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 چکیده

تر از آن های جدید و مهمند و این تغییر با یافتهاهنگاری گسترده و متنوع شدبا گذشت زمان، منابع تاریخ

 اییران که با پشتوانه. انقالب اسالمی اه استنویسی و منابع آن، به وجود آمدتغییر نگرش به تاریخ

به وقوع پیوست بیش از هر رویداد تاریخی در دوران معاصر  ش 1537سیاسی و اجتماعی در بهمن 

ها و ها و نامهایران منابعی از تاریخ مکتوب و شفاهی را بازتولید کرده است. بخشی از آن اسناد، عکس

اند. شاهد و راوی این اتفاق بودهوگوهای افراد مختلفی است که در این رویداد سهیم و یا گفت

شمار ها یکی از منابع مهم برای تحلیل و شناخت ماهیت مبارزات و رخداد انقالب اسالمی بهدیوارنوشته

باشند و بررسی آنها ها و تصاویر کوتاه میهای تحلیلی، شامل نوشتهروند که به جای تولید نوشتهمی

و اجتماعی مبارزات مردمی، کنشگری احزاب و تبیین ماهیت  مثابه بازتاب ایدئولوژی، نگرش سیاسیبه

عنوان منبعی شفاهی و های دیواری بهواقع بررسی نوشته انقالب اسالمی، مسئله مقاله حاضر است. در

نگاری دورة معاصر که براساس روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، موضوع و مکمل تاریخ

ها که در ین مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوارنوشتهروست. همچنین اشیوة مقالة پیشِ

های از سوی گروهرا دوران منتهی به انقالب در تمام شهرهای ایران فراگیر شدند، چگونه پیام انقالب 

ها و مضامین آنهاست که ؟ ضمن اینکه تأکید مقاله بر دیوارنوشتهانتقال دادندمختلف اجتماعی و سیاسی 

عکاسان و منابع آرشیوی و اسناد از  ةشدیآورهای جمعتصاویر موجود در مجموعه عکس براساس

 و مشاهده بوده است. یدسترسطریق صفحات الکترونیکی آنها قابل
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Graffiti of the revolution; 

A source for deepening the historiography of the Islamic Revolution 

Shida Saberi1 

Abstract 

With the passage of time, the sources of historiography have become wide and 

diverse, and this change has come about with new findings and, more 

importantly, a change of attitude towards historiography and its sources. Iran's 

Islamic revolution, which took place with political and social support in 

February 1979, has reproduced sources of written and oral history more than 

any historical event in contemporary Iran. A part of it is documents, photos, 

letters and conversations of various people who participated in this event or 

were witnesses and narrators of this event. Wall writings are one of the 

important sources for analyzing and understanding the nature of struggles and 

events of the Islamic Revolution, which instead of producing analytical writings, 

include short writings and images, and examining them as a reflection of the 

ideology, political and social attitude of popular struggles, party activism, and 

explaining the nature of the revolutionary Islam is the issue of the present 

article. In fact, the study of wall writings as an oral and complementary source 

of historiography of the contemporary period, which is compiled based on the 

descriptive and analytical method, is the subject and method of this article. Also, 

this article seeks to answer the question that how did the graffiti that spread in 

all the cities of Iran during the period leading to the revolution, convey the 

message of the revolution from different social and political groups? In addition, 

the emphasis of the article is on graffiti and their themes, which are accessible 

and viewable based on the images in the collection of photographs collected by 

photographers and archival sources and documents through their electronic 

pages. 
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 مقدمه

که اولین شعارها در آن زمان عالوه  گرددیم ب مشروطه بازها در ایران به انقالسابقة دیوارنوشته

ها بر دیوارها نیز نقش بست. اما در جریان انقالب اسالالمی نوشالتن شالعارها، خبالر و بر روزنامه

چرا که دیوارنویسالی ، های سیاسی و انقالبی به اوج خود رسیداطالعیه توسط مردم و دیگر گروه

توانست ای به سهولت میسور بود و از این راه هر گروه و دستههای سادة گریز از سانیکی از راه

 عموم مردم محل، منطقه و حتی شهری را در جریان امور قرار دهد.

ها معموالً جایگاه مهمی در تحریک و تشویق افراد برای پیوستن به حرکت انقالبی و دیوارنوشته

بعضالی صالرفاً  :ب اسالمی متنالوع اسالتها در دوران انقالتداوم آن دارند. موضوعات دیوارنوشته

شده و ماهیت حماسی، احساسی های رسمی و غیررسمی سَر داده شعارهایی هستند که در اعتراض

روند که های رهبران انقالب به شمار میها و گفتهبازتاب بخشی از پیام و برخی ؛و تهییجی دارند

ای مبارزه و ارائه الگالوی حکالومتی هبا نفی رژیم حاکم و برشمردن خطاهای آن به ترویج شیوه

عنوان یک رسانة خبری در جریالان ها نیز بهبخشی از دیوارنوشته ،پردازند. عالوه بر اینآینده می

های حیاتی در رونالد انقالالب دارنالد، رسانی رویدادهایی که جنبهکنند و به اطالعانقالب عمل می

 هگذارند. بالا بررسالی و مشالاهدثبت میأثیر مپردازند. آنها از این راه بر تقویت روحی مردم تمی

ها و توان نالوع نگالرش، برداشالتتصاویر دیوارها در محالت و مناطق مختلف شهرهای ایران می

را های مردمی نسبت به رویدادهای در حال وقوع را مشاهده کرد و همچنین احساسالاتی خواست

ها از دیوارنوشالته ، درک نمالود.تازندکه ملتهب و سرشار از خشم و نفرت و هیجان به قدرت می

روند زیرا مبتنی بر متن و تصویر هسالتند و نگاری معاصر به شمار میرو منبع مهمی در تاریخاین

گویند و جالب آنکاله ایالن منبالع سخن می هاهنویسنده در این میان غایب است و خاموش. نوشت

طور کاله بالر روی همالان ،رودشفاهی و تصویری تاکنون نیز راوی افکار عمومی به شالمار مالی

 توان نمونة معاصر آن را مشاهده کرد.دیوارها در تمام شهرها می

 پیشینة پژوهش

انالد منبالع ویژه در دوران انقالب اسالالمی پرداختهها بهدر میان منابعی که به شعارها و دیوارنوشته

( 1571المی )مرکز اسناد انقالب اسالهمت بهاست که « فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی»مستند 

شعارهای انقالالب اسالالمی با  برای مطالعه و آشناییبه چاپ رسیده است. این کتاب منبع جامعی 
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بندی شعارهای موضوعی دوران انقالب اسالمی اسالت کاله از سالوی است و اهمیت آن در تقسیم

 بندی شعارها براساسهای این کتاب جدولهای مختلف ارائه گردیده است. یکی از ویژگیگروه

ضمن اینکه براساس آمار به میزان تکرار این مضالامین نیالز  ،هاستموضوع، مضامین و کلیدواژه

 نوشالته محمدحسالین« شناسالی شالعارهای انقالالب اسالالمیجامعه»کند. کتاب دیگالر، اشاره می

شناسالی موردتوجاله قالرار گالاه جامعه( است که شعارهای انقالب اسالالمی را از نرر1501)پناهی

شعارها در این دوره پرداخته است. نویسنده در این کتالاب بندی شعارها از غیرسیمدهد و به تقمی

و معتقالد  کنالدمیشناختی در مورد شعارهای انقالبی اشالاره به ضرورت تحقیق و پژوهش جامعه

یران و احالزاب مختلالف منرور فهم ایدئولوژی، وضعیت و ساختار سیاسی و اجتماعی ااست که به

 شعارهای انقالبی را از شعارهای غیرانقالبی جدا ساخت.باید تدا در اب در این دوران

بررسی متون شعاری انقالب اسالمی از »نامة دورة کارشناسی ارشد خود با عنوان نژاد در پایانعلی

شناسی پرداختاله اسالت. از نرر زبانم(، به بررسی مضامین شعارها از 1577« )دیدگاه تحلیل کالم

