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 بررسی سبک فکری شعر انقالب اسالمی
 علیرضا شوهانی

           المت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایئعضو هی

 فاطمه اسماعیلی نیا  

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

 چکیده 

انقالب اسالمی، شکوهمندترین واقعه در تاریخ معاصر ایران بوده و این شکوه و شور و تکاپو به طور طبیعی در آثار شاعران آن       

های پیشین، خصوصیات سبکی ر دورهدر شعر این دوره، هوّیّتی متفاوت از شع.  ها به گونۀ چشمگیری انعکاس یافته استسال

در . اندای در ادبیات فارسی پدید آوردهشود که در تعامل با یکدیگر، سبک شعری تازههایی شاخص مشاهده میچشمگیر و چهره

-آرمان های برآمده از بطن انقالب و عواطف وهای زبانی و ادبی، مضامین فکری و اندیشهشعر این دوره، عالوه بر نمود ویژة شاخصه

ستیزی، دعوت به خواهی، رویکرد انتقادی نسبت به کارکرد جامعه، استکبارهای انقالب، عدالتبیان آرمان :های مردم از قبیل

، همبستگی با مقاومت (ره)مقاومت، گسترش حس میهن پرستی و وطن دوستی، یادکرد شهدای انقالب، ستایش امام خمینی 

هایی مانند حمید شود و چهرهاز اواسط دهۀ چهل آغاز می شعر انقالب به طور جدّی. استفلسطین، جلوة مشخصی به آن بخشیده 

از جمله کسانی بودند که شعر انقالب ... سبزواری، سلمان هراتی، سیدعلی موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، حسن حسینی و 

در این پژوهش سعی شده است . در شعر خود روی آوردند اسالمی -اسالمی و شیعی را شکل دادند و به بیان مضامین فکری انقالبی

با کاوش در دیوان اشعار شاعران برجستۀ انقالب اسالمی، با نگاهی تحلیلی، مضامین فکری شعر انقالب و نمودهای آن  در اندیشۀ 

 . این شاعران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد

 .اسالمی، سبک فکری سبک شناسی شعر، شعر معاصر، شعر انقالب: هاکلیدواژه

 مقدمه

تغییر سبک، تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسی است که باعث تغییر زندگی و رفتارها و در « موتور»عامل اصلی و به اصطال        

ر و چه واژگان و چه جمالت و اصطالحات و تعابی –شود که تغییر اخیر به نوبۀ خود در زبان نتیجه، تغییر فکر و نحوة دید بشر می

  و تلقی  ها و نگاه انسان  ۀها، ذائق انقالب.(41: 4982شمیسا،. ک.ر)گذارد به نحوی تأثیر می –چه مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه 

و   در قلمرو قالب  و احساس و حتی  در زبان تغییر، هادگرگونی  دهد و همین تغییر می  و خویشتن  جهان، جامعه  به  را نسبت  آنان

 .دارد  ا نیز در پیشکل ر

های اجتماعی، این انقالب در تمامی عرصه. قرن بیستم بود ۀگرا در آستانو آرمان شکوهمندای انقالب اسالمی ایران، پدیده      

ادبیات انقالب اسالمی بیش از هر زمان دیگر، . ثیر بسیار عمیقی برجای گذاشته استأسیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به ویژه ادبی، ت

های اسالمی و به ویژه الگوهای مذهبی تشیع قرار گرفت و در این میان، نقش کربال و حادثه ماندگار عاشورا از ثیر آموزهأتحت ت

توان به های حماسی عاشورا که در ادبیات انقالب اسالمی نمودِ بسیاری یافته است، میاز جلوه. ستا برجستگی بیشتری برخوردار

های عرفانی این از جلوه .المان، ترجیح مرگ با عزت بر زندگی ذلت بار و استقبال از مرگ سرخ اشاره کردناپذیری در برابر ظسازش

 . توان به مفاهیمی مانند یاد خدا، ایثار، صبر، رضا و تسلیم و نگاه عارفانه به مرگ را نام بردبزرگ می رخداد

های گردد، اما شکل نهایی و تکامل یافتۀ آن در سالدهۀ پنجاه برمیپیشینۀ شعر انقالب اسالمی به اواخر دهۀ چهل و اوایل       

های انقالبی با هوّیّت اسالمی در آثار شاعرانی همچون حمید سبزواری، مهرداد اوستا، گرایش. گرددپس از پیروزی انقالب پدیدار می

های کهن قالب از حیث صورت شعر، گرایش به قالبویژگی بارز شعر ان. یابدمی نمود... طاهره صفارزاده، علی معلم، حسن حسینی و

-هایی در قالباند یا در کنار نوسرایی تجربهسرا بودهبیشتر شاعران شاخص این دوره، مطلقاً کهن. هاستو احیای برخی از این قالب

