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 مقدمه
 یبرارایج  یابزار یربازاز داستفاده از شعار 

از  . مختلف بوده است یها شناساندن اهداف و خواست

 ییجته«، »ارعاب دشمن«توان  ی این اهداف، می جمله

و  یو قدرت روح یهمبستگ یجادا« ،»یخود یروهاین

 یاهداف یشعاردهندگان به سو یتهدا« ،»یروان

... و » مختلف یها یشهو اند لوژییدئوا یینتب«، »خاص

 یا یلهشعار، وس فتتوان گ یدر واقع م .را نام برد

 یاوضاع و احوال اجتماع یینو تب یفتوص یمناسب برا

 یا یهما بوده و مواد خام گران دورهیک  یشناخت وانرو 

ب شعارها و نحوه گسترش و نشر هر انقال یها یژگیو و یماز عال. رود یشمار م به یو پژوهش یعلم یها یلارائه تحل یبرا

   .است یونانقالب یانآن در م

. دبند یو پالکاردها نقش م یوارهابر د یاشود و  یدر مفهوم عام خود همان است که در اجتماعات سراسر گفته م شعار

حال  ینو در عروزمزه  یها منسجم و هماهنگ خواسته یا گونه دهند، به یم یلها را تشک که بدنه انقالب مردمالواقع،  فی

در جریانات مختلف مطرح » شعار«است، در قالب  یاجتماعـ  یاسیس یقتحول عم یکساز  ینهخود را که زم یپرمحتوا

هر جامعه تفاوت  یها خواسته یتماه ینچن و هم یاسیدرک س یزانبا توجه به ماین قالب و نیز محتوای آن  .کنند می

توان  را میشعارها  یتماهکه  چنان ؛کند یم ییرآن تغبروز اهداف اصلی انقالب شدت و ضعف  یانهمراه با جر شته ودا

  . ستنادروند انقالب  احلمرگری برای  نشان

انقالب . آن انقالب است یها ها و آرمان و ارزش یدئولوژیاز منابع مهم شناخت ا یکیهر انقالب  یشعارها مطالعه

 یکیمثال  یبرا. اند ها و اهداف انقالب مطرح و منعکس گشته زشها ار است که در آن یادیز یهاشعار یدارا یزن یاسالم

 یماست، که در قالب مفاه یثارگریوجود دارد ارزش شهادت و ا یانقالب اسالم یکه در شعارها یمهم یناز مضام

 یشعارها یبررس تحقیق، ینا اصلی هدف. است آمده یگذشتگ و ازجان یجانباز ی،فداکار یثار،چون شهادت، ا یمختلف

در شعارها و  یگاهیها چه جا ارزش ینشعارهاست، تا روشن شود ا گونه ینا یلو تحل یهو استخراج و تجز یانقالب اسالم

ی شعارهای انقالب  بندی و مقایسه ضمن دسته برای رسیدن به این هدف،. دارند یانقالب اسالم یدئولوژیتا در ایجنت

نهایتًا پس از تفسیر . دهیم نظر مفهومی و ادبی نیز مورد تحلیل قرار می ها را از آنهای مختلف،  اسالمی ایران از دیدگاه

، تأثیر شعارهای انقالب اسالمی ایران بر سایر کشورها را مطرح »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«مختصر شعار 

  .کنیم می

اسالمی ایران است، انتظار در جریان انقالب   جا که موضوع این تحقیق، یک بررسی اجمالی بر شعارهای رایج از آن

های  گیری نکات و نتیجهکه  حال آن. و از این قبیل چندان جایز نیست» نهاد پیش«، »مطرح کردن پرسش«های  بخش

   .است الزم در درون متن گنجانده شده

  



 

 

  یانقالب اسالم یدر شعارها یرانملت ا یخیشعور تار
ان دور یاجتماع یها همه نهضت یاندر م یاسالم انقالب

 یب یدهپد یکدر شعارها  یعموم یآرمانها یمعاصر از جنبه تجل

 یم یشانقالب را به پ یانشعارها بودند که جر ینا. است یرنظ

که  یناهمساز با انقالب را چون موج خروشان یها یانو جر ندبرد

را به کناره  یادر روند یها یناخالص یدبه آرامش ساحل رس یوقت

  .نداز صحنه خارج کرد ،یزدر یم

 یها و شعارها مانند سه ضلع مثلث آرمان ،نسبت رخدادها

 یاز رمزها یگرد یکیو  یندنتوانستند رابطه آنها را از هم گسسته نما یمخالف انقالب اسالم یروهایگاه ن یچبود که ه

ها  با آرمان دادر تض یوقت یپادشاه یمرژ یهاز ناح یهر اقدام. ها بود نسبت ینبودن ا یناگسستن یانقالب اسالم یروزیپ

 یسلسله همچنان موج انقالب اسالم ینبود و ا یبعد یشعار محرک رخدادها ینشد و ا یبه شعار م یلگرفت تبد یقرار م

  .برد یم یشبه پ یزبرد و تا امروز ن یشرا به پ

 واریو د شعارها. احساس حضور در عمق رخدادها. دارد یکند احساس خاص یشعارها را زمزمه م ینا یانسان وقت

اقشار مختلف مردم بود که در  یواقع یو خواسته ها یدرون یجاناتاوج احساسات و ه یدوران انقالب اسالم ینوشته ها

  . شدند ینگاشته م یامختلف سر داده و  یها یشها و گو سراسر کشور با لهجه

از حب  یکه خال یلیاصکردن متون  یداپ یانقالب اسالم یتاز ماه یقشناخت دق یکبه  یدنرس برایاز سوی دیگر، 

 یبازخوان یقاز طر یدرا با یبزرگ اجتماع های یمتن دگرگون ینتر خالص رسد یبه نظر م. است یها باشد کار دشوار و بغض

سنگ و آهن و چوب و پارچه جان دارند و با انسان از  ها یوارنوشتهد در .آن دوران جستجو کرد های یوارنوشتهشعارها و د

طور که  همان. یدد یوارهاد ینا یها توان در نوشته یجنبش جسم جهان را م. کنند یحبت مآن دوره ص یآرمان ها

   .»روح بود یجهان ب یکروح  یرانانقالب ا«: یدگو یفوکو م یشلم

شعور و  یدفهم توان یم یانقالب اسالم یاندر جر یرانملت ا یشعارها یکه از بررس یمهم یاراز نکات بس یکی

 یجهو به نت یریگ شکل یاندر جر یخیگذرا به حوادث گوناگون تار یبا نگاه. است یرانلمان املت مس یباال یزبینیت

انتخاب  یزبینانهملت بودند، تا چه حد ر یها و خواسته ها رمانآ گر یانکه شعارها، که ب یابیم یم وضوح در انقالب به یدنرس

  .هستند یرانشعور مردم ا یتجل شک یکه ب ییشعارها. اند شده

شعار بزرگ  »قولوا ال اله اال الله تفلحوا«. یاانب یها نهضت یحت ؛شوند یبا شعار آغاز م یاجتماع یها نهضت همه

زمان را به لرزه انداخت و  یانظلم و ستم طاغوت یبود که کاخ ها) ص(عشق و رحمت حضرت محمد یامبرپ

های  نیز شعار مشترک نهضت» الله اکبر« .دمتزلزل کر یعدل و داد اسالم یرا در مقابل شعارها یبزرگ های یامپراطور

  .کند شود، انسجام آنان در برابر پروردگار یکتا را بیان می انقالبی مسلمانان است که وقتی در ابعاد میلیونی فریاد زده می

 یو بر زبان مردم آن جار یافتهاست که در آن پرورش  یا جماعت و جامعه یتجمع های یشهشعارها نمودار اند

در . است ینهضت اجتماع یک های یشو گرا ها ینشها، اهداف، ب آرمان یمعرف یتابلو یر،فراگ یشعارها. شود یم

 افتد، یاتفاق م ای یختهاز هم گس یرخدادها یوقت یند،آ یمنفرد و پراکنده گرد هم م یها انسان یوقت یاجتماع یها نهضت

