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 تحلیل مضامین سرودهای ملی انقالبی کشورهای 
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 05/10/98، تاریخ تایید:01/07/98تاریخ دریافت:

 چکیده 

بندی در دستۀ  ترین نمادهای ملی کشورها هستند و از نظر رتبه سرودهای ملی به همراه پرچم، مهم

ای  ، دقت نظر ویژهگیرند. از این رو کشورها در انتخاب سرودهای ملی نمادهای ملی قرار می« الف»

ای مفاهیم اساسی سرودهای ملی کشورهای ایران، روسیه  دارند. هدف اصلی این مقاله، بررسی مقایسه

و فرانسه است. سه کشوری که با سه ایدئولوژی متفاوت، سه انقالب مهم عصر مدرن را پشت سر 

های مدرن، در  لی در دولتاند. با توجه به اهمیت سرودهای ملی به عنوان یکی از نمادهای م گذاشته

این مقاله، به بررسی مفاهیم اساسی مندرج در سرود ملی سه کشور پس از وقوع انقالب اشاره و سعی 

ای با استفاده از ابزار  شده است بر اساس روش تحلیل مضامین با ترسیم شبکه مضامین و روش مقایسه

ه شود که مفاهیم اساسی و ارزشی ـ برداری از منابع مرتبط، به این پرسش اساسی پاسخ داد فیش

انقالبی در سرودهای ملی ایران، فرانسه و روسیه کدامند و وجوه تفاوت و تشابه آنها در این باره 

 چیست؟ 
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 همقدمه و بیان مسئل

ای برخوردارند؛ چرا که هم در رساندن افراد و  در علوم اجتماعی و سیاسی نمادها از اهمیت ویژه

ها به اهدافشان موثرند و هم مستقیماً در مرکز مسائلی مثل قدرت، اقتدار، فرهنگ سیاسی،  گروه

زلی و وحدت گروهی و ثبات و تغییر اجتماعی درگیرند. هر ملتی نمادهای خاصی دارد که البته ا

 های نامشهود و منحصر به فرد آن ملت است.  ابدی نیستند، ولی دربردارندۀ ایده

داند، در حالی که  ترین ویژگی نمادها را معنابخشی آنها می ( مهم1995) 1«کوهن»

داند  های نمادها می عالوه بر معنابخشی ایجاد ذهنیت و آگاهی مشترک را از کارویژه 2«الگنیوس»

(ELGENIUS, 2005: 21) ـ ملت به  .  این نمادها اغلب هویت جمعی را برای شهروندان یک دولت

شده و اعضای یک « ما»هایی است که سبب ایجاد  بردارندۀ ویژگی آورد. هویت جمعی در ارمغان می

 (.14: 1393کند )فرقانی و اکبرزاده جهرمی،  ان متمایز می«دیگر»جامعه را از 

ترین نشانه هویت ملی، ترکیبی از ماهیت یک  و روشن ترین نمادهای ملی به عنوان قوی

 ,.Shtan'kola & et. al)جامعه، عصر تاریخی و سطح مشخصی از توسعه یک کشور هستند 

های مدرنی هستند و کشورهایی که نماینده آنها هستند را از سایر  . نمادها نشانه(2 :2016

 (.5: 1394غفاری هشجین و احمدی، شان دارند ) کنند و بر مرزهای هویتی  کشورها جدا می

و  4«انتونی اسمیت»، 3«هابسبام»اند؛  از جمله نویسندگانی که نمادهای ملی را مدّ نظر داشته

سازی نمادها  بخشی و هویت باشند. اسمیت عالوه بر تأکید بر وحدت می 5«مایکل بیلینگ»

Likhacheva, 2009: 10) در کشورهای تازه تأسیس با ( همراه با بیلینگ بر تفاوت نمادهای ملی

کشورهای باقدمت تأکید دارد و هابسبام بر خاصیت اتحادبخشی نمادها حتی اگر گذشته و نماد 

