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تثبیتشدهي سكوالر و طرد آن بود .درنتیجهي اين كشمكش ،شعر انقالب با مداخلهي
هژمونیك نهاد سیاسی برآمده از انقالب ،صورتبندي تازهاي به خود پذيرفت .اين جريان
متفاوت نوعی از شعر سیاسی را بهوجودآورد ،كه شعر انقالب اسالمی خوانده میشود.

واژههای کليدی :شعر انقالب ،تحلیل گفتمان ،گفتمان ادبی سكوالر ،گفتمان ادبی اسالمگرا،
نزاع گفتمانی.

 .1مقدمه
دگرگونی و تحول در عالم ادبیات است كه نگارش تاريخ ادبیات را ممكن و موجه
میسازد .ذات تحول و دگرگونی نیز بر مبناي تعارض و تقابل شكل میگیرد .در رويكرد
تحلیل گفتمان ،نزاع و تخاصم در حوزهي گفتمانها شكل میگیرد و ادبیات خود تابعی
از گفتمان است .گفتمانها علیرغم طبیعیشدگی ،آنچنانكه میپنداريم دائمی نیستند؛
بلكه در جدالی همیشگی متحول میشوند و حتی دستخوش تغییرات بنیادين میشوند.
اين تحول برخالف نگاه لیبرالی به انديشهي بشري است كه معتقد به پیشرفت و توسعهي
صرف تاريخ است و همچنین برخالف نظر ماركسیستها است كه حركت تاريخ را
مجموعهاي از تضادهاي طبقاتی میدانند كه در نهايت به برابري و عدالت بیشتر منجر
میشود .از نظر فوكو تاريخ ناپیوسته است و «هیچ روايت بههمپیوستهاي وجود ندارد كه
بتوان زيربناي تاريخ دانست و اصالً پیوستگی در كار نیست( ».میلز)37-36 :1393،
شعر انقالب بهزعم ما يك كلیت واحد و منسجم نیست كه بتوان آن را زير يك عنوان و
يك گفتمان خاص مطالعه كرد .ازآنجاكه گروههاي زيادي از طیفهاي مختلف سیاسی در
ماجراي انقالب نقشآفرينی كردهاند ،بالتبع شعر انقالب نیز متأثر از فضاي چندصدايی
سالهاي پیش و پس از انقالب است .تكثر صداها محصول تكثر گفتمانهاست .شعر انقالب
از میان هیاهو و درگیريهاي گفتمانی بالیده و رشد كرده است .بااينحال طبیعی است كه در
زمانهي تخاصم گفتمانها ،آنكه از مشروعیت و مقبولیت و قدرت بیشتري برخوردار میشود،
بتواند بقیهي صداها را طرد ،حذف يا در خود مستحیل كند .بر اين اساس ،آنچه امروزه به نام
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شعر انقالب اسالمی مرسوم و رايج است ،اغلب آن تلقی از شعر انقالب است كه از میانهي
منازعات و كشمكشهاي گفتمانی سالهاي  1357تا  1360پیروز بیرون آمده است و توانسته
قرائت خود از مفاهیم كلیدي انقالب را در يك نظام انديشگی منسجم صورتبندي و عرضه
كند .در اين پژوهش میان دو اصطالح شعر انقالب و شعر انقالب اسالمی تفكیك قائل
شدهايم .براساس اين تفكیك ،شعر انقالب شعري است كه موضوع آن مبارزه با نظام مستقر
و اعتراض به رژيم شاهنشاهی در ابعاد مختلف و با ايدئولوژي و جهتگیريهاي گوناگون
باشد .بدينترتیب ،شعر انقالب مفهومی كلیتر از شعر انقالب اسالمی و درواقع گفتمانی عام
است كه در نهايت شعر انقالب اسالمی از درون آن سر برمیآورد .از لحاظ زمانی اين نوع
از شعر ،از دههي چهل آغاز میشود و تا پايان دههي پنجاه و تثبیت جمهوري اسالمی ادامه
دارد .پژوهش حاضر بر آن است تا به پرسشهاي زير پاسخ دهد:
 .1كدام گفتمانهاي متقابل در حوزهي شعر انقالب قابل تشخیصاند؟
 .2در هركدام از اين گفتمانها چه نظام معنايی تثبیت و برجسته میشود و كدام معناها
حذف و طرد میشود؟
 .3شیوههاي مختلف طرد و به حاشیهرانی اين گفتمانها چگونه است؟
 .4در اين گفتمانها چه گروهها و هويتهايی برساخته میشوند؟
.2پيشينهی پژوهش
آنچه ما در اين پژوهش زير عنوان شعر انقالب آوردهايم ،به عناوينی گوناگون در كتابها
و مقاله هاي ديگر و با رويكردهاي مختلف بررسی شده است .شمسلنگرودي در جلد
چهارم تاريخ تحلیلی شعر نو( ،)1377ضمن بررسی تحولهاي ادبی سالهاي  1349تا
 ،1357روند شكل گیري و رشد شعر انقالبی و همچنین جريان تعهد در شعر فارسی را
بررسی كرده و جريانهاي ادبی ريز و درشت را معرفی كرده است .پژوهش او در عین
گستردگی و دقت در ذكر جزئیات فراوان و همچنین ذكر برخی حوادث سیاسی و
اجتماعی مؤثر ،فاقد نگاه گفتمانشناسانه است .او تحولهاي اجتماعی و سیاسی را به
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عنوان علت برخی تحولهاي ادبی ذكر كرده است و به روابط متقابل درون گفتمان ادبی
نپرداخته است .چشم انداز شعر معاصر ايران( ،)1383كتابی است كه با رويكردي
تاريخادبیاتی تحولهاي شعري ايران را از دورهي مشروطه تا سقوط سلطنت بررسی كرده
است .در اين كتاب كه به شیوهي روشمند مباحث انتقادي ،تحلیلی و سبكشناسانه در
بستري تاريخی ارائه شده است ،بخشی هم به رابطهي متن و فرامتن اختصاص يافته كه
ناظر به وجوه گفتمانشناسانه تواند بود .نويسنده خود در يادداشتی كه بر تحرير دوم
كتاب نوشته است ،اذعان داشته كه نگاه او به رابطهي متن و فرامتن علی -معلولی بوده
است ولی در تحرير دوم اين رابطه را تناظري ديده است(.رک.زرقانی )12 :1394،اين
تغییر نگرش طبیعتا ماهیت كتاب را به تاريخادبیاتی مدرن ،نزديكتر كرده است .شعر
انقالبی و اعتراضی در جايگاه يك جريان ادبی در فصلی زير عنوان ققنوس در آتش
مطرح شده است .بررسیهاي زرقانی در اين فصل بیش از هرچیز صبغهي ادبی دارند و
جريانهاي مختلف شعر اعتراضی در درون مكتب فكري سمبولیسم و رمانتیسم اجتماعی
بررسی شدهاند .علی حسینپورچافی در كتاب جريانهاي شعر معاصر فارسی( )1384با
رويكردي جريانشناسانه ،شعر معاصر را بررسی و تحلیل كرده است .در كتاب او
جريانهاي مختلف شعري زير عنوانهاي كلی «سنتگرايی»« ،رمانتیسم اجتماعی»،
«سمبولیسم اجتماعی» و ديگر عنوانهاي آشناي اينگونه كتابها آمدهاند و در نهايت
نمايندگان شاخص هر جريان معرفی شدهاند .اينجا هم از چالشها و تقابلهاي گفتمانها
و جريانهاي مختلف شعري خصوصا در بستر انقالب سخنی به میان نیامده و ريشهها و
داليل شكلگیري شعر انقالبی و سرنوشت آن بررسی نشده است .از تازهترين پژوهشها
در خصوص شعر انقالب بانگ در بانگ( )1393قدرتاهلل طاهري است كه طبقهبندي و
تحلیل جريانهاي شعري معاصر ايران از  1357تا  1380را شامل میشود .در اين كتاب
كه به شعر پس از انقالب اسالمی اختصاص يافته ،علیرغم انتظار به چالشها و تنازعهاي
درون گفتمان شعر انقالب توجهی نشده و نويسنده سعی كرده است همان شیوهي
پژوهشگران پیشین را در معرفی و تحلیل جريانهاي شعر پس از انقالب هم بهكار بگیرد؛
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براي مثال او شعر پرتپش و التهاب دههي شصت را زير عنوان استمرار جريانهاي شعري
پیش از انقالب بررسی كرده و هم زمان وجوه سیاسی و اجتماعی آن دوره را در شعر
نشان داده است ،بدون اينكه ارتباط مؤثر و زندهي شعر اين سالها را با عناصري از
گفتمان سیاسی جامعه تحلیل كرده باشد .مقالهي «بررسی جامعهشناختی شعر انقالب
اسالمی حدفاصل سالهاي  1359 -1357هجري شمسی» ( )1396نوشتهي حسام ضیايی
و علی صفايیسنگري ،نزديكترين مقاله به پژوهش حاضر است .در اين مقاله تحولهاي
سیاسی و اجتماعی دو سال آغازين انقالب اسالمی و تأثیر آنها بر شعر انقالب بررسی
و تحلیل شده است .نويسندگان براساس تحولهاي تاريخی پس از انقالب ،گفتمانهاي
مطرح در فضاي سیاسی آن سالها را به سه گروه لیبرال ـ دموكرات ،سوسیالیستی-
ماركسیستی و مكتبی ايدئولوژيك تقسیم كردهاند و ضمن تبیین مبانی و اصول فكري
هركدام بازتاب اين گفتمانها را در شعر انقالب اسالمی بررسی كردهاند .بهنظرمیرسد
نويسندگان مقاله بیشتر به آراي جامعهشناختی تكیه كردهاند و واژهي گفتمان را در مفهوم
عام خود بهكاربردهاند ،نه در معناي تخصصی آن؛ به همین سبب به موضوع كشمكش
گفتمانی و تقابلهاي گفتمانی نپرداختهاند و صرفاً بازتاب تحولها را از منظر سه گفتمان
يادشده توصیف كردهاند .در مقابل علی قیصري در مقالهي «نقد ادب ايدئولوژيك؛ مروري
بر ادبیات روشنفكري و مكتبی ايران» ( )1373تحلیلهاي دقیق و روشنی از خطوط افتراق
و تقابل اين دو گفتمان ادبی ارائه كرده است .ازآنجاكه هدف نويسنده نقد ادبیات مكتبی
بوده ،حجم بیشتر مقاله به نقد و بررسی اين گفتمان ادبی اختصاصيافته است .اين مقاله
از حیث پرداختن به منابع دست اول و دقت در تحلیل بسیار ارزشمند است.