   .و آن شعارها است کند یم یبستگ و هم به وحدت یلرا تبد ها یها و گسستگ است که کثرت یزچ یکتنها 



 

 

 یک یها آرمان یچون تجل شوند، یساخته نم یحزب و گروه یچه یلهبه وس یبزرگ اجتماع یها شعارها در نهضت

معنوی نیز -و شرایط خاص جامعه و زیبایی لغوی آیند یم یرونب یاجتماع یها جامعه هستند و خودجوش از دل نهضت

  .سازد ارها در حرکات انقالبی را میسر میانتقال بسیار سریع این شع

آن  یکل یرانقالب و س های ینهاز زم ای یخچهبروند و تار یشپ یگام با انقالب اسالم هم خواهند یکه م هایی آن

آواز  دوران انقالب هم های نوشته یواربا شعارها و د یدرا حس کنند، با یفاسد پادشاه یمرژ ییآورند و جان کندن نها دست به

کوتاه به رخدادها و پاسخ ملت در قالب  ینگاه یردر ز. ارائه دهند یو نظام جهان یرانا یخاز تار یدیجد یفند تا تعرشو

  .افکنیم یها م شعار به آن

 یرانبزرگ زد و ملت مظلوم ا یتبه فرمان شاه دست به آن جنا یامام یفدولت شر ۱۳۵۷سال  یورشهر ۱۷در  یوقت

در شعور  ینکند، جمعه خون یرخداد را سامانده ینا یانجر که ینبدون ا یدخون کشژاله به خاک و  یدانرا در م

 داند ینم یکس شد یداده م ینبعد از واقعه جمعه خون هک ییشعارها. شد یبه شعار انقالب اسالم یلمردم تبد یاجتماع

  :سروده است یگروه یا یانچه فرد جر

    ژاله تهران شدهژاله تهران شده  ییقتلگه پهلوقتلگه پهلو        

    شدهشده  یرانیرانتمام اتمام ا  ییووقتلگه پهلقتلگه پهل        

    ارتش بگو جواب گل گلوله استارتش بگو جواب گل گلوله است        

چند روز قبل  یرانمردم ا. مردم بود یها با آرمان یناگسستن یوندشد، چون در پ یشعار انقالب اسالم ینخون جمعه

 گل مهر و رحمت نهضت ینگل نشانده بودند و با نشاندن ا یدر لوله تفنگ سربازان نظام پادشاه یورشهر ۱۷از واقعه 

رحمت  یامبربود چون شعار پ یمهر و محبت شعار انقالب اسالم یامپ. کرده بودند یمسرد تفنگ تقد یرا به لولهها یاسالم

  .گردد یبه شعار م یلمردم است، آن واقعه تبد یها که در تضاد با آرمان افتد یاتفاق م یواقعه ا یاسالم بود، اما وقت

در دانشگاه تهران برپا و  یمراسم ی،رهبر انقالب اسالم ینیامام خم یدتبع روز ، سال۵۷آبان سال  یزدهدر روز س وقتی

 یاریبه شعار انقالب شد و به  یلتبد یزرخداد ن ینشد، بالفاصله ا یدهبه خاک و خون کش یبا دخالت ارتش شاهنشاه

  :آمد یبعد یرخدادها

    دانـشـگـاه دانـشـگـاهدانـشـگـاه دانـشـگـاه        

    یدهیدهمزدور به خون کشمزدور به خون کش        

    دانـشـجـودانـشـجـودانـشـجـو دانـشـجـو         

    یـدهیـدهدر خـون خود غلتدر خـون خود غلت        

  ]]امتامت[[است شعار ملت است شعار ملت   ینیناا        

    دانشـجـو شهـادتت مبارکدانشـجـو شهـادتت مبارک        

    به دست شاه جالدبه دست شاه جالد  یانیانکشتار دانشجوکشتار دانشجو        

  استبداداستبداد  یـدنیـدنخواستـه آنان بود برچخواستـه آنان بود برچ        



 

 

 یر مبه شعا یلمردم باشد تبد یاگر در ارتباط با آرمان ها یاست که هر رخداد ینا یمذهب ینهضت ها یتخاص

 ینا یقاز طر یجهاز رخدادها تا حصول نت یسان سلسله ا ینشوند و بد یم یبعد یشعارها محرک رخدادها ینشود و ا

  .یدآ یبه وجود م یاجتماع یمعظ یانخورده و جر یوندشعارها به هم پ

انقالب  یاممن پ«: گفت یرانخطاب به ملت ا یزیونو تلو یواز راد یامیپ یشاه ط ۵۷در پانزدهم آبان ماه سال  یوقت

 یکه توبه شاه به مثابه توبه گرگ تلق ییجا از آن ،»یمکه اشتباهات گذشته را جبران نما کنم یم یو سع یدمشما را شن

 یسلطه نظام فاسد مشروطه سلطنت یردر ز یدباز هم با یرندرا بپذ توبه ینبود که اگر مردم ا ینآن ا یو معنا شد یم

 یلمردم قرار گرفت و تبد یها رخداد در تضاد با آرمان ینخود چشم بپوشند، ا یها آرمان از یگرد یها کرده و سال یزندگ

  :یدگرد یبعد از زبان مردم جار یبه شعار شد و در تظاهرات روزها

    یـدیـدگفتـم بـه تاکگفتـم بـه تاک  یـویـوبه پشت رادبه پشت راد        

    یدیدکه گه خوردم غلط کردم ببخشکه گه خوردم غلط کردم ببخش        

          

    شـاه مـسـلـمـان شــدهشـاه مـسـلـمـان شــده  یـایـابـبـ  ییمـهــدمـهــد        

    آب وضــوش خــون جـوانـان شــدهآب وضــوش خــون جـوانـان شــده        

    شـاه مـسـلـمـان شــدهشـاه مـسـلـمـان شــده  یـایـابـبـ  ییمـهــدمـهــد        

  شدهشده  یبانیبانشام غرشام غر  ینینروز و شب مسلمروز و شب مسلم        

 یحمله نظام یعیانمردم به حرم مطهر امام هشتم ش یشاه بدون توجه به احساسات مذهب ۱۳۵۷آبان  ۳۰ در

نظام  یهعل یا به شعار کوبنده یلواقعه تبد ینشود و ا یالم ماع یعموم یمناسبت عزا یندر پنجم آذر ماه به هم. کند یم

  :گردد یم یپادشاه

    شدهشده  یشانیشانبن الحسن دل ها پربن الحسن دل ها پر  ةةحجحج  یایا        

    قبـر امام هشتـم گلوله باران شـدهقبـر امام هشتـم گلوله باران شـده        

    شـاه مـسـلـمـان شــدهشـاه مـسـلـمـان شــده  یـایـابـبـ  ییمـهــدمـهــد        

    قبـر امام هشتـم گلوله باران شـدهقبـر امام هشتـم گلوله باران شـده        

    ت رات رامشهد مقـدس را گنبـد حضرمشهد مقـدس را گنبـد حضر        

    مسجد کرمان را رکس آبادان رامسجد کرمان را رکس آبادان را        

    یدیدژالـه تهران را شاه به آتش کشژالـه تهران را شاه به آتش کش        

  یــمیــمکـشــکـشــ  ییبـه آتــشــش مـبـه آتــشــش مـ        

   با خواندن شعار

    استاست  یدیدجدجد  یلهیلهحح  یکیک  یاریاربختبخت  ینهینهکابکاب        

    استاست  یزیدیزید  یدنیدنبرچبرچ  ینیینیبرنامه خمبرنامه خم        



 

 

 یمذهب یروهایرا که با ن یوندیو پ یمدرک کن یبحران یطمردم را در آن شرا یاسیو س یشعور اجتماع یسطح باال

