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Abstract
Today, fourteen years after the glorious Islamic Revolution and the growth of the
Islamic Revolution poem, until now, this kind of poetry has not been studied
scientifically and the studies have been more semantic and content-oriented;
However, this research has tried to dwell on the structure of the language of the
Islamic Revolution poetry and how to link the poetry templates on the subject of the
Islamic Revolution. The method of this research is library and documentary, and then
the data are presented descriptively-analytically. The result of the research shows
that the axes such as freshness of language, compositional movement, novelty in
rhymes and rows, the use of specific interpretations and images of the revolution and
sacred defense, and the vocabulary of speech, constitute the prominence of the
language of revolutionary poetry. By examining the various forms of the poem of the
revolution, it is clear that the mantra of the Qesida has grown and prospered because
of the epic spirit that ruled the country during the sixties. The revolutionary ghazard,
with its features such as vertical order and the application of long weight, is
especially important. The Masnavi Template is reborn with fresh and fresh rhymes.
The Ghazal-Mathnawi format is expanding dramatically, and the revelation of a
verbal weight in quatrains is a good platform for expressing the passionate feelings
of the revolution and sacred defense.
The main challenges in this paper are the dangers in the linguistic structure of the
Islamic Revolution poetry and how to link the poetry forms with the subject of the
Islamic Revolution. The importance of this issue in the present article is that the
literature of the Islamic Revolution is often considered as meaningful literature, and
its literal and structural features have not been taken into consideration; of course, it
is not doubtful that the Islamic Revolution literature has a more semantic aspect, but
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with In the works, there are a number of structural and structural features and
features.
The verbal and structural prominence of the Islamic Revolution poem
In terms of verbal and structural prominence, all forms of aesthetics are a literary
work such as poetry that combines language and lexical modernizations, combining
and using particular interpretations and images of the examples that we have
addressed in these axes, respectively.
1- Axes such as freshness of language, compositional movement, novelty in
rhymes and rows, the use of specific interpretations and images of the sacred
revolution and sacred defense, and the pace of vocabulary constitute the prominence
of the revolutionary poetry.
2- One of the points of the Islamic Revolution's poem is the tongue of the tongue,
which sometimes has a freshness at the same time as the mold, language, freshness,
and this freshness of language, thanks to the coincidence with the new poem and to
be in the forefront of this way.
3- The composition of the poetry revolution in terms of construction, it can be
divided into three groups of additional composition, composition and phrases.
4- Trying to use new rhymes and rows in different formats and using vocabulary
and terms that reflect the vision of the revolution, and using the current and native
rows of other linguistic features of revolution poetry.
5- Use of specific interpretations and images of the war and the range of the
lexical circle associated with the content of the particular thought of the revolution
and the sacred defense, as well as the use of particular names, military terms and
expressions, religious terms and expressions are the other factors for the novelty of
the poetry language of the revolution.
6- By examining the various forms of the poem of the revolution, it is clear that
the form of the verse, although not very sparkling in contemporary poetry, is due to
the epic spirit that ruled the revolution in the first years of the holy defense in the
country, growth and prosperity Finds
7- Ghazal in the poetry of revolution is of particular importance and is well
received by the poets of the Islamic Revolution. Revolutionary ghosts have features
such as vertical order, the use of high weight and novelty, and innovation.
8- After the revolution, Masnavi's template was restored using new rhymes. The
prevalence of Ghazal-Mathnavi's format is one of the structural features of the
revolutionary poetry, which expanded dramatically during this period.
9- The weight of the voice in the quatrains was a good basis for expressing the
passionate feelings of the revolutionary period and the sacred defense of the sixties.
10- The poets of the revolution in the middle years turned to new forms and
introduced new insights into new poetry. The new poetry of the revolution is a
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narrative and supportive poetry and is usually long, but the new poetry is not a
boring age.
11- During the Islamic Revolution, Cari-kalamator grew dramatically, and the
reason for its increase in the increase of the press and their release is the
politicization of the country and the people after the revolution, and the breathing of
the themes of satire and protest in the field of literature of the Islamic Revolution.
This template found a significant difference in the present period before the
revolution, and it was Cari-kalamator’s semantics in the era of the revolution.
Keywords: Islamic Revolution Poem, Structure, Language, Template
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چکيده 
با گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی باشکوه ایران و رشد و بالندگی شعر انقالب اسالمی ،تاکنون این نووع شوعر بوه شوک
همهجانبه و علمی بررسی نشده است و پژوهشها بیشتر جنبة معناگرایانه و محتوامحور داشته است؛ اما نگارندگان ایون مقالوه
می کوشند ساختار زبانی شعر انقالب اسالمی و چگونگی پیوند قالبهای شعری با موضوع انقالب اسوالمی را بررسوی کننود
روش این پژوهش ،کتابخانهای و سندکاوی است و دادهها به صورت توصیفیتحلیلوی اراهوه شودهانود نتوای پوژوهش نشوان
میدهد محورهایی چون تازگی زبان ،نهضت ترکیبسازی ،نوجویی در قافیوه و ردیو  ،اسوتفاده از تعوابیر و تصواویر خوا
انقالب و دفاع مقدّس و تپش واژگان ،ازجمله برجستگیهای زبانی شعر انقالباند با بررسی قالبهای مختل

ّ

شعر انقوالب،

روشن شد که قالب قصیده به دلی روحیّة حماسی حاکم در کشور در سالهوای دهوة شصوت رشود و رونو موییابود زو ل
انقالب ،با ویژگیهایی چون نظم عمودی و کاربرد وزنهای بلند اهمیت ویوژهای پیودا مویکنود قالوب مونووی بوا اسوتفاده از
قافیههای نو و تازه دوباره احیا میشود قالب ز ل-مونوی ،به طور چشمگیری گسترش مییابد و ایجاز کالم با وزن مطنطن در
رباعی ،بستر خوبی برای بیان احساسات پرشور دوران انقالب و دفاع مقدّس میشود
کليدواژهها:شعر انقالب اسالمی ،ساختار ،زبان ،قالب 

-1مقدمه 
منظور از ادبیات انقالب ،تمام آثاری است که در طول انقالب اسالمی پدید آمده است و از منظر موبوت و باورمنود بوه پدیود
انقالب اسالمی مینگرند در واقع ادب انقالب ،ادبی است که نهتنها زاد زمان و برآمده از حوز اندیشة انقالب است ،از نظور
دیدگاهی نی مؤید و انقالب اسالمی ایران همسو با آن است تعابیر دیگری نی از ادبیات انقالبی شده است که به برخی از آنها
اشاره میکنیم:
«ادبیات انقالبی ،مفهومی ن دیک به ادبیات چریکی است که در نحلههای ادبی قب از انقالب اسالمی از آن نام بورده شوده
است» (شمس لنگرودی)105/1 :1381 ،
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان  ،کرمان ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
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در این نوع از ادبیات ،تعارض با حکومت ،شدّت و حدّت لحن و بیان ،پرخاش و اعتراض ،تحریض و تهیی بوه قیوام یوا
پایداری از نخستین جانمایههاست امروز با گذشت ن دیک به چهار دهه از انقالب اسالمی ،شک گیری آثوار متعودّد و وهوور
شاعران و نویسندگان فراوان و گوناگونی آثار از نظر شک و جانمایه و داشتن دیدگاه واحد ،که همانا تصدی باورمند انقالب
اسالمی باشد ،جریان ادبی فخیم و قاب اعتنایی را شک داده است که بهآسانی میتوان از آن به «ادبیات انقالب اسالمی» تعبیور
کرد با دقت در ساختار ادبیات انقالب اسالمی برجستگیهایی مشاهده میشود که در این مقاله جنبههای زبانی و زیبواییهوای
ادبی بررسی شده است
 -1-1بيانمسئله
مسئلة ما در این پژوهش ،شناسایی و معرفی برجستگیهای زبانی و زیباییشناسی شعر انقالب اسالمی است
 -2-1پيشينةپژوهش