 .3مبانی نظری تحقيق
تحلیل گفتمان آنگونه كه الكلو و موف مطرح كردهاند ،ساختاري براي تولید و فهم معنا
به شیوهاي خاص است .گفتمان به مثابه نظامی نشانهشناختی ،فضايی است كه درون آن
تمام اعمال فردي و اجتماعی انسان در ارتباطی زنده و پويا قابلدرک و معنادار میشـود
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و يك نظام تفسیري خاص را براي فهم جهان در اختیار ما قرار میدهد .در اين رويكرد،
زبان امري اجتماعی است كه معنا در آن از طريق مداخلهاي تصادفی توسط گفتمانهاي
گوناگون شكلمیگیرد .در تحلیل گفتمان هدف تحلیلگر نشاندادن فرايندي است كه
طی آن واقعیت بهنحوي برساخته میشود كه كامالً طبیعی و عینی به نظر برسد« .نقطهي
عزيمت نظريه ي گفتمان الكلو و موف اين است كه ما عینیت را از طريق تولید گفتمانی
معنا میسازيم( ».يورگنسن و فیلیپس)68 :1391،
 .1.3گفتمان و مفصلبندی
گفتمان از منظر الكلو و موف «تثبیت معنا در يك قلمرو خاص» است(.رک.يورگنسن و
فیلیپس )56 :1391 ،تثبیت معنا امري نسبی است؛ به اين معنا كه هیچ معناي از پیش
تثبیتشدهاي وجود ندارد .بلكه نشانههاي مختلف زبانی و غیرزبانی با استفاده از
شگردهاي مختلف در درون گفتمانهاي گوناگون برحسب روابط قدرت موجود در آنها
و همچنین نظام دانش مقبول در آن گفتمان ،برساخته و جعل میشود .گفتمان براي تثبیت
معنا دست به مفصلبندي ( )articulationنشانهها میزند به اين معنی كه میان عناصر
مختلف به نحوي رابطه برقرار میكند كه طی آن هويت آنها دستخوش دگرگونی و تغییر
میشود« .كلیتی را كه در نتیجهي مفصلبندي حاصل میشود ،گفتمان مینامیم .هر يك
از مواضع متفاوت را تا اندازهاي كه درون يك گفتمان به هم متصل شدهباشند ،برهه
( )momentو هر تفاوتی را كه به نحوي گفتمانی مفصلبندي نشده باشد ،عنصر
( )elementمیخوانیم( ».الكلو و موف )171 :1393،عنصرها نشانههايی عاماند كه هنوز
هیچكدام از معانی آنها در گفتمان فعال نشده است؛ به همین سبب ،در مرحلهي تنازع
معنا به سر میبرند و خنثی هستند .درحالیكه برههها عناصري بودهاند كه اكنون رنگ و
بوي گفتمان خاصی را پذيرفتهاند و معنايشان كمابیش در كنار ساير نشانهها و در نسبت
با آنها تثبیتشده است .هرچند اين عمل تثبیت هیچگاه دائمی نیست و دائماً از سوي
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گفتمانهاي ديگر تهديد میشود .در اينجا هر نشانه در حكم يك برهه است كه در ارتباط
با ساير نشانهها معنا میيابد.
معنادهی از طريق فرايند طرد ( )exclusionانجام میشود .طرد يعنی حذف ديگر
معانی محتمل و ممكن يك نشانه و فروكاستن آن به معنايی يگانه و خاص .گفتمان براي
خلق يك نظام واحد معنايی ناچار است تا از لغزش نشانهها در جايگاه تثبیتشدهشان،
جلوگیري كند .به اين منظور برخی نشانهها از حوزهي گفتمان بیرون نهاده میشوند و
جواز ورود به قلمرو آن گفتمان خاص را به دست نمیآورند .الكلو و موف اين حالتهاي
طردشده از گفتمان را گفتمانگونگی ( )the field of discursivityمینامند .درواقع
گفتمانگونگی در حكم مخزنی براي انباشت معانی مازاد است .هر گفتمانی تالش میكند
با كاستن از معانی ديگر نشانههايی كه همچنان تثبیت نشدهاند(عنصر) ،آنها را به
نشانههايی با معناي ثابت و تثبیتشده(برهه) ،تبديل كند .به تعبیر الكلو و موف ،تالش
گفتمانها براي توقف جريان تفاوت ها و درنتیجه ساخت يك مركز است« .ما نقاط
گفتمانی مرجح اين تثبیت نسبی را نقطهي مركزي( )nodal pointمینامیم( ».الكلو و
موف )183 :1393 ،نقاط مركزي همان گرهگاههايی هستند كه میتوانند در جايگاه بست
نشانهها به كار روند .درواقع گرهگاهها همان عناصر يا دالهاي سیالی هستند كه گفتمان
تالش میكند آنها را به خواست خود ،معنا ببخشد .اين دالهاي سیال توسط گفتمان به
برهه تبديل شدهاند؛ بهنحويكه تمام نشانههاي ديگر حول محور آنها سازمان پیدا
میكنند(.رک.يورگنسن و فیلیپس )60 :1391،از طرف ديگر سیالیت معنا ،خود عاملی
براي كشمكش دائمی میان گفتمانهاي گوناگون بر سر صید معنا است .هر عنصر بهطور
بالقوه مستعد آن است كه از سوي گفتمانهاي رقیب تثبیتشده و به برهه تبديل شود.
 .2.3ميشل فوکو و گفتمان
مفهوم گفتمان برگرفته از آرا و نوشتههاي فوكو در ديرينهشناسی دانش( )1972است.
كانون توجه ديرينهشناسی دانش ،بر رابطهي گفتمانها با امر واقع و نقش گفتمان در
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برساختن واقعیت است .به نظر فوكو اينكه ما چه چیزي را مهم میپنداريم و تفسیر ما
از رويدادها و موضوعات مختلف چیست و چگونه به آنها معنا میبخشیم ،همه به
ساختارهاي گفتمانی بستگی دارد .به تعبیر فوكو «گفتمانها درک ما را از واقعیت شكل
میدهند( ».میلز )42 :1393،گفتمانها محدودكنندهاند؛ به اين معنی كه با تعیین مرز و
محدوده براي امر واقع جهت ديد و نگاه ما را مشخص میكند.