  .  ییمکرده اند حس نما یداپ

   با خواندن شعار

    دم مـزندم مـزن  یـتیـتز خـوبز خـوب  یـاریـاربخـتبخـت  یـاریـاربخـتبخـت        

    شناسند تو را ز کودک و مرد و زنشناسند تو را ز کودک و مرد و زن  ییمم        

    یـایــییـایــینـه مــوج درنـه مــوج در  یینـه مـرغ طـوفـانـنـه مـرغ طـوفـانـ        

    ییتـو نوکـر شـاهتـو نوکـر شـاه  ییخـوارخـوار  تو گرگ خونتو گرگ خون        

 یلهح یچه یرثأاست که تحت ت گذشته یپدران و مادران ما چه م یها ها و آرمان ها ذهن ر قلبد یدتوان فهم یم

آن دوره رابطه برقرار  یها ما امکان دارد که با آرمان یشعارها برا ینبا خواندن ا یاشدند آ یاز صحنه خارج نم یدیجد

   ! یمکن

    ماما  یینیینو آو آ  ینینز دز د  ییزنزن  ییتو که دم متو که دم م        

    از حکم شاهاز حکم شاه  یتیتحماحما  ییکنکن  ییپس چرا مپس چرا م        

    یـایـییـایـینـه مـوج درنـه مـوج در  یینه مـرغ طوفـاننه مـرغ طوفـان        

    ییییتو موج فحشـاتو موج فحشـا  ییتو گـرگ خونخـوارتو گـرگ خونخـوار        

امکان نداشت که . بود یقیبر شناخت عم یاحساس مبتن ینکردند و ا یرا حس م یپادشاه یممردم مرگ رژ    

   .ینداحساس وارد نما یندر ا یخلل یبیشاه بتوانند با عوام فر یمکارگزاران رژ

   در حالت مـردن است یکاییشاه آمـر یـنا    

   در حال جان کندن است یپهلو یمرژ ینا    

   کنـد یزنـد جـون خـود م یدسـت و پـا م    

   مرگ بر شاه مرگ بر شـاه مرگ بر شـاه    

   دولت ظلم و زور است یـاردولـت بخـت یـنا    

   مـزدور است یرنخسـت وز یبا بـودن پهلـو    

   مرگ بر شاه مرگ بر شـاه مرگ بر شـاه    

 یاتیادب ینبا چن یوندپ یبرقرار .داشت یهمساز یرانا یبوم یاتها با ادب بود که اغلب آن ییآشنا یتمشعارها ر یتمر

 ؛کرد یکسرهرا  یکار خاندان سلطنت یزن یرانا یتدر نهضت پرشکوه مشروط قباًل یاتادب ینا. نبود یمردم کار دشوار یبرا

  .کاره رها شد یمهنهضت ن یسلطنت شروطهبه نام م یغرب یمرژ یککار آمدن  یاما با رو



 

 

روزنامه نگار یه ژان لورو یبه گفته . آغاز شد، متوجه فساد دربار بود یراندر ا ۱۳۵۶که از سال  یبخش اعظم تظاهرات

دهند و جواب آنها را  یقاد و سرزنش قرار مرا مورد انت یمکه چرا رژ یدبپرس یرانیاناز ا یاباناگر در کوچه و خ« یفرانسو

 :از آنهاست ینمونه ا یلذ یشعارها. ۱».اول پاسخ آن ها خواهد بود یفدر رد رژیم یفساد و انحطاط اخالق ید،جمع کن

  ..فساد استفساد است  ییسرچشمه سرچشمه   ییشاهنشاهشاهنشاه  نظامنظام

  ..شاه مظهر رذالت، دنائت، لئامت و فساد استشاه مظهر رذالت، دنائت، لئامت و فساد است

  ..فساد استفساد است  یدنیدنکوبکوبجنبش و جهاد است؛ برنامه اش جنبش و جهاد است؛ برنامه اش   ینیندد  اسالماسالم

  ..است، فساد هم هستاست، فساد هم هست  یرانیرانشاه در اشاه در ا  تاتا

در  یزمان یتمردم با توجه به موقع. داد یعناصر دربار را مورد حمله قرار م یمردم، فساد اخالق یاز شعارها یبعض

 :ونهسرودند؛ به عنوان نم یزده ها شعار طنز آم) ۱۳۵۶ ید ۱۱( ۱۹۷۸ ی یهکارتر و فرح در شب ژانو یدناعتراض به رقص

  ..یرهیرهگگ  ییکارتر تو رو مکارتر تو رو م  یره،یره،نکن شهبانو، اگر ممد دماغ بمنکن شهبانو، اگر ممد دماغ بم  زاریزاری

  رقصهرقصه  ییخونه  فرح مخونه  فرح م  ییزنه شاه مزنه شاه م  ییدر کاخ بسته، کارترمدر کاخ بسته، کارترم  یاریاربختبخت  شاهپورشاهپور

  یرهیرهمرا بگمرا بگ  یمییمیجج  یره،یره،بمبم  ییمملممل  ییگفت الهگفت اله  ییبه من مبه من م  فرحفرح

مال آنها را مورد انتقاد قرار آزاردهنده، اع یدادند و با شعارها یدربار را مورد هجوم قرار م یگرعناصر د یبعض مردم

 :دادند یم

  ییپهلوپهلو  ییبر خاندان فاحشه بر خاندان فاحشه   مرگمرگ

  ییییشرف کجاشرف کجا  ییاشرف باشرف ب  ایای

  اشرف فاحشهاشرف فاحشه  ی،ی،غالمرضا پهلوغالمرضا پهلو  ی،ی،بر محمد رضا پهلوبر محمد رضا پهلو  مرگمرگ

  ییملتملت  یدهیدههرگز ندهرگز ند  یرتییرتیغغ  ییبب  ینینبه ابه ا  شاهشاه

  برقصه، تنبک بزنه فرح برقصهبرقصه، تنبک بزنه فرح برقصه  ییرفته به مصر عربرفته به مصر عرب  شاهشاه

مردم با . دادند یرا مورد انتقاد قرار م یپهلو یمرژ یزاز اعمال فساد آم یاصموارد خ یز،آم یهکنا یبا شعارها مردم

 :دادند یشعار م یراز،از نقش فرح در جشن هنر ش یآگاه

  و تنبک و سازو تنبک و ساز  یرهیرهبا دابا دا  یراز،یراز،رو بردند به شرو بردند به ش  فرحفرح

مردم  یاز شعارها یکیدر . مورد طئن و سرزنش قرار گرفته است یاندربار یاز شعارها شراب خوارگ یبعض در

 :آمده است یبه زبان ترک یجانآذربا

  انداند  که بر مسند نشستهکه بر مسند نشسته  ییییخورند آن هاخورند آن ها  ییشراب مشراب م  یشهیشههمهم: : لرلر  یلیشنیلیشنمسند دمسند د  یچللریچللرشراب اشراب ا  دایمدایم

  مرگ بر شاه جالد سگ صفت شراب خوارمرگ بر شاه جالد سگ صفت شراب خوار

                                                 
  ۱۰۳، ص ۱۳۵۸تهران  یرکبیر،انتشارات ام ی،نراق ی، ترجمه مهدبر ضد شاه یرانا ی؛و احمد فاروق یهژان لوررو  ۱



 

 

. دانستند یآن م یمرا مسئول مستق یاندانستند و دربار یم یماز مفاسد رژ یرا ناش یاز مفاسد اجتماع یاریبس مردم

از  یکیدر . دانستند یم یبدبخت ینرا عامل ا یانبود و مردم دربار یپهلو یدوره  یاز مشکالت اجتماع یکیمواد مخدر 

 :پالکارد ها آمده بود

  است، مرگ بر شاهاست، مرگ بر شاه  یاکیاکترتر  ییمصرف کننده مصرف کننده   ینیندومدوم  ایرانایران