پور و علیرضا قزوه ر امینسرا هستند و قیصعلی معلم، نصراهلل مردانی و احمد عزیزی از جمله شاعران کهن. اندهای کهن داشته

-هوضعیتی بینابین دارند و کسانی همچون علی موسوی گرمارودی، حسن حسینی، سلمان هراتی و محمدرضا عبدالملکیان غالباً ب

 .(94: 4931کاظمی، . ک.ر) اندشدههای نو خود شناختهواسطۀ سروده
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ه ایران به تالش گسترده محمدرضا پهلوی برای اشاعه فرهنگ العمل جامع که خود عکس 4942واقعه پانزدهم خرداد  بعد از      

 ۀشکل گرفت که پیشوای خود را در عرص« بازگشت به خویشتن نظریه »نفوذ سیاسی، دینی و فرهنگی با طر   غرب بود، جریان پر

. احمد یافت  جالل آلدکتر علی شریعتی و  ، در شخصیتفرهنگ و هنر ۀو در عرص( ره)ت امام خمینی در شخصیّ ،سیاست و دیانت

ساله، در عرصه سیاست و فرهنگ دوباره نمایان و به گفتمان ی تقریباً دهپنجاه، بعد از سکوت ۀهای نخست ده این جریان، در سال

 .ل گشت که رهبری و به ثمر رساندن انقالب اسالمی اوج فعالیت آن بودط این دهه مبدّمسلّ

های دینی و مذهبی و با توجه به تاریخ صدر جوانی را تربیت کرد؛ شاعرانی که با پشتوانهشعر، این گفتمان، شاعران  ةدر حوز      

های نخستین اسالمی، پیامبر و پیشوایان دینی، قهرمانان مذهبی و همچنین قرآن و احادیث، اشعاری اسالم از جمله حوادث و جنگ

( ع) مردم به قیام عمومی، به حادثه کربال و مصائب امام حسین آنها برای تشویق. سرودند های سیاسی انقالب می در راستای آرمان

های  بین حوادث صدر اسالم با وقایع سیاسی ایران، مردم را به سمت خیزش« همانی این»کردند و با برقراری رابطه  بیشتر توجه می

ه بعد از انقالب نیز جزو ها، حضوری چشمگیر داشتند ک دو شاعر دینی و مذهبی در این سال. شدند اجتماعی رهنمون می

سیدعلی موسوی گرمارودی با دفترهای . ات ادبی قبل از انقالب به شاعران جوانتر بودندکنندگان تجربیّ پیشکسوتان و در واقع منتقل

نشان داد، شاعری ( 4938)« در فصل مردن سرخ»و ( 4937)« سرود رگبار» ،(4936)« سار نخل والیتدر سایه» ،(4948)« عبور»

« طنین در دلتا»های طاهره صفارزاده نیز در مجموعه. ذوق است د، انقالبی و از حیث توان ادبی، هنرمندی با تجربه و خوشهّمتع

ها،  در این سال. مضامین دینی را در خدمت انقالب اسالمی قرار داد( 4936)« سفر پنجم»، (4931)« و بازوان سدّ»، (4943)

مثل درخت در »و ( 4931)« های نیشابور در کوچه باغ»، (4947)« از زبان برگ»های همحمدرضا شفیعی کدکنی نیز در مجموع

های اسالمی  ، آرمان4937ماه  سرانجام، با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن. های مذهبی پرداختمایهبن به بیان( 4936)« شب باران

روی شعر معاصر ایران قرار شِ های جدید، پی رای گشایش حوزههای امیدی ب و انقالبی این طیف از شاعران به تحقق پیوست و روزنه

هات را به سوی خود جلب کرد و برای شاعران این جریان، در کنار بیان ای اندک، تمام توجّ اما وقوع جنگ تحمیلی، با فاصله. گرفت

 حملهرحمانه مورد  ت ایران که بیملّ تانجام این وظیفه بزرگ و انعکاس مظلومیّ. ای ایجاد شد ت تازههای انقالب، مسئولیّ آرمان

  68.تعبیر شد« دفاع مقدس»ها، شعر پایداری را به سمت و سویی کشاند که بعدها به شعر قرارگرفته بودند و ایثار و فداکاری آن

و خفقان  در شعر پایداری قبل از انقالب، دشمن اصلی، استبداد داخلی بود و شاعران برای در هم شکستن آن به بیان ظلم و ستم

اندیشۀ . ساقط کردن رژیم استبدادی و استقرار حکومت مردمی بود ،آرمان نهایی شعر پایداری قبل از انقالب .پرداختندموجود می

رهنگ انقالب اسالمی و ادبیاتی که تحت تأثیر آن شکل گرفت، ذهن و نگاه شاعران را معطوف به مضامینی کرد که برخاسته از ف

در ادامه این جستار، به بررسی مضامین . ستیزی و عدالت خواهی نشأت گرفته از جریان انقالب بودیّۀ ظلمشهادت و ایثار و روح