فهم گفتمان از منظر فوكو مستلزم درک مفهوم قدرت و روابط آن با دانش است .فوكو
قدرت را صرفاً سركوبگر نمیداند؛ بلكه از نظر او قدرت ،مولد هم میتواند باشد« .قدرت
از اجتماعِ عواملِ غیرشخصی از جمله نهادها ،هنجارها ،مقررات ،قوانین و گفتمانها
نشئت میگیرد و ساختاري دارد و با دانش پیوندي انكارناپذير دارد( ».ضیمران:1390،
 )156پیامد پیوند قدرت و دانش ،نزديكی هرچه تمامتر گفتمان به قدرت است .پیوند
قدرت و دانش در انديشهي فوكو بدين معنی است كه دانشی كه ما داريم ،نتیجهي مبارزه
بر سر قدرت است« .دانش اغلب محصول انقیاد ابژههاست .يا شايد بتوان آن را فرايندي
دانست كه طی آن سوژهها به انقیاد درمیآيند(».میلز)31 :1393،
فوكو برداشت معمول غرب از سوژه ـ به منزلهي يك هستی خودآئین و خودفرمان ـ را
بهكلی دگرگون و از آن مركززدايی ( )decenteredكرد .بحث فوكو از سوژه و نقش گفتمان
در برساختن آن ،متأثر از آراي استادش لوئیس آلتوسر است .از نظر آلتوسر فرد از طريق
فراخواندن ( )interpellationبه سوژهاي ايدئولوژيك تبديل خواهد شد« .عملكرد يا كاركرد
ايدئولوژي بهگونهاي است كه افراد سوژهشده را به خدمت میگیرد يا افراد را به سوژه بدل
میكند .ايدئولوژي اين كار را بهروشنی انجام میدهد كه من آن را فراخواندن يا صدازدن
مینامم ...وقتی كسی كه او را صدا زدهاند ،رويش را برمیگرداند ...به يك سوژه بدل شده
است( ».آلتوسر  1971به نقل يورگنسن و فیلیپس)39 :1391،
الكلو و موف نیز مانند فوكو سوژهها را برساختهي ساختارها میدانند .برخالف
آلتوسر ،فوكو مفهوم ايدئولوژي (به معناي آگاهی كاذب) را ناديده گرفته و به آن نپرداخته
است .الكلو و موف نیز به تبعیت از فوكو از مفهوم عینیت به جاي ايدئولوژي استفاده
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كردهاند .عینیت در نگاه آنان به گفتمانهايی اطالق میشود كه آنچنان محكم تثبیت شدهاند
كه به ظاهر طبیعی بهنظرمیرسند(.همان )72:عینیت مفهوم تصادفیبودن گفتمانها را
مخفی میكند و آنها را مترادف با عقل سلیم جلوه میدهد .در پرتو عینیت ،تمام معانی
ممكنی كه بالقوه وجود دارند و به واسطهي گفتمان طرد شدهاند ،به فراموشی سپرده
می شود .درواقع عینیت در اين مفهوم ،با ايدئولوژي يكسان انگاشته شده است .براين-
اساس گفتمانهاي عینیشده بهعنوان گفتمانهاي فراگیر و عام در هر دوره میتوانند به
گفتمان مسلط عصر تبديل شوند .مفهوم مهم ديگر در انديشهي فوكو ،گسست
معرفتشناختی است .فوكو با رد استمرار و حركت خطی تاريخ ،نقاط افتراق و گسستها
و ناسازگاريها را بهعنوان قاعدهي تحول و تبدل تاريخی معرفی میكند .به نظر فوكو
دورههاي مختلف تاريخی نشاندهندهي تكامل نیستند؛ بلكه از نوعی گسست
معرفتشناختی حكايت میكنند؛ چراكه هر عصر و دورهاي اپیستمهي خاص خود را دارد
كه جهان انسان را به شیوهي خاص خود معنا میكند كه لزوم ًا ادامهي منطقی يا نتیجهي
فضاي معرفتی عصر پیش از خود نیست.
.4شعر انقالب و شكلگيری گفتمان مبارزه و تعهد
شعر انقالب را بايد شاخهاي از ادبیات سیاسی چند دهه پیشتر از خود دانست كه ريشه
در انقالب مشروطه داشت .اين نوع شعر كه با «ققنوس» نیمايوشیج در  1316آغاز
میشود ،با كودتاي  28مرداد  1332اوج گرفت و در نهايت با انقالب اسالمی  1357به
سرانجام رسید .شعري است كه زير تأثیر مستقیم حوادث سیاسی و تحولهاي اجتماعی
ايران و تا حدي جهان ،چهرهي تازهاي از شعر فارسی عرضه كرد كه در عین تكثر و تنوع
در محتوا ،همگی ذيل جريان شعر اجتماعی يا شعر متعهد قرار میگیرند .مهدي زرقانی
واكنش نهاد شعر و شاعران در قبال اوضاع جديد اجتماعی پس از كودتا را در چند
گرايش برجسته دستهبندي كرده است .يأس و سرخوردگی ناشی از شكست كه بیش از
هركس در شعر مهدي اخوان ثالث آشكار است؛ پیدايش شعر اروتیك و اعالم انزجار از
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سیاست و جامعه و هرچه بوي تعهد داشت؛ رويآوردن به شعر انقالبی و اعتراضی در
سايه ي مبارزه و امید به تغییر كه در شعر كسانی مثل سیاوش كسرايی و احمد شاملو
متبلور شده بود .در مجموع تحولهاي عصر ،رمانتیسم اجتماعی را از اليههاي زيرين
اجتماع به سطح كشاند و به جريان غالب تبديل كرد(.رک.زرقانی)243-242 :1394،
شعر سیاسی زير تأثیر رئالیسم اجتماعی و بهطوركلی فرهنگ سیاسی در غرب و
مسئلهي تعهد اجتماعی در ايران پس از مشروطه شكل گرفت و رفتهرفته در اوايل دههي
پنجاه به شعري انقالبی تبديل شد .شعري كه در آن ،توجه به مسائل جامعه ،روابط قدرت،
نوع حكومت و در نهايت مبارزه براي تغییر شرايط اجتماعی در اولويت شاعران قرار
داشت .شعري كه صداي مردم بود و به تعبیر خسرو گلسرخی وظیفه داشت تا «ملتی را
در قالب هنر بگنجاند( ».گلسرخی)119 :1377 ،
قداست آزادي و حقوق انسان ،توجه به مسئولیت شاعر و نويسنده در برابر اجتماع و
نقش ستیزهجويانهي او براي پاياندادن به اشكال گوناگون ديكتاتوري و سلطهطلبی از
مهمترين موضوعهاي مورد عالقهي نويسندگان در دهههاي چهل و پنجاه بود .احمد
شاملو در «شعري كه زندگی است» ( ،)1333نقشی پیامبرگونه براي شاعران در نظر
میگیرد و آنان را در برابر سعادت و كمال اجتماعی انسان مسئول میداند؛ نقشی كه به
اعتقاد او شعر كالسیك فارسی فاقد آن بود .به همین دلیل او چنین شعري را فاقد ارتباط
مؤثر با زندگی انسان معاصر میديد« :امروز /شعر /حربهي خلق است /زيرا كه شاعران/
خود شاخهاي ز جنگل خلقاند /نه ياسمین و سنبل گلخانهي فالن( »...شاملو)142 :1381،
حضور پررنگ نشانهي «مردم» و واژگان و اصطالحهاي مرتبط با آن ،از مهمترين
دال هاي مركزي شعر در چنین گفتمانی است .گفتمان شعر و هنر متعهد ،بعدها همین
ويژگی مردمگرايی را بهعنوان شاخص تعهد در ادبیات تعريف كرد .رضا براهنی ،كه خود
از شاعران جريان متعهد بود ،شاخصهي مردمگرايی را مهمترين ويژگی شعر متعهد دانسته
است و می نويسد« :غرض ما از مردم بسیار روشن بود :مردم يعنی خلق محروم از
همهچیز( ».براهنی ) 6 :1358،توجه به مشكالت خلق و مسئولیت در برابر آنان ،معیاري
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تخطیناپذير در ادبیات سیاسی ايران قبل از انقالب و محكی براي ارزيابی و قضاوت آثار
شاعران تلقی میشد؛ برهمیناساس شاعران غیرسیاسی و عمدتاً رمانتیكسرا ،به خاطر
بیتوجهی به معیارهاي ادب متعهد ،مورد نقد و هجمهي شاعران و اديبان متعهد قرار
داشتند .اين جريان شعري نهايتاً با شعر چريكی به نقطهي اوج خود رسید .در اينگونه
اشعار ،سادگی زبان و تمركز بر معنا و پیام ،اهمیت بیشتري نسبت به فرم و مسائل فنی
شعر داشت .زمینههاي معنايی اين نوع شعر را مضامینی نظیر «مبارزهي مسلحانه ،توصیف
زندان ها ،حال و وضع زندانیان ،مراسم اعدام ،و درونمايههاي تحريككننده تشكیل
میدهد(».زرقانی )396 :1394،از چهرههاي شاخص اين جريان شعري سعیدسلطانپور،
علی میرفطروس ،خسروگلسرخی و جعفر كوشآبادي را میتوان نامبرد.
