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 چكيده 
چهل تا اواخر    ي ه هاي مختلفی است كه از اواخر ده شعر انقالب محصول كشمكش گفتمان 

ادبی جامعه را با مفاهیم و مضامین انقالبی و اعتراضی خود انباشته  فضاي  شصت    ي ه ده 

گرا  اسالم برابر گفتمان ادبی    بودند. در اين پژوهش موضوع كشمكش گفتمان ادبی سكوالر در 

تحلیل گفتمان)از منظر ارنستو الكلو و شانتال   ي ه در اين بررسی از نظري  است.  بررسی شده 

كشمكش دو گفتمان    است. میشل فوكو استفاده شده   ي ه شناسان گفتمان   ي موف( و همچنین آرا 

است.  بندي مفاهیم در شعر انقالب بوده ها براي صورت يادشده عمدتا بر سر معنا و تالش آن 

گیري  است. روند شكل   شناسانه نیز غفلت نشده اه تاريخی و جريان گ ر اين بررسی از ن د 

است. براساس اين    ها واكاوي شده نام شعر انقالب از رهگذر همین كشمكش   مفهومی به 

معرفت  گسست  حاصل  اسالمی  انقالب  شعر  جريان  پژوهش  از  فوكو(  تعبیر  شناختی)به 

 
 زبان و ادبیات فارسی دكتري دانشجوي farhadkarami97@gmail.com  ي مسئول( )نويسنده 

  زبان و ادبیات فارسیدانشیار haidarye@araku.ac.ir-h   

 زبان و ادبیات فارسی استاديار sabaghi@araku.ac.ir-a   

  زبان و ادبیات فارسیاستاد zolfaghary@araku.ac.ir-m   
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درنت   ي ه شد تثبیت  بود.  آن  مداخل   ن ي ا   ي جه ی سكوالر و طرد  با  انقالب    ي ه كشمكش، شعر 

اي به خود پذيرفت. اين جريان  بندي تازه هژمونیك نهاد سیاسی برآمده از انقالب، صورت 

 شود. خوانده می ورد، كه شعر انقالب اسالمی  آ وجود از شعر سیاسی را به متفاوت نوعی  

گرا،  گفتمان ادبی سكوالر، گفتمان ادبی اسالم  تحلیل گفتمان،  شعر انقالب،  های کليدی:واژه

 نزاع گفتمانی. 

 

 مقدمه .  1

ادب  یگوندگر عالم  در  تحول  تار  اتیو  نگارش  كه  موجه    اتیادب  خي است  و  ممكن  را 

رويكرد  در    گیرد.سازد. ذات تحول و دگرگونی نیز بر مبناي تعارض و تقابل شكل میمی

گیرد و ادبیات خود تابعی می  ها شكلگفتمان   يهنزاع و تخاصم در حوز  ،تحلیل گفتمان

گفتمان گفتمان است.  علیاز  نیستند می  كه آنچنانشدگی،  رغم طبیعیها  دائمی    ؛ پنداريم 

  شوند. شوند و حتی دستخوش تغییرات بنیادين میه در جدالی همیشگی متحول میبلك

  ي ه ي است كه معتقد به پیشرفت و توسعبشر  ي هول برخالف نگاه لیبرالی به انديشاين تح

ماركسیست نظر  برخالف  همچنین  و  است  تاريخ  را  صرف  تاريخ  كه حركت  است  ها 

در نهايت به برابري و عدالت بیشتر منجر  دانند كه  اي از تضادهاي طبقاتی میمجموعه

اي وجود ندارد كه  پیوستههميخ ناپیوسته است و »هیچ روايت بهشود. از نظر فوكو تارمی

 ( 37- 36: 1393میلز،) «.پیوستگی در كار نیست اصالًبتوان زيربناي تاريخ دانست و 

عنوان و    ك ي   زير كه بتوان آن را    ست ی واحد و منسجم ن   ت ی كل   ك ي ما    زعم به شعر انقالب  

در    ی اس ی مختلف س   ي ها ف ی از ط   ي اد ي ز   ي ها گروه   ازآنجاكه گفتمان خاص مطالعه كرد.    ك ي 

ن   ، اند كرده   آفرينی نقش انقالب    ي ماجرا  انقالب  شعر  چندصدايی   ز ی بالتبع  فضاي  از    متأثر 

عر انقالب  . ش هاست تكثر گفتمان   ل است. تكثر صداها محصو   هاي پیش و پس از انقالب سال 

در  كه  است   طبیعی   حال بااين .  است   كرده بالیده و رشد    هاي گفتمانی از میان هیاهو و درگیري 

،  شود می كه از مشروعیت و مقبولیت و قدرت بیشتري برخوردار  آن   ها، تخاصم گفتمان   ي ه زمان 

نام    آنچه امروزه به   ، خود مستحیل كند. بر اين اساس   ر حذف يا د ،  صداها را طرد   ي ه بقی   بتواند 
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  ي ه از شعر انقالب است كه از میان تلقی  آن   اغلب  ، شعر انقالب اسالمی مرسوم و رايج است 

و توانسته  است    آمده پیروز بیرون    1360تا    1357هاي  سال   هاي گفتمانی منازعات و كشمكش 

و عرضه    بندي نسجم صورت ی م م انديشگ قرائت خود از مفاهیم كلیدي انقالب را در يك نظا 

قائل  كند.   تفكیك  اسالمی  انقالب  انقالب و شعر  میان دو اصطالح شعر  پژوهش  اين  در 

ايم. براساس اين تفكیك، شعر انقالب شعري است كه موضوع آن مبارزه با نظام مستقر  شده 

اي گوناگون  ه گیري و اعتراض به رژيم شاهنشاهی در ابعاد مختلف و با ايدئولوژي و جهت 

  تر از شعر انقالب اسالمی و درواقع گفتمانی عام ترتیب، شعر انقالب مفهومی كلی باشد. بدين 

آورد. از لحاظ زمانی اين نوع  است كه در نهايت  شعر انقالب اسالمی از درون آن سر برمی 

ادامه   ي پنجاه و تثبیت جمهوري اسالمی شود و تا پايان دهه ي چهل آغاز می از شعر، از دهه 

 هاي زير پاسخ دهد: آن است تا به پرسش   دارد. پژوهش حاضر بر 

 اند؟ تشخیص  شعر انقالب  قابل يهاي متقابل در حوزه. كدام گفتمان1

  شود و كدام معناها برجسته میها چه نظام معنايی تثبیت و  كدام از اين گفتمان. در هر2

 شود؟حذف و طرد می

 ها چگونه است؟رانی اين گفتمانحاشیههاي مختلف طرد و به شیوه. 3

 شوند؟ هايی برساخته میها و هويتها چه گروهدر اين گفتمان. 4

 

 ی پژوهش پيشينه.2

ها  ايم، به عناوينی گوناگون در كتابآنچه ما در اين پژوهش زير عنوان شعر انقالب آورده

نگرودي در جلد  لاست. شمسهاي ديگر و با رويكردهاي مختلف بررسی شده  و مقاله

تا    1349هاي  هاي ادبی سال (، ضمن بررسی تحول 1377) تاريخ تحلیلی شعر نوچهارم  

گیري و رشد شعر انقالبی و همچنین جريان تعهد در شعر فارسی را  ، روند شكل1357

است. پژوهش او در عین  هاي ادبی ريز و درشت را معرفی كرده  بررسی كرده و جريان

در   دقت  و  و  گستردگی  سیاسی  حوادث  برخی  ذكر  همچنین  و  فراوان  جزئیات  ذكر 

نگاه گفتمان   هاي اجتماعی و سیاسی را به شناسانه است. او تحول اجتماعی مؤثر، فاقد 
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هاي ادبی ذكر كرده است و به روابط متقابل درون گفتمان ادبی  عنوان علت برخی تحول 

است.   ايراننپرداخته  معاصر  شعر  انداز  كتا1383)چشم  رويكردي  (،  با  كه  است  بی 

ي مشروطه تا سقوط سلطنت بررسی كرده  هاي شعري ايران را از دورهادبیاتی تحول تاريخ

شناسانه در ي روشمند مباحث انتقادي، تحلیلی و سبكاست. در اين كتاب كه به شیوه

ي متن و فرامتن اختصاص يافته كه  است، بخشی هم به رابطهبستري تاريخی ارائه شده  

به وجوه گفتماننا دوم ظر  تحرير  بر  كه  يادداشتی  در  نويسنده خود  بود.  تواند  شناسانه 

معلولی بوده    -ي متن و فرامتن علیاست، اذعان داشته كه نگاه او به رابطهكتاب نوشته  

تناظري ديده   ( اين  12:  1394است.)رک.زرقانی، است ولی در تحرير دوم اين رابطه را 

تاريختغییر نگرش طبیعتا ماه به  را  نزديكیت كتاب  است. شعر  تر كرده  ادبیاتی مدرن، 

ققنوس در آتش   ادبی در فصلی زير عنوان  اعتراضی در جايگاه يك جريان  و  انقالبی 

ي ادبی دارند و  هاي زرقانی در اين فصل بیش از هرچیز صبغه است. بررسیمطرح شده  

ولیسم و رمانتیسم اجتماعی  هاي مختلف شعر اعتراضی در درون مكتب فكري سمبجريان

( با  1384)هاي شعر معاصر فارسیجريانپورچافی در كتاب  اند. علی حسینبررسی شده

جريان كرده  رويكردي  تحلیل  و  بررسی  را  معاصر  شعر  او شناسانه،  كتاب  در  است. 

