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  :چکیده

 و جامعه از اتیباد يهاییبازنما کشف دنبال به واقع در مییگویم سخن اتیادب یشناسجامعه از یوقت یکلّطوربه

 اتیح با اشنهیرید يهمزاد و یهمراه لیدل به شعر ژهیوبه اتیادب. میهست یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع طیشرا

 يهانشانه و رآثا ،یاجتماع و یخیتار محمل نیترمناسب عنوان به يهنر فیظرا و قیدقا بر افزون و يبشر یاجتماع

 رییتغ دچار یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ يهاارزش ياجامعه در هرگاه شک بدون .دارد همراه خود در را جامعه یرونیب

 که رانیا یاسالم البانق حادثه اصوالً . گرددیم جادیا تحول زین شاعر عواطف و نگرش نوع در آن دنبال به شود تحول و

 متحول یکل به ار جامعه یاجتماع و یاسیس یفرهنگ يمایس تنها نه ،آورد دیپد رانیا مردم یزندگ در قیعم یتحوالت

 نگرش، نوع در که یاترییتغ. شد گرجلوه زین یادب يهافرانمود و شعر و اتیادب در انقالب يهاآموزه نیا بلکه ساخت؛

 .داشت یپ در را نآ از یناش احساسات و یزمان عیوقا يدادهایرو از گرفته بر همه که ياتازه ریتصاو و زبان و ذهن

 دفاع و انقالب دوران در جامعه یفرهنگ و یاسیس یاجتماع تحوالت یبررس ضمن تا است کوشیده روشیپ پژوهش

 و قزوه رضایعل پور،نیام صریق: مقدّس دفاع و انقالب شاعران از تن سه شعر درنیز  تحوالت نیا انعکاسبه  ،مقدّس

د جتماع خورامون و اآمیز خودشان انتقاد بیشتري نسبت به پیاعتراض ياین شاعران با روحیه. بپردازد یمردان اهللانصر

ادیده اموشی اعتقادات، ن، فريباز یپارت ارتشاء، و فساد و فحشا اشاعه مانند) یاجتماع يهابیآس( یاجتماع مسائل دارند.

 زا يدارنید و یربغ فرهنگ رواج ،یحجاب بد: لیقب از یاجتماع و یفرهنگبررسی مسائل  ؛...و ها در جامعهگرفتن ارزش

  باشد.ن میاز جمله موضوعات مطرح شده در آثار این شاعرا... و داشت شهیدان، شهادت طلبی، گرامیيظاهر نوع

  پور، علیرضا قزوه، نصراهللا مردانی.قیصرامین سیماي جامعه، ،انقالب شعر ،یاسالم انقالب: هاواژه کلید
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  لهأبیان مس - 1-1

هاي اجتماعی و چگونگی رویدادهاي مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و روابط و واقعیت

ي ادبیات به نمایش یابد، در آئینهها که در جریانات سیاسی بیشتر تبلور میمناسبات طبقات و گروه

اش با حیات اجتماعی بشري، افزون بر دقایق و همزادي دیرینهآید. شعر نیز به دلیل همراهی و درمی

هاي بیرونی جامعه را در ترین محمل تاریخی و اجتماعی، آثار و نشانهظرایف هنري به عنوان مناسب

ها و ي آن از دیدگاه جامعه شناسی ادبی، پاسخ بسیاري از جلوهو مطالعه خود به همراه دارد

شناسان اجتماعی را در اختیار ما قرار ه دور از دسترس مورخان و جامعههاي پنهان و گاهی بواقعیت

شود که شعر انقالب و دفاع مقدس هم که دهد. با چنین نگرش جامعه شناختی ادبی مشاهده میمی

هاي اجتماعی به طور مستقیم از بطن مردم برخاسته و براي مردم نیز سرایش یافته، بسیاري از واقعیت

  تصورات خود ثبت کرده است.ي را در آینه

ي هاست این شاخهترین آنبزرگ علوم اجتماعی از جوان يهجامعه شناسی ادبیات در خانواد«

ها در شکم جامعه ها به صورت جنین ها بسته بود و قرني آن در تاریخ فرهنگعلمی نوپا که نطفه

ود را پشت سر گذاشت بعد از کرد باالخره زاده شد و با همان کندي که دوران جنینی خزندگی می

تولد به تندي رشد کرد و به جامعه شناسی به طور اعّم و جامعه شناسی هنر به معناي اخّص جان تازه 

  )3: 1374کتبی،»(بخشید.

جامعه شناسی ادبیات، جامعه شناسی مفاهیمی مانند قدرت سیاسی و اقتدار خانوادگی و ارزش «

خیانت، شجاعت و بالهت، خواهی است، خدمت و آرمانگري و خان ساالري و هاي اخالقی است، مادي

ایثارگري و عوام فریبی و صدها مفهوم دیگر است، جامعه شناسی شخصیت هاي ما هم هست، پدر و 
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مادر، جوان و کودك، زن و مرد، عاشق و معشوق، مستأجر و مالک، غنی و فقیر در ادبیات ما توصیف 

شهرها و روستاهایمان و طبیعت مان و سیاق معیشتمان همه و همه در ادبیات ما  . نژادهایمان،شودمی

  )4: 1374(همان،  » غوطه می خورند.