انقالالب، مطبوعالات و »در حیطة ارزشالی مثبالت و منفالی در کتالاب  سوی دیگر تحلیل شعارها

 ( مورد توجه قرار گرفته که شعارها براساس مضامین ارزشی1573ِراد )تألیف محسنیان« هاارزش

؛ بررسالی یشناسالجامعه»اند. ضمن اینکه از همالین نویسالنده مقالالة بندی شدهمثبت و منفی طبقه

ش( نیز موجود است اما در کتاب ذکرشالده  1561، 0نه، ش )رسا« های دوران انقالبدیوارنوشته

ها پرداخته اسالت. از دیگالر منالابعی کاله باله طور کامل به موضوع دیوارنوشتهدر باال، نویسنده به

بالا همکالاری مشالترک « های انقالبدیوارنوشته»شعارهای انقالب اسالمی توجه نشان داده مقالة 

عنوان ابالزار دیوارنویسالی پرداختاله ماهیت شعارها بهزاده و فرهادی آردکپان است که به بزرگ

تالر از روزهالای ، تحلیلالی عینی1530دیوارهای شهر تهران در سال  ضمن اینکه با مشاهده میدانیِ

نماید. همچنین باید اشالاره دهد و آن را با بررسی آماری مستند میپس از انقالب اسالمی ارائه می

صورت فرهادی آردکپان در دوران انقالب اسالمی به هایی کهکرد که مجموعه تصاویر و عکس

کاله « گوینالددیوارها سخن می»آورده در نمایشگاهی با نام  میدانی از دیوارهای شهر تهران گرد

به نمایش گذاشته شد. از دیگر منابع مهالم در  1511برگرفته از کتابی به همین نام است، در سال 

اشالاره کالرد کاله شالامل « نقالب به روایت اکبر نالاممیا»کتاب توان به ها میمورد دیوارنوشته

است. نالاممی در مقدمالة ایالن  ش 1537قالب اسالمی ایران در سال های رنگی از وقایع انعکس

را باله  ینرالامها، تراهرات و حکومتکتاب شور و هیجان و مخاطرات عکاسی در میان درگیری
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اهلل خمینالی و کودکان، ورود آیترشتة تحریر درآورده است که تراهرات مردمی، حضور زنان 

زهرا، حضالور در مدرسالة به کشور، جماعت منترر در فرودگاه مهرآباد، سخنرانی امام در بهشت

های های گوناگون در دانشگاه تهران، شخصالیتهای رژیم، قیامهای شهدا در سردخانهرفاه، جنازه

هالا و کاریکاتورهالای اعالنهای نفالت، ها و شعارهای دیالواری، صالففعال انقالب، دیوارنوشته

ش. در رشالتة  1537 تیرروند. ناممی که در ها به شمار میدیواری ازجمله موضوعات این عکس

هالای شالهرهای کرد بالا شالنیدن اخبالار درگیریف آلمان تحصیل میورانشگاه دوسلدگرافیک د

طعاله عکالس مختلف به ایران بازگشت و از این وقایع چند صد دقیقه فیلم و بیش از چهالارهزار ق

   .رنگی تهیه کرده است
تصالاویر »های انقالب اسالمی را به تصالویر کشالیده اسالت کتالاب منبع دیگری که دیوارنوشته

باشد که روایت تصویری از شعارهای دیواری دوران ( می1561از ممیز )« های انقالبدیوارنوشته

و شعارها، راوی نفالرت  که دیوارهای ساکت و خاموشِ مزین به رنگ یاگونهبه ،دهدانقالب می

ها که برخالی از آنهالا در ایالن مقالاله هایی از دیوارنوشتهاند. تصاویر و عکسو عصیان مردم شده

هالا، سالازمان کتابخاناله ،به مرکز اسناد انقالب اسالالمی برگرفته از ،مورداستفاده قرار گرفته است

بع دیجیتالال ایالن دو مرکالز که با توجه به مناباشد میها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی موزه

های ها و تصالاویر دیوارنوشالتهمورد استفاده قرار گرفته است. در واقع این مقاله به بررسی عکس

پردازد و متکی بالر بررسالی شالکل مالاهری، رنالگ و مضالمون از دوران انقالب می ماندهیبرجا

هالای ارزش های زبالانی، پیالام، نگالرش وبا شناخت ویژگی کهیطوربه ،شعارهای دیواری است

توان به مرام گروه، حزب اجتماعی و سیاسی که شعارها متأثر از آنهالا محتوای آنها می درموجود 

های تحقیقاتی که در سطور باال ذکر شد، تالدوین اند پی برد. این مقاله بر پایة یافتهبه وجود آمده

 .استگردیده 

 صدای انقالب؛ راوی بی. ديوارنوشته1

 یهالامنتهی به انقالب اسالمی بازتاب نوع تفکالر و اندیشالة سیاسالی گروه انِدور هایِدیوارنوشته

هالا و اطالعالات گوناگون انقالبی است که هرکدام بنابر ایدئولوژی خود به پردازش شعارها، پیام

که حتی پس از پیروزی انقالب نیز این  یاگونه. بهاندهرویدادهای دوران انقالب پرداخت یبارهدر

های انقالبی در ساختار سیاسی و اداری کشور بالر رابطه با نوع حکومت و سهم گروه ها دراندیشه
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ها در شکل ماهری خالود نشالان از نالوع طبقاله، دیوارنوشته عالوهبهبست. روی دیوارها نقش می

انالواع ابتکالار و »و اعتقادات راویان آن دارند و مقتضالای شالرایط زمالانی و مکالانی،  هاشیگرا

ز در کالالم و رد رنگ، انتخاب وسایل، گزینش محل و موقعیت استفاده از ایجاها در کاربنوآوری

رسالانی و رسالانه درواقع انقالب نیازمند یک منبع اطالع .(5: 1561)ممیز،  «نمودجز آن بروز می

ها در ای هستند که در تعامل با یکدیگر قالرار دارنالد؛ رسالانهرسانه و انقالب دو واژه»است زیرا 

گرفتن و به کنند و انقالب برای شکلمی ینیآفررسیدن انقالب، نقشنتیجه و به گیریمسیر شکل

ها، هرچنالد باله هالا و نهضالتپیوستن به رسانه نیازمند است. این واقعیت در تمامی انقالب وقوع

: 1511)حسالالالینی هرنالالالدی،  «گونالالالاگون، خالالالود را نشالالالان داده اسالالالت هایشالالالکل

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/2853). 

بالر روی »خاصی از ادبیات شفاهی، شالامل اشالعار یالا عبالاراتی هسالتند کاله  ةگون هاوارنوشتهید

شالوند. ها و نیز دیوارهالای شالهر نوشالته میها، آرامگاهالمنفعه، زندانهای عامدیوارهای ساختمان

لمالات صورت شعر یا جمالت کوتاه پنالدآموز و گالاهی باله شالکل شالعار یالا کها بهدیوارنوشته

ها گاهی سبب رواج اشعاری در طی دوران شوند؛ این نوشتهقصارگونه با مفاهیم متفاوت نوشته می

مختلف، یا گاه سبب انتشار پیامی به مردم در قالب شالعار و یالا راهالی بالرای بیالان عواطالف و 

 یجاههایی بهایی که بر دیوار آنها نوشتهاز مکان .(11: 1516 )هاشمی،« انداحساسات نویسندگان

ها و اشالعار ها هستند. این نوشتهمانده و از لحاظ ادبیات و تاریخ شفاهی حائز اهمیت است، زندان

 میدهای واهی آخر عمرشان بوده استزندانیان شاید فریاد دردهایشان یا اعتراض به شرایط و یا ا

طرافیالان و ها ترس از مرگ، تالرس از فراموشالی اهای زندان(. در دیوارنوشته1: 1516)هاشمی، 

خانواده، طلب کمک از خدا و بیان تنهایی در کنار مطالبی سرشار از عشق و امید باله خالانواده و 

نیالز یکالی از  اسالالمیهای دوران انقالب اند. دیوارنوشتهمطالبی کامالً متناقض زندگی وجود دارد