عنوانجريان زير  شعري  مختلف  »سنتگرايی«،هاي  كلی  اجتماعی«،    هاي  »رمانتیسم 

اينتماعی« و ديگر عنوان»سمبولیسم اج آمدهگونه كتابهاي آشناي  نهايت  ها  در  اند و 

ها  هاي گفتمانها و تقابلاند. اينجا هم از چالشنمايندگان شاخص هر جريان معرفی شده

ها و  هاي مختلف شعري خصوصا در بستر انقالب سخنی به میان نیامده و ريشهو جريان

ها  ترين پژوهش. از تازهنوشت آن بررسی نشده استگیري شعر انقالبی و سرداليل شكل

بندي و  اهلل طاهري است كه طبقه(  قدرت1393)بانگ در بانگدر خصوص شعر انقالب  

شود. در اين كتاب  را شامل می  1380تا    1357هاي شعري معاصر ايران از  تحلیل جريان

هاي  ها و تنازعبه چالش  رغم انتظاركه به شعر پس از انقالب اسالمی اختصاص يافته، علی

كرده   سعی  نويسنده  و  نشده  توجهی  انقالب  شعر  گفتمان  شیوه درون  همان  ي  است 

كار بگیرد؛  هاي شعر پس از انقالب هم بهپژوهشگران پیشین را در معرفی و تحلیل جريان
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هاي شعري  ي شصت را زير عنوان استمرار جريانبراي مثال او شعر پرتپش و التهاب دهه

زمان وجوه سیاسی و اجتماعی آن دوره را در شعر  از انقالب بررسی كرده و همپیش  

داده اين  نشان  بدون  مؤثر و زندهاست،  ارتباط  اين سال كه  از  ي شعر  با عناصري  را  ها 

كرده تحلیل  جامعه  مقاله   گفتمان سیاسی  جامعهباشد.  »بررسی  انقالب  ي  شعر  شناختی 

ي حسام ضیايی  ( نوشته1396هجري شمسی« )  1359  -1357هاي  اسالمی حدفاصل سال 

هاي  ترين مقاله به پژوهش حاضر است. در اين مقاله تحول سنگري، نزديكو علی صفايی 

ها بر شعر انقالب بررسی  سیاسی و اجتماعی دو سال آغازين انقالب اسالمی و تأثیر آن 

هاي  ب، گفتمانهاي تاريخی پس از انقال و تحلیل شده است. نويسندگان براساس تحول 

آن   سیاسی  فضاي  در  سوسیالیستیسال مطرح  دموكرات،  ـ  لیبرال  گروه  سه  به  را    - ها 

تقسیم كرده ايدئولوژيك  مبانی و اصول فكري  ماركسیستی و مكتبی  تبیین  اند و ضمن 

رسد  نظرمیاند. بهها را در شعر انقالب اسالمی بررسی كردههركدام بازتاب اين گفتمان

ي گفتمان را در مفهوم  اند و واژهشناختی تكیه كردهاله بیشتر به آراي جامعهنويسندگان مق 

اند، نه در معناي تخصصی آن؛ به همین سبب به موضوع كشمكش  كاربردهعام خود به

ها را از منظر سه گفتمان  اند و صرفاً بازتاب تحول هاي گفتمانی نپرداختهگفتمانی و تقابل

نقد ادب ايدئولوژيك؛ مروري  »ي  مقابل علی قیصري در مقاله  اند. دريادشده توصیف كرده

هاي دقیق و روشنی از خطوط افتراق  ( تحلیل1373بر ادبیات روشنفكري و مكتبی ايران« )

است. ازآنجاكه هدف نويسنده نقد ادبیات مكتبی    و تقابل اين دو گفتمان ادبی ارائه كرده

يافته است. اين مقاله  گفتمان ادبی اختصاصبوده، حجم بیشتر مقاله به نقد و بررسی اين 

 از حیث پرداختن به منابع دست اول و دقت در تحلیل بسیار ارزشمند است.

 

 مبانی نظری تحقيق .  3

اند، ساختاري براي تولید و فهم معنا  كلو و موف مطرح كردهكه ال  گونه آنتحلیل گفتمان 

 شناختی، فضايی است كه درون آنگفتمان به مثابه نظامی نشانه  اي خاص است.به شیوه

 ود  ـ شدرک و معنادار میدر ارتباطی زنده و پويا قابلتمام اعمال فردي و اجتماعی انسان 
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  در اين رويكرد، دهد.  می  قرارما   و يك نظام تفسیري خاص را براي فهم جهان در اختیار

هاي  اي تصادفی توسط گفتماناز طريق مداخلهكه معنا در آن    زبان امري اجتماعی است

تحلیل گفتمان هدف تحلیل  .گیردمیگوناگون شكل دادن فرايندي است كه  گر نشاندر 

ي  نظر برسد. »نقطه  شود كه كامالً طبیعی و عینی بهمی  نحوي برساختهطی آن واقعیت به

طريق تولید گفتمانی  ي گفتمان الكلو و موف اين است كه ما عینیت را از  عزيمت نظريه

 ( 68: 1391يورگنسن و فیلیپس،)سازيم.« معنا می

 

 بندی مفصل  و . گفتمان 1.3

يورگنسن و رک.)است.«  تثبیت معنا در يك قلمرو خاص» گفتمان از منظر الكلو و موف  

از پیش    (56:  1391،  فیلیپس اين معنا كه هیچ معناي  به  امري نسبی است؛  تثبیت معنا 

نشانه  ايشدهتثبیت بلكه  ندارد.  مختوجود  از  هاي  استفاده  با  غیرزبانی  و  زبانی  لف 

ها روابط قدرت موجود در آن  برحسبهاي گوناگون  هاي مختلف در درون گفتمانشگرد

شود. گفتمان براي تثبیت  ن، برساخته و جعل میو همچنین نظام دانش مقبول در آن گفتما

زند به اين معنی كه میان عناصر  ها می( نشانهarticulationبندي )معنا دست به مفصل

ها دستخوش دگرگونی و تغییر  كند كه طی آن هويت آنمختلف به نحوي رابطه برقرار می

نامیم. هر يك  فتمان میگشود،  بندي حاصل میي مفصلشود. »كلیتی را كه در نتیجه می

اندازه تا  را  متفاوت  مواضع  متصل شدهاز  به هم  گفتمان  درون يك  كه  برهه    باشند،اي 

(momentمفصل گفتمانی  نحوي  به  كه  را  تفاوتی  هر  و  باشد،    بندي(  عنصر  نشده 

(elementمی )اند كه هنوز  هايی عام( عنصرها نشانه171: 1393« )الكلو و موف،.خوانیم

ي تنازع  ها در گفتمان فعال نشده است؛ به همین سبب، در مرحلهكدام از معانی آنهیچ

اند كه اكنون رنگ و  ها عناصري بودهكه برههبرند و خنثی هستند. درحالیمعنا به سر می

ها و در نسبت اند و معنايشان كمابیش در كنار ساير نشانهبوي گفتمان خاصی را پذيرفته

گاه دائمی نیست و دائماً از سوي  شده است. هرچند اين عمل تثبیت هیچها تثبیتبا آن
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شود. در اينجا هر نشانه در حكم يك برهه است كه در ارتباط  هاي ديگر تهديد میگفتمان

 يابد. ها معنا میبا ساير نشانه

( فرايند طرد  از طريق  شود. طرد يعنی حذف ديگر  ( انجام میexclusionمعنادهی 

تمل و ممكن يك نشانه و فروكاستن آن به معنايی يگانه و خاص. گفتمان براي  معانی مح

شان،  شدهها در جايگاه تثبیتخلق يك نظام واحد معنايی ناچار است تا از لغزش نشانه

شوند و ي گفتمان بیرون نهاده میها از حوزهجلوگیري كند. به اين منظور برخی نشانه

هاي  آورند. الكلو و موف اين حالتنمی  خاص را به دستجواز ورود به قلمرو آن گفتمان  

گفتمان را  گفتمان  از  )طردشده  درواقع   نامند.( میthe field of discursivityگونگی 

كند  گونگی در حكم مخزنی براي انباشت معانی مازاد است. هر گفتمانی تالش میگفتمان

نشانه ديگر  معانی  از  كاستن  تثبیتبا  همچنان  كه  آننشده  هايی  به  اند)عنصر(،  را  ها 

شده)برهه(، تبديل كند. به تعبیر الكلو و موف، تالش  هايی با معناي ثابت و تثبیتنشانه

تفاوتگفتمان جريان  توقف  براي  نقاط  ها  »ما  است.  مركز  يك  ساخت  درنتیجه  و  ها 

تثبیت نسبی را نقطه و و )الكل  «.نامیممی (nodal pointي مركزي)گفتمانی مرجح اين 

توانند در جايگاه بست  هايی هستند كه میگاه( نقاط مركزي همان گره183:  1393 موف،

هاي سیالی هستند كه گفتمان  ها همان عناصر يا دال گاهها به كار روند. درواقع گرهنشانه

هاي سیال توسط گفتمان به  معنا ببخشد. اين دال  ها را به خواست خود،كند آنتالش می

تبدي  شدهبرهه  بهل  نشانهنحوياند؛  تمام  آنكه  محور  حول  ديگر  پیدا  هاي  سازمان  ها 

فیلیپس،.كنندمی و  عاملی  60:  1391)رک.يورگنسن  معنا، خود  ديگر سیالیت  از طرف   )

طور  هاي گوناگون بر سر صید معنا است. هر عنصر بهبراي كشمكش دائمی میان گفتمان

 شده و به برهه تبديل شود. هاي رقیب تثبیتبالقوه مستعد آن است كه از سوي گفتمان

 

 . ميشل فوکو و گفتمان 2.3

و نوشته آرا  از  برگرفته  ديرينهمفهوم گفتمان  دانش)هاي فوكو در  ( است.  1972شناسی 

ديرينه توجه  رابطه كانون  بر  دانش،  گفتمانشناسی  در ي  گفتمان  نقش  و  واقع  امر  با  ها 
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پنداريم و تفسیر ما  كه ما چه چیزي را مهم میبرساختن واقعیت است. به نظر فوكو اين

آن به  چگونه  و  چیست  مختلف  موضوعات  و  رويدادها  میاز  معنا  به ها  همه  بخشیم، 

از واقعیت شكل  ها درک ما را  ساختارهاي گفتمانی بستگی دارد. به تعبیر فوكو »گفتمان

)میلز،.دهندمی تعیین مرز و كنندهها محدود( گفتمان42:  1393«  با  اين معنی كه  به  اند؛ 