دربار شعر شاعران انقالب اسالمی تاکنون کتابهایی نگاشته شده است که بیشتر آنهوا ماننود کتواب نقود و تحلیو شوعر
انقالب اسالمی از منوچهر اکبری به آوردن نمونه و نقدی کوتاه بسنده کرده است در ایون میوان تنهوا کتواب ادبیوات انقوالب
اسالمی زالمرضا کافی به صورت اجمالی به این مسئله پرداخته است در بین مقاالت نیو دو مقالوة «بررسوی برجسوتگیهوای
لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدّس استان کرمان» و «بررسی تحوّل ساختار و شک ز ل از انقالب مشروطه تا پس از انقوالب
اسالمی» با موضوع این پژوهش مرتبط است که مقالة اوّل فقط به شعر دفاع مقدّس ،آن هم در محدود اسوتان کرموان و مقالوة
دوم تنها به ساختار قالب ز ل پرداخته است بنابراین تا جایی که بررسی شد ،پژوهش مستقلی دربار برجستگیهوای زبوانی و
زیباییشناسی شعر انقالب اسالمی انجام نگرفته است
 -3-1ضرورتواهميتپژوهش
اکنون پس از گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی با اینکه آثار متعددی در حوز ادبیات انقالب منتشر شده
است ،هیچ مقاله یا کتابی به طور مستق دربار ساختار شعر انقالب اسالمی نوشته نشده و بیشتر کتابها و مقواالت در حووز
محتوای شعر انقالب بوده است بنابراین ضروری است به ساختار زبانی و زیباییشناسی شعر انقالب اسوالمی و ویژگویهوا و
برجستگیهای آن نی توجه شود
 -4-1روشپژوهش
روش کار در این پژوهش ،کتابخانهای و سندکاوی است و دادهها به صورت توصیفی-تحلیلی اراهه شده است
-2بحث
درنگ در ساختار زبانی شعر انقالب اسالمی و چگونگی پیوند قالبهوای شوعری بوا موضووع انقوالب اسوالمی از مهومتورین
چالشها در این مقاله است اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر از آن جهت است که معمووال ادبیوات انقوالب اسوالمی را
ادبیاتی معناگرا میدانند و به ویژگی های لفظی و ساختاری آن کمتر توجه شده است؛ البتوه شوک نیسوت کوه ادبیوات انقوالب
اسالمی ،جنبة معناگرایی بیشتری دارد؛ اما با درنگ در این آثار ،ویژگویهوا و برجسوتگیهوای لفظوی و سواختاری گونواگونی
مشخص میشود بودیهی اسوت بورای تحلیو آنهوا و در شوواهد شوعری ،از آثوار شواعران نوامور انقوالب اسوالمی و نیو
مجموعهشعرها و جُنگها در پیوند با این موضوع استفاده شده است که از این میان میتوان به مجموعة شعر جنگ به کوشوش
محمود شاهرخی و گ  ،ز ل ،گلوله به کوشش ناصر فیض اشاره کرد
یهایلفظیوساختاری 
-1-2برجستگ 
منظور از برجستگی های لفظی و ساختاری ،تمام فرانمودهای شکلی یک اثر ادبی نظیر شوعر اسوت کوه نووگرایی زبوانی و
واژگانی ،ترکیبسازی و استفاده از تعابیر و تصاویر خا

از مصادی آناند در ادامه هریک از این موارد بررسی میشود

برجستگیهای زبانی و زیباییشناسی شعر انقالب اسالمی 51 /

-1-1-2تپندگیدرزبان 
زبان ،یکی از پن عنصر اصلی شعر در کنار تخیّ  ،احساس ،عاطفه و اندیشه است تعری هایی که برای زبوان شوعر شوده
است ،گوناگون به نظر میرسد ،اما در عم نظر به یکدیگر ن دیکاند
دیوید دیچ زبان را فعالترین خدمتگ ار تخیّ میداند؛ زیرا معتقد است تخیّ  ،خوود بور اثور نیازمنودیهوایش آن را بوه
وجود میآورد (دیچ )189 :1366 ،
به گفتة الیوت ،شاعر و منتقد انگلیسی ،زبان –بهخصو

زبان شعر -باید لذتبخش باشد و به عقید زبانشناسانی چوون

کروچه ،زبان ،یکی از مهمترین نقشها را در ارگانیسم شعر ایفا میکند (کرباسی)11 :1371 ،
قب از انقالب اسالمی ،دو جریان شعری وجود داشت که یکی معلول کهنگی زبان و مضمون بود و دیگری برعکس؛ البتوه
این دو جریان از جهت فرم و قالب کامال متفاوت بودند ،اما رفتهرفته این نوگرایی زبان در قالوب زیرکالسویک بور قالوبهوای
سنتی نی تأثیر گذاشت و شاید یکی از امتیازهای شعر پس از ان قالب این باشد کوه زبوان ،در عوین سونتی بوودن قالوب ،هموة
طراوت طرز تازه را در خود دیده است بنابراین ،تازگی زبان در شعر کالسیک ،مرهون همنشینی با شوعر نوو و قرارداشوتن در
موقعیّت بالندگی این شیوه است
«شعر انقالب در آزاز اگرچه نشانههایی از نوگرایی زبان داشت ،به دلی محتواگرایی و برتری دادن بیان بر فرم ،سواخت و
سیاق زبانیاش تا حدودی شعارزده بود؛ ولی رفتهرفته صورتگری ،تکنیک و پردازش زبان مورد توجه واقع شود و البتوه ایون
حرکت بسیار سریعتر از تحوّلهای ادبی ،حتوی در آخورین دهوههوای قبو از انقوالب صوورت گرفوت» (کوافی)126:1393،
شک گیری زبان شعر انقالب و شعر جنگ ،چنان چشمگیر و بارز بود که برخی از صواحبنظوران آن را دارای تشوخصهوای
استونایی دانستهاند همانطور که انقالب اسالمی یک پدیود اسوتونایی بوود ،زبوان آن نیو کوه هموین ادبیوات انقوالب اسوت،
ویژگیهای استونایی و منحصر به خویش دارد
ا ز آنجا که انقالب و جنگ دو پدید تازه بودند ،تازگی زبان در آثار ادبی مربوط به آنها بسویار طبیعوی بوه نظور مویرسود
انقالب ،با ماهیت اسالمی ،رهبری روحانی و دیدگاه هوای متعودد و توازه ،سوبب شود واژگوان و اصوطالحات ،مضومونهوا و
برداشتهای بدیعی در آثار نوشتاری سوربرآورند جنوگ نیو چنوین بوود انگیو شهوای حسوی و عواطفی جنوگ ،هموراه بوا
اصطالحات و واژگان خا