. (ELGENIUS, 2005: 28; Kolstø, 2006: 4)تأکید دارد « اختراع سنت»مشترکی نباشد با 

توانند نقشی مثبت  یداند که م سازی می ها و سرودها را ابزارهایی سودمند برای ملت اسمیت پرچم

 .(Kolsto, 2006: 4)در یادگیری هویت ملی، از آن را که ذاتی و طبیعی نیست، داشته باشند 

بندی نمادهای ملی قرار داشته که  در دسته« الف»پرچم و سرود ملی به عنوان نمادهای دستۀ 

 ند. بیشترین اهمیت و به عنوان ابزارهای تقویت و تثبیت هویت ملی یک کشور را دار
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در این مقاله، تالش شده تا بر اساس روش تحلیل مضمون با رویکرد شبکه مضامین و 

برداری از منابع مرتبط به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که  ای با استفاده از ابزار فیش مقایسه

 مفاهیم اساسی و ارزشی ـ انقالبی در این دو سرود، کدامند و وجوه تفاوت و تشابه آنها در این

 باره چیست؟ 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

و « فرانسه»، «ایران»ها و اهداف کشورها هستند. سه کشور  سرودهای ملی بیانگر آرمان

اند که سه ایدئولوژی و فرهنگ  ، سه انقالب تأثیرگذار را در دو سده پشت سر گذاشته«روسیه»

ر جوامع پیرامون و حتی دنیا اند. هر یک از این سه انقالب، تأثیراتی ب متفاوت را در پی داشته

است، از این رو بررسی  اند. بخشی از این تأثیرات، از طریق سرودهای ملی این کشورها بوده  داشته

تأثیرات انقالب در نمادهای ملی این سه کشور با سه دیدگاه متفاوت و دالیل تأثیرگذاری این 

 رسد. می ها بر جوامع بیرون از کشور انقالبی، ضروری به نظر انقالب

 اهداف پژوهش

های مندرج در  سرودهای ملی پس  در این مقاله، در پی این هستیم که مفاهیم اساسی و ارزش

ای وجوه تفاوت و  از انقالب سه کشور ایران، فرانسه و روسیه را بررسی کنیم و با نگاهی مقایسه

ساز انقالب در این سه کشور  های فرهنگی، ایدئولوژیکی زمینه تشابه آنها را که خود متأثر از تفاوت

 است را دریابیم.

های  است. تحلیل مضمون یکی از روش استفاده شده« مضمون  تحلیل»در این مقاله، از روش 

های  تواند تحلیل انسانی کاربردهای زیادی دارد و می های مختلف علوم کیفی است که در رشته

مضمون، برخالف   دهد. در تحلیل  اسخها انجام داده و به سؤاالت پژوهش پ معقولی در پژوهش

ها و نکات مستتر در  است، به بافت داده« اصطالح»یا « واژه»محتوا که واحد تحلیل یک  تحلیل 

مضمون از شمارش تعداد واژگان فراتر رفته و بر بازشناسی و توضیح  شود. تحلیل  آن توجه می

(. 157و  156: 1390همکاران کند )عابدی جعفری و  های آشکار یا مکتون تمرکز می ایده

مضمون یک راهبرد تقلیل و تحلیل  ترین مراحل پژوهش است. تحلیل  شناخت مضمون، از مهم

بندی، تلخیص و بازسازی  بندی، طبقه های کیفی، تقسیم واسطه آن داده هاست که به داده

شوند.   به هم مربوط میمند  ای نظام گونه مضمون، اطالعات ظاهراً نامرتبط، به گردند. در تحلیل   می

« دهنده سازمان»)کدها و نکات کلیدی درون متن(، « پایه  مضامین»این روش در سه سطح؛ 
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)مضامین عالی « فراگیر مضامین »)مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و 

کل مضامین مند کرده و طرحی از  در بر گیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل( را نظام