 كند. محدوده براي امر واقع جهت ديد و نگاه ما را مشخص می

فهم گفتمان از منظر فوكو مستلزم درک مفهوم قدرت و روابط آن با دانش است. فوكو  

تواند باشد. »قدرت  اند؛ بلكه از نظر او قدرت، مولد هم میدقدرت را صرفاً سركوبگر نمی

گفتمان  و  قوانین  مقررات،  هنجارها،  نهادها،  جمله  از  غیرشخصی  عواملِ  اجتماعِ  ها  از 

: 1390« )ضیمران،.گیرد و ساختاري دارد و با دانش پیوندي انكارناپذير داردنشئت می

تر گفتمان به قدرت است. پیوند  م( پیامد پیوند قدرت و دانش، نزديكی هرچه تما 156

ي مبارزه  ي فوكو بدين معنی است كه دانشی كه ما داريم، نتیجهقدرت و دانش در انديشه 

هاست. يا شايد بتوان آن را فرايندي  بر سر قدرت است. »دانش اغلب محصول انقیاد ابژه

 (31:  1393«)میلز،.آيندها به انقیاد درمیدانست كه طی آن سوژه

ي يك هستی خودآئین و خودفرمان ـ را  فوكو برداشت معمول غرب از سوژه ـ به منزله 

( كرد. بحث فوكو از سوژه و نقش گفتمان  decenteredكلی دگرگون و از آن مركززدايی ) به 

آلتوسر فرد از طريق   از نظر  آلتوسر است.  استادش لوئیس  از آراي  متأثر  در برساختن آن، 

اي ايدئولوژيك تبديل خواهد شد. »عملكرد يا كاركرد  ( به سوژه interpellationفراخواندن ) 

گیرد يا افراد را به سوژه بدل  شده را به خدمت می اي است كه افراد سوژه گونه ايدئولوژي به 

دهد كه من آن را فراخواندن يا صدازدن  روشنی انجام می كار را به   كند. ايدئولوژي اين می 

  گرداند... به يك سوژه بدل شدهاند، رويش را برمی او را صدا زده نامم... وقتی كسی كه  می 

 ( 39:  1391فیلیپس،   به نقل يورگنسن و   1971« )آلتوسر  . است 

سوژه  فوكو  مانند  نیز  موف  و  برساختهالكلو  را  میها  ساختارها  برخالف  ي  دانند. 

فوكو مفهوم ايدئولوژي )به معناي آگاهی كاذب( را ناديده گرفته و به آن نپرداخته آلتوسر،  

است. الكلو و موف نیز به تبعیت از فوكو از مفهوم عینیت به جاي ايدئولوژي استفاده  



 (43پياپی)  1399، بهار 1ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــــــ  184

 

اند  ن محكم تثبیت شدهشود كه آنچناهايی اطالق میاند. عینیت در نگاه آنان به گفتمانكرده

به طبیعی  ظاهر  به  تصادفی72)همان:.رسندنظرمیكه  مفهوم  عینیت  گفتمان(  را  بودن  ها 

دهد. در پرتو عینیت، تمام معانی  ها را مترادف با عقل سلیم جلوه میكند و آنمخفی می

به   و  دارند  بالقوه وجود  كه  گفتمان طرد شدهواسطه ممكنی  فراموشی سپردي  به  ه  اند، 

-شود. درواقع عینیت در اين مفهوم، با ايدئولوژي يكسان انگاشته شده است. براينمی

توانند به هاي فراگیر و عام در هر دوره میعنوان گفتمانشده بههاي عینیاساس گفتمان

شوند. تبديل  عصر  مسلط  انديشه  گفتمان  در  ديگر  مهم  گسست  مفهوم  فوكو،  ي 

ها  نقاط افتراق و گسست  استمرار و حركت خطی تاريخ،شناختی است. فوكو با رد  معرفت

كند. به نظر فوكو  ي تحول و تبدل تاريخی معرفی میعنوان قاعدهها را بهو ناسازگاري

نشاندوره  تاريخی  مختلف  گسست  دهندههاي  نوعی  از  بلكه  نیستند؛  تكامل  ي 

خاص خود را دارد   ياي اپیستمهكنند؛ چراكه هر عصر و دوره شناختی حكايت میمعرفت

ي  ي منطقی يا نتیجه كند كه لزوماً ادامه ي خاص خود معنا میكه جهان انسان را به شیوه

 فضاي معرفتی عصر پیش از خود نیست.

 

 گيری گفتمان مبارزه و تعهدشعر انقالب و شكل.4

ريشه  تر از خود دانست كه  اي از ادبیات سیاسی چند دهه پیششعر انقالب را بايد شاخه

در   نیمايوشیج  »ققنوس«  با  كه  شعر  نوع  اين  داشت.  مشروطه  انقالب  آغاز    1316در 

به    1357اوج گرفت و در نهايت با انقالب اسالمی    1332مرداد    28شود، با كودتاي  می

هاي اجتماعی   سرانجام رسید. شعري است كه زير تأثیر مستقیم حوادث سیاسی و تحول

اي از شعر فارسی عرضه كرد كه در عین تكثر و تنوع  تازه  يايران و تا حدي جهان، چهره 

گیرند. مهدي زرقانی  در محتوا، همگی ذيل جريان شعر اجتماعی يا شعر متعهد قرار می

چند   در  را  كودتا  از  اجتماعی پس  اوضاع جديد  قبال  در  و شاعران  نهاد شعر  واكنش 

از شكست كه بیش از    است. يأس و سرخوردگی ناشیبندي كرده  گرايش برجسته دسته

ثالث آشكار است؛ پیدايش شعر اروتیك و اعالم انزجار از  هركس در شعر مهدي اخوان
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آوردن به شعر انقالبی و اعتراضی در سیاست و جامعه و هرچه بوي تعهد داشت؛ روي

تغییر كه در شعر كسانی مثل سیاوش كسرايی و احمد شاملو  سايه  به  ي مبارزه و امید 

هاي زيرين  هاي عصر، رمانتیسم اجتماعی را از اليهبود. در مجموع تحولمتبلور شده  

 (243-242:  1394)رک.زرقانی،.اجتماع به سطح كشاند و به جريان غالب تبديل كرد

به و  اجتماعی  رئالیسم  تأثیر  زير  سیاسی  و شعر  غرب  در  سیاسی  فرهنگ  طوركلی 

ي  رفته در اوايل دهه فت و رفتهي تعهد اجتماعی در ايران پس از مشروطه شكل گرمسئله 

  روابط قدرت، پنجاه به شعري انقالبی تبديل شد. شعري كه در آن، توجه به مسائل جامعه،  

تغییر شرايط اجتماعی در اولويت شاعران قرار  نوع حك براي  ومت و در نهايت مبارزه 

ی را  داشت. شعري كه صداي مردم بود و به تعبیر خسرو گلسرخی وظیفه داشت تا »ملت

 ( 119:  1377« )گلسرخی، .در قالب هنر بگنجاند

توجه به مسئولیت شاعر و نويسنده در برابر اجتماع و    قداست آزادي و حقوق انسان،

براي پايانجويانهنقش ستیزه به اشكال گوناگون ديكتاتوري و سلطهي او  طلبی از  دادن 

مورد عالقهترين موضوعمهم دهههاي  در  نويسندگان  احمد  هاي  ي  بود.  پنجاه  و  چهل 

( است«  زندگی  كه  »شعري  در  نظر  1333شاملو  در  شاعران  براي  پیامبرگونه  نقشی   ،)

داند؛ نقشی كه به  گیرد و آنان را در برابر سعادت و كمال اجتماعی انسان مسئول میمی

اعتقاد او شعر كالسیك فارسی فاقد آن بود. به همین دلیل او چنین شعري را فاقد ارتباط  

ي خلق است/ زيرا كه شاعران/  ديد: »امروز/ شعر/ حربه ؤثر با زندگی انسان معاصر میم

 (142:  1381ي فالن...« )شاملو،اند/ نه ياسمین و سنبل گلخانه اي ز جنگل خلقخود شاخه

نشانه از مهمي »مردم« و واژگان و اصطالححضور پررنگ  آن،  با  ترين  هاي مرتبط 

ن گفتمانی است. گفتمان شعر و هنر متعهد، بعدها همین  هاي مركزي شعر در چنیدال 

عنوان شاخص تعهد در ادبیات تعريف كرد. رضا براهنی، كه خود  گرايی را بهويژگی مردم

ترين ويژگی شعر متعهد دانسته  گرايی را مهمي مردمشاخصه  از شاعران جريان متعهد بود،

می و   باست  روشن  بسیار  مردم  از  ما  »غرض  از  نويسد:  محروم  خلق  يعنی  مردم  ود: 

( توجه به مشكالت خلق و مسئولیت در برابر آنان، معیاري  6:  1358« )براهنی،.چیزهمه
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ناپذير در ادبیات سیاسی ايران قبل از انقالب و محكی براي ارزيابی و قضاوت آثار  تخطی

ه خاطر  سرا، باساس شاعران غیرسیاسی و عمدتاً رمانتیكشد؛ برهمینشاعران تلقی می

نقد و هجمهبی به معیارهاي ادب متعهد، مورد  متعهد قرار  توجهی  اديبان  و  ي شاعران 

گونه ي اوج خود رسید. در اينداشتند. اين جريان شعري نهايتاً با شعر چريكی به نقطه

نسبت به فرم و مسائل فنی  اشعار، سادگی زبان و تمركز بر معنا و پیام، اهمیت بیشتري  

ي مسلحانه، توصیف  هاي معنايی اين نوع شعر را مضامینی نظیر »مبارزهینهشعر داشت. زم

درونزندان و  اعدام،  مراسم  زندانیان،  وضع  و  حال  تحريكمايهها،  تشكیل  هاي  كننده 

پور،  هاي شاخص اين جريان شعري سعیدسلطان( از چهره396:  1394«)زرقانی،.دهدمی

 برد.توان نامآبادي را میشمیرفطروس، خسروگلسرخی و جعفر كو  علی

از سال  مهم انقالبی  و  محوريت مضامین سیاسی  با  تا    1347ترين مجموعه شعرها 

در ( و  1347)  از زبان برگ  پور،( از سعید سلطان1347)  صداي میرا عبارتند از:    1358