 . فکری شعر انقالب با تکیه بر آثار چند تن از شاعران مطر  انقالب پرداخته خواهد شد

 مضامین فکری شعر انقالب اسالمی 

 (ره) تجلیل و بزرگداشت مقام امام خمینی -

هایی از شاعران این دوره در دست یل و بزرگداشت مقام امام خمینی و ورود امیدبخش ایشان به میهن، سرودهدر مضمون تجل

پور، آمدن امام به میهن را قیصر امین. کنندة تعلق خاطر ایرانیان به بنیانگذار انقالب و افتخار به انقالب استاست که نمایان

 :دانداکم پیشین مینویدبخش رهایی از دوران خفقان و استبداد ح

/ تا لحظۀ عظیم صعود آمد/ مّردیم از رکود در آن مرداب/ مردی که بند زجر گشود آمد/ بوی سپند وکُندر و عود آمد»
در گرگ و میش آتش و دود / تبار، مرد شبان شوالموسی/ ای به وجود آمددر عشق وقفه/ از بس عاشقان به عدم رفتند

 .(413: 4969امین پور، )  «مردی که نبض حادثه بود آمد/ یافت فصل فریب و فاجعه پایان/ آمد

 :شوددر شعر سلمان هراتی، شخصیّت امام به منزلۀ معنابخش عشق و زندگی و بالندگی آیندة ایران تصویر می 

                                                           
ویژه نامه بررسی ادبیات انقالب  -22شماره ( ادبیات)تاب ماه ، قدرت اهلل طاهری، کال در عصر انقالب اسالمیفعّ های شعری نگاهی به جریان .ک.ر .4

 . 42،صاسالمی
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اما دریغ زهرة / بسیار بود رود در آن برزخ کبود/ شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت/ پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت»
/ ها اگر چه صاف، ولی از هراس سنگدل/ تو ولی زمینۀ دریاشدن نداشتبی/ گم بود در عمیق زمین شانۀ بهار/ دریاشدن نداشت

هراتی، )«  این عقده تا همیشه سر واشدن نداشت/ ای به بغض فرو بود حرف عشقچون عقده/ آیینه بود و میل تماشاشدن نداشت

4964 :82).  

مرد و ، این بزرگ(ره)های معنوی و هدایتگری امام خمینی ، با برشمردن ویژگی«شعر بزرگ خلق»گرمارودی نیز در سرودة  موسوی

 : داندستاید و او را مایۀ دلگرمی و امیدواری مردم ستمدیدة ایران میبنیانگذار انقالب اسالمی را می

ای پیشوای ./ های شعر بزرگ وجود توگُلواژه/   خلق ایران -/ ین خلقو!/ شعر بزرگ خلق: / یک شعر کاملی تو!/ ای پیشوای من»
./ شعر مقاومت/ شعر صالبتی/ یک رشته با صالبت الوند/ هر بیت از تو،/ های پوالدبا واژه/ های آهنبا واژه/ یک شعر کاملی تو!/من

های روشن با واژه/ هر شب تو را بر پشت بام خانه !/شعر بلند جاری!/ شعر بزرگ خلق/ ... هاستپیوند قلب:/ معیار انسجام کالمت
: 4983موسوی گرمارودی، ) «زنیمگلخند می/ وز دور بر چهرة دلیر تو/ دهیممی طاغوت را دشنام/ زنیمپیوند می/ شعر ستارگان

236). 

ستعاره و کنایه، با بیان با پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی آن روزگار در قالب تشبیه و ا محمدرضا شفیعی کدکنی،     

 : داندهای مردم میسیاهی جامعه و استیالی استبداد، حضور امام را تسلّی دهندة همۀ نامرادی

کز مِیِ جام / های پریشان در بادآن فرو ریخته گل/ بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشانند/ پوشانند موج موج خزر از سوگ سیه»
گرچه زین زهر سمومی که گذشت از / تا نگویند که از یاد فراموشانند/ مزمۀ نیمه شب مستان بادنامشان ز/ شهادت همه مدهوشانند

«  بیشه در بیشه، درختان همه آغوشانند! / باز در مقدم خونین تو ای رو  بهار/ هوشانندهای بهاری همه بیسرخ گل/ سر باغ
 .(84:های نشابورشفیعی کدکنی، در کوچه باغ)

 تنفر از طاغوت و نظام شاهنشاهیاعالم بیزاری و  -

قیصر امین . مایۀ اشعار انقالبی شدترین مضامینی بود که دستاعالم بیزاری و تنفر از طاغوت و نظام شاهنشاهی از جمله مهم     

سلمان  پردازد وبه بیان پلیدی طاغوت روزگار خود و مقایسۀ آن با طاغوتیان ایران و روم قدیم می« حدیث حادثه»پور در شعر 

، به تصویر اوضاع خفقان آلود و استبدادزدة کشور در زمان حکومت طاغوت، به بیان سختی «ای پاسخ سپید»هراتی نیز در شعر 