زنرالر موضالوعی باله ها اآید. این دیوارنوشتههای انقالب از دیدگاه عامة مردم به شمار میروایت

شوند: نفی رژیم شاهنشالاهی، مخالفالت قهرآمیالز مالردم ایالران بالا حامیالان چند دسته تقسیم می

هالای سیاسالی مختلالف های گروهشاهنشاهی، بنیادهای پیروزی انقالالب اسالالمی و دیوارنوشالته

 تهساخناگفته نماند که شعارها تنها در شهر و روستاهای ایران (. 31-64: 1503، ی)غالمرضا کاش

هالای مقالیم آن یافالت. ایرانیشد، بلکه در کشورهایی که ساکنان ایرانی داشتند نیز انتشار مینمی

های خود شعار داده و پشالتیبانی خالود را از امالام خمینالی و مبالارزه و کشورها نیز در راهپیمایی
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ت کردند و شالعارهای خالود را بالر روی در و دیوارهالا ثبالبیان میرا انقالب  برایهای او تالش

آهن زیرزمینالی ایالن دیوارهای راه»کردند. در گزارش روزنامة کیهان چاپ لندن آمده است: می

اده هموطنان ایرانی مالا مورداستف اهیسصورت یک تختهعروس شهرها، از چندسال پیش تاکنون به

 .(www.Kayhan.london.ir؛ 10/0/1565)روزنامه کیهان لندن،  «بوده است

ای صالورت گرفالت ده از رنالگ و ابالزار دیوارنویسالی نیالز توجاله ویالژهاستفا عالوه بر این، به

هالای متناسالب مورداسالتفاده که برای دیوارهای آجری، سنگی، سیمانی و کاهگلی رنگطوریبه

شد از سنگ سفید، سالیمان و گرفت. بیشتر دیوارهایی که بر روی آنها شعارها نوشته میقرار می

 سطوح و روشنیِ رنگ زمینه، امکان خوانالایی بیشالترِ صافی و یکدستی این»سطوح روشن بودند. 

کرد و دیوارهای آجری باله دلیالل ناصالافی سالطوح و ناخوانالا شالدن را فراهم می« هادیوارنوشته

زاده و فرهالادی آردکپالان، )بالزرگ دیوارنوشته درصد کمتری را به خود اختصالا  داده اسالت

های تلفالن و های اتوبالوس، باجالهایسالتگاه ها،دانیبر تمام سطوح فلزی از قبیل زباله .(13: 1530

تر مثالل دَرهالا و سالطوح فلالزی، شالعارها های پُست و بر سطوح کوچالک، صندوقتیفروش بل

شالدند. ابالزار دیوارنویسالی تر و با توجه به طول کالم و زمینة محدود، ریزتالز نوشالته میطوالنی

ود که البته نیاز به مهالارت شعارها گاهی ماژیک، گاهی شابلن و در مواردی فیکساتور )اسپری( ب

هایی از شالاه، بختیالار و عُمالال طرح»بیشتری برای نوشتن بر روی دیوار داشت که برای کشیدن 

زاده و )بالزرگ« شالدصورت کاریکاتور ترسیم میو بیشتر به یسازهیامپریالیسم بدون دغدغة شب

اسالتفاده سالرعت قابلبههای اسپری که وجود رنگ ،عالوه بر این .(15: 1530فرهادی آردکپان، 

های زیادی نیالز باله ها، عکسدر کنار این دیوارنوشته .تأثیر داشته باشد نوشتنتوانست بر بود می

ای و مقالوایی، روی دیوارهالا های آهنی، تختهخورد که به کمک رنگ اسپری و شابلونچشم می

ه خوانالاتر از شالعارهای تر و درنتیجالشد، پررنالگمو نوشته میشد. شعارهایی که با قلمترسیم می

شد توده مردم نوشته می دست ها و تعدادی نیز بهسازمان لهیوساسپری بود. برخی از این شعارها به

زاده و فرهالادی آردکپالان، )بالزرگ دوشالهای امالیی و انشایی نیز در میان آنها دیده میکه غلط

1530 :15). 
احساسات و برانگیختن افکار عمومی بالود. ها حاکی از عواطف و استفاده از رنگ در دیوارنوشته

بخشالید، رنالگ سالیاه از رسد رنگ قرمز بر شالعارهای آتشالین حالدمت میکه به نرر میطوریبه

شالعارهایی  ،نمونه برایداد. استواری و ثبات و وقار نشان داشت و رنگ سفید خلو  را نشان می
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قرمز و یا شالعارهایی کاله یالک  شد اغلب با رنگطلبی در آنها استفاده میکه از کلمات شهادت

شالدن عمالوم ها و شرطی. زیرا گاهی رنگشدداشت با رنگ سیاه نوشته می برپیام و یا خبر را در

نسبت به آن، خود دربردارندة پیام بود. گاهی نیز هر رنگی به دلیل در دسترس بودن آن در بازار 

مثال رنگ سفید نشانة امید، رنگ سیاه  طوربه .(11-14: 1571)لوشر،  شدطور اتفاقی انتخاب میبه

( کاله در 1و  1)تصالاویر  بالود نشانة شکست و ناامیدی و رنگ سرخ نشانة حیالات و مقاومالت

 شود:شعاردیواری زیر دیده می

 دیروز سیاه، امروز سرخ، فردا سفید»
 .(11: 1577نژاد، )علی« دیروز سلطنت، امروز انقالب، فردا جمهوری اسالمی

ترین رنگی باله ترین و معمولیعارها و تصویر مذهبی به کار رفته است و عادیرنگ مشکی در ش

در نوشتار برای بزرگداشت  ، کهرود. بعد از آن رنگ قرمزرود که در نوشتار به کار میشمار می

درواقالع رنالگ  ،شداز خون داشت به کار گرفته می ییشهدا و روزهای کشتار و آنچه رنگ و بو

های چپ از آرم میزان استفاده از زنگ قرمز را و استفاده بیشتر گروه بودهای چپ منتخب گروه

 رفتاله اسالتباال برده است. این در حالی است که رنگ آبی در روزهای آخر انقالب به کار می

 .(13: 1530زاده و فرهادی آردکپان، )بزرگ

 
 های رنگی: دیوارنوشته1تصویر 

 (/www.irdc.ir/ https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان 

https://irdc.ir/fa/news/2172
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 های رنگی، : دیوارنوشته1تصویر 

 (/www.irdc.ir/ https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان 

کاله یاگونالهبه ،توجه استشد قابلمیها هم که در نوشتن شعارهای دیواری استفاده نوع دستخط

تودة دستخط با اسپری غالباً  هاینوشتهکردند و دار شابلون استفاده میعموماً احزاب از خطوط فرم

اهلل خمینالی، علالی هایی ماننالد آیالتها تصاویری از شخصالیتمردم بود. اما گاهی در دیوارنوشته

آمیختن تفنن هنری در ارائة شالعارهای همز درتوان دید که نشان اشریعتی و محمدرضا شاه را می

گرفت و باله ایالن دیواری است زیرا گاهی اعالمیه و پخش آن در محدودیت و سانسور قرار می

بالا  .(5)تصالویر  بودویژه از سوی تودة مردم ها بهترین وسیلة ابراز احساسات بهدلیل دیوارنوشته

اسفند  13اعی و شهری دوران انقالب، در وجود اهمیت شعارهای دیواری در شناخت اوضاع اجتم

مو، رنالگ، اسالپری، )آخرین جمعه سال( شهر تهران شعارزدایی شد و شعارهایی که با قلم 1537

های تلفالن و تالابلوی ها، کیوسالکماژیک، گچ، زغال، مداد و خودکار روی دیوارهای ساختمان

پاک شد. به روایت محمد توساللی،  ها و حتی تابلوهای راهنمایی و رانندگی نوشته شده بود،مغازه

زده تبدیل شده بود. در و دیوارهای شهر پُر از شالعار تهران به شهری جنگ»شهردار وقت تهران: 