نیشابورباغكوچه از شفیعی1350)  هاي  دو  هر  از  1348)خان  برخیز كوچككدكنی،  (   )

( از نعمت  1349)  سحوري( از اسماعیل خويی،  1347)  گردبادبر بام    آبادي،جعفر كوش

پور،  ( از  سعید سلطان1357)   كشتارگاه( از موسوي گرمارودي،  1349)  عبور میرزازاده،  

گرمارودي،  ( هر دو از علی موسوي1358)  در فصل مردن سرخ( و  1357)  سرود رگبار

از قرق تا  ( و  1355)  سرخی آتش به طعم دودبه    ره صفارزاده،( طاه 1356)  سفر پنجم
ها  سراي اين سال كسرايی. از ديگر شاعران سیاسی( هر دو از سیاوش1357)  خروسخوان

باباچاهی،می علی  صالحی،  عمران  مطهري،  سیاوش  به  رضا    سپانلو،محمدعلی  توان 

سادات  براهنی، مختاري،  اشكوري،كاظم  شم  محمد  بهمن  سیروس  خلیلی،  عظیم  یسا، 

 ( 376-  337: 1384پورچافی،)رک.حسین.احمد كسیال و... اشاره كردصالحی، 

 

 شعر انقالب و کشمكش بر سر معنا . 5

اي را بر جامعه حاكم كرده است كه تمامی ژانرها و  انقالب اسالمی »نظم گفتمانی« تازه

  رگون كرده است. اين مطلب هاي هنر و ادبیات معترض را در اين فضاي تازه دگگفتمان
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همه  قبول  و  مورد  روشنفكري  جناح  از  اعم  انقالب،  در  درگیر  هنرمندان  و  شاعران  ي 

كه اين شرايط تازه و اقتضائات جديد چیست و حول محور چه  گرا است. اما ايناسالم

نبود كه همه   گرفته است،مفاهیمی شكل آن  چیزي  بر  انقالب  نويسندگان و شاعران  ي 

از پیروزي انقالب اسالمی و شكلنظر داشته  اتفاق   قبل  تا  تازهباشند.  ي  گیري گفتمان 

تمامی شاعران و نويسندگان معترض در صفی واحد در برابر گفتمان رژيم پهلوي  ادبی،  

بهقرار می انقالب  نهادي اجتماعی)آنمنزله گرفتند.  بیان كردي  نه    (1گونه كه فركالف  و 

كه  آنبود. با وجود    هاي مختلف گفتمانی را در خود جاي دادهبنديصرفا سیاسی، صورت

سال  تمام  دههدر  خصوصاً  و  مبارزه  شعر  هاي  جريان  كیفی  و  كمّی  اكثريت  پنجاه،  ي 

بود، نويسندگان  كانون  اعضاي  عمدتاً  و  روشنفكر  شاعران  اختیار  در  شاعران    انقالب، 

دوش آنان شعر متعهد را  بهكشی خاصی دوشون مرزبندي و صفنوگراي مذهبی نیز بد

بندي غالب و نهايی اين گفتمان از سوي جناح كردند. درواقع صورتنشر و ترويج می

  ، مردم، شد. مفاهیمی مانند انقالبروشنفكر و با محوريت انديشه و تفكر آنان انجام می

اي بود  شدهمعانی از پیش تثبیتشاعران،    و... در ذهن اين  روشنفكرآزادي، وطن،    عدالت،

از مشروطه به اين سو داشت و بیش از  كه ريشه در سنت ادبی دوران مبارزه با استبداد،  

انباشته  بار مفهومی اين واژگان را از داللت  همه، روشنفكران چپ، بودند.  هاي سیاسی 

كه در بود. ديگر آنه  سنتی كه اصل و اساس آن در زمین روشنفكري سكوالر ريشه دواند

هم شاعران و هم   گرايی و دوقطبی حق و باطل،ي فضاي كلدوران مبارزه به دلیل غلبه

بردند. اين  كارمیهاي زبانی يادشده را در مفهومی عام و گسترده بهها نشانهمخاطبان آن

اعم    ارز بودند كه شاعران و خوانندگان مختلفها به حدي سیال و مستعد معانی همدال 

ي آزادي  فهمیدند. براي مثال كاربرد واژهبردند و میكارمیها را بهاز مذهبی و سكوالر آن

اش، نشان از تثبیت معنايی  دهندهدر قطعه شعر زير از شاملو در كنار لحن قاطع و بشارت

 شدگی گفتمان در ذهن اوست:خاص از آزادي و طبیعی 
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ي فريبی در سر نیست/ به  و آنجا كه بادها را انديشه ايم/  اما اكنون بر چارراه زمان ايستاده

ي ما تنگ نیست/ شادمانه  دهد/ باور كن!/ كوچه راهی كه هر خروس/ بادنمات اشارت می

 ( 794: 1381گذرد. )شاملو،ها میراه ما/ از منظر تمامی آزاديباش! و شاه

اوج   1355تاريخ سرايش شعر سال   زمان  يعنی  مرد است؛  مبارزات  علیه  گیري  ايران  م 

توده  تهییج  ابزار  و  مبارزه  پهلوي. طبیعی است شرايطی كه شعر سالح  ها است،  حكومت 

تواند  ها و مفاهیم از حداكثر قطعیت و وضوح برخوردار باشند. در اين شعر »آزادي« می نشانه 

ب  باشد؛ اما همین شاعر سه سال پس از پیروزي انقال به تمام معانی محتمل خود ارجاع داشته 

گونه  اين نیروهاي انقالبی با همديگر، در شعر »پیغام«    ها و جدال ( و در اوج كشمكش 1360) 

 ها« براي آزادي و شادي سخن گفت: با طنزي تلخ و همراه با تمسخر از »معادل 

لغتآه مختومقلی/ من گه به  دارد  اندازم:/ چه معادل نامه/ نگاهی میگاه/ سر دستی/  ها 

ها آزادي!/  ها انسان!/ چه معادل ها دارد شادي!/ چه معادل ه معادل پیروزي! )محشر!(/ چ

 ( 861:  1381هاشان/ چه طنین پر و پیمانی دارد! )شاملو،مترادف

معادل  مترادفپذيرش  و  لغزانها  معنی  به  سیال ها  و  اصطالح شدن  به  يا  معنا  شدن 

نبودن  كلمات و واضحي تاريك ها به عناصر و ورود به حوزهشناسی، تبديل برههگفتمان

ي شاعر  هاي رقیب بر سر معنا است. كنايهو قطعیت معانی و جدال و كشمكش گفتمان

تازهها در حقیقت اشاره به صورتبه معادل  اي است كه گفتمان حاكم از مفاهیم  بندي 

بود. مفاهیمی كه برخالف گذشته در بستر فرهنگ  ي دوران مبارزه ارائه كرده  شدهتثبیت

ا معصوم«تشیع  »فرهنگ  معلم  علی  تعبیر  به  يا  (  243:  1360دامغانی،)رک.معلم  .نقالبی 

 ي گفتمانی سكوالر اين مفاهیم داشتند.بودند و تقابلی آشكار با زمینه يابی شدهمعادل 

همان كه چند سال پیش از    فرهنگ معصوم اصطالحی است برآمده از فرهنگ تشیع،

هاي  از شاعران پیشتاز شعر انقالبی مذهبی در شب  گرماروديموسويپیروزي انقالب علی  

بود. شعر    شعر انستیتو گوته خود را مباهی به آن دانسته و خطوط كلی آن را ترسیم كرده

در روش  ي مذهبی با وجود اشتراک در هدف،  گرمارودي با آن صبغه و سابقهموسوي

هم در  تمايز  اين  بود؛  متمايز  روشنفكري  متعهد  شعر  با  حین مبارزه  در  پنجم  ان شب 
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هاي بروز يك تخاصم گفتمانی  شعرخوانی او براي ديگران آشكار شد. شايد نخستین نشانه

ي  گرمارودي جلسه را به نشانهخوانی موسويرا در رفتار گروهی بايد ديد كه هنگام شعر

  اي كه شاعر نیز بر آن واقف بود به همین دلیل در پاسخ به اين كردند؛ نكتهاعتراض ترک

ي تاريخ  بود، مانند همیشهزعم شاعر در شعر او متمثل شده  حركت گروهی، شیعه را كه به

توطئه دستی  و  دانست  میمظلوم  جستجو  جريان  اين  پشت  را  كه  گر  موضوعی  كرد. 