 (.192: 1397شود )کمالی،  شود و در آن طرح جاگذاری می ارائه می

ماتریس »، «مضامین  قالب»اجراست؛ از آن جمله  های گوناگون قابل  مضمون به روش تحلیل  

( در این 56: 1394)درخشه و همکاران، « ای تحلیل مقایسه»و « شبکه مضامین»، «مضامین

صورت  است. بدین  ای تحلیل مضمون استفاده شده مقایسه و تحلیلمقاله، از روش شبکۀ مضامین 

های سه  ها و تفاوت گیرند و هم شباهت که  هم مضامین سه سرود ملی مورد مقایسه قرار می

شود و از سوی دیگر، با توجه به محتوای سرودها، شبکه مضامین هم ترسیم  سرود، شناخته می

ترین سطح قضایا را از متن  که پایین مین پایه ـشده است. شبکه مضامین در سه سطحِ مضا

بندی مضامین پایه  و تلخیص آنها به  که با دسته دهنده ـ کندـ، مضامین سازمان استخراج می

های  کندـ و مضامین فراگیر، مضامین عالی را در قالب استعاره تر دست پیدا می مفاهیم انتزاعی

آورد.  سپس این مضامین به  ل متن در میاساسی گنجانده و به صورت مضامین حاکم بر ک

تر  تر و جزئی اساس، نگارندگان، در پی عرضه تفضیلی این  شود. بر  صورت شبکه، ترسیم می

مضامین با استفاده از روش استقرایی و در جهت پاسخ به پرسشی مشخص که در باال آمده برای 

 بازشناسی مضامین مشهود و مکنون در این سه سرود هستند. 

 رود ملیس

توان  نماد ملی، یک نشانه است که می»بر این باور است که  (1987: 131) 1«کاستوریادیس»

خاستگاه سرودهای ملی به عنوان یکی از نمادهای ملی، ناسیونالیسم و هویت «. برای آن جان داد

 کند؛ تنها نماد ملی قابل اشاره می (Crawford, 2011)ملی هستند. همانگونه که کراوفورد 

ترین نماد ملی هر کشور نیز  شنیدن در دنیای امروز، سرود ملی است که پس از پرچم با اهمیت

آید. در واقع از آنجا که اشعار سرود ملی، موضوعاتی از قبیل مراجعه به گذشته با  به حساب می

یی شکوه ملی، احترام به و عشق به میهن و موضوعاتی از این دست را در بر دارد، مردم با همسرا

یا شنیدن سرود ملی کشورشان به تصاویر مشابه، احساسات و اتحادها و مشارکت در اجتماعی 

(. این نماد، باعث Gilboa, 2009: 459; Kyridis & et.al., 2009شدن ملی مرتبط خواهند شد )

به وجود آمدن حس عضویت در یک جامعه خاص و نیز ایجاد حس مطلوب و مثبت در اعضای 

                                                           
1 Castoriadis 
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ها از این قبیل نمادها که تأثیر آنی بر شهروندانشان دارد، برای تقویت و  دولت ود.ش یک جامعه می

 (.Cerulo, 1989; Yuchen, 2010:2کنند ) پیگیری اهداف خود استفاده می

، اما مفهوم (Cusack, 2005)میالدی است   1568ترین سرود ملی متعلق به هلند در  قدیمی

با قوانین ناسیونالیستی بریتانیا ظاهر شد  1740در سال یک ترانه یا سرود ملی در انگلستان 

(Richard, 2009). 

 :Bohlman, 2004شوند ) تشکیل می« شعر»و « موسیقی»همه سرودهای ملی از دو عنصر 

 :Crawford, 2011)المللی است  تردید، اهمیت ملودی، بیش از شعر در رویدادهای بین ( که بی81

ان همزبان با سرود ملی باشند، ملودی سرود ملی قابل درک ؛ چرا که مهم نیست شنوندگ(21

 (Toader-Williams, 2017)برای همه مردم جهان است و شبیه رنگ پرچم، جهانی است 

 تاریخچۀ سرود ملی در جمهوری اسالمی ایران

طور خاص دو سرود، به عنوان سرود ملی ارائه شده است. پس از  در تاریخ جمهوری اسالمی ایران به