 :نوشتند یجهت م ینکردند، به هم یمواد مخدر هم مشخص م یعشعارها عامل توز یبعض در

  ینینرهبر باند هروئرهبر باند هروئ  ففاشراشر

شعارها به  یکانشد و نوک پ یاداشاره گر به استعمال مواد مخدر ز یزطنز آم یشعارها یارکار آمدن بخت یاز رو پس

 :نشانه رفت؛ به عنوان نمونه یاربخت یسو

  دست از سر مردم برداردست از سر مردم بردار  یار،یار،اختاخت  ییبب  تریاکیتریاکی

  کش، تو هم برو مراکشکش، تو هم برو مراکش  یرهیرهشش  یاریاربختبخت  ایای

 یطنز را طرح کردند، بلکه با طرح شعارها یا یزآم یهاعتراض به فساد دربار صدها شعار کنانه تنها در  یرانا مردم

ساقط  یمو رژ یابد ینهضت ادامه م ینی،د یارزش ها یجترو یا یآمدند و معتقد بودند با رفتار اخالق یمبه جنگ رژ یاخالق

 یچآنها ه. بفرستند یختار یدان را به زباله یهفاسد پادشا یمرژ یشههم یگرفته بودند که برا یمتصم ها آن .خواهد شد

را به  یارشاه شاپور بخت. را حاضر نبودند تحمل کنند یرهو غ یمل یبا پسوندها یحت یاز نظام مشروطه سلطنت یاییبقا

داده و آتش انقالب را خاموش کند به نخست  یبتواند مردم را فر یو م تاس یاز رهبران جبهه مل یکی ینکهتوهم ا

  : مردم درآورد ینقطه ضعف داشت که سر از شعارها یبه اندازه کاف یاراما بخت. انتخاب کرد یریوز

    یــرتیــرتغغ  ییشـاه بشـاه ب  ییاا        

    جان تو ملتجان تو ملت  یـردیـردبگبگ        

  ))۲۲((آهسته آهسته آهسته آهسته   ییولول        

    یرتیرتغغ  ییبب  یـاریـاربختبخت        

    جان تو ملتجان تو ملت  یـردیـردبگبگ        

  ))۲۲((آهسته آهسته آهسته آهسته   ییولول        

          

    هشـدارهشـدار  یرانیرانز خلق از خلق ا        

    یاریاره شاهپور بخــــته شاهپور بخــــتبب        

    داردار  یهیهتـاجـر سـرمـــاتـاجـر سـرمـــا        

    شاه خونخــوارشاه خونخــوار  ییناجناج        

    یــــاریــــاراختاخت  یـمیـمدهده  یینمنم        

    مرگ به هر سازشکارمرگ به هر سازشکار        



 

 

  :تری از شعارها پیدا شد تر شدن انقالب و رهبریت اما خمینی، موج قوی و با پررنگ    

  ))۲۲((مـا مـا   ییرهنـمارهنـما  ییییتـوتـو  یـنییـنیخمخم  ییاا        

    مـــامـــا  ییده و بــا وفـــاده و بــا وفـــارهـبــــر زنـــرهـبــــر زنـــ        

  ))۲۲((  دروددرود  ینیینیسرود برخمسرود برخم  ینینبرلبم ابرلبم ا        

  ))۲۲((خوار خوار   یرهیرهنوکر جـنوکر جـ  یاریارمرگ بر بختمرگ بر بخت        

  ))۲۲((مـا هـمـه انتـظـار تـو مـا هـمـه انتـظـار تـو   یـمیـمکشکش  ییمم        

    جـان نثـار تـوجـان نثـار تـو  ییجمـلـگجمـلـگ  یـمیـمکنـکنـ  ییمم        

  ))۲۲((  دروددرود  ینیینیسرود برخمسرود برخم  ینینبرلبم ابرلبم ا        

  ))۲۲((  خوارخوار  یرهیرهنوکر جنوکر ج  یاریارمرگ بر بختمرگ بر بخت        

  



 

 

  انقالب یشعارها یآمار لیتحل
ها  اساسًا انقالب یاآ. بحث اهداف آن انقالب است ی،هر انقالب یدر قالب بررس یزو چالش برانگ یاز مباحث اساس یکی

متصور  یوقوعشان اهداف یخاز تار یآنها پس از گذشت مدت زمان یبرا توان یم یااند و  شکل گرفته یاهداف یدر جستجو

گرچه در  دهد، یخود را نشان م یروشن و جد یاربس یزن اسالمیاست که در مورد انقالب  یا پرسش، مسأله ینشد؟ ا

 ینکات، فرهنگ یناز ا یکی کند؛ یبحث را متفاوت م یتو اهم یگاهجا ی،وجود دو نکته مهم و اساس یموضوع انقالب اسالم

و  نقالبیوناز ا یاریبس ینا به ادعااست که ب یشهاز جنس باور و اند یآن بر اهداف مشخص یهانقالب و تک ینبودن ا

بر  یمبتن یآن بر راهکارها بندی یاست و نکته دوم پا یرانا ۱۳۵۷شاخص انقالب سال  های یژگیاز و یلگرانتحل

. داد یدر قالب شعارها خود را نشان م یشترامر ب یناست که ا یجنگ و لشکرکش یبه جا ی،و مردم یجمع یندهایفرآ

 یشعارها یها بررس راه یناز ا یکیوجود دارد؛  ی،ها، از جمله انقالب اسالم ورد اهداف انقالببرآ یبرا یمختلف یراهها

  .قرار داد یابیشعارها اهداف انقالب را مورد ارز ینا یمحتوا یلبراساس تحل توان یانقالب است که م

و نگرشی در آن نهفته باشد و ست که موزون باشد، دارای پیام انقالبی باشد، ارزیابی  شعار در تعریف رایج عبارتی

های سیاسی و فکری  منابع دسترسی به شعارهای انقالبی غالبًا فرهنگ عامه مردم و جریان. محور باشد نهایتًا ارزش

  . ها، که منابع خام و خاموش شعارها هستند، را از یاد نباید برد که دیوار نوشته هستند؛ حال آن

 یدروش با ینشعارها در ا ینا یزمان گردآور. اند تهیه شده ۳۳و منبع  ۵۲بع اطالعات آماری این بخش، غالبًا از من

انتخاب شده است چرا  ۱۳۶۰ یورتا شهر ۱۳۵۶چهار ساله از مهر  یمقطع زمان ،منبع اّولکه در  بود می یزمان قابل قبول

در منبع دوم این زمان از آذرماه . مستقر نشده است بوده و کاماًل یانمقطع، هنوز انقالب در جر یندر ا رسد یکه به نظر م

  .باشد عدد می ۶۰۰و در منبع دوم  ۴۰۰۰تعداد شعارهای مورد بررسی در منبع اّول . بوده است ۱۳۵۸تا اسفندماه  ۱۳۵۸

که این  کرد یبند یمتقس یمحور اصل ۵در ها را  آنتوان  یمطور کلی  بندی شعارها، به آوری و دسته با جمع

  :بندی خاص انقالب ایران است های رایج شعارها و دسته بندی دستهبندی تلفیقی از  طبقه

 ینا .قبل از وقوع انقالب یو فرهنگ یاقتصاد یاسی،س ی،اجتماع یاسیمربوط به اوضاع س یشعارها .۱

 یها یانیهب یقو از طر یدر تجمعات قانون یقبل از آن به طور رسم یدسته از شعارها از آغاز انقالب و حت

 یاسینظام س ماهیتدر  ییجز ییراتشوند که بر اصالحات و تغ یمطرح م یرسانه گروهدر  یو حت یرسم

از کل شعارهای مورد بررسی را تشکیل  ٪۲۰ایران، این دسته از شعارها حدود  اسالمی در انقالب. دارند یدتاک

  .داده است می

سر داده  یانقالبکه همزمان با اوج گرفتن حرکت  سرنگون کردن حکومت یمربوط به چگونگ یشعارها .۲

  حاکم هستند یاسیس یمرفتن رژ یندارند و خواهان از ب یسلب یتشوند، ماه یم

دارند و بر  یجابیا یتکه ماه شود یمطرح م یونانقالب یدنو پس از به قدرت رس ینکه در ح ییشعارها .۳