جامعه شناسی ادبیات روشی است مربوط به علم ادبیّات و ما آن را عمل تاریخی جامعه شناسی «

طور شناسی ادبی باید به اساسی این علم آن است که هر جامعه يهکنیم. بن انگارادبیّات تعریف می

کند. روش مطلوب در اینجا همانا شناختی عملطور جامعهتاریخی و هر تاریخ ادبیّات نیز باید به

  )50- 46 :1373(کوهلر، » ن انگاره است.این بُ يهدیالتیک خواهد بود که الزم

حاکم براین شناسی یا تئوري علمی جامعه، شناخت حرکات اجتماعی و بررسی قوانین جامعه«

همه موارد  شودمیشناسی ادبی به عنوان دانشی از زیر مجموعه ادبیات، تالش حرکات است. در جامعه

مزبور بر این یابی شود. به دیگر سخن، سعی دانشدر آفرینش آثار ادبی بررسی و ریشه مؤثرو عوامل 

شناختن و شناساندن  و تکامل جامعه به دست دهد؛ و باتحول  ت که تصویر منظم و کاملی ازاس

جامعه و سیر  يهدربار هاانسانجامعه و ویژگی هاي حیات اجتماعی و افزودن بر نگرش و دید علمی 

  )4: 1385(ترابی،  » تکاملی آن؛ بر شتاب حرکت اجتماعی بیفزاید.

شناسی ادبیات حاصل پیوندي است استوار میان جامعه شناسی از سویی و ادبیات از جامعه«

  )4: 1385(همان،  » دیگر.سوي 

شناسی ادبیات، به عنوان دانشی اجتماعی، به بررسی ادبیات، این بخش از شعور اجتماعی جامعه«

با روشی علمی جوهر اجتماعی آثار ادبی، شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی در برگیرنده  پردازد؛ ومی

شاعر و نویسنده، جهان بینی و موضع فکري و فرهنگی آنان، مباحث و موضوعات و  يهو پرورند

 )5: 1385(همان، »دهد.سفارش هاي اجتماعی مورد توجه در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار می
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آنکه ، نیازهاي عقلی را پاسخ دهد، حالکندمی شناسی علمی است عقلی، که کوششجامعه«

کوشد تا راه گریزي از عرصه خردورزي، براي خود بیاورد ادبیات است که میادبیات گریزگاهی 

شناسی، برآن است تا در جهان بیرون تغییري زندگی و یک حقیقت اجتماعی است. جامعه يهنمایند

و آن را بسازد. اما ادبیات کوششی است براي معماري جهان درون. بنابراین اگر جامعه  کندایجاد 

هایی را با آن سرکند، حتّی اگر با یادهاي روح یک هنرمند شاعر را بشنود و لحظهشناس نتواند فر

ادبیات آشنایی داشته باشد، در کار خود چندان توفیقی نخواهد یافت. به ارتباطی که بین این دو علم

  )16: 1389(ضیاء الدینی، » گوییم. ، جامعه شناسی ادبیات میشودمیرشته ایجاد 

اثر ادبی و  يهشناسی معرفت است که به بررسی رابطاي از جامعهادبیات شاخهشناسی جامعه«

 » پردازد.کردن متن ادبی و جامعه میساختارهاي اجتماعی سیاسی و اقتصادي به منظور فهم پذیر

  )16(همان: 

انقالب هاي اجتماعی است. این واژه با پیروزيانقالب اسالمی یکی از انواع فرهنگی انقالب«

و در واقع حکایت از برجستگی و اهمیت  المی در ایران وارد ادبیات جامعه شناسی انقالب شداس

عناصري چون فرهنگ، دین، ایدئولوژي و رهبري مذهبی در این انقالب است. انقالب اسالمی در ایران 

چندان  هاویژه فرهنگ مذهبی که تا پیش از این، در نظریه پردازيفرهنگ و به يموجب شد که مقوله

پردازي حوزه انقالب وارد شود. هر چند نظریه يطور فعال در عرصهگرفت، بهمورد توجه قرار نمی

هاي گوناگونی در تحلیل آن به اسالمی از منظرهاي مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته و رهیافتانقالب

تري برخوردار است، هاي فرهنگی از اولویت باالکار گرفته شده است، اما بدون تردید سهم رهیافت

ین چرایی و حتی چگونگی به ثمر یرهیافتی که در آن عناصري چون مذهب، تمدن و معنویت  در تب

  ) 128: 1392خرمشاد، (» باشد.میتر رسیدن این انقالب برجسته

را بر تحول  تأثیرترین اي منحصر به فرد در ایران معاصر، مهمانقالب اسالمی به عنوان پدیده«

شکل و محتوا و اندیشه هنر براي هنر  يهشعر فارسی در خصوص مباحثی از قبیل تعهد هنري، رابط
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گذار  تأثیراین بخش  يهداشته است. تحولی که مسیر شعر پس از انقالب را کامالً تغییر داد و آیند

پنجاه هجري شمسی  هنري از فرم گراي دهه هاي چهل و يهادب فارسی را ترسیم کرد. گریز جامع

اول انقالب را به سمت محتوا مداري و پرهیز از تفکر  يهوقوع انقالب اسالمی، شعر ده يهبه واسط

  پیش برد.» هنر براي هنر«

فضاي شعار مدار و ملتهب سال هاي آغازین پس از انقالب، سبب شد تا از هنر و از جمله شعر، «

کوتاهی  يههره گرفته شود. جنگ تحمیلی نیز که به فاصلایدئولوژي انقالب ب يهبراي پیشبرد و اشاع