پردازد و در ادامه شعر خود، به پیروزی انقالب اسالمی و بازگشت امام به میهن و رهایی از از ایران می( ره)های غیبت امام سال

 : کندیچنگال طاغوت اشاره م

/ های مخوف ها حفرهچشم/ رویید کرخت می/ و جنگل از بسیاری رطوبت / زیست سالی که باغ در سایه می/ سال قحطی چشم تو»
-با آهنگ تجسس سالم می/ ها و لب/ اندیشید و هید چشمی نمی/ آمددستی برای تفکیک برنمی/ و سال اختالط گرگ و میش 

هید خلوتی به /و عشق حرام بود/ گذشتاز لبان صبح نمی/ که بشارت هید حجم روشنی/ی دق بودآیینۀ تمام نما/ آسمان/ کردند
مثل / تر از بهارساده/ تو آمدی/ و با مرداب هزار خاطره داشتند/ گرفتندمردم با یأس عکس یادگاری می/ شدیاد خدا بر پا نمی

: 4984هراتی، )« ...های معیوب مُردهبرای ما؛ در خویش/ سپیدی بود پاسخ/اتپیشانی/ با بعثتی عظیم در پی/ های قیامتتالوت آیه

39). 

، با توصیف اوضاع و احوال آشفته و نابسامان کشور در زمان حکومت «مثنوی شهیدان»سیدحسن حسینی نیز در سرودة      

آلود جامعه را به نمایش یاه و وحشتکند و روزگار سطاغوت، با بیانی استعاری، حکومت ددمنشانه و دیوآیین ضحاک را تداعی می

گذارد و در ادامه با بهره جستن از همان روایت ضحاک در شاهنامه، قیام مردم و پیروزی بر طاغوت را همچون پیروزی کاوه می

 : داندای در روایت معاصر آن میآهنگر بر ضحاک و تجلّی قهرمان اسطوره

خورد مغز اختران در می/ دیو سیاهی مظهر تلواسه شب/ م بال خفاشان قرق بودشب در هجو/ خورشید تبعیدی به زندان افق بود»
مغز / کشیدندماران سر از سوراخ بیرون می/ رستهای مار میبر کتف ظلمت ساقه/ رستها جای صنوبر دار میدر باغ/ کاسۀ شب
/ های خون کشیدندآوران تا نعرهنام/ ... ها حجم قفس بودجوالنگه پرواز/ پروازها در اوج، پرواز مگس بود/ مکیدندآوران ر ا میسر  نام

خفاش را بال و پر پرواز / گاه عشق، تا معراج راندندتا وعده/ با ذوالجنا  نور تا معراج راندند/ خورشید را از قلب شب بیرون کشیدند
 .(494: حسینی، هم صدا با حلق اسماعیل)« ... با گرز ایمان گردن شب را شکستند/ بستند
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ای به های انقالبی خویش توجه ویژهبررسی وضعیت اجتماعی پیش از انقالب از مضامینی است که شاعران معاصر در سروده     

های موجود عدالتی و نابرابریاند و از بیها، شاعران به فضای آشفته و نابهنجار دیکتاتوری پرداختهدر این سروده. اندآن داشته

اشعار . اندحاصل آمد را در قالب اشعار خود به تصویر کشیده( ره)ل شکوهمندی را که با قیام امام خمینی اند و تحوّشکوه سرداده

 :انداحمد زارعی از این گونه

رو  صحرا کبود / رو  دریا مشوش و مغشوش/ سنگ حکمرانان کویری و دل/ همه جا حکم قتل باران بود »
تا بخشکند زرع و / تا بمیرند بیشه و بستان/ دم طر  انهدام بهاردم به / کشیدند بادهای خزانمی/ و پرآهنگ
برکه و / جنگل و باغ را به شوق آورد/ جادوی نحس دیو را بشکست/ یک شب آخر فرشتۀ باران/ شالیزار

تا که نازل شد آن حقیقت / فصل رویش دوباره شد آغاز/ با قدوم مبارک باران/ چشمه را به هم پیوست 
 .(421: 4978عمرانی، : به نقل از) «رو  زرد مجازرخت بربست / سبز

های بیند که منشأ همۀ نابسامانیو حکومتی نامشروع می« طاغوت»صفارزاده، با توصیف اوضاع داخلی کشور، جامعه را گرفتار     

وار انحرافی طاعونکند، بلکه از نظر او طاغوت، خاصی منحصر نمی« شخص»تر، طاغوت را در او در بُعدی گسترده. موجود است

 : ها سرچشمه گرفته و همواره اشتهای تصاحب و تملّک دارداست که از امیال درونی انسان

-انسان بی/ و در قبیلۀ انسان/ میراندکه خاک هستی را می/ طاغوت ریشۀ طاعون است/ اما طاغوت شخص نیست»