 ( 47: 1392)رک.زنديان،  .بعدها آن را انكار كردند گردانندگان جلسه،

سار نخل واليت« طی سخنانی  سايه( هنگام قرائت شعر »در 1356گرمارودي)موسوي

( تلقی  énoncéوار، نكاتی را بیان كرد كه در اصطالح تحلیل گفتمان نوعی اظهار )مقدمه

شوند.  ها و متونی است كه مدعی حقیقت و دانش تلقی میشود. اظهار آن دسته از بیانمی

 )رک..  نددهبندي بین عناصر گوناگون در يك گفتمان خاص ارجاع میو به نوعی مفصل

 ( 56: 1393میلز،

گرمارودي در گام نخست، خود را شاعري مذهبی و شیعی دانست و تشیع را  موسوي

اي از  بندي دوگانهكه او قائل به تقسیمساز براي خود عنوان كرد. ديگر آنعنصر هويت

عدي شهید در  تشیع بود؛ تشیع راستین در مقابل تشیع صفوي و ديلمی كه از »حجربن

گذرد و با علويان و سربداران و ديگرها می شود و از شهداي فخ،ها آغاز میاويهزمان مع

ها و ديگرها و ديگرها همچنان پويا و اگرچه هماره در اقلیت اما همیشه پرخون اإلسالمثقه

داشت خواهد  و  دارد  جريان  حماسه  پر  )موسوي.و  شیوه1356گرمارودي،  «  اين  ي  ( 

شده در گفتمانی بودند كه در  هاي كمابیش تثبیتكارا نشانهآش»اظهار« از مذهب تشیع،  

انجام    ي ارشاد،بندي ابتدايی آن توسط امثال شريعتی و مكتب حسینیه ها صورتآن سال 

بود و دال محوري آن مذهب تشیع بود. مذهبی كه در قامت يك مكتب )ايدئولوژي(  شده

:  1393)رک.قیصري،.  دادرسالت می  تنها معنی و جهت بلكه مسئولیت وبه پیروان خود نه

تلقی از مكتب به172 شدت كاركرد ايدئولوژيك و سیاسی داشت و بعدها در  ( چنین 

 جمهوري اسالمی زير بناي تفكر انقالبی و از اركان اساسی گفتمان نظام دينی شد. 
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 انقالب اسالمی و طرد غيريت سكوالر .6

 . تقابل و ستيز 1.6

مفهوم طرد در گفتمان را مطرح كرد. مفهوم  (،  1981»نظم گفتمان« )ي  میشل فوكو در مقاله 

كنند  هايی را وضع میطرد نوعی عمل گفتمانی است كه براساس آن، نهادها بايد و نبايد

توان تلقی كرد، محدود كنند. او در اين مقاله، انواع  گفت و آنچه دانش میتوانتا آنچه می

اول كرد؛  تبیین  را  طرد  رويهفرايندهاي  يعنی ین  بود؛  تابو  يا  منع  او،  نظر  از  طرد  ي 

ي طرد حول  دومین رويهها دشوار يا غیرممكن بود؛  ي آنهايی كه بحث دربارهموضوع

 شدند؛ نوعگرفت كه ديوانه يا غیرمنطقی و فاقد عقل تلقی میگفتمان كسانی شكل می

شود و حقیقی فرض میكند؛ يعنی تفكیك میان دانشی كه  سوم طرد را اظهار تعیین می

 (60- 59: 1393)رک.میلز، .شودمی دانشی كه غیرحقیقی يا باطل دانسته

ها از همان ابتداي پیروزي انقالب  ها و نیروهاي وابسته به آنرانی و طرد گفتمانحاشیه

صحنه  از  پهلويسم  گفتمان  حذف  با  شد.  آغاز  صريحی  شكل  اجتماعی، به  حیات    ي 

خردهگفتمان و  »اين  مان گفتها  گرفتند.  قرار  تخاصم  و  كشمكش  شرايط  در  ديگر  هاي 

كنند. در اين میان  سازي در میان خود میيابی شروع به غیريتها براي هويتگفتمانخرده

تري كه قابلیت دسترسی، مشروعیت و اعتبار بیشتري براي معناسازي  هاي قويگفتمان

رو، گفتمان انقالب اسالمی  نند. ازآنكتر را حذف و طرد میهاي ضعیفگفتمان  دارند،

بعد از فروپاشی گفتمان پهلويسم، تدريجاً غیرهاي خارجی و داخلی متفاوتی را شكل  

 (144: 1381« )سلطانی،.داد

كشمكش بهاين  حوزهها  به  خردهتدريج  از  گفتماني  جزئی  خود  كه  ادبی  هاي 

كالنگفتمان كشیدههاي  بودند  گف  تري  بین  اين  در  دچار  شد.  نیز  انقالب  شعر  تمان 

بندي  اي ناپیوسته در ساختار گفتمانی خود شد. صورتهاي شناختی« و توسعه»گسست

گراي جمهوري  سكوالر از شعر انقالب پس از پیروزي، در چالشی جدي با گفتمان اسالم

شده تمند، در معرض تهديد قرار گرفت. »برهه«هاي تثبیتعنوان يك »غیر« قدر به  اسالمی،

هاي سیال در انتظار  هاي مركزي به دال بار ديگر در جايگاه »عنصر« قرار گرفتند و دال يك
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بود. روشنفكرستیزي نیروهاي مذهبی  چیز را دگرگون كرده  معنا تبديل شدند. انقالب همه

هاي انقالب مشروطیت داشت. »در اين دوره شاعران  هاي سال ريشه در حوادث و اتفاق

دانستند و بسیاري از روشنفكران را بلندگوهاي غرب  هاي مردم می گويان توده سخن خود را  

هاي كسانی چون  هاي پیروزي انقالب اسالمی و نیز ديدگاه سال و استعمار. حوادث نخستین 

 ( 86:  1393« )روزبه، . بخشید احمد و شريعتی به اين تعارض و تقابل حرارت می آل 

انقالب   پیروزي  ابتداي  ساِل  روشنفكري  چند  جناح  نويسندگان  و  شاعران  براي 

افتاد و  كم از رواج میي آنان كمشدههاي سرگردانی و سردرگمی بود. مفاهیم تثبیت سال 

يافته و زبان انتظام  شده،هاي شعري تثبیترسید. فرمها و مفاهیم ديگري از راه میواژه

سازمان همهدهیمعانی  فروپاشیشده  و  تزلزل  معرض  در  مركزيت    وهمه  داشت.  قرار 

بودند كه به   نفس از راه رسیدهاندركارانی جوان و تازهبود و دستنهادي آنان فروپاشیده 

نگريستند و راه و روش آنان را مغاير با اهداف انقالب  ي شك و ترديد میآنان با ديده

و سخره   كردند. اينان شاعران گروه مقابل را به طعناسالمی و راه امام و امت تلقی می

كردند. سلمان  شان میكردند و در شعر خود به طرق مختلف مذمت»روشنفكر« خطاب می

ي ديگران« خواند و در خطاب به امام  ( در شعري آنان را »حنجره1365-1338)  هراتی

شان/  كشاند مرا/ ناسپاسینالند/ عجبا!/ به آتش میخمینی گفت: »چگونه از حضور تو می

با تو نبودند/ تو را نشنیدند/ تو را نخواندند/ از بدو بامداد/ كه    -گراني ديحنجره  –اينان  

( نیز در  1383-1335( حسن حسینی)218: 1390شروع لبخند بودي و آفتاب...« )هراتی، 

شعر »كبريت در قلمرو خورشید« احمد شاملو را به تندترين لحنی شماتت كرد و شعرهاي  

اند و پیام روشنی  واند كه از روي تفنن سروده شدههاي ديو و پري خي قصهاو را از مقوله

»با   عنوان  با  شاملو  احمد  معروف  شعر  به  همچنین  شعر  اين  در  ندارند.  مردم  براي 

( به تعريض اشاره كرد و آن را به دلیل تمسخر خلق انقالبی 653:  1381، )شاملو،2ها«چشم

 3»شاعركی وراج« خواند. ها« مورد شماتت قرار داد و شاملو رايا به تعبیر او »كاوه

اسالم نیروهاي  ارائه   گرا،درحقیقت  تازهبا  معانی  انقالبي  آشناي  مفاهیم  از  و   اي 

جامعه را قانع كردند    شناختی مذهب،ي معرفتكردن اين مفاهیم به اپیستمه يا حوزهوصل
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همان انقالب  در  مردم  عمومی  خواست  انقالب  كه  اسالمی  گفتمان  در  كه  بوده  چیزي 

اولیهم شعارهاي  از  انحراف  آن  از  غیر  چیزي  هر  و  شده  و  جسم  است  انقالب  ي 

ندارند، مفاهیم سازگاري  از  تلقی  نوع  اين  با  كه  هم  و  گروهی غرب  روشنفكرانی  زده 

مردم متفاوت است. ها با اكثريت  هاي آناند و مطالبه وابسته به دو اردوگاه شرق و غرب

است،    1357گرمارودي در هفده شهريور  ي موسويسرودهدر اين نمونه كه بخشی از  

عنوان نوعی مرگ مقدس و شهادتی  شدن يك زن چادري در تظاهرات ضدرژيم، بهكشته

  توأم با افتخار توصیف و ستايش شده است و در مقابل روشنفكران و شاعران اين طیف، 

ها  اند كه در كافهشده  افرادي بیگانه با مفاهیم مذهبی، مورد قبول اكثريت جامعه معرفی

در خصوص شعر و دردي،  آيند و با نوشیدن الكل و شادخواري از سر بیدورهم گرد می 

ي  كنند. شاعر، اين عمل روشنفكر مفروض را در مقابل صحنهموارد فنی آن اظهار نظر می

حماسی شهادت زنی چادري به تمسخر گرفته نفرت خود را از اين سبك زندگی نشان 

بازنمايی،دهدمی يا  اظهار  اين نوع  با  او  سازي  از شاعران روشنفكر غیريت  . درحقیقت 

عمل تعبیر و انتخاب طیف واژگانی منفی در چارچوب گفتمان خودي،  كرده و با سوء

نیز با  رانی را انجام میطرد و حاشیه دهد. وضعیتی كه در بین شاعران ديگر اين طیف 

 همین شدت و حدت پی گرفته شد: 

اند/ او،/  هم اكنون كه نعش تو را به ناكجا برده   / :بر او ببخش خواهرم/ روشنفكر است ... 

توي  با شعر هفت   / !كند نوشد؛/ و مرگ تو را تحلیل علمی می اي نشسته ودكا می در كافه 

خواند/ اما/ بیش از خواندن/ و پیش از  سرايد/ و می اي می پرابهام/ در سوگ هم، مرثیه 

 ي خود غرق است؛/ چنانكه در ودكا/ و مستمعان/ ودن/ در سروده خواندن/ و از تو سر 

پیش از شنیدن/ و بیش از شنیدن/ و از تو گفتن/ خواهرم؛/ شاعر    / -دهند كه گوش فرامی 

در بند دوم، ايماژت هنگامه   / :ها كه ودكا را كنند/ و شعر را/ با همان واژه را تحسین می 

هايش  یو! يك بطري ديگر از همان خوب مس _زبانت به استقالل رسیده است/     / !بود 

 ( 4- 2:  1358  گرمارودي،   )موسوي .  بیاور/ ودكاي پريشب هنگامه بود! ...  
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در مقابل شاعران روشنفكر هم به هر روشی اين گفتمان تازه را كه از نظر آنان مرتجعانه  

كردند.  می هاي خود به شديدترين وجهی نقد و انكار  و ضد آزادي بود، در شعرها و نوشته 

گرايان را دريافته بودند و  رفته تفوق و برتري گفتمانی اسالم برخی از اين شاعران كه رفته 

يافتند، با خشم و صراحت بیشتر مخالفت  ترين موقعیت ممكن می گفتمان خود را در ضعیف 

مان  ي ه كردند و اين انقالبیون به مسندنشسته را نیز در زمره خود را با حاكمان تازه بیان می 

قلمداد می  امري مستمر می حاكمان طاغوت  را  مبارزه  اسماعیل خويی در  كردند و  ديدند. 