خود ،ویژگی منحصربهفردی را در آثار شعری مربوط به آن نمایان ساخت عالوه بر این ،استفاد

آگاهانه از تکنیک و کارکردهای شعر قدیم و ادامة جریان نوجویی و ابداع را نی باید سببهایی برای تازگی زبان شعر در نظور
داشت؛ برای موال میتوان بهرهگیری از شگردهای سبک هندی را نام برد که با تطبی اموروزی آن ،شواعران انقوالب توانسوتند
ابداعات خاصی را در پوستة آن شگردها پدید آورند و درست به کار گرفتن همین تکنیکها بود که بهسبب تازگی و ناآشونایی
ذهن با آنها ،به جسارتهای زبانی تعبیر شد
در گوشهگوشههای شعر امروز میتوان جسارتهای زبانی را پیدا کرد؛ جسارتهایی کوه سودهای کهنوهپرسوتی ،تکورار،
بیهویتی ،و سطحینگری سایهافکنده بر شعر را در هم شکست و فضاهای تازهای را جستوجوو کورد اگرچوه توازگی زبوان
خصوصیتی است که در بافت کالم رخ مینماید و نمیتوان برای آن دالی و عواملی ردی
تازگی این عنصر در شعر یا اشعار مخصو

کرد ،میتوان به صوورت کلیوی بوه

یک دوره یا یک جریان نظر داد با اینهمه ،چند برجستگی در زبان شعر انقالب

پدیدار است که مدّعای تازگی آن را اثبات میکنند
يبسازی 
-1-1-1-2نهضتترک 
پیشینة ترکیبسازی در ادب فارسی دیرینه است و در زبان «نظامی» بهویژه در مخ ناألسورار و «خاقوانی» در قصواید و بوه
طور عمده در شیو مرسوم به سبک هندی ،بهفراوانی به چشم میخوورد ترکیوبهوا را بوه لحواا سواخت -نوه صوور خیوال
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تعبیهشده در آنها -میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
ال ) ترکیبهایی که به صورت اضافه بیان میشوند و از آنها میتوان به ترکیب اضوافی تعبیور کورد؛ موو طایفوة صواعقه،
خشم تفنگ ،یوس

دل و

ب) ترکیب هایی که بدون کسر اضافه بیان میشوند و معموال به صورت ترکیب وصفی میآیند؛ مانند تیغ آتشین ،حسرت
نصیب و
) ترکیبهایی که بیش از یک کلمهاند و باید آنها را عبارت ترکیبی خواند :از قبی شیرآهنکوهمرد ،یک نمک خنده زخم و
«او ترکیبسازی در سالهای آزازین انقالب ،بهخصو

در سالهای اولیة جنگ اسوت سورآمد و رهبور ایون حرکوت،

نصراهلل مردانی است؛ اگرچه کسانی همچون عباس صادقی پدرام و تا حودودی احود دهب رگوی را مویتووان در کنوار او دیود»
(کافی)129:1393 ،
ترکیبها از نظر بار واژهها ،که پیامهای ترکیب خوانده میشوند ،نی میتوانند در تقسیماتی قرار گیرند:
ال ) ترکیبی که هر دو پایة آن واژگان انقالبی است :تفنگ خشم
در اجرای سرود فوت ،،خووش آوازتور باشود

تفنگ خشم را آمواده کون توا سوازتر باشود

(موسوی)150 :1375 ،
ب) ترکیبی که از دو پایة آن یکی انقالبی و یکی واژگان و اصطالحات مذهبی است :آیههای آتش ،تالوت خون ،کربالی
ایوار ،رزمگاه ایمان ،جوشن تکبیر و
چنین که در آیههای آتش ،تالوت خون ماست جواری
برای مرگ طالیه داران ،س است گور بسوتری نمانود
عبدالجبار کاکایی (شاهرخی)239 :1367 ،
) ترکیبی که از دو پایة آن ،یکی جنگی و یکی واژگان تعلیمی و مرتبط با دیدگاه انقالب باشود :منواف سوتی ان ،سوردار
بیدار سحر ،شمشیر فجر و
منوووووواف سووووووتی ان تیووووووغآتشووووووین

بوووه «مرصووواد» مووووردان مووورگآهنوووین

(بختیاری)47 :1374 ،
د)

ترکیبی که یکی از پایههای آن از واژگان و اصطالحات جنگ باشد ،آذرخش شبشکن ،زخوم خو ان ،اسوب خوون،

حلقوم تنگ تفنگ و
ای آتشینگلولهها /ک حلقوم تنگ تفنگ میگری ید (کافی)38 :13181 ،
ه)

ترکیبی که یکی از پایههای آن از اصطالحات مذهبی است :بارگاه کبوتر ،امیر قبای گ سرخ و
تشووییع کووردم خووود را تووا بارگوواه کبوووتر

بعد از مجازات آهت ،گ اشک های نگاهت

(وحیدی)81 :1377 ،
و) ترکیبی که یکی از پایههای آن از واژگان خا

انقالب باشد؛ چکامة فریاد ،زازان باغ زفلت و

نسیم زربت نورد عاش ! بگو بوه زازوان بواغ زفلوت
عقاب زیرت چو او گیرد ،به ابر بال و پری نمانود
عبدالجبّار کاکایی (شاهرخی)239 :1367 ،
ز) ترکیبهای زیبا و ذوقپسند که اگرچه از این واژگان و اصطالحات تهیاند؛ بدیع و توازهانود و هومچنوین در مووارد
مختل

از جسارتهای زبانی برخوردارند
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عالوه بر اینکه سه گونه از صور خیال؛ یعنی تشبیه ،استعاره و کنایه جانمایههای ترکیبها بودهاند ،میتوانند تقسیم دیگری
را برای این شگرد زبانی سبب شوند:
دم از دوبوووار موووویالد صوووبحدم ب نیوووود

بووه «دار شووعله» شووهیدان عشوو خنداننوود

(مردانی)8 :1364 ،
دیگر «سالح سرد سخن» کارساز نیست /باید سالح تی تری برداشت (امینپور)30 :1374 ،
-2-1-1-2نوجوییدرقافيهوردیف 
سعی در پیداکردن قافیه و ردی

نو را باید ج هی از نوجویی فراگیر در ادب معاصر دانست که در قالبهای مختل

انقالب اسالمی بروز و وهور پیدا کرد واژگان و اصطالحاتی که نشاندهند بینش انقالب بودند ،بوهخصوو
بهشدّت مح توجّه قرار گرفتند و در جایگاه قا فیه و ردی

شوعر

در اوایو کوار

در اشوعار واقوع شودند اسوتفاد مسوتقیم برخوی از ایون واژگوان

دیدگاهی ،شعارزدگی را در شعرهای آزازین انقالب پدیدار ساخت
معمولترین ردی ها در شعر فارسی ،ردی های «فعلی»اند شاید همین معمول بودن ،کار را به تکرار کشانده است؛ اما در
شعر انقالب ،ردی های فعلی تازهای را نی می توان سوراغ گرفوت کوه در جوای خوود گویوای نووآوری محسووب مویشوود
ردی هایی مانند شکفت ،هجرت کرد ،آتش گرفت ،الزم نیست ،صدا ب ن ،خوب میدانم و
بهار رفوت و پرسوتوی رنوگ هجورت کورد