همیشه اشتهای / میشه اشتهای تصاحبه/ همیشه بار و برگ تجاوز / همیشه بار و برگ ستم/  خبر و معصوم 
   .(63: 4963صفارزاده،  الف)« تملّک دارد

 ایستادگی در برابر بیداد و ظلم و ستم حاکم بر جامعه -

های سازش ناپذیری و ایستادگی در برابر بیداد و ظلم و ستم حاکم بر جامعه، از دیگر موضوعات محوری و اصیل در سروده

  :سید حسن حسینی. انقالب است
 پاکیم که از تبار باران هستیم/   سبزیم  که از نسل  بهاران هستیم  
 ما وارث خون سربداران هستیم/  دور است ز ما تن به مذلّت دادن 

 (446: 4968عبدالملکیان، : به نقل از)

قیام عاشورا بود و «  لذلههیهات من ا»رود که یادآور پیام جا پیش میاین روحیّۀ ایستادگی در برابر بیدادگری حکومت تا آن   

 : آمدندشهیدان انقالب اسالمی، در حقیقت، پیروان واقعی قیام عاشورا به شمار می

 پیکار  علیه  ظالمان پیشۀ ماست     جان در ره دوست دادن اندیشۀ ماست               
 کربال  ریشۀ   ماستهرگز ندهیم تن به ذلّت، هرگز     در  خون    زالل                           

 (427: 4963سهرابی نژاد، )

 روحیّة استبدادستیزی و طلب آزادی -

صفارزاده با توصیف بحران . کندروحیّۀ استبدادستیزی و طلب آزادی در اشعار اکثر شاعران این دوره نمود چشمگیری پیدا می    

-اک ماردوش، فضای نظام استبدادی را به تصویر میهای شاهنشاهی، با تشبیه شاه به ضحموجود در جامعه،در اعتراض به جشن

 :کشد

/ اندام ماردوش را/ و مغزهای مضطرب بیمار/ در خواری هنر، در ارجمندی جادو؛/ در رهگذار دود/ ایمما ایستاده» 
/ هاما در تقاطع تاریخی خیابان/ ما در کمین حرکت و ماشین/ هاست منتظر مقصد هستیملما سا/ کنندتصویر می

 .(33: 4963صفارزاده،)« ...در امتداد کورش و در نهایت تخت جمشید

ها در نظام گوید و این بحران را با توصیف مسخ انسانهمچنین، صفارزاده از بحران فرهنگی موجود در جامعه سخن می   

مان مستبد مورد پرسش قرار کشد و بردگی انسان را در برابر حاکها به تصویر میاستبدادی و غرب زدگی و دور شدن از اصالت

 :دهدمی

سجده / دلسجده به سنگ/ سجده به سنگ/ سجده به خاکیان خاک شونده/ ایمسجده به خاکیان فانی برده»
 ( 49: همان) «چرا؟
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، از نهایت آرزوی خود برای رهایی از چنگال استبداد و در آغوش گرفتن آزادی سخن «سودای آزادی»حمید سبزواری، در سرودة 

 : گویدمی

 به سر سودای آزادی است ما را تا سری باشد    بال و پری باشد   هنوزم شوق پرواز است، گر

 (62: 4987سبزواری،)که  بر  دیوار  پوالدین  هر  زندان  دری باشد              امیدم هست در دل تا دلم گرم است در سینه     

 : پردازدردن دیو استبداد، به تهییج روحیۀ دالوری و قهرمانی آنان میسبزواری، با به مبارزه طلبیدن مردم برای نابود ک

 خیزد حالی، برگ وباری برنمیکه از افسرده              مرغ پریشان، بال و پر بگشا   ای   گلشن  شوق  به

 خیزد ی    برنمیز  اردوی   اسیران   نامدار            داند    که می دشمن   به ما  تازدمی  از  آن  گستاخ

 خیزدکه  بانگ  اعتراضی  از  کناری برنمی            تا  دشمن   نپندارد       شو،  ای  ناله  سرود  خشم 

 (63: همان)

، نه فقط آرزوی آزادی مردم ایران را دارد؛ بلکه خواهان آن است که همۀ هم صدا با حلق اسماعیلحسن حسینی نیز در مجموعۀ     

 : مند گردندمدیده در سراسر جهان از موهبت آزادی بهرههای ستملت

 روزی که جـهان از ستم آزاد شود           شاید که در آن روز دلم شـاد شود

 شود  آباد   باید   خاک   سر تا سر  ماست            آبادی ایران ـ نه فقط ـ ایده

 (433هم صدا با حلق اسماعیل، حسینی، )

 و باورهای مذهبی با نگرشی انقالبیبیان مفاهیم دینی  -

گونه مفاهیم ارزشمندی همچون جهاد، شهادت، بدین. دهدبخش عمدة شعر انقالب را مفاهیم دینی و باورهای مذهبی تشکیل می