مهم ترين مجموعه شعرها با محوريت مضامین سیاسی و انقالبی از سال  1347تا

 1358عبارتند از :صداي میرا ( )1347از سعید سلطانپور ،از زبان برگ ( )1347و در
كوچهباغهاي نیشابور ( )1350هر دو از شفیعیكدكنی ،برخیز كوچكخان ( )1348از
جعفر كوشآبادي ،بر بام گردباد ( )1347از اسماعیل خويی ،سحوري ( )1349از نعمت
میرزازاده ،عبور ( )1349از موسوي گرمارودي ،كشتارگاه ( )1357از سعید سلطانپور،
سرود رگبار ( )1357و در فصل مردن سرخ ( )1358هر دو از علی موسويگرمارودي،

سفر پنجم ( )1356طاهره صفارزاده ،به سرخی آتش به طعم دود ( )1355و از قرق تا
خروسخوان ( )1357هر دو از سیاوشكسرايی .از ديگر شاعران سیاسیسراي اين سالها
میتوان به سیاوش مطهري ،عمران صالحی ،علی باباچاهی ،محمدعلیسپانلو ،رضا
براهنی ،كاظم ساداتاشكوري ،محمد مختاري ،سیروس شمیسا ،عظیم خلیلی ،بهمن
صالحی ،احمد كسیال و ...اشاره كرد(.رک.حسینپورچافی)376- 337 :1384،
 .5شعر انقالب و کشمكش بر سر معنا
انقالب اسالمی «نظم گفتمانی» تازه اي را بر جامعه حاكم كرده است كه تمامی ژانرها و
گفتمان هاي هنر و ادبیات معترض را در اين فضاي تازه دگرگون كرده است .اين مطلب
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مورد قبول همه ي شاعران و هنرمندان درگیر در انقالب ،اعم از جناح روشنفكري و
اسالمگرا است .اما اينكه اين شرايط تازه و اقتضائات جديد چیست و حول محور چه
مفاهیمی شكلگرفته است ،چیزي نبود كه همهي نويسندگان و شاعران انقالب بر آن
اتفاق نظر داشته باشند .تا قبل از پیروزي انقالب اسالمی و شكلگیري گفتمان تازهي
ادبی ،تمامی شاعران و نويسندگان معترض در صفی واحد در برابر گفتمان رژيم پهلوي
قرار میگرفتند .انقالب بهمنزلهي نهادي اجتماعی(آنگونه كه فركالف بیان كرد )1و نه
صرفا سیاسی ،صورتبنديهاي مختلف گفتمانی را در خود جاي داده بود .با وجود آنكه
در تمام سالهاي مبارزه و خصوص ًا دههي پنجاه ،اكثريت كمّی و كیفی جريان شعر
انقالب ،در اختیار شاعران روشنفكر و عمدت ًا اعضاي كانون نويسندگان بود ،شاعران
نوگراي مذهبی نیز بدون مرزبندي و صفكشی خاصی دوشبهدوش آنان شعر متعهد را
نشر و ترويج میكردند .درواقع صورتبندي غالب و نهايی اين گفتمان از سوي جناح
روشنفكر و با محوريت انديشه و تفكر آنان انجام میشد .مفاهیمی مانند انقالب ،مردم،
عدالت ،آزادي ،وطن ،روشنفكر و ...در ذهن اين شاعران ،معانی از پیش تثبیتشدهاي بود
كه ريشه در سنت ادبی دوران مبارزه با استبداد ،از مشروطه به اين سو داشت و بیش از
همه ،روشنفكران چپ ،بار مفهومی اين واژگان را از داللتهاي سیاسی انباشته بودند.
سنتی كه اصل و اساس آن در زمین روشنفكري سكوالر ريشه دوانده بود .ديگر آنكه در
دوران مبارزه به دلیل غلبهي فضاي كلگرايی و دوقطبی حق و باطل ،هم شاعران و هم
مخاطبان آنها نشانههاي زبانی يادشده را در مفهومی عام و گسترده بهكارمیبردند .اين
دالها به حدي سیال و مستعد معانی همارز بودند كه شاعران و خوانندگان مختلف اعم
از مذهبی و سكوالر آنها را بهكارمیبردند و میفهمیدند .براي مثال كاربرد واژهي آزادي
در قطعه شعر زير از شاملو در كنار لحن قاطع و بشارتدهندهاش ،نشان از تثبیت معنايی
خاص از آزادي و طبیعیشدگی گفتمان در ذهن اوست:
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اما اكنون بر چارراه زمان ايستادهايم /و آنجا كه بادها را انديشهي فريبی در سر نیست /به
راهی كه هر خروس /بادنمات اشارت میدهد /باور كن! /كوچهي ما تنگ نیست /شادمانه
باش! و شاهراه ما /از منظر تمامی آزاديها میگذرد( .شاملو)794 :1381،
تاريخ سرايش شعر سال  1355است؛ يعنی زمان اوجگیري مبارزات مردم ايران علیه
حكومت پهلوي .طبیعی است شرايطی كه شعر سالح مبارزه و ابزار تهییج تودهها است،
نشانهها و مفاهیم از حداكثر قطعیت و وضوح برخوردار باشند .در اين شعر «آزادي» میتواند
به تمام معانی محتمل خود ارجاع داشتهباشد؛ اما همین شاعر سه سال پس از پیروزي انقالب
( )1360و در اوج كشمكشها و جدال نیروهاي انقالبی با همديگر ،در شعر «پیغام» اينگونه
با طنزي تلخ و همراه با تمسخر از «معادلها» براي آزادي و شادي سخن گفت:
آه مختومقلی /من گهگاه /سر دستی /به لغتنامه /نگاهی میاندازم /:چه معادلها دارد
پیروزي! (محشر!) /چه معادلها دارد شادي! /چه معادلها انسان! /چه معادلها آزادي!/
مترادفهاشان /چه طنین پر و پیمانی دارد! (شاملو)861 :1381،
پذيرش معادلها و مترادفها به معنی لغزانشدن و سیالشدن معنا يا به اصطالح
گفتمانشناسی ،تبديل برههها به عناصر و ورود به حوزهي تاريك كلمات و واضحنبودن
و قطعیت معانی و جدال و كشمكش گفتمانهاي رقیب بر سر معنا است .كنايهي شاعر
به معادلها در حقیقت اشاره به صورتبندي تازهاي است كه گفتمان حاكم از مفاهیم
تثبیتشدهي دوران مبارزه ارائه كرده بود .مفاهیمی كه برخالف گذشته در بستر فرهنگ
تشیع انقالبی يا به تعبیر علی معلم «فرهنگ معصوم»( .رک.معلمدامغانی)243 :1360،
معادليابی شده بودند و تقابلی آشكار با زمینهي گفتمانی سكوالر اين مفاهیم داشتند.
فرهنگ معصوم اصطالحی است برآمده از فرهنگ تشیع ،همان كه چند سال پیش از
پیروزي انقالب علی موسويگرمارودي از شاعران پیشتاز شعر انقالبی مذهبی در شبهاي
شعر انستیتو گوته خود را مباهی به آن دانسته و خطوط كلی آن را ترسیم كرده بود .شعر
موسويگرمارودي با آن صبغه و سابقهي مذهبی با وجود اشتراک در هدف ،در روش
مبارزه با شعر متعهد روشنفكري متمايز بود؛ اين تمايز در همان شب پنجم در حین
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شعرخوانی او براي ديگران آشكار شد .شايد نخستین نشانههاي بروز يك تخاصم گفتمانی
را در رفتار گروهی بايد ديد كه هنگام شعرخوانی موسويگرمارودي جلسه را به نشانهي
اعتراض ترکكردند؛ نكته اي كه شاعر نیز بر آن واقف بود به همین دلیل در پاسخ به اين
حركت گروهی ،شیعه را كه بهزعم شاعر در شعر او متمثل شده بود ،مانند همیشهي تاريخ
مظلوم دانست و دستی توطئهگر را پشت اين جريان جستجو میكرد .موضوعی كه
گردانندگان جلسه ،بعدها آن را انكار كردند(.رک.زنديان)47 :1392 ،
موسويگرمارودي( )1356هنگام قرائت شعر «در سايهسار نخل واليت» طی سخنانی
مقدمهوار ،نكاتی را بیان كرد كه در اصطالح تحلیل گفتمان نوعی اظهار ( )énoncéتلقی
میشود .اظهار آن دسته از بیانها و متونی است كه مدعی حقیقت و دانش تلقی میشوند.