طور کامل درگیر خود ساخت و پایه هاي این نگرش پس از انقالب اسالمی، نظام اجتماعی ایران را به

اول انقالب، نگرش محتوا مدار و متعهد بر  يهطوري که در دهرا بیش از پیش استحکام بخشید؛ به

اول انقالب و کنار  يهین با تسلط گفتمان ایدئولوژیک و مکتبی در دهشعر فارسی مسلط شد. در این ب

در اوایل  کرات، مارکسیست، روشنفکري دینی و...دمو –ي فعال، نظیر لیبرال هانارفتن دیگر گفتم

خودنمایی را از  يهشصت هجري شمسی، گفتمان مذکور به عنوان تنها صداي باقی مانده، اجاز يهده

ادبی آن مقطع نیز هم راستا با نظام اجتماعی  يهدیگر نگرش هاي سیاسی به طور کامل گرفت و جامع

ایران، در جهت تعهد هنري نسبت به گفتمان ایدئولوژیک و مکتبی پیش رفت و این شرایط تقریباً تا 

  )113 :1387(بیات،  » اول پس از انقالب، بدون تغییري محسوس ادامه داشت. يهپایان ده

انقالب اسالمی با پشتوانه اي فکري و عقیدتی شگرفی به وجود آمد، قدمت نظریه هاي بنیادین «

اي ویژه به انقالب اسالمی بخشید. زد، جلوهي معادالت رایج را به هم میانقالب، و اتفاق نادري که همه

اجتماعی  هایی بود که بنابه اوضاع سیاسیانقالب اسالمی به دنبال به جریان انداختن قوانین و برنامه 

 » ها مسکوت مانده بود.هاي اسالمی، قرنکفایت سرزمینو حاکمان خودکامه و دنیامدار و گاه بی

  )26- 25: 1387(عالئی،

ادبیاتی است در خدمت تعهد، از مردم و براي مردم و بیان مسائل » «ادبیات انقالب اسالمی«

نی، روشنفکر مآبانه و خالی از وظیفه و رسالت نیست، براي بیان آرزوهاي مردم، این نوع ادبیات؛ تفنّ
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نفسانی و نیازهاي آنچنانی هم نیست که نویسنده و شاعر براي دل خود و خوشایند دیگران بنویسد و 

ها برخاسته و در بسراید، بلکه بیان خشم و طوفان روحی شاعران و نویسندگانی است که از میان توده

حماسه آفرینی ها و ایثارها صیقل یافته اند. لذا پیامی نو و سخنی دگرگونه دارند. هدف آنان کوره داغ 

  )46: 1391نیا، (مکارمی » ی و برخورداري از مکتب اسالمی است.انسانهاي واالي ابالغ ارزش

ادبیات انقالب اسالمی چون شمشیر دوسري است که با یک سوي آن به جنگ کفر و نفاق و «

  )46(همان: » باید رفت و با سوي دیگر آن به جنگ با شیطان درون. ارتداد 

همان گونه که انقالب تحوالت زیادي در جامعه به وجود آورد، ادبیات نیز از این تحوالت به دور «

نبود و ادبیات انقالب، دفتري جدید بر روي مخاطبان خود گشود. تبلور و تعالی ادبیات انقالب، در 

به بالندگی رسیده است. این واقعه نزدیک به هم رخ داد، با این تفاوت که در  ادبیات دفاع مقدس

ها تحمیل شد و در ادبیات همان روند فکري و انقالب مردم خود تصمیم گرفتند، اما جنگ بر آن

  )170: 1390خاتمی، (» عقیدتی انقالب باعث تولّد ادبیاتی به نام دفاع مقدس شد.

وسیع کلمه، میراثی مکتوب از انقالب اسالمی است که توسط معناي ادبیات انقالب در«

  )172: 1390(همان،  » نویسندگان ما در سال هاي گذشته آغاز شده و کماکان نیز ادامه دارد.

که درون مایه موضوع  شودمیهایی گفته ادبیات انقالب یا جنگ به مجموعه نوشته ها و سروده«

تر می توان . در نگاهی وسیعگرددمییامدها و تبعات آن باز آن، به مسائل هشت سال دفاع مقدس و پ

تر و جغرافیایی فراخ تر براي این عنوان تصور کرد و با تکیه بر ویژگی هاي مقدس بودن طیفی گسترده

  )15: 1380(سنگري، »  .کندمیها و سروده ها  که تداعی قلمرو الهی و دینی براي این نوشته

هاي سرخ و خون رنگ هایی که امروز لحظهدس براي تمام ملتادبیات هشت سال دفاع مق«

ي اسالم ي حرکت خویش را از متن ایمان پویا و توفندهو جان مایه کنندمیمبارزه را تجربه 

توانند در آن بیابند و سوگ ها و سوزها نماید، زیرا که خود را میجویند، ادبیاتی آشنا و محروم میمی
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، چرا که براساس فرهنگ مشترك، کنندمیو سرودها و شورهاي خود را در آینه ي روشن آن جستجو 

  )1390:51(شیرشاهی،» هاي مشترك خواهند داشت. ها، تلخ کامی ها و شادکامیدردها، شادي

خیزد و فریاد رسایی است علیه ي سرخ مردم بر میشعر دفاع مقدس فریادي است که از حنجره«

هایی که بر مردمان این سرزمین اعمال شده است. این نوع از شعر انقالب که در روزهاي ستم تمامی