گ عوروس بوه گلودان تنوگ هجورت کورد
(فرید)79 :1375 ،

اما در باب ردی های اسمی باید گفت عالوه بر واژگانی که به طور ابتکاری و اتفیاقی در موضع ردی

قرار گرفتهاند ،سوه

گروه از واژگان و اصطالحات نی با بسامد چشمگیری در این جایگاه قرار دارند:
ال  -واژگان و اصطالحات انقالب؛ خون ،شهید ،شهادت ،سرخ ،نخ  ،آتش ،الله ،زخم و
هوووال در بهووواران گلوووووی توووو سوووورخ

ز سرچشووومهسووواران سوووبوی توووو سووورخ
(باقری)44 :1367 ،

گرفتووه ذهوون موورا موووجی از تفکیوور سوورخ

نموویرسوود بووه خیووالم مگوور تص ووّر سوورخ
(همان)216 ،

ب -واژگان و اصطالحاتی که تعلیم دیدگاهی انقالبند :نور ،صب ،،سحر ،بیداری ،یقین ،ایوار و
بگوییوووووود بووووووا دادخووووووواه سووووووحر

کوووه زد خیموووه بووور شوووب سوووپاه سوووحر
(بختیاری)47 :1374 ،

 واژگان مذهبی از قبی توبه ،نماز ،جهاد یا واژههای نمادین و جایگ ین شخصیتهوای موذهبی و انقالبوی :خورشوید،دریا ،گ سرخ ،آفتاب و
دشت میبلعیود کوم کوم پیکور خورشوید را

بوور فووراز نی و ه موویدیوودم سوور خورشووید را
(بیابانکی)21 :1376 ،

بووا نسوویم نفووس سووب امووام گوو سوورخ

جوش زد ،باد توحیود بوه جوام گو سورخ
(دهب رگی)41 :1367 ،

-3-1-1-2تعابيروتصاویرخاصجنگ 
آخرین نکته دربار تازگی زبان در شعر انقالب ،تعابیر و تصاویر خا

جنوگ اسوت کوه بوه توازگی زبوان کموک شوایان

کردهاند بدیعبودن برخی تعابیر و تصاویر که فقط به دلی موضوع جنگ آفریده شدهاند ،هور شواعر و ادیبوی را بوه تحسوین و
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تعجب وامیدارد یکی از مهمترین ویژگیهای این تعابیر و تصاویر طراوت و تازگی محض آنهاسوت ایون تعوابیر و تصواویر
بازآفرینی هیچ گونه تعبیر و تصویر آشنایی نیستند؛ برای موال ،ما در محدود جغرافیایی فارسی تا کنون بمباران هووایی شوهرها
را نداشتیم تا منجر به آفرینش تصویری از این ماجرا شده باشد درست به همین دلی  ،یعنی تازگی و طراوت ،این گونوههوای
زیبای کالم که برای اولین بار در زبان شیوا و شیرین فارسی اتفاق میافتند ،بسیار گرانبها و قیمتیاند و باز به همین دلیو بایود
آنها را بازنمود تا هم به کار آیندگان بیاید و هم شناسههای سبکی از آنها متولید شود
خفیاشهای وحشی و دشمن  /حتیی ز نور روزنه بی ارند /باید تمام پنجرهها را  /با پردههای کور بپوشانیم (امینپور) 31 :1389 ،
نکتة دوم در اینباره ،فراوانی اینگونه تعابیر و تصاویر است دلی فراوانی تعابیر تازه و توجهبرانگی مویتوانود گسوتردگی
زمینههای تصویری شعر دفاع مقدس و فراوانی تعداد شاعران شعر دفاع مقدس باشد
در میدان نبرد /فوارههای خون برمیجهند /و ترکشهای پرشتاب /از سختای سونگ مویگذرنود /توا اسوتواری انودامهوا را
فروری ند (فیض)72 :1373 ،
-2-1-2تپشواژگان 
یکی دیگر از شاخصه های لفظی و ساختاری شعر انقالب ،گستر دایر واژگانی اسوت روشون اسوت کوه هور موضووع و
مضمونی واژگان و اصطالحات خا
انقالب با محتوای اندیشگی خا

خود را دارد و یک موضوع جدید ،واژگوان جدیودی را وارد ادبیوات مویکنود حادثوة
خود و دیدگاههای تعلیمی ویژه ،واژگوان و اصوطالحاتی را وارد عرصوة ادبیوات کورد در

پیوند بودن جنگ با محتوای اندیشگی انقالب ،سبب شد توا ایون اصوطالحات و واژگوان در جنوگ نیو اداموة حیوات دهنود
دریچه های ورود الفاا به فضای شعر انقالب متعدد است و البته این منافذ دارای بسوامد متفواوت اسوت کوه مهومتورین آنهوا
عبارتاند از:
الف)اسامیخاص؛شاملاسممکانواسماشخاص 
استفاده از اسامی خا

بهخصو

در شعر دفاع مقدس بسیار به چشم میخورد:

و اینسان «حلبچه» /به تاوان ایستادن ،افتاد (شاهرخی)115 :1367 ،
دریا سالم میدهد از شوق /دریا پیام میدهد از عشو  /از تنگوة نبورد «هرمو » /از ملتقوای مکتوب مویهن« /خلوی فوارس»
جانبرکفان خطیة «دلوار» «دشتی»« /جنوب داغ»

(همان)208 :

ب)واژههاواصطالحاتنظامی 

بی گمان ،بیشترین سهم در دایر واژگانی شعر انقالب مربوط به واژگان و اصطالحات نظامی است جنگاف ارهای سبک و
سنگین ،انواع تفنگها ،توپها ،موشک ،تانک و
ازقبی ماشه ،قنداق ،مگسک و

همراه با اج اهی جداگانه که برخی نوامی خووشتوراش و شواعرانه دارنود؛

دستمایههای خوبی برای پرداختن اثر ادبی است:

سوووت خمپوواره ،سووکوتی کووه شکسووت

روی سوووووجّاده گلوووووی پرپووووور بوووووود
(محمد عباسیه کهن)100 :1375 ،

«وقتی که حمله میآزازند /در زیر چکمههای موشکی آنان /سط ،زمین /روح زمان /دست و سر مبارز انسان /زخوم عتیو
را در عم رفتهها /دیدار میکند» (صفارزاده)36 :1382 ،
ج)واژههاواصطالحاتانقالبیومذهبی 

با وهور انقالب ،اصطالحاتی مانند بسی  ،جانباز و

وضع شد و همچنین برخی از واژگوان فرامووششوده جوانی دوبواره

یافتند بنیان مذهبی انقالب و رهبر روحانی آن نی دلی دیگری است توا واژگوان موذهبی ماننود اسوامی و القواب معصوومان،
اصطالحات شرعی و فقهی ،اسامی صحابه و در شعر به کار گرفته شود:
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«کاش من یک «بسیجی» بودم /دلی داشتم به وسعت دشت /و استقامتی به قامت کوه» (شاهرخی)49 :1367 ،
او از ساللة «یاسر» بود /از ای سرکشی «مقداد» /از طلیعة «حجر» از خانواد «بوذر» (کافی)73 :1381 ،
وضعيتقالبهادرشعرانقالباسالمی 