و به نوعی مفصلبندي بین عناصر گوناگون در يك گفتمان خاص ارجاع میدهند( .رک.
میلز)56 :1393،
موسويگرمارودي در گام نخست ،خود را شاعري مذهبی و شیعی دانست و تشیع را
عنصر هويتساز براي خود عنوان كرد .ديگر آنكه او قائل به تقسیمبندي دوگانهاي از
تشیع بود؛ تشیع راستین در مقابل تشیع صفوي و ديلمی كه از «حجربنعدي شهید در
زمان معاويهها آغاز میشود و از شهداي فخ ،علويان و سربداران و ديگرها میگذرد و با
ثقهاإلسالمها و ديگرها و ديگرها همچنان پويا و اگرچه هماره در اقلیت اما همیشه پرخون
و پر حماسه جريان دارد و خواهد داشت( ».موسويگرمارودي )1356 ،اين شیوهي
«اظهار» از مذهب تشیع ،آشكارا نشانههاي كمابیش تثبیتشده در گفتمانی بودند كه در
آن سالها صورت بندي ابتدايی آن توسط امثال شريعتی و مكتب حسینیهي ارشاد ،انجام
شدهبود و دال محوري آن مذهب تشیع بود .مذهبی كه در قامت يك مكتب (ايدئولوژي)
به پیروان خود نهتنها معنی و جهت بلكه مسئولیت و رسالت میداد( .رک.قیصري:1393،
 )172چنین تلقی از مكتب به شدت كاركرد ايدئولوژيك و سیاسی داشت و بعدها در
جمهوري اسالمی زير بناي تفكر انقالبی و از اركان اساسی گفتمان نظام دينی شد.
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.6انقالب اسالمی و طرد غيريت سكوالر
 .1.6تقابل و ستيز
میشل فوكو در مقالهي «نظم گفتمان» ( ،)1981مفهوم طرد در گفتمان را مطرح كرد .مفهوم
طرد نوعی عمل گفتمانی است كه براساس آن ،نهادها بايد و نبايدهايی را وضع میكنند
تا آنچه میتوانگفت و آنچه دانش میتوان تلقی كرد ،محدود كنند .او در اين مقاله ،انواع
فرايندهاي طرد را تبیین كرد؛ اولین رويهي طرد از نظر او ،منع يا تابو بود؛ يعنی
موضوعهايی كه بحث دربارهي آنها دشوار يا غیرممكن بود؛ دومین رويهي طرد حول
گفتمان كسانی شكل میگرفت كه ديوانه يا غیرمنطقی و فاقد عقل تلقی میشدند؛ نوع
سوم طرد را اظهار تعیین میكند؛ يعنی تفكیك میان دانشی كه حقیقی فرض میشود و
دانشی كه غیرحقیقی يا باطل دانسته میشود( .رک.میلز)60-59 :1393،
حاشیهرانی و طرد گفتمانها و نیروهاي وابسته به آنها از همان ابتداي پیروزي انقالب
به شكل صريحی آغاز شد .با حذف گفتمان پهلويسم از صحنهي حیات اجتماعی،
گفتمانها و خردهگفتمانهاي ديگر در شرايط كشمكش و تخاصم قرار گرفتند« .اين
خردهگفتمانها براي هويتيابی شروع به غیريتسازي در میان خود میكنند .در اين میان
گفتمانهاي قوي تري كه قابلیت دسترسی ،مشروعیت و اعتبار بیشتري براي معناسازي
دارند ،گفتمانهاي ضعیفتر را حذف و طرد میكنند .ازآنرو ،گفتمان انقالب اسالمی
بعد از فروپاشی گفتمان پهلويسم ،تدريجاً غیرهاي خارجی و داخلی متفاوتی را شكل
داد( ».سلطانی)144 :1381،
اين كشمكشها بهتدريج به حوزهي خردهگفتمانهاي ادبی كه خود جزئی از
گفتمانهاي كالنتري بودند كشیده شد .در اين بین گفتمان شعر انقالب نیز دچار
«گسستهاي شناختی» و توسعهاي ناپیوسته در ساختار گفتمانی خود شد .صورتبندي
سكوالر از شعر انقالب پس از پیروزي ،در چالشی جدي با گفتمان اسالمگراي جمهوري
اسالمی ،بهعنوان يك «غیر» قدرتمند ،در معرض تهديد قرار گرفت« .برهه»هاي تثبیتشده
يكبار ديگر در جايگاه «عنصر» قرار گرفتند و دالهاي مركزي به دالهاي سیال در انتظار
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معنا تبديل شدند .انقالب همهچیز را دگرگون كرده بود .روشنفكرستیزي نیروهاي مذهبی
ريشه در حوادث و اتفاقهاي سالهاي انقالب مشروطیت داشت« .در اين دوره شاعران
خود را سخنگويان تودههاي مردم میدانستند و بسیاري از روشنفكران را بلندگوهاي غرب
و استعمار .حوادث نخستینسالهاي پیروزي انقالب اسالمی و نیز ديدگاههاي كسانی چون
آلاحمد و شريعتی به اين تعارض و تقابل حرارت میبخشید( ».روزبه)86 :1393،
چند سا ِل ابتداي پیروزي انقالب براي شاعران و نويسندگان جناح روشنفكري
سالهاي سرگردانی و سردرگمی بود .مفاهیم تثبیتشدهي آنان كمكم از رواج میافتاد و
واژهها و مفاهیم ديگري از راه میرسید .فرمهاي شعري تثبیتشده ،زبان انتظاميافته و
معانی سازماندهیشده همه وهمه در معرض تزلزل و فروپاشی قرار داشت .مركزيت
نهادي آنان فروپاشیده بود و دستاندركارانی جوان و تازهنفس از راه رسیده بودند كه به
آنان با ديدهي شك و ترديد مینگريستند و راه و روش آنان را مغاير با اهداف انقالب
اسالمی و راه امام و امت تلقی می كردند .اينان شاعران گروه مقابل را به طعن و سخره
«روشنفكر» خطاب میكردند و در شعر خود به طرق مختلف مذمتشان میكردند .سلمان
هراتی ( )1338-1365در شعري آنان را «حنجرهي ديگران» خواند و در خطاب به امام
خمینی گفت« :چگونه از حضور تو مینالند /عجبا! /به آتش میكشاند مرا /ناسپاسیشان/
اينان – حنجرهي ديگران -با تو نبودند /تو را نشنیدند /تو را نخواندند /از بدو بامداد /كه
شروع لبخند بودي و آفتاب( »...هراتی )218 :1390،حسن حسینی( )1335-1383نیز در
شعر «كبريت در قلمرو خورشید» احمد شاملو را به تندترين لحنی شماتت كرد و شعرهاي
او را از مقولهي قصههاي ديو و پري خواند كه از روي تفنن سروده شدهاند و پیام روشنی
براي مردم ندارند .در اين شعر همچنین به شعر معروف احمد شاملو با عنوان «با
چشمها»( ،2شاملو )653 :1381،به تعريض اشاره كرد و آن را به دلیل تمسخر خلق انقالبی
يا به تعبیر او «كاوهها» مورد شماتت قرار داد و شاملو را «شاعركی وراج» خواند.

3

درحقیقت نیروهاي اسالمگرا ،با ارائهي معانی تازهاي از مفاهیم آشناي انقالب و
وصلكردن اين مفاهیم به اپیستمه يا حوزهي معرفتشناختی مذهب ،جامعه را قانع كردند
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كه خواست عمومی مردم در انقالب همانچیزي بوده كه در گفتمان اسالمی انقالب
مجسم شده و هر چیزي غیر از آن انحراف از شعارهاي اولیهي انقالب است و
روشنفكرانی هم كه با اين نوع تلقی از مفاهیم سازگاري ندارند ،گروهی غربزده و
وابسته به دو اردوگاه شرق و غرباند و مطالبههاي آنها با اكثريت مردم متفاوت است.