 یکت انقالبدر فواصل مختلف حر. شود یدارند در تظاهرات سرداده م یدمطلوب تاک یاسینظام س یک یلتشک

                                                 
 .۱۳۸۳معاصر،  یشهدانش و اند یمؤسسه فرهنگ ،یانقالب اسالم یشعارها یشناس جامعه ین؛محمدحس ی،پناه ۱

  .۱۳۵۸، بهمن ۶۷نامه نور، شماره   ، مجله»انقالب های یوارنوشتهد«آردکپان، امرالله؛  یو فرهاد یسهنف ی،زاده شهداد بزرگ  ۲



 

 

دارند، مورد توجه  یدتاک رهبری یگاهپا یتحرکت و انسجام و تقو یروزیکه بر نحوه مبارزه تا پ ییشعارها یزن

  .یردگ یقرار م یونانقالب

خود اختصاص داده  از کل شعارها را به ٪۱۸حدود   انقالب   یها ها و آرمان مربوط به اهداف، ارزش یشعارها .۴

دسته،  ینا یاز شعارها ٪۳۶انقالب    یاسیس یها اهداف و ارزش دهد که نشان می یبندی درون یک دسته. بودند

خود اختصاص  شعارها را به  یناز ا ٪۵تنها  یاقتصاد یها ارزش   و اهداف و %۴۹ یفرهنگ یها اهداف و ارزش

 از ٪۱۰انقالب،     فمربوط به تحقق اهدا های یوهمربوط به مبارزه و ش یاست که شعارها یدر حال   ینو ا دادند یم

 .شوند یشعارها را شامل م ینا

  یردستهز ۳مربوط به  یشعارها ی به سه دستهتر در اواخر انقالب رایج شدند و  بیشکه  یاختصاص یشعارها .۵

 :شوند یم یمتقس

  یانقالب شخصیتهای  .أ 

مربوط به نظامها و  شعارهای  .ب 

و  یالملل ینب یتهایشخص

 یرموجود در سا یجنبشها

  کشورها

مربوط به جامعه  رهایشعا  .ج 

  یمطلوب و آرمان

  

  

انقالب، در    هدف ینتر که مهم شود یمشخص م یم،و تکرر شعارها را مبنا قرار ده یعتوز   اگر ی،دکتر پناه یربه تعب

قرار گرفته و در  یبعد یتدر اولو یاسیس یها ارزش   راستا، اهداف و یناست و در ا آن  یفرهنگ یها واقع اهداف و ارزش

را  ۵۷سال  یاسالم    انقالب یریگ در شکل مردم  یها از خواسته یینیپا بسیار یتاولو یاقتصاد   یها اهداف و ارزش یتنها

   .  به خود اختصاص داده است

 ی،هدف انقالب اسالم ینتر مهم   همان است که یرتفس یکارائه داد، اما  توان یآمارها م یناز ا یمختلف   یرتفاس البته

برآشفته  ینامطلوب فرهنگ یتاز وضع یزاز هرچ یشب یونانقالب یامردم    و در واقع شکل گرفته  یفرهنگ یها انبراساس آرم

توجه داشتند و  یمنامطلوب رژ    و یاسیس  یتبه وضع ی،آنها در مرحله بعد. نستنددا یتحمل م یرقابلآن را غ    بودند و

اهداف  رسد یکنند اما به نظر م یگزینرا جا یتر مناسب یاسیظام سن   و در واقع یندآن برآ ییردرصدد تغ خواستند یم

 ینه چندان بغرنج اقتصاد یتوضع   به راامر  یناز علل ا یکیبتوان  یداند که شا چندان مورد توجه مردم نبوده   یاقتصاد 

که  ییمطرح در زمان انقالب، در قالب شعارها یاقتصاد   یها به ارزش ینگاهبا این حال،    .مردم در آن دوره، مربوط دانست

نخست و مخالفت با    یتطبقات محروم در اولو از  یتاقتصاد و حما های یتفقر و محروم ینف دهد یم   نشان شد، یم یانب

  .بوده است یانقالب اسالم گیری شکل یاقتصاد   اهداف ینتر بعد، مهم یتو طبقات مرفه در اولو داری یهسرما

 ینتر مهم   ها ارزش ینا که ینعالوه بر ا شویم یمتوجه م فکنیم،ایب یانقالب نگاه یفرهنگ   ها هداف و ارزشاگر به ا

اسالم و ضرورت  یند یت، اهم)٪۴۱( یشهادت و جانباز    مطرح آنها، ارزش یشعارها اند، گرفته یبرم انقالب را در  یآرمانها



 

 

را ) ٪۴( یاسالم   یها و هنجارها ارزش یرو سا) ٪۱۶( یاسالم  یها سطورها) ٪۶( یحجاب اسالم   ارزش، )٪۳۱(توجه به آن 

    . شود یشامل م

ها و اهداف  آرمان یگر،عبارت د   به یااز شعارها  یحجم قابل توجه ٪۲۶با  یاسیو حقوق س ها یآزاداز سوی دیگر، 

 ینتر از مهم یاسی،و حقوق س یاسیس یآزادبحث  دهد ینشان م ینکه ا   دادند یاختصاص م را در آن دوره به خود  یاسیس

نشانه توجه خاص آنها  یاسی،و حقوق س ها یمقوله آزاد   توجه مردم به.   بوده است ۱۳۵۷سال  یمردم انقالب   یها خواسته

 یونبانقال شود یم    شعارها مشخص یبود و با بررس آن زمان  یاسیخواسته س ینتر به عنوان مهم    شهروندان یبه لزوم آزاد

همچون  ییها مقوله . خود مد نظر داشتند یسیاس    و حقوق یتحقق آزاد یبرا یرا به عنوان بستر یاسالم یجمهور

و مشارکت  یآزاد یاسی،س یها حقوق و ارزش یاسی،س ینهادها ی،حکومت اسالم یو برقرار یاسالم یجمهور یبرقرار

مربوط به آرمان  یاسیس اهداف یدرصد از شعارها ۲۱ ا این حال،ب. اند های سیاسی شعارها بوده ترین آرمان یاسی، مهمس

  .بوده است یحکومت اسالم یدرصد آن مربوط به برقرار ۶ یکهبوده در حال یاسالم یجمهور یبرقرار

خواهند، شاه،  یرا به طور مشخص نم یزیدانستند چه چ یشود که مردم م یشعارها معلوم م یلو تحل یهاز تجز

. خواهند یم یزیچه چ یدانستند که به صورت کل یحال م ینخواهند، در ع ینم یرهو غ یو ساواکاختناق  ی،پادشاه

مطالبات  یاتدانستند جزئ ینم یداما شا. خواهند یو استقالل م یاسالم یجمهور یاسی،مشارکت س یان،ب یمثاًل آزاد

  .ماًل روشن باشدمردم کا یبرا یاتداشت که جزئ یدنبا یانتظار ینو اصواًل چن یستآنها چ یکل

شود که انقالب  یشعارها روشن م یلاز تحل

 یرینبوده است و بکارگ یزخشونت آم یرانا یاسالم

شعارها نبوده  ینظام محور اصل یسرنگون یخشونت برا

نسبت به  یرانا یتعداد شعارها در انقالب اسالم .است

 یمتعدد یلدال یداست و شا یادانقالب ها ز یرسا

فرهنگ ما  ینکهده باشد مثل اش یامر ینموجب چن

 یبه ادا یلما تما ینکها یااست و  یفرهنگ شفاه

به هر حال شعارها در . یممطالب به صورت موزون دار

  .مبارزه مسلحانه شدند یگزینانقالب ما جا

    

  

  

  



 

 

    یدوران انقالب اسالم یها نوشته یوارشعارها و د هنری/یارزش ادب
توان گفت آنان  یب مانقال دوران  یشعارها یبا بررس