به عنوان سرود ملی معرفی شد، اما به « ای ایران»یروزی انقالب اسالمی، مدت کوتاهی سرود پ

بر روی « پور محمد بیگلری»جای آن را گرفت. ملودی این سرود را « پاینده بادا ایران»زودی سرود 

 علت ساخت و به 1357اسفند سال  15بهمن تا  25و در فاصله زمانی « ابوالقاسم حالت»شعری از 

تعطیلی استودیوهای صدا و سیما در آن زمان، این کار با ارکستر سمفونیک و گروه کُر در خارج از 

بالفاصله  1358فروردین  12اثر، در  ( و به گفته آهنگساز این1394صدا و سیما اجرا شد )فرازمند، 

اوّلین بار  پرسی نظام جمهوری اسالمی در ایران توسط امام خمینی، برای پس از اعالم نتیجه همه

شُد جمهوری اسالمی »شد:  گونه آغاز می سرود این : سایت(.1391پخش شد )خبرگزاری تسنیم، 

در سایۀ »یافت:  بیتی با این مصرع پایان می12این سرود «. بپا * که هم دین دهد هم دنیا به ما

المی به عنوان در این سرود عالوه بر استفاده از عناصر اس«. قرآن جاودان * پاینده بادا ایران

انقالب، برپایی حکومت اسالمی، آزادی، وطن، سلحشوری، انقالب و ایدئولوژی انقالب اسالمی ایران، 

 نظام سرنگون شده استفاده شده است. 

سر زد از »سال به دلیل طوالنی بودن، با سرود  13اوّلین سرود ملی جمهوری اسالمی پس از 

های دو اثر که به نوعی ضرورت این  ایگزینی، و تفاوتجایگزین شد، در مورد دالیل این ج« افق

رئیس « محمد هاشمی»سازد، مباحث متعددی مطرح شده است. آقای  جایگزینی را برجسته می

وقت سازمان صدا و سیما، به دیدگاه مقام معظم رهبری برای تغییر سرود ملی اینگونه اشاره 
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این سرود جمهوری اسالمی سرود خوبی  ایشان در آن جلسه مطرح کردند که مثالً»کنند:  می

وقت مطرح کردند،  بودن یا به دلیل بعضی از اشکاالت دیگری که آن است، ولی به دلیل طوالنی

مناسب سرود ملی نیست. این بود که مطرح کردند بهتر است این سرود عوض بشود. مقام معظم 

کنند؛   در آن جلسه مطرح می رهبری درباره محتوا و موسیقی سرود جایگزین نیز نظرات خود را

های  سرود جمهوری اسالمی حتماً باید موجز باشد و حتماً دارای لحن حماسی باشد، از ریشه

موسیقی ایرانی برخوردار باشد و احیاناً شعری که برای این سرود، سروده خواهد شد، ذکری از 

ارسال قطعات مختلف، در حضرت امام و شهدا حتماً در آن وجود داشته باشد. پس از فراخوان و 

بودن ملودی و اینکه   سرود ملی فعلی را از جهت روان»نهایت از بین سه ملودی نهایی، رهبر 

های مناسبی که  شود سرود و ملودی آن را به خاطر سپرد وا اینکه به دلیل فراز و نشیب راحت می

سرود ملی جمهوری  «)فار آن انتخاب کردند آگهی و فان تر، مقدمه، پیش دارد و از همه مهم

(khamenei.ir) دیگران -اسالمی چگونه تغییر کرد؟ 
 ) . 

