران ،متع ّلـق بـه ايـن جريـان فكـري اسـت .درونمايههاي ايـن گفتمـان ،بيشـتر مربوط به
وضعيـت زندگـي و معـاش مـردم ،وضعيـت زنـان و كـودكان در نظـام اقتصادي ايـران ،فقر
و تهيدسـتی ملـت ،اميـد بـراي رسـيدن فردايـي بهتـر و عدالـت و تقسـيم عادالنـۀ زندگـي

بـراي همـۀ مـردم ،مبـارزه با ظلم و سـتم ،ترس از نرسـيدن به هـدف و ترديد دربـارۀ آينده،
ترسـيم فضـاي اندوهنـاك جامعۀ تهيدسـت ايران ،انزجار از گرسـنگي ،پذيـرش امام خميني
(ره) بهعنـوان رهبـر انقلاب خلـق و سـتايش ايشـان ،دعـوت بـه اتّحـاد و دوري از نفاق و
دورويـي ،محكـوم كـردن امپراليسـم و ترسـيم تصويري منفـي از نظام غرب ،كمبـود مفاهيم

اسلامي و مذهبـي در شـعر و اسـتفاده از برخي واژههاي مشـترك بين تمـام ايدئولوژيهاي

رايـج در آن روزگار نظيـر شـهيد ،ايثـار ،ايمـان ،ملـت ،مردم ،انقلاب ،رهبر و  ...اسـت.
يكي را ديدم كه از درد سرما اشكش جاري شده بود

با فرياد  

نان – نان – نان

از دستان يخزدهاش بهزور نان ،نار ،كار ميكشيد

كودكي را ديدم كه در اسباببازيهايش غرق شده

و باز كودكي را ديدم كه از ديدن لقمه ناني جشن گرفته

بار خدايا
بار خدايا

گريه مكن ،بخدا راست ميگويم
ياد نگير عزيزم نام مادر را
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ياد نگير عزيزم نام پدر را

فقط جوياي نان باش

فقط نان عزيزم

نان  

      نان

               نان

                           نان

                                        نان

                                                     نان

                                                                     نان      
«نهضت عربشاهي»1358 ،

در شـعر بـاال تأکیـد شـاعر بـر مفاهیـم کلیـدی تفکـر مارکسیسـتی یعنـی فقـر طبقـۀ 

پاییـن جامعـه و فاصلـۀ طبقاتـی و هنجارگریـزی واژگانـی شـعر بهمنظـور تأکیـد بـر واژۀ 
«نـان» بهعنـوان نمـاد نیـاز اقتصـادی جامعـه ،نشـان از تع ّلـق خاطـر شـاعر بـه گفتمـان

مارکسیستیـسوسیالیسـتی و خطمشـیهای ایـن گفتمـان در سـالهای آغازیـن پـس از
انقلاب دارد.

                                            *******

چریک کیست؟ کسی که سواره میآید          به پاسداری سنگ و ستاره میآید

به زیر پردهای از خون اگرچه پنهان است      حقیقت است و برون زاستعاره میآید

                                                                            «صادقی»107 :1358 ،
                                            *******

سایۀ سیاه واژههای شعر                                 رفته اینک از سر و صدای شعر

میشود فدای خلق تا کالم                              میشود تمام من ،فدای شعر

شعر میرسد به خون به جای من                      من به خلق میرسم به جای شعر

                                                                                        «همان»109 :
                                           *******
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در دو مثـال شـعری فـوق نیز وجـود کلماتی نظیر «چریـک» و «خلق» بهعنـوان برخی از

کلیدواژههـای گفتمـان مارکسیستیـسوسیالیسـتی ،بهروشـنی رویکـرد و ایدئولـوژی حاکـم

بـر این اشـعار را نمایان میسـازد.

همچنیـن میتـوان بـه ایـن نمونۀ شـعری از علیرضا زرین اشـاره کرد کـه در آن عالوهبر

ِ
خـاص گفتمـان مارکسیسـتی نظیـر خلـق و خیـزش آن ،مفاهیـم مشـترک
وجـود واژههـای
رایـج در شـعر ایـن دوره نظیـر روحیـۀ مبارزهطلبـی ،تأکیـد بـر آزادی و اهمیّـت آن ،القـاء

حـس امیـد به آیندۀ روشـن و سرمسـتی از دمیدن خورشـید پیـروزی در کنار تأکیـد بر ادامه
ّ

داشـتن مبـارزه تـا پیـروزی نهایـی ،به چشـم میخورد:

سلام! /سلام بـه آینـده /سلام به صبح ،به آفتاب /سلام! /سلامی همیشـه بـه خلق که

خیـزد /کـه در راه آزادی خویش /بدون گریز سـتیزد!