انجالام  سازی نیاز داشت. شهرداری با نیروی انسانی محدودش قادر بهپاکبود و معابر شهر نیز به 

https://irdc.ir/fa/news/2172
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دو تا مصاحبه، واکالنش وسالیع و  یکیا سازی را مطرح کردیم باین کار نبود. وقتی ما فکر پاک

را  ابانشانیو خ ، کوچهمردم جلوی خانه وجود آمد. در آن روز، همةای در شهر تهران بهگسترده

اهلل طالقانی هالم سازی کردند؛ حتی مدیران انقالب ازجمله مرحوم آیتای پاکصورت گستردهبه

، شناساله 14/11/1501تالاریخ ایرانالی، « )سازی مشارکت کردنددست گرفتند و در پاکجارو به

 .(زدهروزی که شعارها از دیوارهای شهر رفتند/ روایتی از پاکسازی پایتخت جنگ؛ 7403خبر: 

متأسفانه بسیاری از شعارها را در مدت کوتالاهی از »گوید: شناس نیز میغالمعباس توسلی، جامعه

شود. همین موضالوع باعالش شالده  ها تصویربرداریروی دیوارها پاک کردند؛ بدون آنکه از آن

دهه نتوان تحقیق جامع و مانعی در مورد شعارهای انقالب انجالام داد. آن است که حاال، بعد از سه

ماند. دیگر ماندن ایم و میروزها برخی با رادیوتلویزیون مصاحبه کردند و گفتند: ما انقالب کرده

نرر خود انقالب مانالدنی اسالت، الزم باله کهیها، درحالها الزم نیست. روی دیوارماندن شعارشعار

«. هالا را بایالد پالاک کالردها خواهند نوشت و ثبت خواهند کرد؛ پالس دیواررسد. در کتابنمی

ها را باید پاک کرد و پس از آن هرچه را کمیته یا دولت انقالالب، دیوار»ای هم گفتند که عده

ها بایالد شالعار»بودند کسانی که بگویند: «. نویسندها میصالح و الزم دید، با خط خوش بر دیوار

اند، باقی بماند تا شرایط پالیش از قیالام را همان شکلی که خود مردم نوشته ها، بهحتماً روی دیوار

و نیالز آنالانی « شان چه بودنشان دهد و همواره معلوم باشد که تقاضاهای مردم و چگونگی عمل

سانسور تبدیل شود؛ یعنی شعارهایی را که  یوعنها ممکن است بهکردن شعارپاک»گفتند: که می

، بیترتنیاپسالندند بالاقی گذارنالد و بالهصالح گروهی نیست، پاک کنند و آنهایی را که می به

روزی ؛ 7403، شناسه خبالر: 14/11/1501)تاریخ ایرانی،  «ها دور بماندمسائل دوران قیام از چشم

 .(زدهپایتخت جنگ یسازاککه شعارها از دیوارهای شهر رفتند/ روایتی از پ
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 دارهای فرم: دیوارنوشته5تصویر 

 /https://irdc.ir/fa/news/2172 /منبع: مراسان  

 ها و خصوصیات آنها. مضامین ديوارنوشته2

ای از ا را گوشالهتالوان آنهالایدئولوژی آن انقالب است یا حتالی می ةشعارهای هر انقالبی چکید

های کوتالاه، ها و جملالهدر قالب عبارت کهیطوربه ،های انقالب در نرر گرفتاهداف و آرمان

هالای انقالبالی مطالرح آفرین در بین انقالبیون و تودهدهنده و حرکتبخش، جهتمهیج، وحدت»

عار انقالبالی روست که شاز این .(17: 1505)پناهی،  «گردندشده و عامل اساسی بسیج انقالبی می

شود و بر چیالزی کاله تأکیالد بیان می یجمعفهم است که دستهعبارتی نسبتاً موزون، ساده و عامه

های مثبالت یالا منفالی توان شکلی از برداشتای است و حتی در آنها میدارد همان احساس توده

شالود های مختلف مطرح مالیکه از سوی شخصیترا سیاسی  افکارویژه نسبت به اوضاع جامعه به

 مالحره کرد. 

 بالرایدهالد و فکالری می های ارزشی به توده مردم جهتِاز قضاوت یاهیماشعار انقالبی با درون

ها بیشتر توسالط افالراد همالان . شعارهای دیواری کوچهکوشدمیجایگزین کردن نرامی آرمانی 

محالدودتری  شد که عموماً متأثر از شعارهای خیابانی و تراهرات بوده و کالارآییمحل نوشته می

شان )سرعت عمل و گریز( در مسالیر حرکالت، راه داشته است و بیشتر شعارها براساس ویژگی

https://irdc.ir/fa/news/2172
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-14: 1530زاده و فرهادی آردکپان، )بزرگ اندنوشته شده وارهایطور افقی بر درفتن و دویدن به

وران های زمانی مختلف هسالتند نیالز در دهای مختلف در برههها که حاوی پیامدیوارنوشته .(11

تالوان بالا اند که هرکدام را میانقالب خاصیت انقالبی به خود گرفته و دربردارندة شعارهایی بوده

 های ماهری و محتوایی تعریف نمود:ویژگی

در زبالان رایالج جامعاله سالاخته  موجود هایها از مفاهیم و واژهدیوارنوشته . ويژگی زباانی:1-2

)فرهنالگ شالعارهای انقالالب « ها بیرون میالاداد/ مسلسلاگر آقا دیر بی»عنوان نمونه: ند. بهاهشد

، 0)تصالاویر  زبان گفتاری مردم استفاده کرده است هیما(، شعاری که از درون10: 1571اسالمی، 

های های دولتالی از نشالانهدرواقع نوشتن بر دیوارهای وسیع و تمیز ادارات و سالازمان .(7و  6، 3

زاده و )بالزرگ یم دولت را مخاطب قالرار داده اسالتطور مستقدیگر روحیة تهاجمی است که به

( مانند آنچه در مشهد در مقابالل سالاختمان دادگسالتری روی داد و 11: 1530فرهادی آردکپان، 

 .(7)تصویر  کردندشعارنویسی  1530مردم بر روی دیوار این ساختمان در آذرماه 

 
 انای با زبان گفتاری عامیانه؛ منبع: مراس: دیوارنوشته0تصویر 

 (https://irdc.ir/fa/news/2172)/  
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  با زبان گفتاری عامیانهای : دیوارنوشته3تصویر 

 )https://irdc.ir/fa/news/2172منبع: مراسان )

 
 ن گفتاری؛ نقش رنگ در ارائه پیام: دیوارنوشته به زبا6تصویر 

 (/https://irdc.ir/fa/news/2172) منبع: مراسان  

https://irdc.ir/fa/news/2172
https://irdc.ir/fa/news/2172
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آذرماه  15: دیوارنوشته با زبان عامیانه توسط مردم، مقابل ساختمان دادگستری مشهد 7تصویر 

 ((https://digital.aqr.ir/newindex.aspxمنبع: ساکماق  1537

ها ام خاصی برای مردم هستند و شعارهای گروهشعارهای دیواری حامل پی ويژگی پیاامی: -2-2

مختلف بر روی دیوار تالشی برای کشاندن مردم و تشویق آنها به مشارکت  های سیاسیِو تشکل

های مذکور بالر مالردم ها و شعارهای گروهسیاسی بود. البته این مشارکت براساس تأثیر گرایش

یت یا همراهی با رژیم وقت مطرح شود در توانست در ضدشود. بنابراین پیامی که میسنجیده می

کارگر! مشت تالو »مانند:  ؛آگاهی سیاسی مردمی و تحریک و تهییج آنان نیز نقش اساسی داشت

 .(01: 1571)فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی،  «جلوة ایمان توست

 
  : دیوارنوشته حاوی پیامی خبری0ر تصوی

 https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان )

https://irdc.ir/fa/news/2172
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مضامین شعارهای دیوارنوشته حامل نگرش خاصی نسالبت باله اوضالاع  های فکری:نگرش -3-2

اجتماعی و ارائاله  ال انتقاد از وضعیت سیاسی»باشد. موجود جامعه می اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ

های سیاسالی ها و تشکلهای گروهعنوان خواستهبه و آرمانی که دئالیحلی برای ایجاد شرایط اراه

که گروهالی بالا  یاگونههای چپ، راست، ملی و مذهبی بود. بههای متفاوت گروهبازتاب نگرش

گیری نرام سوسیالیسالتی ای با ایده حکومت اسالمی و گروهی در شکلنگرش ناسیونالیستی، عده

« ی جنگ با رژیم فاسد/ تهیه کن مسلسل ای مجاهالد!اند، ]مانند:[ برادادهشعارهایشان را ارائه می

 .(176: 1571)فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی، 

 : دیوارنوشته حامل پیام حزبی1ویرتص

 )https://irdc.ir/fa/news/2172منبع: مراسان ) 
اند. دیالدگاه ارزشالی در هالای ارزشالییشالعارهای انقالبالی دارای ویژگ ويژگی ارزشای: -4-2

هایی مانند آزادی، برابری، شعارهای انقالبی در تحریک و تهییج مردمی حائز اهمیت است. ارزش

صالورت تلمیحالی مورداسالتفاده های دینی نیز بهحکومت اسالمی، مبارزه با ملم و همچنین ارزش

ین قیالام خمینالی اسالت، باله همالت گرفتند: مرام پیروان دین حسینی است/ رهبر ما در اقرار می

در شد/ فرعون قرن بیستم در مصر مستقر شالد )فرهنالگ شالعارهای انقالالب خمینی پهلوی دربه

 .(116و  00: 1571اسالمی، 

https://irdc.ir/fa/news/2172


 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 100

 
  : دیوارنوشته ارزشی1تصویر 

 (/https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان 

نرام ی ربارهجمعی را د هایررگاهتوان انعکاس نها میدر دیوارنوشته گی سیاسی:ويژ -5-2

 سیاسی حاکم و ابعاد مختلف آن مشاهده کرد:

ست ا کشتار صدها انسان در مشهد و کرمانشاه / ثابت شده به هرکس، با توپ و تانک این شاه

 کند/ مرگ بر شاه/ مرگ بر شاهزند/گور خود میو پا می

 .(05: 1571دین )فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی، ت و بنزین / دستور شاه خائن و بیکمبود نف

کنند: کار ها را به شخص شاه و ساختار رژیم معطوف میاین شعارها در بُعد سیاسی تمامی بدبختی

 .(1: 1571فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی، ) شاه تمام است / خمینی امام است

https://irdc.ir/fa/news/2172


 103......................... ..........................................اسالمی انقالب نگاریتاریخ تعمیق برای منبعی انقالب؛ هایدیوارنوشته

 

 
 ه سیاسی: دیوارنوشت14تصویر 

 (/https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان  

اهلل خمینی را رهبر حکومالت اسالالمی و اینکه آیت« استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی»و شعار 

 کنند.معرفی می

 
 : دیوارنوشته سیاسی11تصویر 

 (/https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان  

 

 

https://irdc.ir/fa/news/2172
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 ها، بستر شعارسازی. ديوارنوشته3

های معترض جنبش شعارنویسی دیواری در نقش یک رسانة مردمی در بروز خشم و سرخوردگیِ

خشالم و اعتالراض اسالت، روی  بازتالاباجتماعی نقش دارد. معترضان، شعارهای خالود را کاله 

( تا پیام خود را در محل و 7نویسند )تصویر های مراکز دولتی میی بزرگ یا حتی پنجرهدیوارها

نوشتن مفهومی رایج اسالت کاله  وآمد نشان دهند. در فرهنگ تاریخی، روی دیوارمکانی پُر رفت

های تالوان از آن داشالت و دیوارنوشالتههای مفصاللی میباشد و برداشتآکنده از معانی نهفته می

رسالانی و کنند بر ابزارهالای اطالعها تالش میهرچند حکومت .ب از آن جمله هستنددوران انقال

های مختلف در جامعه را کنترل کنند اما توسل پیام ینوعداشته باشند و بهتسلط جلوگیری از آنها 

گیرد که مردم راهی برای برقراری ارتبالاط ندارنالد. های دیواری، زمانی صورت میبه شعارنویسی

 شوند. بدل میین دیوارها و معابر شهر به رسانة آزاد مردمی بنابرا

های داخلی، معموالً همین شعارنویسی و اتکالا مالردم بالر اسالتفاده از ها و جنگدر بیشتر انقالب

اسالت. برخالورد بسالته و ای تأثیرگذار را ایفالا کالرده حافره تصویری جامعه، بیشتر نقش رسانه

مالردم بالرای بیالان  ، لذاانجامدرسانی میاف و خشونت در اطالعرسانی، به انحربا اطالع هیسوکی

آورند. همین موضالوع حتالی های دیواری روی میهای خود به سمت شعارنویسی و نقاشیخواسته

باید این حقیقت » .های مختلف به امهارنرر آشکار نسبت به وقایع، ترغیب شوندباعش شد گروه

کالردن و نمالایش تنهالا رسالانه تأثیرگالذار بالرای مطرحرا پذیرفت که شعارنویسی خیابانی شاید 

تواند در نقالش حال، شعارنویسی اگرچه میهای اجتماعی و مردمی باشد. بااینهای جنبشخواسته

توانالد های بزرگ اجتماعی عمل کند اما خود نمییکی از عامالن مؤثر بر ایجاد انقالب یا جنبش

گیری دارد، حتالی اگالر اری همه ما ماندگاری چشمتنهایی باعش بروز انقالب شود. حافره دیدبه

: 1511)حسالالالینی هرنالالالدی،  «جنبشالالالی بالالاله انقالالالالب، اصالالالالحات و آزادی نینجامالالالد

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/2853). 
ها و نوار کاسالت، در کنالار ها نیز مانند کُپی متن سخنرانیدیوارنوشته ،اسالمیانقالب جریان در 

ها حامل کنش انقالبی بود و هم در رادیو، در تهییج افکار عمومی سهم بسیاری داشت. دیوارنوشته

ها هرگز در چنین سطح وسیعی دیوارنوشته»ای همگانی قرار داشتند. به بیانی دیگر، جایگاه رسانه

هالای انقالالب اسالتفاده نشالده بالود. در ایالن مکانی برای انتقالال پیام عنوانو با چنین حجمی، به

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/2853
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/2853
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های ادبی، شعر، طنز، کاریکاتور و عکالس نیالز باله ها، خبر، اطالعیه، تفسیر، نوشتهنوشتهمجموعه

 .(13: 1561راد، )محسنیان «خوردچشم می

کالرد. در می در هنگامة انقالب هر حزب و گروه سیاسی، شعار و مرام خود را بر دیالوار ترسالیم

بنالابراین از  ،توانست خواست خود را از طریق دیوار انعکالاس دهالدکنار آن، هر رهگذر نیز می

بالرد. دیوارهالای عصالر  یشدن جامعه نیز پالشد به چند صداییدیوار، می شدنِطریق چند صدایی

 ةمالگفتنالد. از میالان هانقالب خود متحول شده، سر به طغیان زده بودند و از هر چیزی سخن می

هایی است که برای آینالده ترین عنصر در دیوارهای انقالب، وعدهها، مهمیها و تصویرگرنوشته

ای در آستین آزادی، جمهوری، عدالت، رفع ملم، برابری و... . دیوارها همیشه وعده :شودداده می

کالدیگر یشالان را باله یها جاخود دارند و در بسیاری از اوقات، بدون آنکه تحقالق یابنالد، وعالده

 یجمعها و حتی روستاهای ایران، نقش وسایل ارتبالاط، دیوار شهر1537دهند. از تابستان سال می

کرد و شعارها با قلم مو، رنگ اسپری، ماژیک، گچ، زغالال، مالداد و خودکالار و حتالی را ایفا می

جالرا ها بسیار بالا دقالت و هنرمنداناله اا نقش بست. در برخی مواقع، این دیوارنویسیهخون بر آن