گفته   است،   ي آزاد چاپ شده ي انديشه در مجله  1358شعري از همین موضع كه در اسفند 

هراسید/  می اگر چه نه بسیاري، باري،  ها،  تر بود/ اما/ از نام بود: »ديروز دشمن اگر چه دشمن 

سپر/  به سود علم و هنر بود/ ديروز در جنگ/ با ننگ/ هر نام يك سپر بود/ اما امروز/ بی   و اين 

ي چنگیز و  آمیزگان تخمه - فرهنگ/  آور بود:/ زيرا/ اين فاتحان بی توان رزم تر می انگار آسان 

درمان خويش/ يكجا/ هرچه نام را نیز  خواهند/ در گلشن شرارت بی می   / - دودمان ابوجهل 

 ( 33:  1359  )خويی،   . ها كه ننگ بشر بود ./ با آنچه بسوزانند 

 

 . فروپاشی هژمونی   2.6

اين موضوع كه روشنفكران چه نقشی در انقالب اسالمی داشتند و نسبت آنان با انقالب  

اي بود از تالش  و نظام مستقر چیست بحث محافل روشنفكري هم بوده است و اين نشانه

اي كه  تمان روشنفكران در انقالب اسالمی. نكتهسازي از گفگفتمان رقیب براي غیريت

در شهريور    كتاب جمعهباقر پرهام در ابتداي نشست »روشنفكران و انقالب« منتشرشده در  

اشارهبه  1358 بدان  بحث  مدخل  »خیلیعنوان  بود.  روشنفكران  كرده  كه  معتقدند  ها 

اند و حداكثر كاري كه  ها خواب بودهي انقالب راه افتاده و ايناند. قافلهكاري نكردههیچ

گويند كه روشنفكران نقش مخرب  اند و میاند. حتی برخی گفتهاند دنبالش راه افتادهكرده

 ( 2: 1358،«روشنفكران و انقالب»زده و بقیه قضايا....« )اند. همان روشنفكر غربداشته

هايی كه در اختیار داشتند از طريق  و رسانه  شاعران جناح روشنفكري در مطبوعات 

كردند ضمن حفظ ها تالش میها، شعرها و گزارشها، يادداشتمصاحبه  ها،انتشار مقاله
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بندي نهايی مفاهیم انقالب را  در جايگاه و موقع گفتمانی خود، ابتكار عمل در صورت

ها با حاكمیت بیش از  ني آرفتند فاصله تر میانحصار خود نگه دارند؛ ولی هرچه پیش

ترين اقدام كانون نويسندگان براي ايجاد تفاهم با نیروهاي مذهبی  شد. مهمپیش آشكار می

خمینی  درخواست ديدار با امامي پس از انقالب،  و ايفاي نقش مؤثر فرهنگی در جامعه

پرهام،  انجام شد و سیمین دانشور، محمد قاضی، باقر    1357بود. اين ديدار در اول اسفند  

غالمحسین ساعدي، شیخ مصطفی رهنما، منوچهر هزارخانی، سیاوش كسرايی، نعمت  

میرزازاده، جمال میرصادقی، فريدون تنكابنی، اسماعیل خويی، محمدعلی سپانلو، محمد  

و   فرد  اسفنديار  فرياد،  فريدون  پورجعفر، محمد مختاري،  بزرگ  مجابی،  يلفانی، جواد 

اين نويسندگان در اين  ي  ترين خواست و مطالبهتند. مهمجالل سرافراز در آن حضور داش

مبارزه بیجلسه،  در عرصهي  اختناق  و  سانسور  با  تضمین امان  و  ادبیات  و  فرهنگ  ي 

خواه ايران همچنان با هرگونه  آزادي انديشه بود. »وظیفه ماست كه همگام با ملت آزادي

داري واثق  رجاء  كنیم.  مبارزه  فكري  اختناق  و  آن سانسور  از حمايت  راه  اين  در  كه  م 

اسفند( اين گروه،   1:  1357،  »از قلم در راه آزادي...«« ).برخوردار خواهیم بودحضرت  

ترين مطالبه  عنوان مهمهاي مركزي گفتمان سكوالر در انقالب بود، به آزادي را كه از دال 

هاي  شان در سال ي مواضع انقالبیانتظار داشتند به پشتوانه خود مطرح كردند و  و خواست  

-رهبر بالمنازع انقالب را به دست بیاورند؛ اما امام  خمینی،تأيید و حمايت امام  مبارزه،

نه  نويسندگان،  انتظار  برخالف  كه  كرد  گوشزد  را  نكاتی  پاسخ  در  رهبري  خمینی  تنها 

  خواست تا در بستر فرهنگی برد، بلكه از آنان میفرهنگی و هژمونیك آنان را زير سؤال می

در راستاي اهداف نظام برخاسته از انقالب،    اي كه انقالب اسالمی تعیین خواهد كرد،تازه

تكلیف   االن  نويسندگان  »آقايان! شما  تازه شوند:  نظام  فرهنگی  كارگزار  و  بردارند  گام 

تر قلم شما را شكستند، االن قلم شما باز است لكن  هست. پیش تان  بسیار بزرگی بر عهده

بینید، تمامشان  م در راه آزادي ملت، در راه تعالیم اسالمی بكنید. اين ملت كه می استفاده از قل 

زير بیرق اسالم است كه وحدت پیدا كردند. اگر نبود قضیه وحدت اسالمی، ممكن نبود  

 « )همان( . ها اجتماع اين 
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كشیدن جايگاه نهادي كانون نويسندگان )با  خمینی در اين سخنان ضمن به چالش امام

اي  حذف نام كانون و خاستگاه صنفی نويسندگان در سخنان خود( مرجعیت تازه  طرد و

هاي انقالب از قبیل آزادي و مردم معرفی كردند كه در وجود بندي نشانهبراي صورت

اي تازه است كه به جاي مردم  رهبري انقالب مجسم شده بود. در كالم او ملت نشانه

گفتمان بیشتر آشكار شود. همچنین ايشان آزادي   ي اسالمیشده است تا صبغهكارگرفته به

صورت مقید مطرح كردند؛ آزادي قلم به خاطر ملت و نشر تعالیم اسالمی دو حدي  را به  

بود كه امام براي نويسندگان تعیین كردند. بدين ترتیب، رهبر انقالب دال مركزي گفتمان  

ار داد و به آنان تكلیف كرد تا  خود، يعنی اسالم را در مقابل آزادي مد نظر نويسندگان قر

بندي مجدد كنند. در اينجا  برداشت خود از آزادي را در چارچوب چنین گفتمانی صورت

تدريج  ي گفتمان سكوالر وارد عمل شد و بهصراحت علیه حوزهگونگی بهي گفتمانحوزه

ي  جامعه  مدت مرجعیت اين گفتمان را دراي را به آن تزريق كرد و در كوتاهمفاهیم تازه

 پساانقالبی ايران دستخوش تزلزل آشكاري كرد. 

توانند با تغییر  كردند میگرا كه فكر میديگر گروهی از شاعران عمدتاً چپدر اقدامی  

باشند،  استراتژي و همكاري با خواست حاكمیت، همچنان ابتكار عمل را در دست داشته  

اندازي كردند. از كانون نويسندگان جدا شدند و تشكیالتی ديگر را براي فعالیت خود راه

الف اين گروه با ديگر اعضاي كانون نويسندگان بر سر  اساس اين و با توجه به اخت بر

وشش تن از نويسندگان  ، بیش از سی1358در سال 4گراتن از نويسندگان چپاخراج پنج

جمعی استعفا كردند. اين افراد  نزديك به حزب توده يا عضو اين حزب به صورت دسته

ه نام »شوراي نويسندگان پس از جدايی و استعفا از كانون نويسندگان، مركزي ديگر را ب 

محمد زهري،  ثالث،  و هنرمندان« تأسیس كردند. شاعران و نويسندگانی چون مهدي اخوان

ناصر ايرانی، محمد    پور،امیرحسین آريان  آبادي،جعفركوش  احسان طبري، هوشنگ ابتهاج،

د. اين  ي افراد مستعفی كانون بودنغالمحسین متین و... از جمله  محمد قاضی،  خلیلی،

می سعی  كه  اسالمگروه  گفتمان  به  را  خود  گفتمان سكوالر  در  كردند  همكاري  و  گرا 

كنند، نزديك  مشترک  اصول  حاشیه  چارچوب  به  و  نگران طرد  چیز  هر  از  راندن  بیش 
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خواستند نقشی تازه و نیروهاي خود از جريان غالب ادبی كشور بودند؛ بنابراين آنان می

ي  يف كنند. ناصر پورقمی از نويسندگان اين گروه، در مقالهكاركردي نو براي خود تعر

بن و  ايران  شمارهبست»هنرمندان  در  كنونی«  مجله هاي  اول  و  ي  هنرمندان  شوراي  ي 

بود، بست براي هنر خوانده حلی براي عبور از آنچه خود بننويسندگان، در پی يافتن راه

ر فضاي اجتماعی با آن چیزي كه در  هاي اساسی دبرآمد. او با اذعان به وجود تفاوت

می وضع  اين  داليل  توجیه  در  بوده،  هنرمندان  و  روشنفكران  از  تصور  »بسیاري  گويد: 

ناهماهنگی و    بودن شرايط تازه،هايی كه اكنون در پیش داريم ناشی از نامأنوسدشواري

ضاع و احوال  ناهمگونی معیارهاي متعارف ما با شرايط تازه و درنتیجه طرز تلقی ما از او