نوشتند از  یم یوارها را بر د آن یاو  دادند یکه شعارها را سر م

شان  و نفرت بودند آمدهبودند که به فغان  یمردم تحت ستم

 ،شعارها ینا کردند، یم یانب شان یها نوشته را با شعارها و 

ها و  برگرفته از نگرش ،خواهد آمد یها در پ از آن یکه برخ

   . مردم بود یانهو عام یو بوم یاعتقاد ی،یند یباورها

شود که در  تر می ارزش نگرش ادبی شعارها وقتی بیش

تنها ماندگاری بهتری  یابیم شعارهای موزون و خالقانه نه می

  . گذارد در اذهان دارد، بلکه باعث تحریک حس انسجام شعاردهندگان شده و تأثیر درونی زیادی می

و  یادب یبا اصول و عنصرها قرار خواهد گرفت شعار است نه شعر، کاماًل یمقاله مورد بررس ینچه در ا جا که آن آن از

ارزش  یبه معنا یقادق ید،آ می یانم آن سخن به یو هنر یاز ارزش ادب یموارد وقت  یاریو در بس کند یمطابقت نم یشعر

ها را از نظر آهنگ و موسیقی،  دیوارنوشتهبا این وصف، در این بخش شعارها و  . یستن یشعر و متون ادب یو ادب یهنر

  .کنیم شناسی تحلیل می و گونه مایه ، درونشناسی ادبی سبک

   در شعارها  یقیآهنگ و موس) الف

به چشم  شان یوزن و آهنگ در شعارها ینوع خواندند یم صدا یکو  یجمع جا که شعارها را مردم دسته آن از

   : خورد یم

  به قرآنبه قرآناست است   یانتیانتسکوت هر مسلمان، خسکوت هر مسلمان، خ

   . اند یهقاف هم یزن» قرآن«و » مسلمان«فعولن است و  یلنوزن مفاع یشعار دارا این

  ییراه شهدا باقراه شهدا باق  ی،ی،شهدا خالشهدا خال  ییجاجا  ی،ی،در بهار آزاددر بهار آزاد

  ییاسالماسالم  ییجمهورجمهور  ینی،ینی،به گفته خمبه گفته خم  ی،ی،نه قانون اساسنه قانون اساس  یاسی،یاسی،نه سازش سنه سازش س

و امر  »یسه«، »س«تکرار . است دهکر» حرف یقیموس« یجاددر آن ا» س«است، تکرار  یخاص یتمر یشعار دارا این

   . اند که خطاب به دشمنان است و آنان که خواهان سازش کند  یبه سکوت را به ذهن متبادر م

  استاست  ینینننگننگ  ییبهتر از زندگبهتر از زندگ  ینینخون رنگخون رنگ

   . است کرده یقیموس یجاددر آن ا» ن«اما تکرار  یست؛وزن ن ینوشته است نه شعار، دارا یوارد چون

   ها شعار یشناس سبک) ب

    یهتشب -۱

  یدهیدهزمان قدرت مردم رسزمان قدرت مردم رس  یده،یده،شاه دم برشاه دم بر  ییاا



 

 

 یا یکاکند؛ امر یم یاربابش چاپلوس یسگ با دمش برا. دانند یشاه را سگ م» ۴پنهان یامضمر  یهبه تشب« مردم

مردم با از . را ندارد یکاتوان تملق در برابر امر یگرشده است و د یدهتوسط مردم بر    )قدرتش (دم او . ارباب شاه بوده است

   . اند شان شده بردن او، خود حاکم بر سرنوشت ینب

  ییشهدا خالشهدا خال  ییجاجا  ی،ی،در بهار آزاددر بهار آزاد

در آن  یهوجه شبه و ادات تشب یراز رود؛ یبه شمار م یهانواع تشب ترین یاست که از هنر یغبل یهتشب ی،آزاد بهار

ظلم و  یننماد یبه معنا   ر پس از زمستانبها. طلبد یدرک معنا م یبرا است و تامل و درنگ خواننده را  حذف شده

مردم از ترس سرما خود را در   یگرد. اند سوز سرما در امان یها هیاناست که مردم از تاز یبهار، فصل. است یدادگریب

 یباییز یهتشب یزن ،»یشهدا خال یجا«شعار،  یندر بخش دوم ا. همچون بهار است »یآزاد«. کنند یها پنهان نم لباس

 یجا گویند یکه م گامیهن. بهار، گل است ی الزمه است، اصاًل یاهانها و گ بهار همراه با گل   ؛)مضمر یهتشب ( ردوجود دا

پس  شد، یشان برده نم نام» بهار«وگرنه بالفاصله پس از ذکر  بودند یم  بایست یو حتما م یستندن یعنیاست  یها خال آن

   . آنان گل هستند  مضمر یهبه تشب

    یحتلم -۲ 

  حر زمان ما شدحر زمان ما شد  یی،یی،پرسنل هواپرسنل هوا

از » حر«شعار وجود دارد؛  یندر ا یو مذهب یخیتار یحیتلم. اند شده یهبه حر تشب ییشعار، پرسنل هوا ینا در

آمده بود؛ اما به خواست خداوند از سپاه  یدانبه م السالم یهعل ینامام حس بود که به قصد جنگ با  یزیدفرماندهان سپاه 

در ابتدا در  یزن ییپرسنل هوا .و از این رو نماد آزادگی شد پیوست السالم یهعل ینه سپاه امام حسآمد و ب یرونکفر ب

چون  است که شاه هم ینا یحو تلم یهتشب ینژرف ساخت ا یوستند؛بودند و سپس به مردم پ ) یزید ( »سپاه شاه«خدمت  

   . السالم یهعل ینحس امام  یروپ ینیاست و امام خم یزید

  شعارها یادب های یهما درون) ج

  مردم  یانهزبان گفتار و عام -۱ 

   : است یمیصم یانب یکه برخاسته از نوع خورد یبه چشم م ییدر شعارهااین مهم 

  یادیادمم  یرونیرونها بها ب  مسلسلمسلسل  یاد،یاد،بب  یریرآقا دآقا د  اگراگر

به کار  روزمره را انبز یزبان رسم یسپس به جا دانند یرا از خودشان م) ره(ینیامام خم» آقا« جا، یندر ا مردم

   . برند یم

  یادیادتهرون متهرون م  ینیینیخمخم  یاد،یاد،نم بارون منم بارون م  نمنم

 یزن ینیامام خم. دانند یمردم باران را رحمت خداوند م. به کار برده شده است یانهزبان و گفتار عام یزن جا ینا در

. است یدهرسفرا  یبرگ و بار؛ باران بهار یب یاست، باغ یتهران چون باغ: است  ینژرف ساخت شعار چن. چون باران است

چون گل است که پس از باران  یزن ینیخم امام . کنند یم ینو همه جا را عطرآگ یندرو یم یاهانبا بارش باران، گلها و گ

که  یزعز یهمانیاز آمدن م یشپ یرانیانا یرینه،د یدر ضمن براساس سنت ید،رو یچون گل از باغ تهران م یرحمت اله

                                                 
  ۷۶ص ) ۱۳۶۸نشر مرکز، : تهران (چاپ اول،  ،یانب ی؛کزاز ینجالل الد یرتر مدک .ک.مضمر با پنهان ر یهتشب یفتعر یدند یبرا  ۴



 

 

ورود امام بر شهر  یبرا راخداوند باران رحمتش  ییگو ین جا ینکنند، در ا یو جارو م را آب ینانتظار آمدنش را دارند زم 

   . است یدهتهران پاش

   : کند یسنت اشاره م ینبه ا یدر شعر یروم مالی

   رسد  یبهار م یباغ را، بو یدده مژده / رسد  یکه نگار م ینرا، ه یدزن آب

   انعکاس اوضاع جامعه در شعارها  -۲ 

  کشته شهکشته شه  یدیدشاه باشاه با  ینیننک، فشفشه، انک، فشفشه، اتوپ، تاتوپ، تا

ها به جنگ مردم  یابانارتش شاه با توپ و تانک در خ. مبارزه با شاه یروزها یشعار متناسب است با حال و هوا این