معنایی بیشتری را داشالتند و  گرفت. برخی از این آثار بارِهای متعددی به خود میو سبک شدمی

های رنگی روی ممکن است حاوی یک پیام اجتماعی یا سیاسی بوده که حتی با استفاده از افشانه

   .شدندها و قطارها رسم میدیوارها، ساختمان
بالرداری، صورت پردهدهی بهاستفاده از دیوارها برای پیامدر ایران، »راد، معتقد است که محسنیان

هالای ای کهن دارد. در تاریخ معاصر نیز نگارش شعارها بر دیوارهالا )ناله شالعارها و جملالهریشه

، 1537صورت گرفت ولی در سال  1501و  1551هایی مانند تبلیغاتی برای فروش کاال(، در سال

بودن نسالبت باسالوادان، توان باالتقاد وی، علت این امر را میبه اع«. دیوارها انبوه از نوشته بودند

تر از آن، مشارکت همالة مالردم در ایالن امالر دانسالت. ویژه در شهرها، افزایش جمعیت و مهمبه

زیالرا  ،ترین زیرساخت شعارها در هر دوره و زمانی، انعکاس اوضاع و شرایط جامعاله اسالتمهم

های مردم توان دریافت که خواستهبا نگاهی به شعار می رونی. ازازدیخیشعارها از متن جامعه برم

دانستند؟ و اعتقاداتشان در شعارها چگوناله بازتالاب چه بوده است؟ چه کسانی را دشمن خود می

 داده شده است؟ 

نالان، مسالکن، »کنالد شالعار خواسته مردم را در ابتدای نهضت بیان می یخوبنمونه شعاری که به

شعارهای ایالن دوره از حیالش  هیمااز نیروهای مارکسیستی بود. دروناست که برگرفته « آزادی
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اند. درواقع شعارها بهترین وسالیلة تأملشناسی ادبی، آهنگ، موسیقی و ارزش ادبی خود قابلگونه

روند و از ایالن رو آگاهی، تحریک و تهییج تمامی مردم جامعه در هر سطح و قشری به شمار می

دهالد نشان می 1537های سال دیوارنوشته»شوند. نمایش گذاشته میدر قالب و اشکال مختلف به 

درصد شعارها در حمله به رژیم پیشین و کارگزاران آن، حمایت از امالام، تأییالد  14که بیش از 

اسالم، حکومت اسالمی، شهدا و تالش برای وحدت مردم، برای تداوم مبارزه است و دیوارنوشته، 

های دوران اهمیت و نقش ارتباطی دیوارنوشالته .رفتقالب به شمار میای برای انتقال پیام انرسانه

و تاریخچاله  ارتباطالات انسالانی»انقالب اسالمی در ایران چنان بود که ریموند ویلیامز در کتاب 

منتشر شد، یک عکس خبری از دیوار مسجدی در تهران را چاپ کالرد  م 1101که در سال « آن

حال تماشای آن هستند. ویلیامز در کتاب خود، از ابداع مردم  که دو بانوی چادر سیاه بر سر، در

-1615: 1500)محسالنیان راد، « صورت معکوس نیز یاد کالرده اسالتبه« شاه»در نگارش کلمه 

 .(11)تصویر  (1611/5

 
 ، شعار معکوس مرگ بر شاه11تصویر 

 (/https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان  

احزاب  کهیطوراند. بهصورت مثبت و منفیها دربردارندة محتوای ارزشی بهدیوارنوشته هیمادرون

اسالم، تشیع، »انقالبی مقاصد و اهداف خود را حول محورهای  الهای سیاسیو مطبوعات و تشکل

(، انقالالب ایالران، انقالالب 15یر اهلل خمینی، قرآن، مردم، خلق، کارگران، توده، زنان )تصوآیت

https://irdc.ir/fa/news/2172
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اسالمی، شهادت، مبارزه با امپریالیسم، ارتجاع، بیداری، قلالم، آزادی، حقالوق و حاکمیالت مالردم، 

هالای مثبالتِ عنوان ارزش( قالرار داده کاله باله501-541: 1573)محسنیان راد، ]...[« جمهوری و 

بنالدگی، توقیالف، »انالد از: تهالای منفالی عبارشود. اما ارزشها معرفی میمایة دیوارنوشتهدرون

دینی، اغفال مردم ها، افتراق، بیاسارت، کمونیست، انحصارطلبان، سودجویی، فقر، گرانی، خارجی

 ( بوده است.536ال  510: 1573)محسنیان راد، ]...[«. و 

 
 15تصویر 

 (/https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع مراسان 

بسیار بود. حتی عنوان شده مردم آنچاله را روی  1537ها در سال میزان توجه مردم به دیوارنوشته

کردنالد. گالاه کاله سانسالوری از طریالق مالأموران دیوارها خوانده بودند، برای یکدیگر نقالل می

دم کردند، بالا اعتالراض مالرها را با رنگ پاک میشد و آنها دیوارنوشتهنرامی اِعمال میحکومت

نفیساله  پالژوهش مشالترک«. شودننگ با رنگ پاک نمی» نوشتندیشد و در جواب مرو میروبه

های ، نگاهی باله دیوارنوشالتهانواریزاده شهدادی و امراهلل فرهادی آردکپان، زیر نرر ایرج بزرگ

آذرمالاه  11ها در تهران برای این پژوهش در فاصله یکشنبه از دیوار یبردارانقالب دارد و عکس

)ناماله  سازی شهر تهران( انجام شالده اسالت)روز پاک 1537اسفندماه  13)روز تاسوعا( تا جمعه 

  .(13-55، 7و  6، ش 1530نور، 

https://irdc.ir/fa/news/2172
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بالودن ذهنالی و مکالانی از وقالایع و طبق این پژوهش، مناطق باالی شهر تهالران باله علالت دور

ها و عات و راهپیماییمرکز شهر به این دلیل که مرکز تجم وها ها، کمترین دیوارنوشتهدرگیری

هالای اجتمالاعی، ها را دارد. در جنوب شهر به دلیالل درگیریتراهرات بوده، بیشترین دیوارنوشته

ها به نسبت گرفت، تعداد دیوارنوشتهسیاسی و مذهبی و کشتارهایی که در این مناطق صورت می

چاله در و کردند یزیاد است. مردم جنوب شهر، حضور منرم خود را در مناطق میان شهر مطرح م

، آنهالابالرای  الزمهای متعدد و تودرتو، امنیت ها و چه در شعارنویسی و باوجود کوچهراهپیمایی

های مسیر راهپیمایی و تراهرات، معبر اصلی عبور و مالرور مالردم شد. ازآنجاکه خیابانتأمین می

ها بیشالتر ارهای کوچالهشالع .ها نقش بسته استها بر دیوارهای خیابانبودند، بیشترین دیوارنوشته

شد که عموماً متأثر از شالعارهای خیابالانی و ترالاهرات بالوده و همان محل نوشته می توسط افراد

به دانشگاه تهران و بودن اماکن عمومی یی محدودتری داشته است. به دلیل منحصرآهرحال کاربه

ها، تعالداد ازی در این محلها و کشتار و تیراندچند میدان و کنترل شدید افراد ارتشی و درگیری

 .(13-55: 1530زاده و فرهادی آردکپان، )بزرگ استکمتر شعارهای این اماکن 

 
 10تصویر 

 (https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان  

https://irdc.ir/fa/news/2172
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 13تصویر 

 (/https://irdc.ir/fa/news/2172)منبع: مراسان  

شد و ها حاکی از نفی شرایط موجود بود که به هر قالبی نوشته میهای موجود در دیوارنوشتهپیام

به تحریک هیجانالات مردمالی و عمالومی پرداختاله و  ینوعتا به آمدیبه هر رنگی به نمایش درم

 (:10)تصویر  حیطة اندیشه انقالبی را گسترش دهد

 اسالم، ایدئولوژی سیاسی، انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر

 استقالل، آزادی، حقوق مساوی

 امروز تمامی قشرهای جامعه باید پشت به پشت روحانیت مبارزه کنند.