بود. وی « ساعد باقری»و شاعر « حسن ریاحی»، دکتر «سرزد از افق»آهنگساز سرود ملی 

شورهای مختلف دنیا، با الهام از موسیقی سرود را با مطالعه و بررسی سرودهای ملی موفق ک

، سرود 1371طور رسمی، شب سوم خردادماه  ایرانی، در دستگاه ماهور )ماژور فرنگی( ساخت و به

 شود. جدید ملی جمهوری اسالمی ایران جایگزین سرود پیشین می

 بررسی محتوایی دو سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

آید. در کنار  اسالمی، نکات قابل توجهی به دست می از مقایسه محتوای دو سرود جمهوری

هایی چون پایندگی،  جمهوری  ها و تأکید بر عناصر و مؤلفه اشتراکات دو سرود در مفاهیم و ایده

دوستانه،  های انقالبی بشر اسالمی، ایران، ایمان، انقالب، پیروزی، آزادی، آینده روشن و آرمان

گیری  یش از هر چیز، شرایط و زمانۀ سرودن سرودها در شکلشود. ب هایی نیز مشاهده می تفاوت

 است. و تفاوت مفاهیم آنها موثر بوده 

کند )شد جمهوری اسالمی به   آغاز سرود اوّل به برپایی نظام جمهوری اسالمی ایران اشاره می

ین دوره، با های ابتدای انقالب است. در ا طور روشنی متأثر از شرایط انقالبی روزها و ماه پا( که به

توجه به اینکه هدف پیروزی سرنگونی نظام شاهنشاهی بوده که محقق شده است، برپایی این 

یابد؛ برخی از وجوه اصلی سیاست خارجی جمهوری  نظام در داخل سرزمین ایران اهمیت می

https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=22964
https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=22964
https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=22964
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« دولت نمونه و الگو»و « استقالل»اسالمی ایران در سرود دوم قابل مشاهده است از آن جمله 

 . تاس

یک رابطه تشبیه میان نظام جمهوری  1با استفاده از صنعت استعاره« سر زد از افق»در 

پردازند.  کند؛ هر دو از شرق طلوع کرده و به انتشار نور امید می اسالمی و خورشید برقرار می

ین است؛ ا توجه استفاده از عنصر شرقی )خاوران( در تقابل با مؤلفه غربی، خود از جمله نکات قابل

دارد و از « استقالل»ترین شعارهای انقالب اسالمی یعنی  تقابل از سویی اشاره به یکی از مهم

برآمدن نور و های ایرانی ـ اسالمی آن قابل تعریف است.  سوی دیگر، عنصر شرقی در پرتو مؤلفه

شود )فروغ دیدۀ  پویان عالم دیده می روشنایی از مشرق، به عنوان نویدبخشی برای حق

اوران(. گویی انقالب اسالمی در دورۀ تثبیت خود به عنوان یک نمونه آرمانی برای سایر ب حق

جویان حق، قابل تکیه و الگوبرداری است. آرمانی که در دوره سرودن سرود دوم از سوی دولت  پی

در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دنبال « هاشمی رفسنجانی»وقت؛ یعنی دولت آقای 

چه به معنی »در سرود دوم « مهر»(. از سوی دیگر واژه 1385هقانی فیروزآبادی، شد )ن.ک د می

رسان  ایزدمهر در فرهنگ ایران باستان باشد و چه به معنی خورشید باشد، زدایندۀ پلیدی و یاری

(. در هر دو صورت، معنای مثبتی را به ذهن متبادر 166: 1395)حیدی و نپازی، « هاست نیکی

 کند.  می

شده و نظام جمهوری  خواهی؛ مطلوب تلقی د اوّل، دو مقولۀ دنیاگرایی و معنویتدر سرو

شُد جمهوری اسالمی به پا/ که هم دین دهد هم »اسالمی عامل تحقق آنها معرفی شده است؛ 

های عقیدتی و مذهبی است. در سرود  ها و آرمان گاه ارزش ، اما سرود دوم، بیشتر تجلی«دنیا به ما

گر نوعی دستاوردهای ملموس و  ، تداعی«رفاه»و « سود»، «دنیا»اژگانی چون اوّل، کاربست و

، «جان»، «ایمان»، «حق»، «مهر»مادی انقالب اسالمی است که در سرود دوم، با تأکید بر  

، بیان غیرمادی دستاوردهای انقالب اسالمی مطمح نظر «جمهوری اسالمی ایران»و « استقالل»