اه تازة شد، در معرض نگهای پیشین نیز یافت میکه در شعر دوره... ایثار، انفاق، امامت، والیت، غدیر، عاشورا، انتظار، عدالت و 

هدف ادبیات انقالب، در واقع بازخوانی دیروز در آینۀ امروز و بومی کردن . ای یافتندهای متفاوت و تازهشاعران انقالب، نمود و جلوه

. های اصیل گذشته است، نه نفی امروز و پرداختن به گذشته که مفهومی جز بازگشت و ارتجاع نداردمفاهیم امروز بر اساس سنت

ب اسالمی به واسطۀ محتوای خود، به مضامین اسالمی و قرآنی و اشارات عرفانی توجه بسیار دارد و در این میان، نگاه ادبیات انقال

 .حماسی به مذهب و به ویژه حماسۀ بزرگ عاشورا جایگاه مشخصی در ادبیات عصر انقالب دارد

در   زمینی، به شکلی فراگیر و گسترده  عاشقانه  غزل  کنار آن و در( کفرگونه)آلود  شعر گناه  از انقالب، سرودن  پیش  در دورة      

  دینی  های ارزش  ترین مقدّس  حوزة  به  گاه... رحمانی، نادرپور و  شاملو، نصرت  های در سروده. شدمشاهده می  شاعران  هایسروده

گرا و  روشنفکر غرب  دو جنا . وجود داشت  ویژگی  نهمی  زمان  این  های ها و داستان در قلمرو رمان  که  گونه همان. شد می  حمله

در . گرفتند می  سخره  را به  مذهبی  و روشن، باورهای  صریح  و تمسخر و گاه  طنز و کنایه  مادّی، با زبان  گرا با تفکرات شرق  روشنفکران

  گیری اوج  در دوران. یابد شعر را باز می  دوباره  نتیس  عرفان  رایج  تر از اصطالحات رنگ کم  گیری با بهره  عارفانه  عصر انقالب، عشق

  اسالم  حماسۀ تاریخ  ترین ها با عاشقانه نوع سروده  این. است  همراه... و  محبوب  با شهادت، خون، ایثار و وصال  همواره  مبارزه، عشق

 . آورندبه وجود می  در شعر انقالب  تازه  و حماسه، فضایی  از عشق  ای یابند و با آمیزه و پیوند می  عاشورا ترکیب  یعنی

ای که پر از هیاهو و نیرنگ است، منتظر منجی موعود است؛ انتظاری مثبت و طاهره صفارزاده، بنا به اعتقادات خود، در زمانه    

 : داردسازنده که او را به تکاپو و حرکت وامی

چونانکه من همیشه در ./ ه منتظرت هستمهمیش/ آنکه در رکود نشستن باشمبی/ همیشه منتظرت هستم»
-و می/ همیشه هستی/ تو، مثل ماه، ستاره، خورشید/ همیشه در مقابله،/ همیشه در حرکت هستم/ راهم

-و ذوالفقار را باز می/ آیی که بار اول می./ و کوفه همین تهران است./ رسی از کعبهو می/ درخشی از بدر

 (72: 4963صفارزاده، ) «!ای عدل وعده داده شده/ تظرت هستم همیشه من./ بندیو ظالم را می/ کنی

از جمله مضامینی است که در شعر شاعران انقالب به ( ع)خواهانۀ امام حسین تأثیرپذیرفتن از حماسۀ عاشورا و قیام آزادی     

صفارزاده، انقالب اسالمی ایران را . مبارزه و مقاومت در شعر صفارزاده، با نگاهی دین محور همراه است. شودطور گسترده یافت می

 : داندهای آن میتداوم حماسۀ عظیم عاشورا و آرمان
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با / و در صلحیم/ با هر کسی که با حسین به جنگ است؛/ ما در محاربه هستیم/ در این مساحت تاریخی،» 
  .(46: 4966صفارزاده، ) «هرکسی که با حسین به صلح است

و ( ع)قیام آزادی خواهی امام حسین ،با اشاره به جاودانگی و ماندگاری حماسۀ کربال،«خون خط»موسوی گرمارودی در سرودة 

 :داندشهادت ایشان را معیار تشخیص و تمایز میان حق و باطل و درستی و نادرستی می

را خون تو شرف / که مَهر مادر توست/ و آب را/ اندکه به احترام تو قیام کرده/ دارمدرختان را دوست می» 
/ اینماز صبح شهادت گزارده/ و فلق، محرابی که تو در آن / دار نجابتت،شفق، آینه/ سرخگون کرده است 

هر چه در سوی تو، حسینی :/ به دو پاره کرد/هر چیز و همه چیز را در کائنات / شمشیری که بر گلوی تو آمد
که / تان، کوهساران، جویباران، بیشه زاراندرخ/ هاماییم و آب/ هااینک ماییم و سنگ/ و دیگر سو، یزیدی/ شد