در اين نمونه كه بخشی از سرودهي موسويگرمارودي در هفده شهريور  1357است،
كشتهشدن يك زن چادري در تظاهرات ضدرژيم ،بهعنوان نوعی مرگ مقدس و شهادتی
توأم با افتخار توصیف و ستايش شده است و در مقابل روشنفكران و شاعران اين طیف،
افرادي بیگانه با مفاهیم مذهبی ،مورد قبول اكثريت جامعه معرفی شدهاند كه در كافهها
دورهم گرد میآيند و با نوشیدن الكل و شادخواري از سر بیدردي ،در خصوص شعر و
موارد فنی آن اظهار نظر میكنند .شاعر ،اين عمل روشنفكر مفروض را در مقابل صحنهي
حماسی شهادت زنی چادري به تمسخر گرفته نفرت خود را از اين سبك زندگی نشان
میدهد .درحقیقت او با اين نوع اظهار يا بازنمايی ،از شاعران روشنفكر غیريتسازي
كرده و با سوء تعبیر و انتخاب طیف واژگانی منفی در چارچوب گفتمان خودي ،عمل
طرد و حاشیهرانی را انجام می دهد .وضعیتی كه در بین شاعران ديگر اين طیف نیز با
همین شدت و حدت پی گرفته شد:
...بر او ببخش خواهرم /روشنفكر است /:هم اكنون كه نعش تو را به ناكجا بردهاند /او/،
در كافهاي نشسته ودكا مینوشد؛ /و مرگ تو را تحلیل علمی میكند! /با شعر هفتتوي
پرابهام /در سوگ هم ،مرثیهاي میسرايد /و میخواند /اما /بیش از خواندن /و پیش از
خواندن /و از تو سرودن /در سرودهي خود غرق است؛ /چنانكه در ودكا /و مستمعان/
كه گوش فرامیدهند /-پیش از شنیدن /و بیش از شنیدن /و از تو گفتن /خواهرم؛ /شاعر
را تحسین میكنند /و شعر را /با همان واژهها كه ودكا را /:در بند دوم ،ايماژت هنگامه
بود! /زبانت به استقالل رسیده است_ /مسیو! يك بطري ديگر از همان خوبهايش
بیاور /ودكاي پريشب هنگامه بود! ( . ...موسوي گرمارودي)4-2 :1358 ،
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در مقابل شاعران روشنفكر هم به هر روشی اين گفتمان تازه را كه از نظر آنان مرتجعانه
و ضد آزادي بود ،در شعرها و نوشتههاي خود به شديدترين وجهی نقد و انكار میكردند.
برخی از اين شاعران كه رفتهرفته تفوق و برتري گفتمانی اسالمگرايان را دريافته بودند و
گفتمان خود را در ضعیفترين موقعیت ممكن میيافتند ،با خشم و صراحت بیشتر مخالفت
خود را با حاكمان تازه بیان میكردند و اين انقالبیون به مسندنشسته را نیز در زمرهي همان
حاكمان طاغوت قلمداد میكردند و مبارزه را امري مستمر میديدند .اسماعیل خويی در
شعري از همین موضع كه در اسفند  1358در مجلهي انديشهي آزاد چاپ شده است ،گفته
بود« :ديروز دشمن اگر چه دشمنتر بود /اما /از نامها ،اگر چه نه بسیاري ،باري ،میهراسید/
و اين به سود علم و هنر بود /ديروز در جنگ /با ننگ /هر نام يك سپر بود /اما امروز /بیسپر/
انگار آسانتر میتوان رزمآور بود /:زيرا /اين فاتحان بیفرهنگ- /آمیزگان تخمهي چنگیز و
دودمان ابوجهل /-میخواهند /در گلشن شرارت بیدرمان خويش /يكجا /هرچه نام را نیز
بسوزانند /.با آنچهها كه ننگ بشر بود( .خويی)33 :1359 ،
 .2.6فروپاشی هژمونی
اين موضوع كه روشنفكران چه نقشی در انقالب اسالمی داشتند و نسبت آنان با انقالب
و نظام مستقر چیست بحث محافل روشنفكري هم بوده است و اين نشانهاي بود از تالش
گفتمان رقیب براي غیريتسازي از گفتمان روشنفكران در انقالب اسالمی .نكتهاي كه
باقر پرهام در ابتداي نشست «روشنفكران و انقالب» منتشرشده در كتاب جمعه در شهريور
 1358بهعنوان مدخل بحث بدان اشارهكرده بود« .خیلیها معتقدند كه روشنفكران
هیچكاري نكردهاند .قافلهي انقالب راه افتاده و اينها خواب بودهاند و حداكثر كاري كه
كردهاند دنبالش راه افتادهاند .حتی برخی گفتهاند و میگويند كه روشنفكران نقش مخرب
داشتهاند .همان روشنفكر غربزده و بقیه قضايا«( »....روشنفكران و انقالب»)2 :1358،
شاعران جناح روشنفكري در مطبوعات و رسانههايی كه در اختیار داشتند از طريق
انتشار مقالهها ،مصاحبهها ،يادداشتها ،شعرها و گزارشها تالش میكردند ضمن حفظ
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جايگاه و موقع گفتمانی خود ،ابتكار عمل در صورتبندي نهايی مفاهیم انقالب را در
انحصار خود نگه دارند؛ ولی هرچه پیشتر میرفتند فاصلهي آنها با حاكمیت بیش از
پیش آشكار میشد .مهم ترين اقدام كانون نويسندگان براي ايجاد تفاهم با نیروهاي مذهبی
و ايفاي نقش مؤثر فرهنگی در جامعهي پس از انقالب ،درخواست ديدار با امامخمینی
بود .اين ديدار در اول اسفند  1357انجام شد و سیمین دانشور ،محمد قاضی ،باقر پرهام،
غالمحسین ساعدي ،شیخ مصطفی رهنما ،منوچهر هزارخانی ،سیاوش كسرايی ،نعمت
میرزازاده ،جمال میرصادقی ،فريدون تنكابنی ،اسماعیل خويی ،محمدعلی سپانلو ،محمد
يلفانی ،جواد مجابی ،بزرگ پورجعفر ،محمد مختاري ،فريدون فرياد ،اسفنديار فرد و
جالل سرافراز در آن حضور داشتند .مهمترين خواست و مطالبهي اين نويسندگان در اين
جلسه ،مبارزهي بیامان با سانسور و اختناق در عرصهي فرهنگ و ادبیات و تضمین
آزادي انديشه بود« .وظیفه ماست كه همگام با ملت آزاديخواه ايران همچنان با هرگونه
سانسور و اختناق فكري مبارزه كنیم .رجاء واثق داريم كه در اين راه از حمايت آن
حضرت برخوردار خواهیم بود«( ».از قلم در راه آزادي 1 :1357 ،»...اسفند) اين گروه،
آزادي را كه از دالهاي مركزي گفتمان سكوالر در انقالب بود ،بهعنوان مهمترين مطالبه
و خواست خود مطرح كردند و انتظار داشتند به پشتوانهي مواضع انقالبیشان در سالهاي
مبارزه ،تأيید و حمايت امامخمینی ،رهبر بالمنازع انقالب را به دست بیاورند؛ اما امام-
خمینی در پاسخ نكاتی را گوشزد كرد كه برخالف انتظار نويسندگان ،نهتنها رهبري
فرهنگی و هژمونیك آنان را زير سؤال میبرد ،بلكه از آنان میخواست تا در بستر فرهنگی
تازهاي كه انقالب اسالمی تعیین خواهد كرد ،در راستاي اهداف نظام برخاسته از انقالب،
گام بردارند و كارگزار فرهنگی نظام تازه شوند« :آقايان! شما نويسندگان االن تكلیف
بسیار بزرگی بر عهدهتان هست .پیشتر قلم شما را شكستند ،االن قلم شما باز است لكن
استفاده از قلم در راه آزادي ملت ،در راه تعالیم اسالمی بكنید .اين ملت كه میبینید ،تمامشان
زير بیرق اسالم است كه وحدت پیدا كردند .اگر نبود قضیه وحدت اسالمی ،ممكن نبود
اجتماع اينها( ».همان)
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امامخمینی در اين سخنان ضمن به چالشكشیدن جايگاه نهادي كانون نويسندگان (با
طرد و حذف نام كانون و خاستگاه صنفی نويسندگان در سخنان خود) مرجعیت تازهاي
براي صورتبندي نشانه هاي انقالب از قبیل آزادي و مردم معرفی كردند كه در وجود
رهبري انقالب مجسم شده بود .در كالم او ملت نشانهاي تازه است كه به جاي مردم
بهكارگرفتهشده است تا صبغهي اسالمی گفتمان بیشتر آشكار شود .همچنین ايشان آزادي
را به صورت مقید مطرح كردند؛ آزادي قلم به خاطر ملت و نشر تعالیم اسالمی دو حدي
بود كه امام براي نويسندگان تعیین كردند .بدين ترتیب ،رهبر انقالب دال مركزي گفتمان
خود ،يعنی اسالم را در مقابل آزادي مد نظر نويسندگان قرار داد و به آنان تكلیف كرد تا
برداشت خود از آزادي را در چارچوب چنین گفتمانی صورتبندي مجدد كنند .در اينجا
حوزهي گفتمانگونگی بهصراحت علیه حوزهي گفتمان سكوالر وارد عمل شد و بهتدريج
مفاهیم تازهاي را به آن تزريق كرد و در كوتاهمدت مرجعیت اين گفتمان را در جامعهي
پساانقالبی ايران دستخوش تزلزل آشكاري كرد.