:  1359« )پورقمی، .اي است كه در برابرمان گشوده استتازه و برخورد ما با قلمرو تازه

شدن  ي رقیق، نامأنوس يا نامتعارف و غیرمنتظره باشد، خود نشانهكه شرايط تازهاين  (13

ي مردم بود. درحقیقت روشنفكران از  ها در گفتمان روشنفكران براي عامهمعناي نشانه

آنجام گفتمان  بلكه  بودند؛  نگرفته  فاصله  اندازهعه  به  بود  نتوانسته  گفتمان ها  ي 

گرفتن گفتمان رقیب و كمها با دستاقبال عمومی را به خود جلب كند. آنگرايان،  اسالم

غفلت از بازسازي معانی در شرايط پساانقالبی، رقابت معنا را به روحانیت و نويسندگان  

 بودند.باخته و شاعران هوادار آنان 

 

 . حذف و طرد 3.6

ماندن در صحنه، باب گفتگو با حاكمیت  ها، روشنفكران انقالبی براي باقیدر آخرين تالش

حاكمیت انقالبی نگاري باز كردند؛ هرچند آن هم در پی فراخوانی بود كه  را از طريق نامه

قالب هماهنگ شوند. در ي انبود تا به درياي ملت بپیوندند و با شرايط تازه از آنان كرده

جمهور وقت به شاعران و نويسندگان براي  به دنبال فراخوان تلويزيونی رئیس  1360سال  

فشانی نیروهاي  میهنی و شرعی خود در بازنمايی هنري ايثار و جان  انجام تكلیف ملی،

شوراي نويسندگان نیز فرصت را غنیمت    انقالب در مصاف با دشمنان داخلی و خارجی، 

جمهور آغاز كرد. اين  مكاتباتی را با مشاور فرهنگی رئیس  ه در پاسخ به اين دعوت،شمرد
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ها را غالمحسین متین عضو شوراي نويسندگان و هنرمندان نوشته بود كه چند ماه  نامه

 ( منتشر شدند.  6ي ، شماره1361، )بهار شوراي نويسندگان و هنرمندان يبعد در مجله 

مقام دفاع از خود براي رفع اتهام سكوت در قبال حوادث    در اين نامه روشنفكران در

هاي مؤثر خود در  ها ضمن رد اين ادعا از اشعار و نوشتهپس از انقالب برآمده بودند. آن

جهت حفظ دستاوردهاي انقالب نوشتند: »من و دوستان شاعرم چه در جريان انقالب و  

ان خود را دربست در اختیار  نخستین شاعرانی بوديم كه دل و جچه پس از پیروزي،  

ام براي  آمادهزدم »كه من خطاب به امام فرياد میانقالب و رهبري آن قرار داديم. وقتی 

روزنامه   -شهادت« در  پیش  دو سال  كه  با همین عنوان چاپ شد، شعري  اطالعات    ي 

سرود كه »سیاوش كسرايی« سرودهاي انقالبی خود را از جمله »ژاله خون شد« میوقتی

به میهن خوشامد میو ورود پیامبرگونه  يا زمانی كه »سايه«گفت  ي امام را  آفتاب  و  ي 

آبادي« انقالب را همراه با تالوت  ديد و يا »كوشسعادت را بر بام ايران در حال دمیدن می

يك از اين شاعران نوپايی كه  هیچ  كرد،می  هاي جلو دانشگاه ترسیمكالم خدا و بحث

  - كنندها را بزرگ میعمد در مطبوعات نام آنخطر قد بلند كرده و بهايط بیدر شر  امروزه،

( تقابل شاعران يادشده در اين نامه با شاعران جديدي  12:  1361« )متین،.وجود نداشتند

دهد كه شاعران جريان  میكنند«، نشان  كه به اعتقاد نويسنده »عمداً نامشان را بزرگ می 

نوع روابط  به قدرت حاكم بر گفتمان شعر انقالب شده   روشنفكري متوجه  سبب  همین اند؛ 

به دامان مقامات رسمی حكومت شدند. امري  تر در اين عرصه دست  براي ايفاي نقشی فعال 

جايی نبرد. غفاري در اين  كه البته با توفیق همراه نبود و با پاسخ سرد طرف مقابل عماًل راه به 

كند. شاعران واقعی از نظر او شاعران  ان تقلبی ياد می نامه از شاعران واقعی در مقابل شاعر 

اند،  گويد كه شاعران واقعی خاموش نیستند و فرياد رساي انقالب اند. او می جناح روشنفكري 

صراحت از عمل طرد و حذف  اند. او در اين نامه به ها خاموش كنند كه آن اي وانمود می اما عده 

گی و شاعران گروه مقابل ياد كرد و نوشت: »ما  شاعران روشنفكر از سوي نهادهاي فرهن 

هاي  راجع به دالوري   راجع به جنگ، گويیم. راجع به انقالب، راجع به امام،  فعاالنه شعر می 

كنند... ما  فرستیم ولی چاپ نمی نظیر نیروهاي مسلح مدافع انقالب و براي مطبوعات می بی 
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هاي مختلف ايزوله  متأسفانه ما را به بهانه انديش هم كه باشیم ـ باز مسلمانیم... ولی  ديگر 

جمهور به اين نامه حاوي نكات مهمی است  ( پاسخ مشاور فرهنگی رئیس 13« )همان: . كنند می 

ترين نكته،  دهد. مهم می   گونگی را در شعر انقالب نشان ي گفتمان كه فرايند طرد معنا و حوزه 

ي  سروده شناختی بر شعر »بهار ظفر«  زيبايی انتقادي بود كه اين مقام فرهنگی از منظري فنی و  

نامه ذكر شده بود  عنوان شاهد مدعا در ضمیمه غفاري كه به  او گفت كه    - ي  وارد آورد. 

كه  هاي شعر دوران خفقان و استبداد است. درحالی »فضاي استعاري و توسل به كنايه از ويژگی 

 ايد كه: در شعر بهار ظفر گفته 

 تا آن زمان كه صبح شود اين شب سیاه   دم تا سپیدهرزم تو را ادامه دهم  

»كدام »شب»كدام سپیده و  درحالی  دم«  تودهسیاه«؟  میلیونی جامعه،  كه  حضور  هاي 

ها دم  شاعر آنبینند،  كنند و طلوع فجر را میدم يك انقالب خونین را احساس میسپیده

همه با شاعر زمان  دمی كه اينزند. چه انتظاري بايد داشت از مراز »اين شب سیاه« می

ي چنین شعري چه بازتابی خواهد  خود از جهت بینش سیاسی اختالف دارند؟ و عرضه 

داند كه تولید معنا كلید تثبیت مناسبات قدرت است. با  ( او خوب می15داشت؟« )همان:

شوند.  داده می  تولید معنا مناسبات قدرت براي جامعه طبیعی و مطابق عقل سلیم جلوه

سلطه  براي  است  طبیعی  گرفت.  پس  كنترل  در  را  معنا  تولید  امر  بايد  خود  گفتمان  ي 

دهد...« جا بگويم كه كسی دستور و سفارش سرودن شعر به شاعر نداده است و نمی»همین

كند: »نه آقاي متین! شاعر مردم  تري همین نكته را بیان می)همان(؛ اما در ادامه به لحن تند

باشد   دانسته  آتشمحاصره  كه جنگ،بايد  اقتصادي،  و  افروزيي  دشمنان خارجی  هاي 

انديشهتوطئه در  داخلی  منافقین  و  مفسدين  مردم سرزمینش خرابی خزانهاي  زدگی  ي 

بهار دمیده است و تفاوت است بین خزان و دست تطاول    نیست؛ چراكه در باور مردم،

  و هرآن دست كه جز اين بخواهد، بهار قطعاً دمیده است  گلچینان بهار. در باور مردم،  

 ( 16همان:« ).هاي زمانه است كه بريده بادلهبابی دست

گفته هیچآمد،  چنانكه  گفتمانی  كه  ساختارهاي  معنی  اين  به  نیستند  ثابت  گاه 

نفع يك معناي خاص طرد كند.  تواند همهگاه نمیساختاربندي هیچ به  ابعاد معنا را  ي 
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گفتمانی   از مفصلهمواره ممكن است  ديگر  نوعی  تضعیف شود. از طرف  معنا،  بندي 

ها نیز ناظر به همین وجه از خاصیت گفتمان است. در اينجا  ها و نشانهمفهوم سیالیت دال 

هاله در  را  مفاهیم  هرچند  استعاري  مطرحفضاي  ابهام  از  نوع  می  اي  نیست  قادر  كند، 

درستی به آن توجه  ود كه منتقد بهاي ببندي متفاوت شاعر را كتمان كند و اين نكتهمفصل

توجه است، تأكید بسیار مشاور فرهنگی  ي ديگري كه در اين پاسخ قابلكرده بود. نكته

كه چه ي مردم و قاطعیت لحن او در بیان خواست آنان است. اينجمهور بر واژهرئیس

نیابت از گروه به  نیز امري گفتمانی است. در تح كسی  لیل  هاي اجتماعی سخن بگويد 

و    گفتمان، گروه زمانی وجود خواهد داشت كه در گفتمان ساخته شود؛ درواقع گروه 

شوند. اين موضوع مستلزم آن است كه كسی يا جماعتی  نمايندگی در يك آن ساخته می

  به نقل يورگنسن و فیلیپس،   ،1993)رک.الكلو و موف  .به نیابت از گروه سخن بگويند 

كند و  ي هژمونیك میت در قالب يك نهاد رسمی مداخله( در اينجا نیز حكوم 87: 1389

گفتن از  دهد تا حق سخناي از مردم و مفاهیم مرتبط با آن به دست میبندي ويژهمفصل

شود تا تخاصم بر سر معنا را  ي هژمونیك انجام میجانب آنان را به دست بیاورد. مداخله 

 ینی كند.  به نفع وضوح و رفع ابهام خاتمه دهد و گفتمان را ع

جمهور خواست تا خود و جريان  اي ديگر ملتمسانه از رئیسغالمحسین متین در نامه

اي به اين منوال كه  شوند: »گاليه  ي شعر انقالب به متن حادثه كشاندهمتبوعش از حاشیه