 ای است تا سرانجام انسانی به پا خیزد.انقالب اسالمی وسیله

https://irdc.ir/fa/news/2172
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و  147: 1571رهای انقالالب اسالالمی، )فرهنالگ شالعا انقالبی فکر کالن و انقالبالی عمالل کالن

 ها ضدیت بالا رژیالم و اقالداماتش را القالاای از دیوارنوشتهدسته یطورکلبه .(110،111،143،146

دهندة های دیالواری در بُعالد نوشالتاری خالود نشالاننوشالته .(113: 1506مهرعلیالزاده، کرد. )می

هالا و مفالاهیم ها، ارزشایالدههای موجود در جامعه، ساختار زبانی مورداسالتفاده در بیالان نگرش

شوند. آزادی، برابری و بندی میهای مثبت و منفی طبقهبه ارزش ینوعبرخاسته از آن است که به

های مثبت و منفی در ، استعمار و استبداد ازجمله ارزشسمیالیتحقق حکومت اسالمی در کنار امپر

ضمناً تضاد با امپریالیسالم نیالز از  .(541- 501: 1573)محسنیان راد،  ها هستندمفاهیم دیوارنوشته

 های مردم باز کرد:طریق شعارها جای خود را در میان توده

 کشیمها / شاه تو را میبه همت توده

 گر با پتک کارگر/ با داس برزگر/ از ریشه برکنیم/ این شاه حیله 

 (143و  146: 1530)مختاری، 

هایی بود کاله گفتمالان متأثر از تمام گروه ،رزشیشعارهای انقالب اسالمی با محتوایی ا هیمادرون

شالاه »و یا شالعار « یزیستغرب»و « ضدیت با غرب» سوکیکردند از سیاسی خود را عرضه می

ای گیری ایالدهو عدم ضدیت با شوروی و انگلیس نشانی از شالکل« باید سلطنت کند نه حکومت

مورد توجه قرار گرفت. « ی، نه غربینه شرق» عنوان داشت که بعدها در جریان انقالب اسالمی با

واقع وابستگی سیاسی به آمریکا در دهة چهل شمسی، نیز به محتوای شعارها رنگی دیگالر داد.  در

شالود. انقالب اسالالمی معرفالی می در این دوره استقالل اولین شعار از سه شعار اصلیِ کهیطوربه

بتواننالد »ی را خواستار بودند که در آن امردم با شعار آزادی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

هدایت و رشد و تعالی یابند و هیچ مانعی در ایالن راه وجالود نداشالته باشالد. بالا شالعار اسالتقالل 

های خارجی رها و آزاد سازند تا بتواننالد خواستند ارادة ملی خود را از نفوذ و دخالت ابرقدرتمی

المللی به مصلحت مسلمانان و مستضعفین ینهم حیات طیبه خود را سامان بخشند و هم در صحنة ب

شعارهایی که در این دوره از سالوی مالردم در  یطورکلبه. (03: 1570)فارسی،  «عالم اقدام کنند

پیامی در ضدیت با رژیالم و اقالداماتش را  بستو بر روی دیوارها نقش  شدسر داده میتراهرات 

و بخش دیگالر « شریعتی شهید است»، «منترری زندان است»، «خمینی تبعید است»؛ ردکالقا می

های قرآن بوده است: شد تلمیحی از سورههای مختلف این دوره گفته میشعارها که در راهپیمایی
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 «نَصرُ مِنَ اهلل وَ فَتحٌ القریب وَ بَشِّر الصابرین، مرگ بالر ایالن سلساللة پهلالوی، مالرگ بالر شالاه»

 .(113: 1506)مهرعلیزاده، 

منرور تحقق حکالومتی تحت تأثیر روحانیت انقالبی به جیتدراسالمی بهمضامین شعارهای انقالب 

که عملکرد سیاسی دولت در جهالت  یاگونهبه رفت،گاسالمی رنگ و ساختاری دینی به خود می

شالعارها باله تهیالیج و  یهاهیالماشد و کاربرد صنعت تلمیح ادبی در درونملم و جور شناخته می

بیان نمادهای دینی، زبان گفتار عامیاناله و انعکالاس  بیترتنیابهرساند. ها یاری میتحریک توده

که شعارهایی  یمثال زمان برایاوضاع جامعه در شعارها ازجمله مضامین شعارهای این دوره است. 

)فرهنالگ شالعارهای انقالالب  «خواه است، از قتل حسین آگاه اسالتهر کس که عدالت»مانند 

ادگی را امام حسین )ع( معرفی کالرده و واقعالة عاشالورا سمبل عدالت و آز .(16: 1571اسالمی، 

مضالامین تلمیحالی متالأثر از نمادهالای عالوه بهشود، عنوان مبارزه با نماد ملم و فساد معرفی میبه

و در کنار آن دیوارها فضالای  رفتگها شکل دینی برای تهییج و تحریک مردم برای دیوارنوشته

اسالتفاده از آهنالگ، موسالیقی و وزن در زبالان عامیاناله، . شدندهای عامیانه بازتری برای شوخی

 دهد:را در کنار هم قرار مینامتناسب های واژه

 «استکان طالیی شاه رفته گدایی»

 «  این است شعار بختیار، منقل و بافورو بیار»

 .(56و  16: 1571)فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی، 

محتالوای شالعارها نشالانگر  کالهیطورباله ،یددر دوران انقالب اسالمی بستر شعارها گسترده گرد

ها، افراد و احزاب بوده و هرکدام با توجه به تأثیر سیاسی و یا مرام و ایدئولوژی گروه هاشیگرا

 یخود به نشر شعارهای دیواری خود پرداختند. کاربرد صنعت ادبی تلمالیح در اشالعار و شالعارها

 شود:انتقادی این دوره فراوان دیده می السیاسی

 قیام سرخ حسین تکرار باید گردد»

   «علیه شاه خائن قیام باید گردد

 .(546و  544: 1571)فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی، 

جوانالان  ،های گوناگون اجتمالاعی برخاسالته بودنالدحضور و مشارکت مردمی که از میان گروه

طبقة متوسالط  ساالنانیشهری و آنان که از روستاها کنده و به سوی شهرها سرازیر شده بودند، م

های هوادار مدرنیته همگی نشان از گستردگی کاربرد ساختار جامعه، افراد سنتی و همچنین گروه
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و قالب شعارهای این دوره است. جوانانی که در انقالب شالرکت کردنالد در پالی برپالایی نرالام 

ادشاهی بود و خواست اصلی آنان نابودی نهادها و ساختار نرام پ، بلکه سیاسی دموکراتیک نبودند

هالای سوسیالیسالتی و یافالت. گروهآنان بازتالاب می ییگرااین خواست به دو صورت در آرمان

زدند که در کوچاله و بالازار و بالر روی مارکسیستی، ملی و اسالمی به تولید شعارهایی دست می

طبالع  و متناسالب بالاشد. ضمن اینکه مضامین آنها عامیانه دیوارها از سوی توده مردم بازتولید می

 .بودمردم و ناشی از بازیگوشی آنان 

شالد و بالرای گیر فریالاد زده میانقالب اسالمی شعاری همه منتهی به ها و تراهراتدر راهپیمایی

آنکه جمعیت بتواند شعار واحد را باهم بیان کند نحوة شعار دادن و تکرار آن میان جمعیالت باله 

هالای کردند که توسط گروهار را تکرار میهای اولیه بخشی از شعنخست گروه»ای بود که گونه

شد تا کل رسید دوباره جملة دیگری از شعار گفته میهای آخر میشد و به گروهبعدی تکرار می

های مختلف شعار، به و بعد از چندبار تکرار بخش بیترتنیاگیرند و بهجمعیت بتوانند شعار را فرا

راهپیمایالان در  .(3و  0: 1537روزنامه اطالعالات، « )کردیکباره جمعیت اصل شعار را تکرار می

نوشالته شالده بالود، آنهالا که شالعارهایی بالر  ییهاتابلوها و بیرقحمل مسیر حرکت خود ضمن 

گرفتند. انقالب اسالمی سرشالار در دست می شدگان حوادث انقالب راهای زیادی از کشتهعکس