 یمردم م. کند یم یانشعار ب ینخواهان کشته شدن و اعدام شدن شاه هستند در ا مردم . دفاع آمده بود یسالح و ب یب

شان  او را ندارند و حداکثر سالح گرم یزاتتجه برخاسته است که  یبه جنگ مردم یقدرت نظام. پ و تانکشاه با تو یندگو

   . از صفحه روزگار پاک شود یدبا یمرد شخص ناجوان یندر برابر او فشفشه است، پس چن

هاشان آگاه شعار یها چندان از معنا است و ممکن است خود آن یدهشعارها ناخوآدگاه از درون مردم جوش این

ها آشکار  پنهان و منشا آن یمعناها گیرد یقرار م یادب یقنقد و تحق ینب ذره  یرشعارها به ز ینگاه که ا نباشند، اما آن

   . شود یم

    ینید ینمادها یانب -۳ 

  آگاه استآگاه است  ینینخواه است، از قتل حسخواه است، از قتل حس  هر کس که عدالتهر کس که عدالت

   . است یو مذهب ینید یاست و نماد یتظلومو شهادت و م یثارا خواهی، یقتنماد حق جا یندر ا )ع(حسین

  عاشورا به گوش استعاشورا به گوش است  ییتا خون مظلومان به جوش است، آواتا خون مظلومان به جوش است، آوا

فراتر رفته است و  یشصد سال پ در هزار و چند یا آن از زمان و واقعه یاست و معنا ینیعاشورا نماد د جا ینا در

شمار دشمنان  یو از انبوه اندیشند ینها به هدف مو ت ایستند یبرابر ظالمان م شده است که مظلومان در  یهر زمان یالگو

شدن است و آزادگان را  در حال نواخته است که از آن زمان، همواره  غیرتیو  یعاشورا چون بانگ مردانگ یاگو. هراسند ینم

   . خواند یاز خود م یرویبه پ

   شعارها  یادب یشناس گونه) د

   ۵جمالت یثانو یها داللت. ۱ 

  شودشود  ییشود، رهبر ما روح خدا مشود، رهبر ما روح خدا م  ییفنا مفنا مشاه شاه   یعیان،یعیان،شش  ییاا

آن مراد است که  یبلکه داللت ثانو یستخود خبر ن جا یناست؛ اما مراد از خبر در ا یخبر یا جمله، جمله این

   . یده آرزو و مژده یانعبارت است از ب

  وطن وطن نشودوطن وطن نشود  ینینتا شاه کفن نشود، اتا شاه کفن نشود، ا

                                                 
  به بعد ۶۵،ص ۱۳۷۳ یترا،چاپ دوم، تهران، نشر م ،یمعان یسا،شم یروسدکتر س .ک.باره ر یندر ا  ۵



 

 

 یختنو برانگ یقتشو جا ینکه الزم خبر مراد است که در ابل یست،است؛ اما منظور از آن خبر ن یخبر یزجمله ن این

   . شاه است یهمردم به مبارزه عل

  استاست  یاورانیاورانتهران است، دشمن نتهران است، دشمن ن  ینجاینجاارتش اارتش ا

   . راه است یینشرمنده ساختن ارتش و تب یدن،آگاه گردان یجمله خبر ینا یثانو داللت

  ینیننکنه که شاه پرستنکنه که شاه پرست  ین؟ین؟مردم چرا نشستمردم چرا نشست

 ید؟ا چرا نشسته پرسند یدهندگان از مردم م شعار. است »ینه«و پنهان آن  یثانو یمعنا است؛ اما یپرسش جمله،

در آن نهفته  یزو مالمت ن یخامر توب. یزیدکه برخ یندگو یبلکه به آنان م یستن پرسش، گرفتن پاسخ  ینمراد آنان از ا

   . است

   و طنز  یشوخ -۲ 

  کش تو هم برو مراکشکش تو هم برو مراکش  یرهیرهشش  یاریاربختبخت  ییاا

 یگر،دارد و از طرف د یقاییموس یهماهنگ ینوع کش یرهبود و با ش یختهجا گر است که شاه به آن یکشور مراکش

ها از زبان طنز  ظرافت گونه ینا. است یارمعتاد بودن بخت ای یرهکه در تناسب با ش کند  یبه ذهن متبادر م یزمرا بکش را ن

   . مردم کوچه و بازار نشأت گرفته است

  ییییفته گدافته گدافرح رفرح ر  یی،یی،استکان طالاستکان طال

   . اند شدن در کنار هم آمده ینآهنگ یندارند و تنها برا یتناسب یکدیگربا  ییو گدا طالیی

  کورهکوره  یرهیرهوزوز  شوره، نخستشوره، نخست  یینمکنمک  پفکپفک

  یاریارمنقل و وافور بمنقل و وافور ب  ،،  یاریاراست شعار بختاست شعار بخت  ینیناا

 یها نمونه یبرخ طنز بوده است که گر یجادا یانهبا زبان عام یزبان ادب یوندشعارها پ یذکر آن است که در برخ شایان

   . یدآ یم یآن در پ

  خر بوده خرتر شدهخر بوده خرتر شده  یاریاربختبخت  ینینزهرا همه پرپر شده، ازهرا همه پرپر شده، ا  ییهاها  گلگل  

  ست شعار ملت، اسهال گرفته دولتست شعار ملت، اسهال گرفته دولتاا  ینیناا

  نشستندنشستند  هاها  غیرتغیرت  ییبب  یوستندیوستندها به ما پها به ما پ  زنزن

   شعارها  یعالمانه و فکورانه برخ کرد یرو -۳ 

  است به قرآناست به قرآن  یانتیانتسکوت هر مسلمان خسکوت هر مسلمان خ

  ارد اسارت نداردارد اسارت نداردکه شهادت دکه شهادت د  ییمکتبمکتب

  دارددارد  یاجیاجدرخت انقالب به خون احتدرخت انقالب به خون احت

  ننظهورکظهورک  ییالحسن عجل علالحسن عجل عل  حجه بنحجه بن  یایا  یان،یان،به جور فرعونبه جور فرعون  یان،یان،به ظلم طاغوتبه ظلم طاغوت

  زن حفظ حجاب استزن حفظ حجاب است  ینتینتزز  ینینترتر  خطاب است، ارزندهخطاب است، ارزنده  گونهگونه  ینینزن به تو از فاطمه ازن به تو از فاطمه ا  ییاا



 

 

  یاسالم یجمهور ی،استقالل، آزاد
و ذوق سرشارشان آن شعارها و  یحهقر یلبه دل یرانو مردم ااند  خودجوش بوده انقالب معمواًل های شعار

: است یرانو متعلق به همه ملت ا یشعار محور یک ها یوارنوشتهشعارها و د ینا یاناما در م ساختند، یرا م ها یوارنوشتهد

مردم، شعار  ری اکث عقیده و هم به ذکر شده است یدر قانون اساس این شعار هم. »یاسالم یجمهور ی،استقالل، آزاد«

  .کند از این رو، تفسیر این شعار، نکات مهمی را روشن می. شود ی انقالب خوانده می جاودانه

   یتبه بحران هو یپاسخ استقالل

 یران،ندارد و کشور ا یتهو یرانیبه بعد، مردم گمان کردند که ا یاز مقطع. است یتبه هو یازن ،جامعه یازن اولین

است و  یکادست آمر یشب باز یمهخ  مرداد، مردم احساس کردند که شاه عروسک ۲۸عد از ب. مستعمره است یمهحداقل ن

قشر ممتاز و دربار وابسته به غرب بر آن حکومت  یکنداشت و  یتهو یرانیدر واقع، ا. چرخاند یاست که او را م یکاآمر

شهروند  یعنیاست،  یتکه رع کرد یملت احساس م یطیشرا یندر چن. و مردم را به امان خدا رها کرده بودند کرد یم