                                                                               «زرین»46 :1358 ،

همانطوركـه اشـاره شـد يكـي از مهمتريـن درونمايههـاي رايج در شـعر اين دو سـال،

دعـوت بـه اتّحـاد از سـوي تمامـي ايدئولوژيهـاي فعـال در فضـاي سياسـي و اجتماعـي
كشـور است:

آتـش را خامـوش كنيـم /تفنـگ را كنار بگذاريـم /خانـه را از كينه و دشـمني بروبيم /در

گفتوگـو را  /بسـتهاند /از دريچـۀ آشـنايي بـه ديـدار بشـتابيم /آشـتي را به همۀ جـان /و با
همـۀ مصائبـش /جسـورانه و بـا جرأت /اعلام كنيم /اعلام كنيم

	                                                                        «كسرائي»50 :1358،
امـا معمـوالً ايـن دعـوت بـه اتحـاد ،صرفـ ًا دعوت به همسـو شـدن ديگـران با انديشـۀ 

شـاعر  اسـت .ازآنجاييكـه در آن مقطـع زمانـي همـۀ  ايدئولوژيهـا خـود را بهحـق و
نجاتدهنـدۀ ملـت ميدانسـتند ،شـاعر ضمـن دعـوت بـه اتحـاد ،بهنوعـي سـعي در تهديد
ديگـر گفتمانهـا نيـز دارد .از ايـن روسـت كه همين شـاعر در جايي ديگر در مقابل كسـاني

كـه انديشـهاي مخالـف بـا وي دارنـد ،چـارهاي جـز جـدال و سـتيز نميبيند:

گفتـم كـه دوسـتي /گفتـم كـه صلح ،عشـق ،سلامت ،برابـري /گفتم كـه زيسـتن با هم

بهآتـی /نـاگاه اهرمـن /بـر جسـت از كمينگـه و ديوار آشـتي /برگـرد در ميان مـن و آرزوي

مـن /اينـك چـه بايـدم؟ /جـز جنـگ ناگزيـرم /از بهـر آشـتي؟ /پـا مينهـم در آتـش و سـر
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ميدهـم سـرود /چشـمانتظار آن كـه بيايـد بـه یـاوری

                                                                                          «همان»69 :

بنابرایـن اگرچـه بهظاهـر ،پیـام وحـدت و شـعار «همـه بـا هـم» از سـوی هریـک از

طرفهـای طالـب قـدرت سـر داده میشـود ،امـا حقیقت این شـعار ،نـه «همه با هـم» بلکه

بیشـتر «همـه بـا مـن» اسـت .البتـه ایـن تظاهر به وحـدت ،تنهـا در مرحلـۀ کوتاهـی پس از
پیـروزی انقلاب که در اصطالح جامعهشناسـی به آن مرحلۀ «ماه عسـل انقلاب» میگویند،

دوام دارد .در ایـن مرحلـه ،گروههـای درگیـر در انقلاب ،درحالیکـه از پیـروزی سرمسـت
هسـتند ،سـعی میکننـد تـا آیندۀ روشـنی بـرای انقلاب در ذهـن خـود بپرورانند .امـا با به
پایـان رسـیدن ایـن مرحلـه ،تظاهر بـه وحدت بهمـرور جای خـود را به تخاصـم و درگیری
آشـکار و تلاش برای حـذف رقیب از صحنۀ قـدرت میدهد (ر.ک .برینتـون)106 :1385 ،

و ایـن نکتـهای اسـت کـه بهروشـنی میتـوان در سرنوشـت سیاسـی گفتمانهـای درگیر در
سـالهای آغازیـن پـس از انقلاب و آثـار هنـری حاصـل از ایـن گفتمانها مشـاهده کرد.
برخـی شـاعران متع ّلق بـه گفتمان مارکسیستیـسوسیالیسـتی که در دو سـال مورد بحث،

بیشـترین فعالیـت ادبـی را داشـتهاند عبارتانـد از :نهضـت عربشـاهی ،سـیاوش کسـرایی،
علیرضـا زریـن ،محمـد زهـری ،عشـرت قهرمـان ،خلیـل سـامانی ،بتـول عزیزپـور ،عاطفـه

گرگیـن ،علـی افراشـته ،نـادر کجـوری ،جمشـید طهماسـبی ،محمدرضـا اصالنـی ،منصـور
برمکـی ،محمد خلیلـی و ...