در اقدامی ديگر گروهی از شاعران عمدتاً چپگرا كه فكر میكردند میتوانند با تغییر
استراتژي و همكاري با خواست حاكمیت ،همچنان ابتكار عمل را در دست داشته باشند،
از كانون نويسندگان جدا شدند و تشكیالتی ديگر را براي فعالیت خود راهاندازي كردند.
براساس اين و با توجه به اخت الف اين گروه با ديگر اعضاي كانون نويسندگان بر سر
اخراج پنجتن از نويسندگان چپگرا4در سال  ،1358بیش از سیوشش تن از نويسندگان
نزديك به حزب توده يا عضو اين حزب به صورت دستهجمعی استعفا كردند .اين افراد
پس از جدايی و استعفا از كانون نويسندگان ،مركزي ديگر را به نام «شوراي نويسندگان
و هنرمندان» تأسیس كردند .شاعران و نويسندگانی چون مهدي اخوانثالث ،محمد زهري،
احسان طبري ،هوشنگ ابتهاج ،جعفركوشآبادي ،امیرحسین آريانپور ،ناصر ايرانی ،محمد
خلیلی ،محمد قاضی ،غالمحسین متین و ...از جملهي افراد مستعفی كانون بودند .اين
گروه كه سعی میكردند گفتمان سكوالر خود را به گفتمان اسالمگرا و همكاري در
چارچوب اصول مشترک نزديك كنند ،بیش از هر چیز نگران طرد و به حاشیهراندن
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نیروهاي خود از جريان غالب ادبی كشور بودند؛ بنابراين آنان میخواستند نقشی تازه و
كاركردي نو براي خود تعريف كنند .ناصر پورقمی از نويسندگان اين گروه ،در مقالهي
«هنرمندان ايران و بنبستهاي كنونی» در شمارهي اول مجلهي شوراي هنرمندان و
نويسندگان ،در پی يافتن راهحلی براي عبور از آنچه خود بنبست براي هنر خوانده بود،
برآمد .او با اذعان به وجود تفاوتهاي اساسی در فضاي اجتماعی با آن چیزي كه در
تصور روشنفكران و هنرمندان بوده ،در توجیه داليل اين وضع میگويد« :بسیاري از
دشواريهايی كه اكنون در پیش داريم ناشی از نامأنوسبودن شرايط تازه ،ناهماهنگی و
ناهمگونی معیارهاي متعارف ما با شرايط تازه و درنتیجه طرز تلقی ما از اوضاع و احوال
تازه و برخورد ما با قلمرو تازهاي است كه در برابرمان گشوده است( ».پورقمی:1359،
 )13اينكه شرايط تازه ،نامأنوس يا نامتعارف و غیرمنتظره باشد ،خود نشانهي رقیقشدن
معناي نشانهها در گفتمان روشنفكران براي عامهي مردم بود .درحقیقت روشنفكران از
جامعه فاصله نگرفته بودند؛ بلكه گفتمان آنها نتوانسته بود به اندازهي گفتمان
اسالمگرايان ،اقبال عمومی را به خود جلب كند .آنها با دستكمگرفتن گفتمان رقیب و
غفلت از بازسازي معانی در شرايط پساانقالبی ،رقابت معنا را به روحانیت و نويسندگان
و شاعران هوادار آنان باخته بودند.
 .3.6حذف و طرد
در آخرين تالشها ،روشنفكران انقالبی براي باقیماندن در صحنه ،باب گفتگو با حاكمیت
را از طريق نامهنگاري باز كردند؛ هرچند آن هم در پی فراخوانی بود كه حاكمیت انقالبی
از آنان كرده بود تا به درياي ملت بپیوندند و با شرايط تازهي انقالب هماهنگ شوند .در
سال  1360به دنبال فراخوان تلويزيونی رئیسجمهور وقت به شاعران و نويسندگان براي
انجام تكلیف ملی ،میهنی و شرعی خود در بازنمايی هنري ايثار و جانفشانی نیروهاي
انقالب در مصاف با دشمنان داخلی و خارجی ،شوراي نويسندگان نیز فرصت را غنیمت
شمرده در پاسخ به اين دعوت ،مكاتباتی را با مشاور فرهنگی رئیسجمهور آغاز كرد .اين
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نامه ها را غالمحسین متین عضو شوراي نويسندگان و هنرمندان نوشته بود كه چند ماه
بعد در مجلهي شوراي نويسندگان و هنرمندان( ،بهار  ،1361شمارهي  )6منتشر شدند.
در اين نامه روشنفكران در مقام دفاع از خود براي رفع اتهام سكوت در قبال حوادث
پس از انقالب برآمده بودند .آنها ضمن رد اين ادعا از اشعار و نوشتههاي مؤثر خود در
جهت حفظ دستاوردهاي انقالب نوشتند« :من و دوستان شاعرم چه در جريان انقالب و
چه پس از پیروزي ،نخستین شاعرانی بوديم كه دل و جان خود را دربست در اختیار
انقالب و رهبري آن قرار داديم .وقتیكه من خطاب به امام فرياد میزدم «آمادهام براي
شهادت» -شعري كه دو سال پیش در روزنامهي اطالعات با همین عنوان چاپ شد،
وقتیكه «سیاوش كسرايی» سرودهاي انقالبی خود را از جمله «ژاله خون شد» میسرود
و ورود پیامبرگونهي امام را به میهن خوشامد میگفت و يا زمانی كه «سايه»ي آفتاب
سعادت را بر بام ايران در حال دمیدن میديد و يا «كوشآبادي» انقالب را همراه با تالوت
كالم خدا و بحثهاي جلو دانشگاه ترسیم میكرد ،هیچيك از اين شاعران نوپايی كه
امروزه ،در شرايط بیخطر قد بلند كرده و بهعمد در مطبوعات نام آنها را بزرگ میكنند-
وجود نداشتند( ».متین ) 12 :1361،تقابل شاعران يادشده در اين نامه با شاعران جديدي
كه به اعتقاد نويسنده «عمداً نامشان را بزرگ میكنند» ،نشان میدهد كه شاعران جريان
روشنفكري متوجه نوع روابط قدرت حاكم بر گفتمان شعر انقالب شدهاند؛ بههمینسبب
براي ايفاي نقشی فعالتر در اين عرصه دست به دامان مقامات رسمی حكومت شدند .امري
ال راه بهجايی نبرد .غفاري در اين
كه البته با توفیق همراه نبود و با پاسخ سرد طرف مقابل عم ً
نامه از شاعران واقعی در مقابل شاعران تقلبی ياد میكند .شاعران واقعی از نظر او شاعران
جناح روشنفكرياند .او میگويد كه شاعران واقعی خاموش نیستند و فرياد رساي انقالباند،
اما عدهاي وانمود میكنند كه آنها خاموشاند .او در اين نامه بهصراحت از عمل طرد و حذف
شاعران روشنفكر از سوي نهادهاي فرهنگی و شاعران گروه مقابل ياد كرد و نوشت« :ما
فعاالنه شعر میگويیم .راجع به انقالب ،راجع به امام ،راجع به جنگ ،راجع به دالوريهاي
بینظیر نیروهاي مسلح مدافع انقالب و براي مطبوعات میفرستیم ولی چاپ نمیكنند ...ما
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ديگرانديش هم كه باشیم ـ باز مسلمانیم ...ولی متأسفانه ما را به بهانههاي مختلف ايزوله
میكنند( ».همان )13:پاسخ مشاور فرهنگی رئیسجمهور به اين نامه حاوي نكات مهمی است
كه فرايند طرد معنا و حوزهي گفتمانگونگی را در شعر انقالب نشان میدهد .مهمترين نكته،
انتقادي بود كه اين مقام فرهنگی از منظري فنی و زيبايیشناختی بر شعر «بهار ظفر» سرودهي
غفاري كه بهعنوان شاهد مدعا در ضمیمهي نامه ذكر شده بود  -وارد آورد .او گفت كه
«فضاي استعاري و توسل به كنايه از ويژگیهاي شعر دوران خفقان و استبداد است .درحالیكه
در شعر بهار ظفر گفتهايد كه:
رزم تو را ادامه دهم تا سپیدهدم

تا آن زمان كه صبح شود اين شب سیاه

«كدام سپیدهدم» و «كدام «شب سیاه»؟ درحالیكه تودههاي میلیونی جامعه ،حضور
سپیدهدم يك انقالب خونین را احساس میكنند و طلوع فجر را میبینند ،شاعر آنها دم
از «اين شب سیاه» میزند .چه انتظاري بايد داشت از مردمی كه اينهمه با شاعر زمان
خود از جهت بینش سیاسی اختالف دارند؟ و عرضهي چنین شعري چه بازتابی خواهد
داشت؟» (همان )15:او خوب می داند كه تولید معنا كلید تثبیت مناسبات قدرت است .با
تولید معنا مناسبات قدرت براي جامعه طبیعی و مطابق عقل سلیم جلوه داده میشوند.