-2-2
-1-2-2قصيده 
حضور قصیده نهفقط در شعر انقالب که در ادبیات معاصر ایران ،چندان چشمگیر نیست شاید اه ادب از آن قطوع امیود
کرده باشند ،اما با تجربهای که از احیای برخی قالبها در شعر انقالب داریم ،زیرممکن نیست که این قالب شوعری نیو روزی
جانی دوباره یابد قصیده در طلیعة شعر فارسی با دو جانمایه شناخته میشود؛ یکی حماسه و دیگوری مودح و سوتایش تنهوا
همین دو برجستگی می تواند دلی خوبی برای درخشش قصیده در شعر انقالب باشد آزاز انقوالب ،تجلویگواه خووبی بورای
حماسه است که سخنپرداز می تواند با الهام از حوادث و وقایع آن همراه با آمی مذهب و ایمان ،قافیوههوای کوالم را ردیو
کند چکامههای عهد انقالب را میتوان با این برجستگیها بازشناخت:
الف)لحنحماسی 
آزاز قصیده با درونمایة حماسی همراه است با توجه به کهنگرایی و رعایت سنت در قصیده ،بسیار طبیعی است که ایون
ویژگی کهن چکامه در شعر پس از انقالب ،که بستر خوبی برای حماسهسرایی است ،بروز نماید:
ای جوانوووان زیوووور ،ای پاسوووداران وطووون

مووژد فووت ،شووما بووا مژدگووانی یووار بوواد

مژدگووانی چیسووت ایوون فووت،الفتوووح قوورن را

آن که فت ،قدستان پایوان ایون مضومار بواد

خصمتان را گر همه صدّام ور صد همچو اوست

جان پر از آزار و دل پربار و سر بور دار بواد

ایوونچنووین فووت ،نمایووان لشووکر اسووالم را

فخر تاریخ است و این تواریخ را تکورار بواد
(امیری فیروزکوهی)913 :2 ،1369 ،

ب) مدحوتوصيف 

مدح و توصی

در قصاید پس از انقالب رنگ و بویی دیگر میگیرد شاعر انقالب به مدح شخص نمیپردازد؛ بلکه علوم

و اندیشه را ستایش میکند و اگر رهبر انقالب را میستاید ،او را مرو اسالم و آرموانهوای انقوالب مویدانود همچنوین اگور
رزمندگان را ستایش میکند ،در واقع جهاد ،ایوار ،فداکاری ،همّت و حمیّت را تقدیر و ستایش کرده است:
ای نووور نبووی ،پووور علووی ،روح خداونوود

مووورآت صوووفا ،مووواه وفال ،منهووور فرهمنووود

ای رای تووووو سوووورلوحة اسوووورار الهووووی

ای یووواد توووو دیباچوووة الطوووا

خداونووود

بوووا رزم توووو پهلوووو ن نووود صوووخر البووورز

بووا ع و م تووو چووون کوواه بووود کوووه دماونوود

اکنوووون کوووه سوووتمبوووارگی کفو ور جهوووانی

بگذشت ز اندازه و از چوون و چورا و چنود

بوووا کینوووة دیرینوووة صوووهیونی و صووودّام

ایوون توطئووه انگیخووت و آن فتنووه پراکنوود

از خووون جواننووان وطووون ،داموون کوووارون

زد موووو و برآشوووفت سرچشووومة ارونووود

در معرکووه پوشوویده بووه بوور جوشوون تقوووا

در حادثووه از زهوود بووه توون کوورده کژازنوود
(مشف کاشانی)348 :1386 ،

-2-2-2غزل 
ز ل ماناترین شک شعری زبان فارسی است و این قالب وری  ،جانمایه از شور و عش دارد زو ل در شوعر انقوالب از
اهمیت ویژهای برخوردار است؛ در این عصر هیچیک از قالبهای شعری حضور پررنگی نداشتند؛ اما ز ل حضور چشمگیری
داشت و مورد اقبال شاعران بود ز ل در این دوره ویژگیهایی دارد که عبارتند از:
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الف)نظمعمودیغزل 
در شعر پس از انقالب ،زبان و تعبیرات تازگی داشت؛ در حالی که قالب همان قالب کهن بود و این بهخوبی نشان از تأثیر
شعر نو بر شعر کالسیک داشت پیوستگی معنایی در شعر نو نی بر قالبهای کهن به-خصو

ز ل تأثیر گذاشت و خاصویت

نظم عمودی را در آن پدید آورد و ویژگی به اصطالح نظم پریشان را از آن گرفت
« از لحاا ساختار شاید بتوان گفت ز لی که هر بیت آن حرفی برای خود جدا از بقیة ابیات داشته باشد ،اموروزه محلیوی از
اعراب ندارد ز ل امروز منسجم و یکدست است ،آزاز و پایان ز ل امروز نباید بیحساب باشد؛ بلکه باید از نقطوهای شوروع
شود ،ادامه یابد و به پایان برسد» (پاشا)9 :1370،
اینک نمونهای از یک ز ل را با رعایت نظم عمودی مرور میکنیم:
و آتووش چنووان سوووخت بووال و پوورت را

کوووووه حتیوووووی ندیووووودیم خاکسوووووترت را

بوووووه دنبوووووال دفترچوووووة خاطراتوووووت

دلوووم گشوووت هووور گوشوووة سووونگرت را

و پیوووودا نکووووردم در آن کوووون زربووووت

بووووهجوو و آخوووورین صووووفحة دفتوووورت را

هموووان دسوووتمالی کوووه پیچیوووده بوووودی

در آن مُهوووور و تسوووووبی ،و انگشوووووترت را

هموووان دسوووتمالی کوووه یوووک روز بسوووتی

بووووه آن زخووووم بووووازوی همسوووونگرت را

همووان دسووتمالی کووه پولووکنشووان شوود

و پوشوووووید اسووووورار چشوووووم تووو ورت را

سووووحرگاه رفووووتن زدی بووووا لطافووووت

بوووووه پیشوووووانیام بوسوووووة آخووووورت را

و توووا حوووال مووویسووووزم از یووواد روزی

کوووه تشوووییع کوووردم تووون بووویسووورت را

کجووووا موووویروی؟ ای مسووووافر! درنگووووی

ببوووور بووووا خووووودت پووووار دیگوووورت را
(کاومی)101:1375 ،

ب)استفادهازوزنهایبلند 

شعرهای آزازین انقالب ،دارای وزن کوتاه و آهنگ تند است؛ زیرا این وزن و آهنگ ،لحن حماسی و مجالف تنوگ فرصوت
را بهخوبی نشان میدهد:
بوووو ن طبوووو خووووون در پگوووواه وفوووور

کووووه آموووود بووووه میوووودان سووووپاه وفوووور

گذشوووووتند از خووووووان تووووواریخ تلوووووخ

دلیوووووووووران آوردگووووووووواه وفووووووووور
(مردانی)48 :1364 ،

اما رفتهرفته با درونی شدن جنگ و بروز مساه عاطفی آن مانند تشییعهای دستهجمعی ،بمباران شهرها و