یـایدئولوژیک:
 -6-3گفتمان مکتب 

در ابتـدا الزم اسـت بـه ایـن نکته اشـاره کنیـم که وقتی مـا از گفتمـان اسلامگرا و مکتبی با
عنـوان ایدئولوژیـک یـاد میکنیـم به ایـن معنا نیسـت که دیگـر گفتمانها نظیر مارکسیسـتی
یـا لیبرالـدموکـرات و  ...ایدئولـوژی مخصـوص بـه خـود نداشـتهاند ،بلکـه تنهـا بنـا بـر

ضـرورت نامگـذاری و تفکیـک گفتمانهـا از یکدیگـر ،در ایـن پژوهـش بـرای گفتمـان
اسلامگرا و مکتبـی از لفـظ ایدئولوژیک اسـتفاده شـده اسـت.

ايـن گفتمـان كـه بيشـتر نشـئتگرفته از يـك اسلام ايدئولوژيك اسـت بعـد از پيروزي

انقلاب و بـا برقرار شـدن نظام جمهوري اسلامي در سـال  1358رشـد چشـمگيري يافت.

نقـش تعيينكننـدۀ امـام خمينـي (ره) در اسـتقرار نظـام دينـي بـا سـاختار حكومـت واليت
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فقيـه ،نسـل جوان شـيفتۀ امـام را بهطـور خيرهكننـدهاي در مسـير حركت ايـن ايدئولوژي و

گفتمـان قـرار داد .همسـويي تـودۀ جامعـه با اين انديشـه و غلبۀ سياسـي ايـن مكتب فكري
بـر ديگـر ايدئولوژيهـا در طـول دو سـال اول شـكلگيري جمهـوري اسلامي ،قـدرت و
نفـوذ ايـن ايدئولـوژي را روزبـهروز بیشـتر كـرد؛ تـا جايي كـه بـروز جنگ تحميلي تسـ ّلط
كامـل ايـن گفتمـان بـر شـعر دهۀ اول انقلاب را تضميـن كرد .بخـش اعظم شـاعران جوان

پـس از انقلاب و نسـلي كـه در دهـۀ اول انقلاب ،ادبيـات انقلاب و جنـگ را هويـت

بخشـیدند ،وابسـته بـه ايـن تفكرهسـتند (ر .ك .ميرسـليم .)156 .:1384 ،در دو سـال اول

شـکلگیری جمهـوری اسلامی ،تأثیـر حیـرتآور ایدئولـوژی مذهبـی در جهـت دادن بـه

مکتـب فکـری شـاعران متأثر از تحـوالت انقالبی ،چشـمگیر اسـت .برتری ایـن ایدئولوژی

بـر سـایر تفکـرات سیاسـی ،عالوهبـر سـاختار نظـام اسلامی ،ریشـه در قـدرت مذهب در
نظـام اجتماعـی ایـران و خأل این عنصر حسـاس در نظام سیاسـی حکومت پهلـوی دارد .لذا

بـا فراهـم شـدن بسـترهای الزم بـرای رشـد ایدئولـوژی مذهبـی ،این خطمشـی بهسـرعت

جـای خـود را در میـان سـایر رقیبان بـاز کرد.