 :1390(همان، » تهییج و برانگیزانندگی پدید آمد فراخوان ایثار و حماسه بود. يهآغاز جنگ با خصیص

53(  

قرار زیر بارزترین ویژگی هاي سبک شعر انقالب اسالمی از لحاظ طرز سخن و اداي مقصود به  -

 است:

که براي مردم مأنوس و آشناست. توجه به  گیردمیدر شعر این دوره، شاعر زبانی را به کار  

دهد. ویژه تلمیحات عاشورایی، درونمایه بیشتر اشعار انقالب اسالمی را تشکیل میهمضامین دینی ب

اي از ادوار تاریخ تا این  در هیچ دوره«داند و شاعر انقالب اسالمی، شعر گفتن را یک تکلیف الهی می

خدا اند. شاعران انقالب اسالمی براي اندازه جوانان مذهبی و متدین و خود ساخته به شعر روي نیاورده

و زمامداران نیز مشوق صادق استعدادهایند. در طول  کنندمیاسالمی خویش دفاع  از نظام جمهوري

تاریخ بشر تا این لحظه چنین پیوندي صادقانه بین حکومت و شاعران وجود نداشته است و این مقدار 

 )57: 1373(اولیایی، » شعر خوانیها و کنگره هاي ادبی را تاریخ جهان سراغ ندارد

مسائل  يداري است و از نظر مفهومی در حوزهیشعر انقالب اسالمی، زیر مجموعه اي ادبیات پا«

ي فداکاري هاي بزرگ مردم مسلمان ایران را براي هو در پی آن است تا گستر گیردمیاجتماعی قرار 

هاست و دفاع از دین و وطن خود نشان دهد. پایداري مردم ایران برخاسته از ارزش هاي اعتقادي آن

  )9: 1381(حسینی،  » ت.شعر انقالب اسالمی پژواك این ارزش هاس
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دعوت به مقاومت و تشویق به دفاع از سرزمین اسالمی با استفاده از فرهنگ تشیع و نمادهاي «

با رجز خوانی و تقویت  (ع)و امام علی  (ع)دینی مانند عاشورا، کربال، شهید، حضرت امام حسین 

هاي استفاده از ویژگی ي قهرمانی و تحقیر دشمن؛ تکریم شهیدان، ایجاد روحیه حماسی وروحیه

حماسی، لحن و آهنگ تند و کوبنده، تصویرپردازي از مقاومت شهرهاي میهن در مقابل هجوم بیگانه، 

  . .تکریم از سربازان و مدافان میهن و.

اي حماسی و خشونت بار است لحن این گونه اشعار نیز ه اینکه انقالب و جنگ اصوًال مقولهب نظر 

گونه اشعار، پیروزي بر مهاجمان است. احساس یأس و ناامیدي نهایی این بیشتر حماسی است و هدف

ي پیروزي نهایی در آن در شعر انقالب و دفاع مقدس وجود ندارد یا بسیار کم است و همیشه وعده

  )20: 1381همان، (» .شودمیداده 

نی هم اوج در شعر این دوره به جهت آمیزش ابعاد زمینی و حماسی با ابعاد آسمانی و عرفا«

 )206: 1378(یاحقی، » اخالص عارفانه موج می زند و هم اوج تکاپو و ستیز و حرکت حماسی

رود و با توجه به ها غالباً در معناي حقیقی خود به کار نمیدر زبان شعر، کلمه ها و جمله«

بسیار دیریاب است ها در کالم، آشکار و برخی ها باید به منظور شاعر پی برد. بعضی از این قرینهقرینه

  )135: 1370(همایی،  » توان به منظور شاعر پی برد.و پس از تجزیه و تحلیل هاي فراوان می

ترین دراي عشق و شهادت و پایداري براي استقرار عدل و مساوات در جهان، در شعر شکوهمند«

طنینش عظمت گناهان را پاس داشت؛ درایی که این دوره به صدا درآمد، درایی که حرمت خون بی

اسالمی و غیر  يههاي سوخته و رنجیدعدالت و باور به مساوات و برابري را در جاي جاي سرزمین

عشق بود، قیام  يهقیام منظوم ،اشترنم آزاديپر يهگر بود، درایی که در سپیداسالمی فریاد

در خون بهترین  معرفت، عقیده و پایداري بود که يهطیب يههاي عاشق بود، بالندگی شجرشقایق

  )408: 1370(کاشانی، » هاي این سرزمین ریشه بستگل
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شعر مقاومت ایران از زمان انقالب تا امروز به حیات خود ادامه داده و توانسته است در مسیر «

رشد و بالندگی قدم بردارد. این شعر با ایجاد تغییري اساسی در محتوا و گاهی در شکل، ادبیات معاصر 

هاي کهنه و نو هر دو وجود کرده است. در شعر مقاومت این دوره، قالبر غنی و پربار ایران را بسیا

شناخته شده خود گذشته و با حماسه در آمیخته است. در شعر  يهدارد. تمام این قالبها از محدود

مجال اند، اند و یا به کلی مهجور بودهواژگان و ترکیباتی که پیش از این کاربرد کمی داشته«انقالب 

گویش و گسترش یافته اند، واژگانی مانند، تکبیر، شهادت، شهید، جبهه، اهللا اکبر، فجر، والیت، الله، 

  )91: 1373(تجلیل،  » جماران، بسیجی و ...