 .(466: 4983موسوی گرمارودی، )« ... اندو گرنه حسینی/ برخی یزیدی

 

  های دیگر از جمله فلسطینهمبستگی با مقاومت سرزمین -

. تهای ضد صهیونیستی، ضداستبدادی و ضداستعماری از دیگر مضامین مطر  شده در شعر شاعران انقالب اساندیشه      

طاهره صفارزاده در شعر . های دیگر از جمله فلسطین در شعر شاعران انقالب بسامد بسیار باالیی داردهمبستگی با مقاومت سرزمین

 : های تحت ستم و سلطۀ بیگانگان چنین سخن گفته است، از وضعیت مشابه ملت«از معبر سکوت و شکنجه»

ما راه / از معبر شکنجۀ سلطه به هم پیوسته است/ تحت ستم هایراه تمام خلق/ راه شما و ما و خلق فلسطین» 
و فتح با ما / کنیم ما راه را دنبال می/ های روشن حقبر شانه/ دنبال این همه تابوت سرخ/ کنیم را دنبال می
 .(96: 4984صفارزاده،)«  خواهد بود

مام بر تعیین آخرین جمعۀ ماه مبارک رمضان به عنوان ، به مناسبت صدور فرمان ا«همپای جلودار»در سرودة  حمید سبزواری،     

روز جهانی قدس، به بیان همبستگی و پیوند میان مسلمانان ایران و فلسطین و تأکید بر مقاومت تا پیروزی و بیرون راندن بیگانگان 

 : از ممالک اسالمی اشاره دارد

ننگ است ما را خانه بر دشمن / ست ای برادربرجای ما بیگانه ننگ ا/ تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر»
خفتیم غافل، خانه بر دشمن / تاراج و باج و فتنه را گردن نهادیم/ تاراج و باج و فتنه را گردن نهادن/ نهادن
جانان من برخیز و / ... تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید/ فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید/ نهادیم

باید به سینه / باید به مژگان رُفت گرد از طور سینین/ زی قدس، زی سینا، قدم یکبارگی نه/ زین بر بارگی نه
«   ... باید به راه دوست ترک جان و سر کرد / باید به سر، زی مسجداألقصی سفر کرد/ جا تا فلسطینرفت زین

 .(229-224: 4987سبزواری،)

موسوی، در . م فلسطین و بیزاری از صهیونیسم نمودی چشمگیر دارددر اشعار موسوی گرمارودی نیز حمایت و همدردی با مرد

دهد و با به یاری طلبیدن دیگر مسلمانان برای دفاع از قدس، به ، خود را در کنار مبارزان فلسطینی قرار می«حماسۀ سنگ»سرودة 

 : پردازدبیان مقاومت مردم فلسطین می

در دل، هوای / افکنبر دوش یک فالخن سنگ/ ن سنگهای کوچک مدر دست/ من اهل قدس، اهل فلسطینم» 
این / وینک به روزهای جدایی/ میراث روزهای خدایی/ این سنگ، میراث ماست/ در پیشِ روی، دشمن/ جنگ

بر / بر دشمنان قدس فروبارد/ تا خشم مرا / میراث آتشین ابابیل است/ در روزهای سرد شقاوت/ سنگ چون سجّیل
/ اینک، تنها/ هاستاین سنگ/ آری/ های صهیونبوزینه/ های زخم خوردة شمعونسگ: / لشکر مهاجم غاصب

 .(914: 4983گرمارودی،)« شکند خواب؟آیا می: پرسممی/ در چشم دوست نیز،/ رباید از دشمنک رام می

 های مبارزان انقالبیها و جانفشانیبیان مجاهدت -

های مشترک زند و آرمانمردم را به حرکت مجاهدان پیشین ایران پیوند میصفارزاده در آستانۀ انقالب اسالمی، حرکت انقالبی 

 : کندها را بازگو میخواهی آنهمۀ مبارزان تاریخ ایران و وطن
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-و می/ جنگندکه عاشقانه می/ « جنگلی»صفوف متّحد / است« خیابانی»صفوف / در کوچه، در خیابان» 

صفارزاده، ) «.وطن همیشه بماند/ اهند که حق همیشه بماند خوو می/ بیگانه برود/ باطل برود/ خواهند 

   .(99: الف 4963
های مبارزان انقالبی از جمله میرزا کوچک خان جنگلی و قیام ها و جانفشانی، به مجاهدت«میرزا و جنگل»سلمان هراتی، در قطعۀ 

 : کندجنگل او، اشاره می

جنگل، قیامتی از قیام درختان است، با درختانی / خواند جنگل، آسمانی سبز است که ما را به دوستی می» 
ها، یادآور و سایه/ جنگل، وسعت پیوستۀ سپیدارهاست/ آی میرزا : / هایی پر از سرودآراسته از غرور، با حنجره