 يكـي از ويژگيهـاي جالـب توجـۀ ايـن گفتمـان ،مخالفـت شـاعران جـوان وابسـته به

ايـن ايدئولـوژي بـا بخـش گسـتردهاي از ادبيـات پيـش از انقلاب در سـالهاي آغازيـن

شـكلگيري جمهـوري اسلامي اسـت .ايـن بخـش بيشـتر مربـوط بـه تفكـري بـود كـه آن
را «ادبيـات سـكوالر» ميناميدنـد .ازآنجاييكـه تفكـر مكتبيـايدئولوژيـك سكوالريسـم را

برابـر آزادي لجامگسـيخته و بيبندوباريهـاي اجتماعـي بهخصـوص آزاديهـاي جنسـي

ميدانسـت ،آن بخـش از ادبيـات پيـش از انقلاب را كـه در تلاش بـراي نزديـك شـدن

بـه سكوالريسـم بـود بـه بـاد انتقـاد ميگرفـت و خواسـتار برچيـده شـدن اين نـوع نگرش 

بـود .ازايـنرو ،شـاعراني كـه در اشعارشـان چنـدان رنگوبوي مذهـب و تعهـدات اخالقي
و دينـي ديـده نميشـد ،در سـلك شـاعران منحـرف ،مبتـذل و خودفروختـه درآمدنـد .اين

تقسـيمبندي و تفكيـك حتّـي دامـان مليگرايـي را هـم گرفـت؛ بهطوريكـه در بسـياري
مقاطـع ،مليگرايـي مسـاوي شـد بـا تلاش بـراي زدودن اسلام و فرهنـگ اسلامي.

ايـن نـگاه منفـي بهحدّ ي اسـت كه حتي شـاعران مطرح و برجسـتۀ قبـل از انقالب نظير

فـروغ فرخـزاد و احمد شـاملو نيز از اين خشـم انقالبـي در امان نميمانند و گهـگاه با زباني
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تنـد و گزنده توسـط گفتمـان مكتبيــايدئولوژيك ،طرد و نفـي ميشـوند؛ بهطوريكه حتي
ايـن شـاعران بهعنـوان افـرادي بيهويـت ،منحـرف ،هوسـران و پـوچ و ابـزاري در دسـت

دسـتگاههاي تبليغاتـي طاغـوت معرفـي ميشـوند .در حقيقـت ،در ايـن مرحلـه ديگـر زبان
شـاعرانه ،قدرت تصويرسـازي و سـاختار منسـجم شـعري ،چنـدان مهم نيسـت ،بلكه آنچه

در نظـر ايـن ايدئولوژي ارزشـمند اسـت ،محتواي ايدئولوژيك شـعر و همراسـتا بـودن پيام

شـعري بـا گفتمـان مكتبيـایدئولوژیـک اسـت .همين ديدگاه اسـت كـه در نظـر ايدئولوژي
اسلامی و مکتبـی بـه شـاعران دینـی و مذهبـی ،منزلتي بيـش از شـاعران بعضـ ًا مطرحتر اما
مغايـر بـا ايدئولـوژي انقالبي و اسلامي ميبخشـد و همين مالك سـنجش اسـت كـه برای

مثـال ،شـعر شـاعراني نظيـر سـپيده كاشـاني و طاهـره صفـارزاده را بر شـعر فـروغ فرخزاد
برتـري ميبخشـد (ر .ك .احمـدي.)3 :1373 ،

علـی موسـوی گرمارودی ،علی معلم ،قیصر امینپور ،سـپیدۀ کاشـانی ،طاهـره صفارزاده،

احمـد عزیـزی ،نصـراهلل مردانی ،علیرضا قزوه ،سـلمان هراتی ،حمید سـبزواری ،سیدحسـن
حسـینی و محمدرضـا عبدالملکیـان ازجملـه شـاعران متع ّلـق بـه ایـن گفتمـان شـعری در
سـالهای آغازیـن پـس از انقلاب اسلامی بهشـمار میروند.

روشنفكرسـتيزي ،مردمگرايـي در محتـوا ،سـادگي بيـان ،تغييـر در ماهيـت تشـبيهات و

اسـتعارهها و تلميحـات و برجسـته بـودن صبغـۀ دينـي در آنهـا ،دوري از ابهـام و پيچيدگي
زبـان ،بريـدن از بخـش اعظمـي از شـعر پيش از انقالب و شـعر سمبوليسـم و مدرنيسـم دو
دهـۀ آخـر حكومـت پهلـوي ،بازتاب گسـتردۀ مفاهيـم قرآني در شـعر ،اسـتفاده از وزنهاي

كهـن بـراي موضوعـات تـازه ،تغييـر در سـاختار وزن ،قافيـه و موسـيقي كلمـات ،برجسـته
بـودن جايـگاه تعهـد اجتماعـي و اخالقـي و فاصلـه گرفتن از انديشـۀ هنر بـراي هنر ،ظهور
نوعـي گرايـش عرفانـي و ترجيـح ارزشهـاي معنـوي بـر ارزشهـاي مـادي ،لحـن تنـد و