  »هاي شعر پایداري انقالب اسالمیمؤلفه«

اجمال به ارائه تعریف مانع و جامع از شعر پایداري انقالب کار سختی است، ولی می توان به طور 

  ها عبارتند از:مؤلفه هاي این ژانر ادبی اشاره کرد. این مؤلفه

ی از جمله: آزادگی، حق خواهی، انسان. برجسته کردن و تشخّص بخشیدن به پیام هاي 1«

  عدالت طلبی، ظلم ستیزي، وطن دوستی، ایثار، نوع دوستی و استقامت و پایمردي.

) Subiectiveو اشیاء، یعنی حرکت از سمت سوبژکتیو ( . نگاه جزئی نگر و عینی تر به پدیده ها2

  ).objectiveبه سمت (

گیري از فرم و ساختاري متفاوت با گذشته و استفاده از . روز آمد کردن زبان ادبی با بهره3

  هاي نیمایی و سپید.قالب

  اسطوره سازي. يه. بهره گیري از عناصر و نمادهاي ملی و دینی در حوز4

  زدیکی با ساختارهاي نمایشی و سینمایی.. قرابت و ن5

  گونه.. استفاده از بیان روایی و داستان6
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  . نگاه حماسی و عرفانی به پدیدة جنگ و تبعات آن.7

  )167: 1390خاتمی، (»هاآرمانطرح  يه. تشّخص بخشیدن به عنصر اندیشه و تفّکر در حوز8

در زندگی مردم ایران پدید آورد، آگاهی اصوًال حادثه انقالب اسالمی ایران که تحوالتی عمیق 

سیاسی، اجتماعی ملت ایران را نیز باال برد و ملت ایران را در جهان به عنوان ملتی سیاسی، اجتماعی 

و آگاهی معرفی کرد. و این آموخته هاي انقالب اسالمی نیز مانند سایر آموزه هاي آن در ادبیات و 

هاي انقالب اسالمی به دنبال تغییر ویژگی ارکان جامعه در حوزهگر شد. در واقع فرانمودهاي ادبی جلوه

مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بود و ادبیات انقالب اسالمی هم بازتاب چنین تغییرات 

و نگرشی بوده است. این پژوهش سعی دارد که ابتدا به بررسی تحوالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 

سالمی و بعد از آن بپردازد و سپس انعکاس این تحوالت را در ادبیات انقالب جامعه در دوران انقالب ا

شناسی ادبیات انقالب عزیمت این پژوهش جامعه يهاسالمی مورد بررسی قرار دهد. در واقع نقط

  اسالمی می باشد.

  االت پژوهشسؤ - 1-2

هیم و موضوعاتی را پور، قزوه و مردانی چه مفاسیاسی در آثار امین - چارچوب شعر اجتماعی. 1

  گیرد؟در برمی

  ها هستند؟. مهم ترین نشانه هاي سیماي جامعه در ادبیات انقالب اسالمی کدام2

  ؟اندآیا این شاعران رویدادهاي جامعه را در شعر خود انعکاس داده. 3

  پژوهشات فرضی - 1-3

پور، قزوه و مردانی بسیار متنوع بوده و موضوعات فراوانی را در سیاسی امین –اشعار اجتماعی . 1

ها در عدالتی، طرح بدحجابی در جامعه، کم رنگ شدن باورها و ارزشگیرد. مانند: اعتراض بر بیبر می

  رسد عالوه بر شعر اجتماعی سیاسی در موضوعات دیگر نیز شعر دارند.جامعه و ... و به نظر می
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هاي سیماي جامعه در ادبیات انقالب اسالمی تحوالت اجتماعی، سیاسی، نشانهترین م. مه2

  فرهنگی و بازتاب این تحوالت در ادبیات انقالب می باشد.

  دهد.داند و به رویدادها واکنش نشان میي مردم جامعه میشاعر خود را به نوعی نماینده. 3

  اهداف پژوهش - 1-4

جامعه در شعر شاعران انقالب  اجتماعی و سیاسیهدف اصلی این پژوهش، بررسی اوضاع 

  اسالمی است پرداختن به این پژوهش داراي اهدافی است از جمله:

  و سیاسی عصر شاعران انقالب اسالمی ی. آشنایی با اوضاع اجتماع1

  ها.آن يهن و تحلیل نوع اندیشه و تفکر شاعران انقالب و بازشناسی چهری. تبی2

  . آشنایی کلی با جامعه شناسی ادبیات انقالب اسالمی.3

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

بررسی اوضاع و احوال سیماي جامعه انقالب اسالمی تاکنون چندان مورد استقبال محققان قرار 

ن گیرد امّا ایهاي مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد بررسی قرارنگرفته است. تا از جنبه

هاي به کار رفته پژوهش قصد دارد تا اجزاي روشنی از سیماي جامعه انقالب اسالمی، اهداف و ویژگی

هاي مختلف مورد بررسی قرار دهد تا راهنمایی براي در شعر شاعران انقالب اسالمی را از جنبه

  پژوهشگران در زمینه ادبیات پایداري و جامعه شناسی ادبیات انقالب اسالمی باشد.