لحن حماسوی

اشعار ،به نرمآهنگی تغییر کرد و فاصلة بین هجاها بیشتر شد و بدینترتیب وزنهای بلند جانشوین وزنهوای کوتواه شود ایون
سیر ،پس از جنگ نی ادامه یافت و هر روز بر اقبال آن اف وده شد استفاده از وزنهای بلند به دو دلی شک گرفت:
 )1نیاز عاطفی زبان برای پرداخت موضوعی زمگین همراه با حسرت:
طومووار درد کهنووهای از روز اول روبووهرویووم بووود
شوعری نگفوتم ،هرچووه گفوتم بغوض پنهووان گلوویم بووود
(عمرانی)69 :1369 ،
 )2حسن نوجویی و نوآوری است که شاعران را به سمت اوزان سونگین ،بلنود و گواه ناخوشوایند و بوه اصوطالح کودر
کشانده است:
نوری دیگر در دل شاید ،شوری دیگور در سور بایود
«رب اشرح لی صدری»گویان ،با او رازی دگور بایود
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دیدارش را در سنگرجو ،بیجان ،بیسر ،بیپیکر جو
مشتاقانش را دست از جان ،شسته بیجان بیسر باید
(خوشعم )31 :1368 ،
-3-2-2مثنوی 
یکی ازویژگیهای بارز شعر پس از انقوالب« ،تجدیود حیوات مونووی» اسوت مونوویهوای آزوازین ،اگرچوه دارای لحون
حماسیاند و مضمون آنها تازه ،بافت و ساختی کامال کهن دارند ابیات عمدتا بدون ردیو انود و سوبک و سویاق شواهنامه در
برخی از آنها بهخوبی نمایان است علی معلیم شاید تنها نامی باشد که محققان ادبیات انقالب را به یاد مونوی میاندازد هرچند
قالب مونوی ،چه تحت تأثیر آثار ایشان و چه بدون آن ،در کار دیگر شاعران نی دیده میشود عالوه بر معلیم ،از مونویسورایان
میتوان به احمد ع ی ی ،پروی بیگی حبیبآبادی ،حسن حسینی ،حسین اسرافیلی ،سولمان هراتوی و محمّدرضوا عبودالمکیان
اشاره کرد
در ادامه به برخی از ویژگیهای مونوی در شعر پس از انقالب اشاره میکنیم:
الف)استفادهازقافيههایتازه 

نوجویی قافیه یکی از راههای تازگی زبان است این کارکرد در مونوی به دلی قافیههای متعدّد به خوبی استفاده میشوود و
در کنار آن قافیه با حرو

مشترک زیاد و بسنده نکردن به صحّت قافیه ،از شاخصههای مونوی این عهد به شمار میرود

قحط آب است تو از قحط چه میفهمی؟ هیچ

از تموز و عطش رهط چه میفهموی؟ هویچ
(معلیم)58 :1360 ،

ب)رعایتترجيعدرمثنوی 
منظور از ترجیع ،تکرار مطلع (ردّ المطلع) یا یک بیت یا نیملخت یا یک مصراع از مونوی است که در سراسر یوک منظوموه یوا
در پارههایی از آن آورده میشود و هد

آن تأکید بر موضوع است و بدین وسیله تأثیر شعر اف ایش مییابود ایون کوار در سوابقة

مونوی چندان دیده نشده است و از ویژگیهای شعر انقالب به حساب میآید ترجیع ،عالوه بر اف ودن تأثیرگوذاری شوعر ،سوبب
حفظ آهنگ و موسیقی کالم نی میشود علی معلیم در مونوی بلند «هجرت» بیت مطلع را چهار بار تکرار کرده است:
این فص را با من بخوان باقی فسوانه اسوت

این فص را بسویار خوانودم ،عاشوقانهاسوت

بوور نبشووتم

ایوون فصوو را خوانوودم ورق را در نبشووتم

از شووش منووادی راز هفووتاختوور شوونیدم

ایووون رمووو را از پووون دفتووور برگ یووودم

شط این نوا را در تب حیورت سورودهسوت

این نغمه را در بسوتر هجورت سورودهسوت

«این فص را با من بخوان ،باقی فسوانهسوت

این فص را بسیار خوانودم ،عاشوقانه سوت»

هفتوواد بوواب از هفووت مصووح

(معلیم)180:1360،
گاهی یک مصراع یا نیم لختی از آن در فواص مختل

ترجیع میشود:

گوواه سووفر آموود نووه هنگووام درنووگ اسووت

چاووش میگوید که ما را وقت تنوگ اسوت

گووواه سوووفر آمووود بووورادر گوووام بوووردار

چشووم از هوووس از خووورد از آرام بووردار

گووواه سوووفر آمووود بووورادر ره دراز اسوووت

پروا مکن بشوتاب همّوت چواره سواز اسوت

وادی نه ایمون ،هوان مگوو بایود سوفر کورد

از هفووت وادی در طلووب بایوود گووذر کوورد

وادی نوووه ایمووون ،ره نوووان در رهگذارنووود

بووویم حراموووی نیسوووت یووواران هوشووویارند
حمید سب واری (شاهرخی)144 :1367 ،
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ج)رواجغزل-مثنوی 
ز ل-مونو ی چنان است که شاعر در اثنای یک مونوی بلند ،به ضرورت محتوا تغییر لحن دهد یوا بوه دلیو یوافتن قافیوه و
ردی

خوش آهنگ ،قالب را به ز ل میبرد و دوباره به مونوی باز میگردانود در شوعر کهون در منظوموة «شویرین و فرهواد»

(وحشی بافقی) ،آنجا که فرهاد زبان به تغ یل میگشاید تا وص

دلبری «شیرین» کنود ،بوا حفوظ وزن ،قالوب بوه زو ل تبودی

میشود و پس از پایان ز ل به مونوی برمیگردد پس از انقالب ،این قالب اف ونی یافت و قطعا بایدآن را یکی از ویژگویهوای
ساختاری شعر انقالب شناخت؛ زیرا اندکنمونههایی که در قب بود ،هرگ این قالب را مبریز نکرده بود و در ذهون ادیبوان جوا
نداده بود ،در حالی که تنها از آثار دو تن از شعرای انقالب یعنی «علی معلیم» و «محمّدکاوم کواومی» نمونوههوای متعوددی را
میتوان موال آورد:
و کسی گفت :بخسپید ،فر در پویش اسوت

کربال را بگذاریود کوه حو در پویش اسوت

گفووت :ایووام بوورات اسووت  ،مبووادا برویوود

وقت ذکر و صولوات اسوت ،مبوادا برویود

الغوورض در همووة قافلووه یووک موورد نبووود

یوووا اگووور بوووود شایسوووتة نووواورد نبوووود

همووهیووخهووای جهووان را همووه را سوونجیدیم

مووو دلهووای فروموورد مووا سوورد نبووود

رن اگر هست نه از جان که از ماندنهاست

ورنووه سوورباخته را ز حمووت سووردرد نبووود

آه از آن پیکووار کوو هیبووت دشوومن مووا را

طبو و سوورنا و رجو بووود و همواورد نبووود
(کاومی)80 :1375 ،

-4-2-2رباعی 
این قالب فارسی شعر از آزاز سخن دری با ادبیات همراه است این شک کوتاه شعر همهگونه مضومونی را محمو شوده
است در مجلس ب م و در معرکة رزم هر دو واهر بوده و معاشقه ،اندرز و حکم ،پند ونصیحت و حتیی دقای علمی ،فلسفی و
کالمی را نی برتافته است وزن مطنطن و ایجاز کالم در رباعی ،قالب خووبی بورای احساسوات زلیوانی انقوالب و پوس از آن
حماسة جنگ و خاطرات خونبار آن بود به همین سبب رباعی در شعر انقالب و بهخصو