   .یستن

 یگانارباب و خدا یت،ساخت و رع ینظام سفارش توان یتنها م یت،با رع شود؛ یساخته نم یتبا رع یا جامعه هیچ

اگر شهروندان سرکوب . است» شهروند«جامعه مربوط به  یتجامعه بسازند و هو توانند یمجموعه شهروندان م. خواهد یم

  .است یمل یتبه بحران هو یپاسخ یطلب و استقالل شود یم یجادا یتشوند، بحران هو

 خواهان یچون جمهور یدفرو پاش یشورو. دهد یطلبالنه رخ م استقالل یها مستعمره جنگ یها در همه کشور تقریبًا

 یعنیردند، ک یتاحساس بحران هو یرانکه مردم ا یاز زمان. نداشت ییاستعمار معنا یوغ یرز یتهو. بودند یتبه دنبال هو

ما به صورت بحران  یاسیدر ساختار س یتمرداد، بحران هو ۲۸ یو بخصوص بعد از کودتا یاءض یدس یاز زمان کودتا

  .جز استقالل نداشت یکه پاسخ یشد؛ بحران ینهخفته نهاد

   به بحران مشارکت یپاسخ آزادی،

به بحران مشارکت است و بعد از  یاسخپ یآزاد. جامعه است یگرد یازسرنوشت خود، ن یینبه مشارکت در تع نیاز

گسترش دولت  ی،هر انقالب یها از نشانه یکی. یمبود یشسرنوشت خو یینانقالب شاهد درخواست مشارکت جامعه در تع

مثل  ییاز سه برابر گذشته شد و نهادها یشدولت ب انقالب،بعد از . اتفاق افتاد ینهم ا یرانبعد از انقالب است که در ا

امداد در کنار  یتهو کم یدر کنار وزارت کشاورز یجهاد سازندگ ی،در کنار شهربان ها یتهدر کنار ارتش، کم و سپاه یجبس

  .شد یلتشک یستیسازمان بهز

مربوط  یادن یها انقالب  و به همه یستمختص انقالب ما ن ینباز شدن دولت است و ا یبرا یبه مشارکت عامل میل

 یسابق فاسد بود و فرصت برا یاز نظر آنها، قدرت دولت. مشارکت داشته باشند یمًامستق خواستند یمردم م. شود یم

  .شد یمخاطر دولت حج ینو به هم نمود یم یرناگز یدجد یدولت ینهادها یلکم بود؛ لذا تشک یقبل یها ساختار یبازساز

   یتبه بحران مشروع یپاسخ جمهوری

 یو قانون اساس دانست یالله م و ظل ینزم ید خدا روشاه خود را نما. بود یتبه بحران مشروع یپاسخ جمهوریت

لذا مردم احساس . شود یم یضمردم به شاه تفو یهکه از ناح یاست اله یمشروطه هم گفته بود که سلطنت موهبت



 

 

 ینهس مالید، یرضاخان در مراسم محرم ِگل به سر م یل،اوا. به نظام مستقر ندارند بخشی یتدر مشروع یکه نقش کردند یم

حضرت عباس  یفتماز اسب ب خواستم یکه م یام وقت ام و کمر بسته من نظر کرده گفت یهم م یو محمدرضا پهلو زد یم

نژادش به  گفت یم یگرد یاز سو. نگفت یزیچ یگرها را رها کرد و د بحث ینهرچند که بعد از آن ا. نجاتم داده است

را از مردم  یتششاه مشروع. کرد یم یجرا ترو یکرمانت و یبو غر یبعج یونالیسمناس یو نوع رسد یم یوشو دار شکورو

بود که  ینا یشعار جمهور. کرد یو خرج م گرفت یپول نفت را م. به مردم نداشت یازین یگربا پول نفت هم د گرفت، ینم

  .بود یتبه بحران مشروع یپاسخ ینوابسته به ملت باشند و ا یرانمقامات در ا

سال با  ۲۵۰۰ یران،شاهان بود و مردم ا ینسرزم یرانمطرح شد که ا یطیادر شر یتتوجه کرد که جمهور باید

مشروطه، حکومت نصفه کاره بود و آنها شاه را از ترس . از حکومت را تجربه نکرده بودند یگریسلطنت خو کرده و نوع د

  .را مطرح کرد یجمهور) ره(امام  یطی،شرا یندر چن. پذیرفتند یم ها یستکمون

معتقدند  یاسیتوسعه س های یسینوجود داشت و تئور یعو توز یتمشارکت، مشروع یت،ر بحران هوزمان شاه چها در

ها تا زمان انقالب انباشته شد و در  بحران ینا. شوند یانباشته م یکدیگر یها در زمان خود حل نشوند، رو که اگر بحران

جامعه ما به انقالب  یول شود یبدل م یدیام او ن یاسبه  وامعج یها در برخ بحران ینا. شد یبه انفجار منته یتنها

  .یدانجام یمند اسالم شکوه

  

  

  

  



 

 

  

ملل یربر سا یانقالب اسالم یشعارها یرتاث  
 یها بر جنبش یرانا یانقالب اسالم تأثیرات

انقالب  یشعارها یدمعاصر، به تقل یاسالم یاسیس

برای  گردد؛ یم گران مسلمان بر جنبش یاز سو یاسالم

احساء در عربستان  یعیان، ش۱۳۵۸ال ل، در سامث

عاشورا را در  یارتبار مراسم ز یننخست یبرا ی،سعود

 یه،شعار مردم مسلمان معترض ترک. مأل عام بر پا کردند

و  یاستقالل، آزاد«آن کشور،  ۱۳۵۹ یقبل از کودتا

شهروندان کابل برفراز بام . بود »یاسالم یجمهور

در  دادند، یسر م »اکبر الله« یادمنازل خود فر

 یهزار نفر یستدو یماییدر راهپ یرمردم کشم. شده است یدهد یهو الغرب یهمسلمانان مصر شعار الشرق یپالکاردها

همان  ها ینیبر آن است که فلسط ینفلسط یجهاد اسالم. را مطرح کردند »رهبر ینیو خم اکبر الله«شعار  ۱۳۶۹

از آن اسالم  یروزیاکبر، پ االالله، الله الاله: زنند یم یادآنها فر. آن بود یمناد یکه انقالب اسالم دهند یرا سر م ییشعارها

در . یدندرا برگز یانقالب اسالم یسو انداختند و شعارها یکرا به  یو الحاد ییگرا قوم یدر واقع، آنها شعارها. است

 یدو مؤ یادآور ین،ا. شد یدهشن اریالله اکبر، بس یندا یجنوب یقایتاون آفر یپک یها یاباندر خ۱۳۷۹تا  ۱۳۶۹ یها سال

  .»است یرانا البیبر پشت بام ها درس گرفته از ملت انق یراکبر مردم الجزا الله یادفر«انقالب است که  یکالم رهبر ینا

به عنوان مثال، مردم . گران مسلمان است مورد توجه جنبش یرانا یمبارزان انقالب یوهبه ش یسیشعارنو همچنین

 یلاتومب یشهش یقرآن را بر رو یاتو آ) ص(االالله، محمد رسول الله الاله یمبارک، شعارها یما رژمصر در مخالفت ب

 ۱۵در انتفاضه . شد ینوشته م یوارهاد یبر رو» نه به عفلق«و » بله به اسالم« یلاز قب ییدر نجف، شعارها. نویسند یم

ها و پوسترها به شکل  یسخنران ها، یهوه بر آن، اعالمعال. خورد یبه چشم م »یرانا یا یالنجد«عراق، شعار  ۱۳۷۰شعبان 

 یعنی یروت؛ب یننش یعههنوز در منطقه ش. یابد یچاپ و انتشار م یاسالم یاتفاق افتاد، در کشورها یرانمشابه آنچه در ا

  .آن وجود دارد یرهبر یرو تصاو یانقالب اسالم یشعارها یه،ضاح
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