بلوطها در هر بهار به یاد تو خون / در سایۀ بلوط پیر تکاندی/ که کسالت زخم خنجر نارفیقان را / خستگی توست
  .(83-31، 4987هراتی، )«  کنندگریه می

 : پردازدهای بزرگمرد قیام جنگل میها و از جان گذشتگیبه بیان دالوری« میرزا کوچک جنگلی»موسوی گرمارودی نیز در سرودة 

در زرّینۀ پاییز، و در سیمینۀ / رنگ تابستان، در لعل آتش/ در زمرّد بهار، / با چار فصل جنگل جاری است »
 .(271: 4983موسوی گرمارودی،)«.... میرزا کوچک خان : در چار فصل جنگل جاری است/ تانزمس

 بیان فقر و نابسامانی اوضاع اقتصادی مردم -

 به ارضی اصالحات براثرِ که کشاورزانی فبارسا شرایط و نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران در آن روزگار، به ویژه فاصلۀ طبقاتی   

 شاخصه از یکی مثابۀ به فقر، مقولۀ به متفکّران و منتقدان از بسیاری توجه باعث بودند، داده تن نشینیه حاشی و ناخواسته مهاجرت

پردازد و یکی از علل آن را در تبعیض و صفارزاده در اشعار خود به شکلی چشمگیر به مسئلۀ فقر می. بود شده جامعه، بارز های

 : داندها مییننشها و کوخنشینفاصلۀ طبقاتی میان کاخ

/ کپرنشین/ هاست میان نشستنمسافتی/ ها در پیش روی کپرها و زاغه/ ای ست قدّاره/ هر کاخ گونه/ در روستا » 
 (44: 4966صفارزاده،)« ویال نشین/ چادر نشین/ کلبه نشین

 نتایج پژوهش 

ای جدید بر عرصه ادبیات ایران ران گذشته، دریچههای متفاوت با دوشعر شاعران انقالب و دفاع مقدس، با خصایص و ویژگی      

هایی که امروز در اشعار بسیاری از درونمایه. های مهم و برجسته شعر انقالب ، دگرگونی در عرصه محتواستاز جمله ویژگی. گشود

عوت به بیداری، غفلت ستیزی، د. همین دگرگونی در عرصه محتوا متجلی شده است ۀدر نتیجگردد یشاعران انقالب مشاهده م

بزرگداشت امام خمینی ، ثروت و قدرتبازگشت به خویشتن، انتظار موعود، بیان رنج طبقات محروم، نکوهش ریاکاران و صاحبان 

با تأثیر پذیری از  طلبی، حضور مذهب و نمادهای آن، شهادتیاران انقالب، انعکاس فرهنگ جهاد و شهادت های، بیان رشادت(ره)

 .دهدهایی است که محتوای اشعار انقالب و دفاع مقدس را تشکیل میاز جمله درونمایه. ..و  قیام کربال

 منابع پژوهش

 . انتشارات حوزة هنری: ، تهرانتنفس صبح( 4969)پور، قیصر امین .1

 . نشر تکا: ، چاپ دوم، تهرانتو عاشقانه سفر کن( 4987)سبزواری، حمید  .2

 . انتشارات برگ: ، چاپ اول، تهراناشارات اشک( 4963)سهرابی نژاد، محمدرضا  .3

 .رز: ، چاپ اول، تهرانهای نشابوردر کوچه باغ( 4931)شفیعی کدکنی، محمد رضا  .4

 .فردوس: ، چاپ نهم، تهرانسبک شناسی شعر( 4982)شمیسا، سیروس  .5

 . نوید شیراز: ،چاپ سوم، شیرازبیعت با بیداری(  الف 4963)صفارزاده، طاهره  .6

 . پارس کتاب: ، چاپ دوم، تهرانیدار صبحد( 4984) ----------- .7

 . نوید شیراز: ، چاپ چهارم، شیرازسفر پنجم( ب4963) ---------- .8

 . نوید شیراز: ، شیرازمردان منحنی( 4966) ---------- .9
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 . 22، کتاب ماه ادبیات، شماره های شعری فعّال در عصر انقالب اسالمی نگاهی به جریان(  4987)طاهری، قدرت اهلل  .11

 .نشر دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسالمی: ، چاپ اول، تهرانآفتاب در آینه (4978)رانی،غالمحسین عم .11

 .انتشارات سورة مهر: ، چاپ دوم، تهرانده شاعر انقالب( 4931)کاظمی، محمدکاظم  .12

 . قدیانی انتشارات: چاپ سوم، تهران،(بهگزیدة شاعر از همة دفترهای خویش)صدای سبز ( 4983)موسوی گرمارودی،علی  .13

 . انتشارات حوزة هنری سازمان تبلیغات اسالمی: ، رشتاز آسمان سبز( 4987)هراتی، سلمان  .14

 .انتشارات سروش: ، چاپ اول، تهراندری به خانة خورشید( 4964) --------  .15
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