  ي پژوهشپیشینه - 1-6

جامعه شناسی ادبیات اثر علی «توان به تحقیقاتی از جمله در مورد جامعه شناسی ادبیات می

ي غالمرضا سلیم، سیماي جامعه در آثار عطار از سهیال اجتماعیات در ادبیات نوشته ،اکبر ترابی

ه شناسی ادبی از دکتر ي زهرا معبودي، در آمدي بر جامعصارمی، جامعه شناسی در آثار سعدي نوشته
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حسن فلسفی اشاره کرد. امّا در مورد سیماي جامعه در شعر شاعران انقالب و دفاع مقدس مقاالت 

ي شعر جنگ تحمیلی از هانابررسی جامعه شناختی گفتم«توان به زیادي به چاپ رسیده است که می

دمان انقالب اسالمی پیده)، شاعران در س1389پژوهشی) ( - حسام ضیایی و دکتر علی صفایی (علمی

سی عنصر بصیرت و زمان ربر)، 1388پژوهشی) ( –از عیسی امن خانی و منا علی مددي (علمی 

تأملی بر شعر و و  )1390پژوهشی). ( –آگاهی در شعر دفاع مقدس از دکتر غالمرضا کافی (علمی 

، 11سال سوم، شماره شاعري در دوره دفاع مقدس از افسانه رحیمیان (رهیافت انقالب اسالمی، 

این موضوع به این شکل که هر سه شاعر مورد بحث را دربرگیرد بررسی نشده، اما  ) اشاره کرد.1388

توان به آثاري از به صورت مجزا در مورد هر شاعر جداگانه تحقیقاتی صورت گرفته که از آن جمله می

اسالمی (با تأکید بر سید حسن گذاري اشعار اجتماعی احمد مطر بر شاعران انقالب تأثیرجمله: 

. 1390)،کارشناسی ارشدي نامهپور، علیرضا قزوه) از بتول موسوي (پایانامینحسینی، قیصر 

پور از اسماعیل نادري (نویسنده مسئول)، (فصلنامه هاي اجتماعی در شعر قیصر امیندغدغه

ازتاب حوادث اجتماعی در آثار ب. اشاره کرد. 1392هاي ادبی و بالغی)، سال دوم شماره اول پژوهش

ي معاصر بیشترین آثار خود را به به طوري که اغلب شاعران در دوره .باشدشاعران بسیار گسترده می

ها سیماي جامعه را در اشکال مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل این پژوهش .داناین امر اختصاص داده

   .اندقرار داده

  روش پژوهش - 1-7

ي آمار يتحلیلی است. جامعه - اي و از نوع توصیفیبه صورت کتابخانهروش اجراي پژوهش 

، هاسایتدیوان شاعران مطرح شده و عالوه بر آن استفاده از استفاده از ي اول در درجهپژوهش حاضر 

باشد، که در آن ابتدا، بررسی اوضاع و هاي مرتبط با موضوع پژوهشی میکتابها ونامهها، پایانمقاله

احوال اجتماعی و سیاسی عصر شاعران انقالب و سپس انعکاس این تحوالت در شعر شاعران انقالب 
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مطالعه و فیش برداري خواهد شد. سرانجام ماحصل این مطالعات، استخراج پاسخ هاي مناسب و  

  مستدل براي پرسش هاي تحقیق خواهد بود.
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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 اسالمی انقالب - 1- 2

 »الهی اي معجزه«امت، امام انقالب، رهبر کالم به و شگرف و عظیم تحولی 1357 ماه بهمن در

 علوم گران تحلیل و متفکران يهمه که داد رخ بشریت جهان حتی و اسالم جهان بلکه ایران تاریخ در

 ایران اسالمی انقالب به که داشت وا تعجب و حیرت به را دنیا مداران سیاست و نگاران تاریخ سیاسی،

 .گشت مشهور

 این در دیگر اصطالحات از بسیاري مانند و دارد اجتماعی علوم در قدیمی مفهومی انقالب يواژه «

 برداشت فراخور، به متفکران از یک هر نیز تاریخ طول در و است، کرده پیدا گوناگونی تعاریف رشته

 تکنولوژیکی، و علمی انقالب فرهنگی، انقالب صنعتی، انقالب .اند داشته آن از متفاوتی احیاناً و خاص

 کار به و شده شنیده زیاد مفهوم همین با که است اصطالحاتی جمله از همه درونی، انقالب ادبی، انقالب

 .شودمی برده

 :است آمده زیر معانی به است Revolution التین معادل که انقالب لغوي، نظر از

 یک چیزي، در مشخص و کامل تغیر تحول، و تغییر برگشتن، شدن، دگرگون شدن، حالی به حالی

 .دارد اول ينقطه به بازگشت که دورانی تغییرات از اي دوره دورانی، چرخش

 .است آمده شدن رو و زیر معناي به انقالب هم کریم قرآن در

 است، فساد و کون که دیگر صورت به صورتی تبدیل معناي به عناصر در انقالب فلسفی، نظر از

 .است شدن نوعی معناي به انفعال باب از و الزم فعل نوع از است امري که این به توجه با و است آمده
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 ساخت و جامعه در عمیق و بنیانی و اي ریشه تغییر یک معناي به انقالب شناسی جامعه نظر از

 .است شده بیان باشد خشونت با اغلب و ناگهانی صورت به که زمانی ویژه به اجتماعی هاي

 :است اساسی عنصر سه داراي انقالب شناسی، جامعه در

 .است دخیل آن در ارادي عملی -1

 و سقوط يجنبه که را دگرگونی هر که صورت بدین است نهفته آن در تعالی و تقدّس عامل - 2 

 .گویندنمی انقالب باشد داشته نقص

 از عبارت آن اجتماعی مفهوم در انقالب ترتیب این به دارد، دخالت درآن انکار و نفی عنصر -3