پرخاشـگرانه در قبـال انديشـههاي مغايـر بـا ايدئولوژي و نقـد صريح انديشـههاي مخالف،
تحـرك و پويايـي ،اصالـت دادن بـه انسـان براسـاس ارزشهـاي دينـي و اسلامي و تالش
ّ

بـراي بازگشـت بـه خويشـتن و اصالـت ديني ،پرهيـز از اميال جسـمي و مـادي ،جبههگيري
آشـكار در مقابـل جلوههـاي فرهنـگ غـرب ،مقابلـه بـا بزرگنمايـي جلوههـاي تاريخـي و

فرهنگـي پيـش از اسلام و حتـي در مقاطعـي تضعيف نمادهاي ملي و اسـطورهاي ،اسـتفاده
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از زبـان حماسـي در قالـب مفاهيـم دينـي ،جايـگاه ويژۀ امام خمينـي (ره) در محتواي شـعر

بهعنـوان رهبـري الهي و مردي آسـماني و منجي مسـلمانان و مسـتضعفان جهان ،اسـتفاده از

طنـز در انتقـاد از ضدارزشهـاي ايدئولوژيـك ،تحقيـر حكومت پهلوي و به تصوير كشـيدن
ظلـم و سـتمهاي ايـن خانـدان بـه ملت ايـران ،بزرگداشـت مقـام شـهيدان انقالب ،ترسـيم
آينـدۀ روشـن بـا نگاهي ايدئاليسـتي ،وجود انديشـههاي ضداسـتعماري ،سـتايش چهرههاي

طـراز اول انقلاب ،اسـتفاده از عناصـر حماسـيـمذهبي ،مردمسـتا بـودن شـعر ،سـتايش
جهـاد و مبـارزه ،سـتايش آزادي و آزادگـي ،دنياگريـزي و محكـوم كـردن روحيۀ اشـرافي و

ثروتانـدوزي ازجملـه مهمتريـن ويژگيهـاي شـعري گفتمـان مکتبیـایدئولوژیـک در دو
سـال اول شـكلگيري جمهوري اسلامي اسـت.

برای مثال ،در شـعر زیر اثر علی موسـوی گرمارودی ،تضعیف نمادهای ملیـاسـطورهای

و مقابله با روحیۀ اشـرافی و اسـتعماری را میتوان بهروشـنی دید:

سلام بـر درخـت /كـه غـرور تملك نـدارد /و هر چه او راسـت /همـاره ،فـرا چنگ /به

پيشـكش ميدهد/

و حتّـاش /اگـر بـه سـنگ زننـد /ميبخشـد  /دگربـاره سلام بـر درخـت /كـه تـا زنـده 

اسـت /ازو قنـداق تفنگـي /نميتـوان سـاخت /ديروز هنگام گلگشـت /رسـتم را ديـدم /زير
درختـي نشسـته بـود /و چـه قـد كوتاهي داشـت /سلام بـر درخت

	                                                         «موسوي گرمارودي»22 :1358 ،

و یـا این شـعر سـپیده کاشـانی کـه در ماههـای آغازین پـس از پیروزی انقالب اسلامی

سـروده شـده اسـت و بسـیاری از ویژگیهای شـعر اسلامگرا و مکتبی در دو سـال ابتدایی

پـس از انقلاب ،نظیـر لحـن سـاده ،اسـتفاده از مفاهیـم دینـی و مذهبـی ،قائل شـدن نوعی
جایـگاه عرفانـی و آسـمانی بـرای رهبر کبیر انقالب ،سـرزنش نظام سرنگونشـده ،سـتایش
آزادی و آزادگـی و  ...را بهروشـنی میتـوان در آن مشـاهده کـرد:

چهـارده قرن بسـي گل واشـد /از يکـي روح خدا پيدا شـد /گلـي آزاده ز صحراي

خميـن /خونـش آميختـه بـا خـون حسـين /گل صـد بـرگ خـرد ،پـر افشـان /آمد و

آمـد و آمـد چـون جـان /آمـد و داروي بيمارانشـد /چلچراغ ره بيدارانشـد /شـد ز
آزادگـياش سـرو خجـل /چـون به پـا خاسـت ،نگونشـد باطل
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همانطورکـه ً
قبلا اشـاره شـد در ایـن گفتمـان ،امـام خمینـی (ره) بهعنـوان شـخصیتی