در دهة شصت رون چشمگیری

یافت و بسیار کارآمد بود نامورترین شاعران این قالب را باید قیصر امینپور ،حسن حسوینی ،میرهاشوم میوری ،ایور قنبوری،
کمی محمودی ،سلمان هراتی ،وحید امیری ،مصطفی علیپور ،محمود عباد ،احد دهب رگی و محمدرضا محمدی نیکو دانست
کس چوون توو طریو پواک بوازی نگرفوت

بوووا زخوووم نشوووان سووورفرازی نگرفوووت

زین پویش دالورا کسوی چوون توو شوگفت

حیویّوووت مووورگ را بوووه بوووازی نگرفوووت
(حسینی )140:1391 ،

قالبهاینو 
 -5-2-2
در سالهای آزازین انقالب ،شاعران انقالب بیشتر قالبهوای سونتی را مویپسوندیدند؛ زیورا پدیود شوورانگی انقوالب و
بالفاصله بروز جنگ ،زبانی سترگ و حماسی را طلب می کرد به عوالوه ب رگوان شوعر نیموایی و سوپید ،عموموا روشونفکرانی
زیردینی بودند که شاعر دردمند و متعهد انقالب ن دیک شدن به آنان و مشی هنریشان را اکراه داشوت «در سوالهوای میوانی
انقالب ،شاعران انقالب به قالبهای نوین روی میآورند شعر نو انقالب ،شعری روایی و حمایتگر است و معمووال طووالنی
است؛ ولی شعر نو این عصر کس کننده نیست؛ زیرا شاعران جوان مو فیلمبرداران صحنة نبرد ،به دنبوال لحظوهانود و همیشوه
اف های تازه را میکاوند دیگر این که تازگی مضمون که تازگیهایی در زبان و تصویر را در پی دارد ،سبب میشود توا اطالوة
کالم به شوق تکلیم باشد و ماللی پیش نیاید» (کافی )219-220 :1393 ،از ناموران شعر نو متعهود بایود بوه کسوانی همچوون
طاهره صفارزاده ،علی موسوی گرمارودی ،ضیاءالدین ترابی ،سلمان هراتی ،محمدرضا عبدالملکیان ،عباس باقری ،ایر قنبری،
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علی هوشمند ،محمدحسین جعفریان و مصطفی علیپور اشاره کرد
از درونمایههای شعر نو میتوان به موضوعاتی مانند روایت جنگ ،شهید ،شهادت ،جانبازان و آزادگان ،وطن ،ستمسوتی ی،
تکریم از رزمندگان ،تطبی تاریخ و تکریم انقالبیون تاریخ اشاره کرد و این بهخوبی همراه شدن این شک شعری را با ادبیوات
انقالب نشان میدهد:
«به پسرم دروغ نگویید /نگویید من به سفر رفتهام /نگویید من از سفر بازخواهم گشت /نگویید زیباترین هدیهها را /برایش
به ارمغان خواهم آورد /به پسرم واقعیت را بگویید /بگویید به خاطر آزادی تو /ه ار خمپار اسوتعمار /سوینة پودرت را نشوانه
رفتهاند /بگویید خون پدرت /بر تمام مرزهای زرب و جنوب کشورش پریشان شده است » (عبدالملکیان)41 :1366 ،
رویکرد شاعران انقالب به مو های نو در دهههای دوم و سوم انقالب اف ونی مییابد که بر اثر دالیلوی چوون محودودیت
قوالب کهن ،اختالط جهانی فرهنگها و در دل آن ،تأثیر و تأثیر متقاب شعر ملیتها ،رشد جهانی شعر نوو بوود و ترجموة شوعر
جهان که تنها در قالب شعر نو صورت میپذیرفت در نیمة دوم دهة شصت ،مجموعة شعر از آسمان سب بوه شوک جودی و
گسترده توانست تحوّل محتوایی را در عرصة شعر زیرکالسیک ایجاد کند این تفواوت را در مجموعوة دوم «سولمان هراتوی»؛
یعنی دری به خانة خورشید بهوضوح بیشتر میتوان دید شعرهای این مجموعوه درنگوی هوشویارانه در محوطوة آفتوابی شوعر
انقالب است گنجشک و جبرهی حسن حسینی نی با پرداختن دقی و توجه کافی به فرم و بهرهمندی از درونمایهای زنی ،اثر
ارزشمندی است که توانسته بسیاری از توقعات ما را از شعر متعهد برآورده سازد بنابراین ،تحوّل محتوایی این شک شعری را
می توان دلی پنجم رویکرد شاعران نس دوم انقالب به مو های نو دانست؛ زیرا با این تغییر ،شواعران انقوالب مویتوانسوتند
احساسات و عواط

یا دریافتها و اندیشههای خود را در این ساخت سامان دهند

«تأثیر محتوایی انقالب چنان بود که حتی در جان شک های فرانوگرایی همچوون «موو نوو»« ،حرکوت»« ،پلویفونیوک» -
چندآوایی -که کمتر برمدار الت ام و تعهد چرخیده بودند ،نی نفوذ کرد» (کافی)222 :1393 ،
حمید /نامش از دفتر کالس پاک شد /تا بر تابلوی مدرسه بنشیند! (علیپور)21 :1375 ،
به همسرایی تلخترین ترانة جهان /اندوه پرندهای /در گلویم بال میکشد (همان)197 :
-6-2-2طرحوترانک 
گفته شده است که احمد شاملو شعر کوتاهی گفت و اسم آن را طرح گذاشت و دیگران چنان پنداشتند که این نام به دلی
کوتاهی برآن گذاشته شده است و به تقلید از آن شعر کوتاه ،طرح نامیده شد بعدها حتی عنوان شعرک را کوه شواعران دقیقوة
اکنون و رهبر شعر حجم ،یداهلل رؤیایی تبلیغ میکردند ،نتوانست جای آن را بگیرد به هر روی عنوان طرح ،جایگیر شد و بوا
جهانی شدن نوع شعر کوتاه ژاپنی (هایکو) و ورود آن به ایران ،در یک نوع تعری