 .است بهتر وضعی به رسیدن براي کردن خراب خود ياراده با را وضعی

 آمده حاکمیت هاي سمبل و نظام و سیاسی نهاد تغیر معناي به انقالب تاریخ، در و سیاسی نظر از

 ) 29- 28:1391محمدي،(».است

 بر منطبق آن سیاسی نظام و جامعه، کلی ساختار در بنیادي دگرگونی از عبارت اسالمی انقالب«

 حرکت و مردم، ایمان و آگاهی اساس بر و امامت، نظام و اسالمی هايارزش و موازین و بینی جهان

 )32: 1386زنجانی، عمید( ».است مردم هاي توده قهرآمیز قیام و صالحان، و متقّیان پیشگام

 امام رهبري به پهلوي استبدادي رژیم علیه 1356 – 57 هاي سال مردمی خیزش و حرکت«

 هاآرمان به دستیابی منظور به گذشته سال 27 در آن تداوم و اسالمی ایدئولوژي و شعارها با (ره)خمینی

 )44:1386 ،ملکوتیان(».المللی بین و داخلی هايگستره در انقالب اهداف و

 ناب، و خالص اسالم براساس توحید، براساس قرآن، براساس اسالمی انقالب یک انقالب، این«

 را این نیز ما امام و گفتند ما ملت اول از را این .است مسلمین يهمه بین برادري و وحدت براساس

  ).30: 1391مقدم، عبداالحدي( ».کرد بیان و شیدک فریاد
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  اسالمی انقالب هايویژگی  - 2- 2

 نقش آن، معنوي نفوذ و رهبري قدرت معنویت، ایمان، و عقیده شامل اسالمی انقالب هايویژگی

 رسالت و نقش و انقالب و اسالم يهاآرمان برد پیش در علمیه يحوزه نقش آفرینی، حرکت در مساجد

 .باشد می بخش الهام مراکز يهمه هماهنگی و پیام وحدت دانشگاه،

 آن، هايتعریف و پدیده این به دقیق نگاه با اما ندارد، وجود همگانی توافق انقالب تعریف مورد در«

 :دانست انقالب هايویژگی از را زیري گانه هفت موارد توان می

 ؛)آید می پدید شرایط بهبود از امیدي نا دنبال به که( حاکم شرایط از عمیق نارضایتی - 1

 گر؛ بسیج و نقش داراي سیاسی – اجتماعی ساختارهاي و رهبري وجود - 2

 جایگزین؛ جدید هاي ایدئولوژي و ها اندیشه پذیرش و گسترش - 3

 انقالبی؛ي روحیه گسترش - 4

 دیگر هاي بخش رضایت یا سکوت با که مردم؛ از بخشی در مشارکت چند هر( مردمی مشارکت - 5

 ؛)شود همراه ها توده

 بار؛ خشونتي مبارزه - 6

 ساختارهاي در تغییرات و سیاسی رژیم تغییر( سیاسی و اجتماعی ساختارهاي در تغییر - 7

   )15- 14:1386همکاران، و پزشکی(  »،اقتصادي ،اجتماعی

 سیاسی گیري هدف -1 

  قدرت که این و خدا دین حاکمیت بر قاطعي  اراده یعنی سیاسی، گیري هدف اسالمی انقالب در
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 هايارزش براساس جامعه سیاسی قدرت و حاکمیت و شود گرفته فاسد و ظالم يهاناشیط  دست از 

 .گیرد شکل اسالمی

 غربی نه شرقی، نه شعار طرح - 2

 عدل متضمن که اسالمی شریعت استقرار یعنی مطلوب،ي جامعه اصلی خطوط اسالمی انقالب در

 قرار همگان منظر در است، اخالقی و علمی رشد و اقتصادي استغناي و سیاسی استقالل و اجتماعی

ي هجانب همه واقعی تبدیل معناي به که «اسالمی جمهوري غربی، نه شرقی نه» شعار و گرفت

 .گردید مطرح است، اسالمی يهانابنی به جاهلی زندگی يهاآنبنی

 رهبر بیداري - 3

 آن هر خالصه و را دشمن با معامله و سازش و روي کج هرگونه رهبر، هوشیاري و صفا و صدق

 ها،هدف سمت به انقالب مستقیم صراط و ساخت ناممکن شود، هدف از انحراف موجب که را چیزي

 )30 – 31 : 1391 مقدم، عبداالحدي( ».ماند باقی اعوجاج بی و استوار

 اسالمی انقالب گیري شکل علل - 3- 2

 اسالم، مبین دین مانند هاییعلت به توان می اسالمی انقالب وقوع چگونگی به مربوط علل درباره

 مراسم گذشته شیعیهاي حرکت و هانهضت آن، خواهی عدالت و ستیزي ظلم ویژگی و تشیع مذهب

 نهاد ،)حسینی عاشوراي و تاسوعا تاریخی روزهاي در ویژه به صفر و محرم هايهما در عزاداري( مذهبی

 بد شرایط از نارضایتی و (ره)خمینی امام قاطع و هوشمند رهبري و مردم با آن دائمی ارتباط و روحانیت

 .کرد اشاره جامعه بر حاکم

 :داد نشان آن نیرومند نوع در را، انقالب وقوعي گانهچهار علل ایران اسالمی انقالب «
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 و تکراريي هوعد از مردم تنفر و خستگی مانند هاییشاخص با حاکم شرایط از عمیق نارضایتی -1