آرمانـی ،جایگاهـی فراتـر از یـک رهبـر سیاسیــاجتماعی پیـدا میکننـد و فلسـفة نهضـت

ایشـان و جایـگاه امـام (ره) چیزی شـبیه اولیـاءاهلل و در امتـداد حرکت الهی پیامبـران و ائمة
اطهـار بهشـمار مـیرود .بـرای مثـال ،میتـوان به شـعر زیر اشـاره کـرد کـه در آن پیوند بین

امـام خمینـی (ره) و نهضـت ایشـان بـا ائمة اطهـار و جایگاه فرامـا ّدی و روحانی ایشـان در
بیـن پیـروان گفتمـان مکتبیـایدئولوژیـک کام ً
ال مشـهود اسـت:
چهارده قرن بسی گل وا شد                            از یکی روح خدا پیدا شد

گلی آزاده ز صحرای خمین                            خونش آمیخته با خون حسین
آمد و داروی بیماران شد                                چلچراغ ره بیداران شد

                                                                    «سپیده کاشانی ،بهمن »1357

شـايد بتـوان يكـي از مهمتريـن ويژگيهاي شـعر اين دوره را شـتابزدگي و شـعارزدگي

آن دانسـت .تحـوالت سـريع اجتماعي و سياسـي پس از انقلاب بهگونهاي بود كه شـاعران
را وادار ميسـاخت بـراي همراسـتا شـدن بـا شـرايط سياسـي و اجتماعـي پـس از انقالب،

بيـش از آنكـه بـه فـرم و سـاختار و ظرايف هنري آثارشـان توجه داشـته باشـند بـر محتوا و

پيـام شـعري و سـرعت انتقـال پيـام و بـهروز بودن شـعر تأكيـد كننـد و نتيجۀ اين شـرايط،

خلـق حجـم گسـتردهاي از آثـار ادبـي بود كـه بهمنزلۀ نوعـي «وقايعنـگاري» و گزارشـي از
تاريـخ انقلاب و مبـارزات مردم و تحـوالت پس از انقالب بـود .در نتيجه ،ايـن آثار چندان
نميتوانسـت از ارزش ادبـي بااليـي برخـوردار باشـد .عکسالعمـل سـریع شـاعران انقالبی

بـه حـوادث ریـز و درشـت سیاسـی ،اجتماعی ،فرهنگـی و  ...در سـالهای آغازیـن پس از
انقلاب کـه بهنوعـی نشـئتگرفته از ذات شـعر شـعاری و انقالبـی اسـت ،بسـیاری از آثـار

ایـن دوره را تبدیـل به نوعی «شـعر مناسـبتی» کرده اسـت.

در ایـن دوره چنددسـتگي و تشـتّت شـاعران و آثـار شـعري آنهـا تقابلهـاي آشـكاري

در پيـام شـعري آنهـا پديـد آورد .اگرچـه تعهـد اجتماعـي بهعنـوان مهمترين وجه اشـتراك 

گفتمانهـای شـعري ایـن دو سـال ،آنهـا را بـه هـم نزديـك ميكرد ،امـا تفـاوت نگرش در
جایـگاه مذهـب در سیاسـت بهعنوان مهمتريـن وجه تمايز آنهـا ،اجازه نمـيداد گفتمانهای

فکـری و ادبـی در سـالهای آغازیـن پـس از انقلاب ،در يـك جبهـه بماننـد و در نتیجـه با
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قـدرت گرفتـن روزافـزون مذهـب در سـاختار سياسـي و اجتماعـي پـس از انقلاب ،ايـن

افتـراق و جدایـی روزبـهروز بيشـتر شـد (ر.ك .حسـينپور .)138 :1380 ،بهدليـل فاصلـۀ 

زمانـي كوتـاه بيـن انقلاب و جنـگ تحميلـي ،شـعر انقلاب در طول ايـن دو سـال ،چندان
حسـي و عاطفـي را نيافـت و در حالـي كـه
مجـال جـدا شـدن از هيجانـات ژورناليسـتي و ّ