دوری به یکدیگر تعبیر شدند

کوتاه سرایی در شعر انقالب در دهة سوم؛ یعنی در سالهای دهة هشتاد میتپد عنوان طرح نی در این میوان کمتور مطورح
است و نظیرههایی ماند شعرک ،شعر کوتاه ،شعر لحظه ،ترانک و آنک بیشتر کواربرد دارد از برتورین چهورههوای ایون جریوان
میتوان به سید حسن حسینی ،پوران هاشمی ،پرویو بیگوی حبیوب آبوادی ،ضویاءالدین خوالقی ،صوادق رحموانی ،سوید علوی
میرافضلی ،جلی صفربیگی ،زالمرضا کافی و علیرضا فوالدی اشاره کرد از این نامها تقریبوا کسوی چنودان شوک گرایانوه بوه
آثارش نگاه نمیکند ،در حالی که خار از شعر انقالب کسانی نظیر سیروس نوذری و بیژن جاللی بهشدت صورتگرا هستند
سید حسن حسینی ،چهر شناختهشد ادبیات انقالب است و اف ون بر آثار پراکند او با این ویژگی ،گنجشک و جبرهی با
آنکه چندان هم کوتاه سروده نیستند ،در این هیئت شناخته میشوند که البته به مذاق اه شعر خوش نشسته است
کلمه در این آثار بهنهایت صرفهجویانه به کار میرود؛ ولی شاعر تأکیدی بر مشوابهت آن بوا هوایکو نودارد فضوا بیشوتر شورقی و
ایرانی است و از حسهای عاریتی در آن خبری نیست گهگاه قافیه در آن پدیدار میشود؛ اما هرگ به سمت کاریکلماتور نمیگراید:
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کبوتر حام پیامی ب رگ /صیّاد /حام گلولهای کوچک (هاشمی)9:1377 ،
تکملة این بحث را باید به کاریکلماتور سپرد که با کوتاهسرایی پیوند دارد و اینکه معموال لغ شگاه ترانک را چرخیدن بوه
سمت کاریکلماتور میدانند «کاریکلماتور عبارت است از جمالتی طن آمی که نوعی نقیضه بر مو هوای مشوهور یوا تکیوه بور
کلمات رای زبان است در کاریکلماتور طن  ،نقیضه ،انصرا

ذهون ،تلموی ،،نگواه معتورض و تعوریض ،گ یودهگوویی و گواه

زافلگیری وجود دارد» (کافی)228 :1393 ،
بیگمان پروی شاپور ،ب رگترین نام در این قالب به حساب می آید کوه تقریبوا پوس از وی کسوی بودین پایوه از شوهرت
نرسیده است؛ اما آثار شاپور معنامند نیستند؛ به این معنا که جنبة طن در آنها گرایش به سمت فکاهه و سورگرمی دارد و کمتور
در آن نگاه معترض و تعریضآمی دیده میشود
در دور انقالب اسالمی ،کاریکلماتور ،رشد چشمگیری کرد و دلی اف ایش آن در مالحظاتی چند نهفته است:
ال ) اف ونی مطبوعات و آزادی آنها؛
ب) سیاستزدگی و پیوند آن با طن هایی از اینگونه ،سیاسیشدن کشور و مردم پس از انقالب اسالمی؛
) تنفیس مضامین طن و اعتراض در پهنة ادبیات انقالب اسالمی
این قالب در دور حاضر با قب از انقالب ،یک تفاوت اساسی پیدا کرد و آن هم معناگرایی کاریکلماتور در عصور انقوالب
بود نخستین نام در ادبیات انقالب اسالمی ،در پیونود بوا کاریکلمواتور سوید حسون حسوینی اسوت دو مجموعوة بورادههوا و
نوشداروی طرح ژنریک این شاعر را طن پرداز ،دقی و دردمند معرفی کردهاند معناگرایی وجه تمای حسن حسوینی بوا پرویو
شاپور است و به جهت روح تعهد که در ادبیات انقالب نهفته است ،حتی شکلی رها نظیر کاریکلماتور نی  ،انسان را به تفکر و
اندیشه وامیدارد دیگر اینکه آثار حسینی به می ان زیادی هیئت شعر و گاه حتی حالت شوعر دارنود تخطئوة تواجر در کتواب
نوشداروی طرح ژنریک از نکات برجستة این کتاب است
شاعری وام گرفت /شعری آرام گرفت! (حسینی)21 :1387،
تاجری مجلس تفسیر گذاشت /ابتدا  /فاتحه بر قرآن خواند! (همان)24 :
يجه 
-3نت 
در این نوشتار نتای زیر حاص شد:
 -1محورهایی چون تازگی زبان ،نهضت ترکیبسازی ،نوجویی در قافیوه و ردیو  ،اسوتفاده از تعوابیر و تصواویر خوا
انقالب و دفاع مقدس و تپش واژگان برجستگیهای زبانی شعر انقالب را تشکی میدهند

ّ

 -2یکی از امتیازهای شعر انقالب اسالمی ،تپندگی زبان است که گاه در عین سنتی بودن قالب ،زبان ،طوراوت دارد و ایون
تازگی زبان ،مرهون همنشینی با شعر نو و قرار داشتن در موقعیت بالندگی این شیوه است
 -3ترکیبسازیهای شعر انقالب را به لحاا ساخت ،میتوان به سه دستة ترکیب اضافی ،ترکیب وصفی و عبارت ترکیبوی
تقسیم کرد
نو در قالبهای مختل

 -4سعی در به کاربردن قافیه و ردی

و استفاده از واژگان و اصطالحاتی که نشواندهنود بیونش

انقالب بودند و بهکارگیری ردی های فعلی و اسمی تازه از دیگر برجستگیهای زبانی شعر انقالب است
 -5استفاده از تعابیر و تصاویر خا

ّ جنگ و گستر دایر واژگانی که در ارتباط با محتووای اندیشوگی خوا

دفاع مقدس است؛ همچون بهکارگیری اسامی خا
دیگری برای تازگی زبان شعر انقالب است

ّ انقوالب و

 ،واژهها و اصطالحات نظامی ،واژههوا و اصوطالحات موذهبی و عامو

برجستگیهای زبانی و زیباییشناسی شعر انقالب اسالمی 61 /

 -6با بررسی قالبهای مختل

شعر انقالب ،روشن میشود که قالب قصیده با اینکه درخشوش چنودانی در شوعر معاصور

ندارد؛ اما به دلی روحیة حماسی که در سالهای اول انقالب و دفاع مقدس در کشور حاکم بود ،رشد و رون مییابد
 -7ز ل در شعر انقالب اهمیت ویژهای پیدا میکند و شاعران انقوالب اسوالمی از آن اسوتقبال مویکننود زو ل انقوالب،
ویژگیهایی چون نظم عمودی ،کاربرد وزنهای بلند و نوجویی و نوآوری را داراست
 -8پس از انقالب ،قالب مونوی با استفاده از قافیه های نوو و توازه دوبواره احیوا شود روا قالوب زو ل-مونووی ،یکوی از
ویژگیهای ساختاری شعر انقالب است که در این دوره به طور چشمگیری گسترش یافت
 -9وزن مطنطن و ایجاز کالم در رباعی ،بستر خوبی برای بیان احساسات پرشور دوران انقوالب و دفواع مقودس در دهوة
شصت بود
 -10شاعران انقالب در سال های میانی به قالب های نووین روی آوردنود و درونمایوههوای جدیودی را در شوعر نوو وارد
ساختند شعر نو انقالب ،شعری روایی و حمایتگر است و معموال طوالنی است؛ ولی شعر نو این عصر کس کننده نیست
 -11در دور انقالب اسالمی ،کاریکلماتور رشد چشمگیری کرد و دلی افو ایش آن در اف ونوی مطبوعوات و آزادی آنهوا،
سیاسیشدن کشور و مردم پس از انقالب و تنفیس مضامین طن و اعتراض در پهنة ادبیات انقالب اسوالمی نهفتوه اسوت ایون
قالب در دور حاضر با قب از انقالب ،یک تفاوت اساسی پیدا کرد و آن هم معناگرایی کاریکلماتور در عصر انقالب بود
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