پس طبیعی است براي سلطهي گفتمان خود بايد امر تولید معنا را در كنترل گرفت.
«همینجا بگويم كه كسی دستور و سفارش سرودن شعر به شاعر نداده است و نمیدهد»...
(همان)؛ اما در ادامه به لحن تندتري همین نكته را بیان میكند« :نه آقاي متین! شاعر مردم
بايد دانسته باشد كه جنگ ،محاصرهي اقتصادي ،آتشافروزيهاي دشمنان خارجی و
توطئههاي مفسدين و منافقین داخلی در انديشهي مردم سرزمینش خرابی خزانزدگی
نیست؛ چراكه در باور مردم ،بهار دمیده است و تفاوت است بین خزان و دست تطاول
گلچینان بهار .در باور مردم ،بهار قطعاً دمیده است و هرآن دست كه جز اين بخواهد،
دست ابیلهبهاي زمانه است كه بريده باد( ».همان)16:
چنانكه گفتهآمد ،ساختارهاي گفتمانی هیچگاه ثابت نیستند به اين معنی كه
ساختاربندي هیچگاه نمیتواند همهي ابعاد معنا را به نفع يك معناي خاص طرد كند.
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همواره ممكن است گفتمانی از طرف نوعی ديگر از مفصلبندي معنا ،تضعیف شود.
مفهوم سیالیت دالها و نشانهها نیز ناظر به همین وجه از خاصیت گفتمان است .در اينجا
فضاي استعاري هرچند مفاهیم را در هالهاي از ابهام مطرح میكند ،قادر نیست نوع
مفصلبندي متفاوت شاعر را كتمان كند و اين نكتهاي بود كه منتقد بهدرستی به آن توجه
كرده بود .نكتهي ديگري كه در اين پاسخ قابلتوجه است ،تأكید بسیار مشاور فرهنگی
رئیسجمهور بر واژهي مردم و قاطعیت لحن او در بیان خواست آنان است .اينكه چه
كسی به نیابت از گروههاي اجتماعی سخن بگويد نیز امري گفتمانی است .در تحلیل
گفتمان ،گروه زمانی وجود خواهد داشت كه در گفتمان ساخته شود؛ درواقع گروه و
نمايندگی در يك آن ساخته می شوند .اين موضوع مستلزم آن است كه كسی يا جماعتی
به نیابت از گروه سخن بگويند(.رک.الكلو و موف  ،1993به نقل يورگنسن و فیلیپس،
 )87 :1389در اينجا نیز حكومت در قالب يك نهاد رسمی مداخلهي هژمونیك میكند و
مفصلبندي ويژهاي از مردم و مفاهیم مرتبط با آن به دست میدهد تا حق سخنگفتن از
جانب آنان را به دست بیاورد .مداخلهي هژمونیك انجام میشود تا تخاصم بر سر معنا را
به نفع وضوح و رفع ابهام خاتمه دهد و گفتمان را عینی كند.
غالمحسین متین در نامهاي ديگر ملتمسانه از رئیسجمهور خواست تا خود و جريان
متبوعش از حاشیهي شعر انقالب به متن حادثه كشانده شوند« :گاليهاي به اين منوال كه
به ما هم كه عمري را در محرومیت ،پیگرد ،زندان و نبرد خونین پنهان و آشكار با رژيم
منفور پهلوي گذراندهايم و سهم خود را در حد امكان خويش در بهثمررساندن انقالب
ادا نمودهايم ،اجازه بفرمايید ،اگر هنري داريم ،آن را در بطن انقالب عرضه نمايیم ،نه در
حاشیهي آن ...ما اين احساس دردناک را متأسفانه داريم كه جبراً و بهگونهاي عبث در
حاشیهي انقالب قرارگرفتهايم؛ درحالیكه تمامی وجودمان در تسخیر عشق آتشین اين
دوران تاريخی بزرگ است( ».متین )18 :1361،حتی چنین درخواستی هم مورد عنايت
قرار نگرفت و در پاسخ ،قدرت تعیینكنندهي متن و حاشیه« ،مردم» عنوان شد؛ و شاعران
روشنفكر تلويحاً شاعرانی بريده از مردم معرفی شدند :درنهايت در انتهاي پاسخ مشاور
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فرهنگی رئیسجمهور تیر خالص را به جبههي شاعران سكوالر اينگونه شلیك شد:
«تحقیق كنید و دريابید كه چرا مراسم دعاي كمیل در شبهاي سرد زمستان ،گرمتر و
پرفروغتر از تمام شبهاي شعر همهي شاعران برگزار شده و میشود( ».همان )22:اين
پاسخ از يك طرف اهمیت مذهب را در همهي شئون فرهنگی جامعه از نظر حاكمیت
جمهوري اسالمی نشان میداد و از سوي ديگر خواست حاكمیت تازه و پسند آنان را در
خصوص محتواي شعر انقالبی آشكار میكرد .از نظر آنان اسالم و شعائر مذهبی نهتنها
سرچشمهي الهام شاعران مؤمن به مبانی انقالب اسالمی ،بلكه خواست عمومی مردم نیز
بود و اين به منزلهي تفوق گفتمان انقالب اسالمگرا بر هر نوع گفتمان انقالبی ديگر بود.
 .7نتيجهگيری
شعر انقالب اسالمی حاصل تحول بزرگ اجتماعی و درک عامالن و مشاركتكنندگان
اين تحول از ماهیت دگرگونی و تغییر است .گفتمان شعر متعهد محصول صورتبندي
جريان روشنفكري سكوالر از مفهوم تعهد و مبارزهي اجتماعی در بستري تاريخی بود و
گفتمان شعر انقالب از ابتداي شكلگیري تحركات اجتماعی در اواخر دههي چهل و
دههي پنجاه زير تأثیر آن و حول محور دال آزادي و دموكراسی و مفاهیم وابسته به آنها
مفصلبندي شد و تا پیروزي انقالب اسالمی براساس همان تفسیر و تلقی پیش آمد .هرچند
در دل اين جريان بزرگ شعري خردهگفتمانهاي مذهبی نیز زير تأثیر جريان روشنفكري
دينی و همچنین روحانیت مبارز شیعه بهتدريج شكل گرفت .پس از انقالب زير تأثیر گفتمان
اسالمگراي امامخمینی ،شعر انقالب نیز دچار دگرديسی و تحولی بنیادين شد بهطوريكه
رفتهرفته از جريان شعر روشنفكري قطع تعلق كرد و بهعنوان گفتما ِن غیر ،اين جريان توانست
صورتبندي ديگري از مفهوم انقالب و نشانههاي وابستهي به آن مانند مردم ،عدالت ،آزادي،
اسالم و ...ارائه كند .اين جريان در همان سالهاي نخستین شكلگیري نظام جمهوري اسالمی
با مداخلهي هژمونیك دولت انقالبی توانست طرد و حذف گفتمان شعر روشنفكري را تسريع
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ببخشد و بهعنوان گفتمان مشروع و غالب شعر انقالب در خدمت آرمانها و اهداف تازهي
انقالب قرار بگیرد و رفتهرفته به گفتمانی عینی تبديل شود.
يادداشتها
 .1فركالف از نظريهپردازان تحلیل انتقادي گفتمان ،نهاد اجتماعی را يك جامعهي زبانی و(با
بسط معنی) جامعهي ايدئولوژيك میداند كه فاعالن خود را بهطور گفتمانی و ايدئولوژيك شكل
میدهد و آنان را به قواعد و چارچوبهاي خود مقید میكند(.رک.فركالف)48 :1389،
 .2اين شعر در سال  1346منتشر شده است.
 .3حسن حسینی در اين شعر با زبانی تند و بیپروا به احمد شاملو تاختهاست ...« :اي بامداد/
اي كرده كاوههاي زمان را /در عصر ماردوش /-ياوه قلمداد /اينك در اين طلیعهي خونبار/
انگشت موشهاي تجاهل را /از دخمههاي گوش /برون آر /زيرا به رغم باور تو /ديري است/
بر آسمان شهر /فانوس سرخ صاعقه /میسوزد( ».حسینی)48 :1386،
 .4پنج شاعر اخراجی از كانون نويسندگان  ،بهآذين ،هوشنگ ابتهاج ،كسرايی ،تنكابنی و برومند بودند.
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