زندان و نبرد خونین پنهان و آشكار با رژيم    پیگرد،  كه عمري را در محرومیت،به ما هم  

ثمررساندن انقالب  ايم و سهم خود را در حد امكان خويش در بههلوي گذراندهمنفور پ 

نه در   آن را در بطن انقالب عرضه نمايیم، اگر هنري داريم،اجازه بفرمايید، ايم، ادا نموده

اي عبث در گونهي آن... ما اين احساس دردناک را متأسفانه داريم كه جبراً و بهحاشیه 

كه تمامی وجودمان در تسخیر عشق آتشین اين  درحالیايم؛  قرارگرفتهي انقالب  حاشیه 

( حتی چنین درخواستی هم مورد عنايت  18:  1361« )متین،.دوران تاريخی بزرگ است

ي متن و حاشیه، »مردم« عنوان شد؛ و شاعران  كنندهقرار نگرفت و در پاسخ، قدرت تعیین

رفی شدند: درنهايت در انتهاي پاسخ مشاور  روشنفكر تلويحاً شاعرانی بريده از مردم مع
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به جبهه فرهنگی رئیس را  تیر خالص  اينجمهور  گونه شلیك شد: ي شاعران سكوالر 

تر و  گرم  هاي سرد زمستان،»تحقیق كنید و دريابید كه چرا مراسم دعاي كمیل در شب

( اين  22ن:« )هما.شودي شاعران برگزار شده و میهاي شعر همهتر از تمام شبپرفروغ

ي شئون فرهنگی جامعه از نظر حاكمیت  پاسخ از يك طرف اهمیت مذهب را در همه

داد و از سوي ديگر خواست حاكمیت تازه و پسند آنان را در  جمهوري اسالمی نشان می

تنها  كرد. از نظر آنان اسالم و شعائر مذهبی نهخصوص محتواي شعر انقالبی آشكار می

بلكه خواست عمومی مردم نیز   مؤمن به مبانی انقالب اسالمی،ي الهام شاعران سرچشمه

 گرا بر هر نوع گفتمان انقالبی ديگر بود. ي تفوق گفتمان انقالب اسالمبود و اين به منزله

 

 گيری نتيجه. 7

كنندگان  شعر انقالب اسالمی حاصل تحول بزرگ اجتماعی و درک عامالن و مشاركت

بندي  دگرگونی و تغییر است. گفتمان شعر متعهد محصول صورتاين تحول از ماهیت  

ي اجتماعی در بستري تاريخی بود و جريان روشنفكري سكوالر از مفهوم تعهد و مبارزه

ابتداي شكل از  انقالب  اواخر دههگفتمان شعر  در  تحركات اجتماعی  ي چهل و  گیري 

ها  راسی و مفاهیم وابسته به آن ي پنجاه زير تأثیر آن و حول محور دال آزادي و دموك دهه 

بندي شد و تا پیروزي انقالب اسالمی براساس همان تفسیر و تلقی پیش آمد. هرچند  مفصل 

تأثیر جريان روشنفكري  گفتمان در دل اين جريان بزرگ شعري خرده  هاي مذهبی نیز زير 

أثیر گفتمان  تدريج شكل گرفت. پس از انقالب زير ت دينی و همچنین روحانیت مبارز شیعه به 

كه  طوري خمینی، شعر انقالب نیز دچار دگرديسی و تحولی بنیادين شد به گراي امام اسالم 

عنوان گفتماِن غیر، اين جريان توانست  رفته از جريان شعر روشنفكري قطع تعلق كرد و به رفته 

آزادي،    ، عدالت ي به آن مانند مردم،  هاي وابسته بندي ديگري از مفهوم انقالب و نشانه صورت 

گیري نظام جمهوري اسالمی  هاي نخستین شكل اسالم و... ارائه كند. اين جريان در همان سال 

ي هژمونیك دولت انقالبی توانست طرد و حذف گفتمان شعر روشنفكري را تسريع  با مداخله 
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ي  ها و اهداف تازه عنوان گفتمان مشروع و غالب شعر انقالب در خدمت آرمان ببخشد و به 

 رفته به گفتمانی عینی تبديل شود.  و رفته  ب قرار بگیرد انقال 
 

 ها يادداشت

از نظريه 1 انتقادي گفتمان،. فركالف  ي زبانی و)با  نهاد اجتماعی را يك جامعه  پردازان تحلیل 

طور گفتمانی و ايدئولوژيك شكل  داند كه فاعالن خود را بهي ايدئولوژيك میبسط معنی( جامعه

 ( 48: 1389)رک.فركالف،.كندهاي خود مقید میآنان را به قواعد و چارچوبدهد و می

 منتشر شده است.  1346. اين شعر در سال 2

است: »... اي بامداد/  پروا به احمد شاملو تاخته. حسن حسینی در اين شعر با زبانی تند و بی3

كاوه كرده  ماردوشاي  در عصر  را/  زمان  در  /-هاي  اينك  قلمداد/  طلیعه  ياوه  خونبار/  اين  ي 

هاي گوش/ برون آر/ زيرا به رغم باور تو/ ديري است/  هاي تجاهل را/ از دخمهموش  انگشت 

 (48: 1386« )حسینی،.سوزدبر آسمان شهر/ فانوس سرخ صاعقه/ می

 آذين، هوشنگ ابتهاج، كسرايی، تنكابنی و برومند بودند.. پنج شاعر اخراجی از كانون نويسندگان ، به 4
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 ي آزاد،انديشهي چنگیز و دودمان ابوجهل«.   (. »آمیزگان تخمه 1359.)ـــــــــــــــ
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 14- 2صص
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 تهران: ثالث.  بیستم.

هامبورگ: بنیاد داريوش همايون براي مطالعات    بازخوانی ده شب.(.  1392زنديان، ماندانا.)

 خواهی.مشروطه

 تهران : روز. صداي میرا. (. 1347پور، سعید.)سلطان

 نا.جا، بی. بیاز كشتارگاه(. 1356.)______________

گفتمان و زبان؛ ساز و كارهاي قدرت در جمهوري  قدرت،(.  1381اصغر.)علی  سلطانی،

 تهران: نی.  اسالمی.

 تهران: زمانه و نگاه.  مجموعه آثار؛ دفتر يكم: شعرها.(. 1381احمد.)شاملو، 

محمدرضاشفیعی زمزمهآيینه(  1376).  كدكنی،  شعر:  دفتر  )هفت  صداها  براي  ها،  اي 
باغهاي نیشابور، مثل درخت در شب باران، از بودن زبان برگ، دركوچهشبخوانی، از  

 . تهران: سخن .و سرودن، بوي جوي مولیان(

 تهران: مركز. تاريخ تحلیلی شعر نو.(. 1377لنگرودي، محمدتقی.)شمس
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بانگ؛ ط(.  1393اهلل.)قدرت  طاهري، هاي شعري  بندي، نقد و تحلیل جريانبقهبانگ در 
 تهران: علمی.  . 1380تا   1357معاصر ايران از  

گروه مترجمان، تهران: وزارت فرهنگ    تحلیل انتقادي گفتمان.(.  1389فركالف، نورمن.)

 ها.و ارشاد اسالمی دفتر مطالعات و توسعه رسانه

علی.) ايدئولوژيك«.   1373قیصري،  ادب  »نقد  شماره12سال    ،نامهايران(.  بنیاد 2ي  ،   ،

 .258-233مطالعات ايران؛ نیويورک، صص 

ـ  ( »روشنفكران ايران در قرن بیستم؛ از مشروطیت تا پايان سلطنت«،  1393)  ـــــــــــ

 ي محمد دهقانی، تهران: هرمس ترجمه

  .تهران: مازيار .( »از قرق تا خروسخوان«1357) كسرايی، سیاوش.

 . تهران: كتاب نادر.به سرخی آتش به طعم دود(. 1380) ــــــــــــــــ

 تهران: نیل   .خان«( »برخیز كوچك1348). آبادي، جعفركوش

ها. به كوشش مجید  عرها و مقالهي بیدار؛ از مجموعه ش( بیشه1377خسرو. )  گلسرخی،

 روشنگر، تهران: مرواريد  

شانتال.)   موف،  ارنستو؛  و  1393الكالو،  »هژمونی  سوي  (  به  سوسیالیستی:  استراتژي 

 محمد رضايی، تهران: ثالث  يهسیاست دموكراتیك راديكال«، ترجم

ايران«1361غالمحسین.)  متین، امروز  هنر  و  شعر  پیرامون  نامه  »چهار  شوراي    .(. 
 . 22- 10صص   ،6دفتر  ، نويسندگان و هنرمندان ايران

 ي انديشه و هنر اسالمی.تهران: حوزه  رجعت سرخ ستاره.(. 1360دامغانی، علی.)معلم

 . تهران: رز.عبور(. 1349.)گرمارودي، علیموسوي

هاي شعر انستیتو  (. »شعرخوانی در شب1356، )نويسنده و گوينده(. )______________

 ودو مهرماه. ، شب پنجم، بیستنوار صوتیگوته«. 

 . تهران: رواق.سرود رگبار(. 1357.)______________

 . تهران : راه امام.در فصل مردن سرخ(. 1358.)______________

 تهران: رز  .( »سحوري«1349) .میرزازاده، نعمت
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سارا.) ترجمهگفتمان(.  1393میلز،  مؤسسه .  نرگس  ي  نظر  زير  انديشه  ممتد  خط  ي 

 تهران: نشانه.  ،لیحسن

 دفتر شعر جوان. . تهران: مجموعه كامل شعرهاي سلمان هراتی(. 1390هراتی، سلمان. )

لوئیز.) فیلیپس،  ماريان؛  گفتمان.(.  1391يورگنسن،  تحلیل  در  و روش  ي  ترجمه  نظريه 

 جلیلی، تهران: نی. هادي 
 

 