انقالبی است: خون، شرف، آزادی )روزناماله -های دینیهای قیامماد و نشانهاز شعارهایی ملهم از ن

 .(5: 1537اطالعات، 

 گیرینتیجه

 دهندهو نشالانتولید شده  برای تهییج و تحریک مردم که اندها عباراتی موزون و سادهدیوارنوشته

. هسالتندسیاسی، اقتصالادی و اجتمالاعی کشورشالان  هایمیزان شناخت و آگاهی مردم از جریان

تواننالد دیوار میروی های رو نوشتهاز این ،های سادة گریز از سانسور بودراه دیوارنویسی یکی از

افکار عمومی نسبت به  تولیدکنندگانشان باشند و بیشتر حاصلِ کامالً در بردارندة خط سیر فکریِ

ها و نیازها، برداشت عمومی از اوضاع سیاسی، اجتمالاعی، باشند؛ خواستهدر حال وقوع می حوادثِ

هالا و مفالاهیم سیاسی فعالال، نگرش های، فکری و فرهنگی، قبول و یا عدم قبول جریاناقتصادی

ها حامالل هاست. دیوارنوشتها ازجمله نکات مهم در مضامین و محتوای دیوارنوشتهنهدهندة آانتقال

 نوشتهدهی به افکار عمومی جهتبرای های متنوعی هستند که از سوی گروه و جناح خاصی پیام
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هالای بازتاب تفکر و اندیشاله گروه ینوعین پیام به انتقاد از شرایط موجود پرداخته و بهشود. امی

هالا و اطالعالات گوناگون انقالبی است که هرکدام بنابر ایدئولوژی خود به پردازش شعارها، پیام

 زدند. انقالب دست می بارهدر

های سیاسالی و های گروهیامو اخبار و پ کندجلب میثبت پیام بر روی دیوار مخاطبان وسیعی را 

ها نشان از رابطه آن با ساختار و ادبیات شود. گفتمان حاکم بر دیوارنوشتهرا شامل می یاسیرسیغ

های مختلف جامعه از حرکت و مبالارزه انقالبالی برداشت گروهو رو در فهم از این ،عامیانه است

ی مهمی در مورد بینش عمومی و تأثیرگذارند و در حیطة تاریخ محلی و فرهنگی، اطالعات تاریخ

دهند کاله در تبیالین مفالاهیم موجالود در منالابع حزبی در فضای سیاسی ایران این دوران ارائه می

 گیرند.نگاری انقالب اسالمی مورد توجه قرار میتاریخ

که برای پیشبرد اهداف نهضت انقالالب اسالالمی گسالترش هستند ای مردمی ها رسانهدیوارنوشته

دیوار شهرهای مختلف کشور، عرصة درج شعارهای انقالبالی، اعالمیاله و تصالاویر  یافتند و در و

شده هرکدام معنا و مفهالوم خالا  و مطالب نوشته .رهبر انقالب اسالمی و موارد از این دست شد

شعار در حمایت رهبر انقالب، تبیین اهداف نهضت برای عموم مردم و اعالم  :پیام متفاوتی داشت

ها یالا نصالب گالاهی مالردم از طریالق ایالن دیوارنوشالته .عملکرد رژیم پهلوی زاانزجار و انتقاد 

های مختلف، در جریان آخرین رویدادهای انقالالب از قبیالل رهنمودهالای امالام خمینالی، اعالمیه

انتقال سینه باله سالینة مالتن و  .گرفتندقرار می یانقالب نیروهایها و شهادت تجمعات و راهپیمایی

عنوان حلقة شدند، میان اقشار مختلف مردم بهرو میافرادی که با آن روبه ها توسطپیام دیوارنوشته

 .کردمکمل این رسانه، نقش مهمی در انتقال پیام انقالب به مردم در گوشه و کنار کشور ایفا می
های مختلف را بالر روی دیالوار انقالب گروه لحاظ تاریخی در انقالب اسالمی پیامدیوارنویسی به

 .ها انداختزبان صورت شعار بر سرِپس بهثبت کرد و س

 کتابنامه
 الف( اسناد

 )مراسان(: مرکز اسناد انقالب اسالمی

www.irdc.ir/ https://irdc.ir/fa/news/2172/ 
 (1516بهمن  10های انقالب اسالمی، )تصاویری از دیوارنوشته

https://irdc.ir/fa/news/2172
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 )ساکماق(: ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویوزهسازمان کتابخانه، م

http//: library.razavi.ir/ 
https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=98073&Complete=1&CBNID=c6b8edf
3-bd00-44e1-8dc6-0f108944a29d 
https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=98058&Complete=1&CBNID=703b52
74-3f27-48ba-83f0-75f4e4fb54bc 
https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=91410&Complete=1&CBNID=71b474
c5-50cf-42e4-b45d-1f824c08390b 

 ب( کتاب

، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشاله شناسی شعارهای انقالب اسالمیجامعهپناهی، محمدحسین، 

 .1501معاصر، 

 .1570، تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا، های انقالب اسالمیاژهفرهنگ والدین، فارسی، جالل

 .1571تهران: انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی،  فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی،

 .0، چ 1571نا، زاده، تهران: بی، ترجمة ویدا ابیهاروانشناسی رنگلوشر، ماکس، 

، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالالمی، اهشانقالب، مطبوعات و ارزراد، مهدی، محسنیان

1573. 

 .1561، ، تهران: سروششناسی ارتباطات انسانیارتباطراد، مهدی، محسنیان

سیر تحول تاريخ ارتباطات در ايران، از آغاز »ايران در چهار کهکشان ارتباطی راد، مهدی، محسنیان

 .1500، ، تهران: سروش«تا امروز

، اصفهان: سالازمان فرهنگالی تفریحالی تاريخ سیاسی انقالب اسالمی در اصاههان، مهرعلیزاده، مهدی

 .1506شهرداری اصفهان، 

 .1516، تهران، نشر چشمه، های زندان قصرديوارنوشتههاشمی، پریناز، 

 مطبوعات (ج

 ش. 1537، اطالعات

 www.Kayhan.london.irش،  10/0/1565، چاپ لندن، کیهان
 

https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=98073&Complete=1&CBNID=c6b8edf3-bd00-44e1-8dc6-0f108944a29d
https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=98073&Complete=1&CBNID=c6b8edf3-bd00-44e1-8dc6-0f108944a29d
https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=98058&Complete=1&CBNID=703b5274-3f27-48ba-83f0-75f4e4fb54bc
https://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=6&ID=98058&Complete=1&CBNID=703b5274-3f27-48ba-83f0-75f4e4fb54bc
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 د( مقاله

، صالص 1530، 7و  6، ش نامه ناور، «های انقالبدیوارنوشته»فرهادی آردکپان،  ،یسهزاده، نفبزرگ

55-13. 

های سانتی در شاکگ گیاری و پیاروزی از پیام تا قیام؛ نقش رسانهحسینی هرندی، سیدمحمدحسین، 

هالای اسالالمی سالازمان صداوسالیمای کالل پژوهش، قم: دین و رسانه، وابسته به ادارهانقالب اسالمی

، نسالخه 1511هالای کالاربردی دیالن و رسالانه، اسالمی ایالران، باله اهتمالام دفتالر پژوهش جمهوری

 (http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/2853)الکترونیکی: 

، 140-146، ش ه تااريخ و جررافیااکتاب ماا ،«های انقالبدیوارنوشته»غالمرضا کاشی، محمدجواد، 

1503 ،61-30. 
 .1530بهمن  0، 10، ش 1، س کتاب جمعه« بررسی شعارهای قیام»مختاری، محمد، 

 نامهها( پايان

ناماله کارشناسالی ، پایانبررسی متون شعاری انقالب اسالمی از ديدگاه تحلیاگ کاالمنژاد، بتول، علی

 .1577فهان، دانشگاه اصفهان، ، اصشناسی دانشگاه اصفهانارشد رشتة زبان

 های اينترنتیو( سايت
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