 و شاه بر مرگ مانند رژیمي هکنند طرد شعارهاي و شاه بزرگ تمدن هايهدرواز به رسیدن دروغین

 هاي گروه تنها معاصرکه هاي انقالب بیشتر یا همه برخالف .بود آشکار گردد باید نابود شاهنشاهی نظام

 تنفر ابراز پهلوي رژیم از کشور جمعیت اتفاق به قریب اکثر ایران در داشتند شرکت هاآن در خاصی

 .کردندمی

 توان می گردید، آمیخته عقیدتی و فکري هاي جنبه با مردم ناخشنودي که واقعیت این به توجه با

 .بود تر عمیق و شدیدتر معاصر هاي انقالب دیگر از ایران در نارضایتی گفت

 شعارهاي شاخص با اسالمی انقالب در جایگزین جدید ایدئولوژي و اندیشه پذیرش و گسترش -2

 وقوع زمان هايهنوشت و هایسخنران خیابانی، يهاتتظاهرا در کهد جدی يهاآرمان بنیان در انقالبیان

ي هگسترد تبلیغات رغم به اسالمی، غیر هايهگرو شعارهاي به همگانی توجهیبی و دش می دیده انقالب

 هايهگرو تالش با ناسیونالیسم، و مارکسیسم شکست پی در کلی، طور به. بود مشاهده قابل ،هاآن

 انقالب در که کسانی و شد نیرومندتر روز به روز خویشتن به بازگشت و دین احیايي هاندیش اسالمی،

 معتقد گردد، حاکم قدیم ایدئولوژي جایگزین باید اسالمی ایدئولوژي که این به جستند شرکت

 .گردیدند

 معاصر، يهابانقال سایر خالف بر نیز، اسالمی انقالب يهاآرماني هپذیرند جمعیت دیگر، سوي از

 لیبرالی یا مارکسیستی عقاید با که فکران روشن از بخشی جز گفت توان می کهاي گونه به بود؛ بسیار

 طرفداري (ره)خمینی امام هايهاندیش و اسالمی يهاآرمان از مردم عموم داشتند شرکت انقالب در

 با اسالمی انقالبي هعمد يهاتتفاو از ایران انقالب ایدئولوژي فرهنگی اصالت براین، افزون .کردندمی

 .است معاصر يهابانقال دیگر

 مانند آفرین نقش خاص ساختارهاي با همراه ویژه رهبري نوعی وجود اسالمی، انقالب وقوع در - 3

 امام بالمنازع و قاطع هوشمند، رهبري .بود آشکار نیز اسالمی ايهنانجم و مساجد شبکه روحانیت، نهاد



20 
 

 پدید استثنایی وضعی مردم و روحانیت تاریخی و دینی پیوند و وي به مردم خاص اعتماد ،(ره)خمینی

 اسالمی، انقالب يهاآرمان گسترش موجود، وضع از نارضایتی برانگیختن در سریع موفقیت به و آورد

 است حسینی ما نهضت« مانند شعارهایی .انجامید عمومی بسیج و انقالبیي روحیه گسترش و ایجاد

 خمینی ماست رگ در خون تا« ،»اهللا روح فقط رهبر اهللا حزب فقط حزب« ، »است خمینی ما رهبر

 .دهد می گواهی اسالمی انقالب در خمینی امام رهبري همگانی پذیرش بر ،»ماست رهبر

 اقدامات برابر در انقالبیان تسلیم عدم چون هایی-شاخص با اسالمی انقالب در انقالبیي روحیه -4

ي هشد کنترل هاي آزادي و سیاسی زندانیان آزادي وزیران، نخست تغییر مانند( شاه؛ رژیم رفرمیستی

 ».شودمی مشخص ، )نظامی حکومت مانند( گرانه، سرکوب اقدامات به آنان توجهیبی و )مطبوعات

 )19 : 1381 ، همکاران و پزشکی(

 اسالمی انقالب ماهیت - 4- 2

 و بوده متفاوت کامالً  مارکسیستی و غربی ايهلتحلی و  تفسیرها با انقالب مورد در اسالم دیدگاه

 .کرد جو و جست اسالم مکتب به عقیده و خواهیآرمان در باید را انقالبي هعمد عامل مکتب این در

 بگوییم باید کنیم، تقسیم عقیدتی و مذهبی و )خواهانه آزادي( یانسان اقتصادي، به را هابانقال اگر حال

 .است عناصرها این يهمه داراي اسالمی انقالب که

 ائتالف نه و )دهقان( پایین طبقات نه ،)بورژوازي( باال طبقات نه ایران، اسالمی انقالب جریان در«

 و زند می انقالب به دست دولت علیه که است متوسط طبقه این بلکه ،)بورژوازي و اشراف( باال طبقات

 .کندمی تعین زیادي حدود تا را ایران انقالب گیري جهت و ماهیت سرشت، که است طبقه این رهبري

 گیري شکل مرحله در باشد.می سنتی و مدرن بخش دو شامل که است طیفی ایران، در متوسط طبقه

 و دارند ائتالف )متفاوت هايهانگیز با چند هر( طبقات سایر با و یکدیگر با هاشبخ این اسالمی، انقالب

 وابستگی و استبداد غیرمذهبی، نوسازي مقابل در سنتی متوسط طبقه .هستند رژیم سرنگونی خواهان

   و دیکتاتوري بُعد با نیز جدید متوسط طبقه .دهد می نشان واکنش آمریکا ویژه به و خارج به شاه دولت
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