هنـوز درگيـر ايـن هيجانات و حـوادث متعدد سياسـي ،اجتماعي و فرهنگي نشـئتگرفته از

انقلاب بـود؛ جنـگ تحميلـي به وقوع پيوسـت و پديـدۀ جنگ نيـز آنقدر تأثيرگـذار بود كه
ً
را كاملا تحتالشـعاع خود قـرار داد و شـعر انقالب اسلامی
مسـير حركـت شـعر انقلاب
را وارد مرحلـۀ تـازهای از حیـات خـود کـرد (ر.ك .بيـات.)113 :1387 ،

 -6نتیجهگیری:

تحـوالت سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی در دو سـال آغازیـن پـس از پیـروزی انقلاب
اسلامی ،بـه پدیـد آمـدن گفتمانهـای مختلـف در ایـران منجـر شـده اسـت کـه آرا و
اندیشـههای مختلـف و بعضـ ًا متضـادی داشـتهاند .بـا تأکیـد بـر ایـن دیـدگاه کـه بازتـاب

تحـوالت عمـدۀ سیاسـیـاجتماعی را میتـوان بهروشـنی در آثـار ادبی مشـاهده کـرد ،دورۀ 
زمانـی مذکـور میتوانـد نمونـۀ بسـیار روشـن و آشـکاری از ایـن ارتبـاط و تعامل بهشـمار
رود .بـا نگاهـی جامعهشـناختی بـه تحـوالت سیاسـیـاجتماعی مقطـع زمانـی مذکـور،
گفتمانهـای موجـود در ایـن سـالها را میتـوان به سـه دسـتۀ کلـی -1لیبرالـدموکرات -2

مارکسیستیـسوسیالیسـتی و  -3مکتبیـایدئولوژیـک تقسـیم کـرد .بـا بررسـی آثـار شـعری

برجایمانـده از دو سـال آغازیـن پـس از انقلاب بهروشـنی میتـوان بازتـاب اندیشـههای
سیاسـیـاجتماعی هریـک از گفتمانهـای مذکـور را در شـعر ایـن دوره مشـاهده کـرد.

اگرچـه اشـعار متعلـق بـه ایـن گفتمانهـا دارای ویژگیهـای زبانـی و فکری مشـترکی نظیر

سـتایش انقلاب ،سـرزنش نظام سرنگونشـده و ترسـیم آیندۀ روشـن تـوأم با امید هسـتند،
طبیعتـ ًا تفاوتهـای آشـکاری نیـز در اندیشـه و آرای ایـن گفتمانهـای شـعری بـه چشـم
میخـورد .بـرای مثـال ،در گفتمـان لیبرالـدموکـرات بیشـتر با اندیشـۀ ملی و میهنـی مواجه
هسـتیم .در ایـن گفتمـان ،امـام خمینـی (ره) بهعنوان یک رهبـر اجتماعـی و هدایتگر جریان
انقلاب مطـرح هسـتند و رگههـای مذهبـی در آثـار شـعری متع ّلـق بـه ایـن گفتمـان کمتر
اسـت .ایـن در حالی اسـت کـه در گفتمان مارکسیسـتی بیشـتر بـا درونمایههـای مربوط به
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زندگـی و معیشـت مـردم و مسـائلی نظیـر فقـر ،تبعیـض ،مبارزه با ظلـم و سـتم و  ...مواجه

هسـتیم .در ایـن گفتمـان امـام خمینـی (ره) بهعنـوان رهبـر انقالب خلـق مطرح هسـتند .اما
در گفتمـان مربـوط بـه ایدئولـوژی اسلامیـمکتبی کـه از نظر میـزان آثار خلقشـده گفتمان

غالـب بهشـمار میآیـد ،بیشـتر مفاهیمی نظیر روشنفکرسـتیزی ،برجسـته بـودن صبغۀ دینی،
گرایشهـای عرفانـی ،لحـن تنـدرو ،جبههگیـری آشـکار در مقابـل فرهنگ غـرب ،تضعیف
نمادهـای ملـی و اسـطورهای و  ...بـه چشـم میخـورد .در ایـن گفتمـان ،امـام خمینـی (ره)

بهعنـوان رهبـری الهـی و مـردی آسـمانی و منجـی مسـلمانان و مسـتضعفان جهـان مطـرح

میشـوند.
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