 گیرد.  قرار می

در این دو سرود جمهوری اسالمی نوعی تناسب از حیث پرداختن به عناصر »د؛ با این وجو

، «دین»، «خدا»، «اسالم»شود. در سرود اوّل، در کنار واژگانی مانند  ملّی و دینی یافت می

نیز وجود دارد که برانگیزانندۀ « سلحشوری»و « شور»، «اتّحاد»، «ایران»، واژگانی چون «ایمان»

. در سرود دوّم این تناسب بیشتر خصلت ایرانی پیدا کرده است. در این همبستگی ملّی است

                                                           
1. Metaphor 
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برای « مهر خاوران»، از «شهید»، «اسالم»، «ایمان»، «باوران حق»سرود، در کنار اصطالحات 

اشاره به انقالب اسالمی ایران استفاده شده است. از بهمن، ماه پیروزی انقالب به عنوان فرّ ایمان 

  به جمهوری« ایران»(. در سرود دوم با اضافه کردن 166: 1387شدی زاد، )مر« یاد شده است

 گیرد.  تأکید قرار می  اسالمی، ایرانی بودن نظام مورد

محوری، بیان پیروزی انقالب و حصول آن از طریق اتحاد و ایمان دینی  در سرود اوّل، مسئله

، با توجه به «پاینده باد ایران»رود شود؛ در س افراد است که در پناه و سایۀ قرآن کریم حاصل می

اینکه در ماه اوّل پس از پیروزی انقالب سروده شده است، اشاره به گذشته و نظام تازه سرنگون 

و نیز امید به آینده روشن پیش روی انقالب به « شام سپاه سختی»شده و پشت سر گذاشتن 

ین مسئله و بیان چگونگی برجسته است؛ اما در سرود دوم، به ا« پاداش سلحشوری»عنوان 

شود و تالش بر این است تا به مسائل بعد از انقالب و میراث جاودان  ای نمی پیروزی انقالب اشاره

گردد که سرود دوم،  توجه شود. این مسئله به این باز می« استقالل، آزادی»امام و شهدا در شکل 

ده است؛ دورانی که پیروزی های پس از جنگ سروده ش در دورۀ تثبیت انقالب اسالمی و سال

های پس از پیروزی انقالب و اوج  انقالب و تثبیت آن بدیهی است؛ در صورتی که سرود اوّل در ماه

 هیجان این دوران سروده شده است. 

تر دارد، ولی در سرود  تر و بیانی مستقیم لحاظ زبان شعری، هم زبانی صریح سرود اوّل، به 

شود، چنانچه گویی در سرود اوّل بیشتر عرضه  ور پرداخته میدوم، کمتر به بیان جزئیات ام

محتوا و بیان مسائل اهمیت داشته و در دومی عمدتاً بیان موسیقایی و آهنگین مباحث، توأم با 

یابد. در سرود اوّل، فضای شعری، مُلهم از حال  های موردنظر اولویت می انتقال مفاهیم و ارزش

طور  لیت عمل انقالبی، در شکل پیروزی حق بر باطل، بهو هوای انقالبی است و گزارش ک

گیرد، ولی در سرود دوم، چونان وضعیتی که سر هم با منطقی مشابه صورت میمتوالی و پشت 

بار جای خود را به بیان استقرار نظام  در آن، تشریح پیروزی به دلیل روشن بودن آن، این

و در عمل، شعر بیشتر ناظر به وضعیت روز و دهد شده می سیاسی، در یک فضای آرام و تثبیت

آینده است. پشت سر گذاشتن هشت سال جنگ تحمیلی که خود محکی بزرگ برای تثبیت 

نظام جمهوری اسالمی ایران بود در واژگان سرود دوم به خوبی تجلی یافته است. گویی اعتماد 

تری  د دوم به شکل برجستهبه نفس به راه پشت سر گذاشته و اطمینان از آینده در واژگان سرو

 نمود یافته است. 
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در سرود دوم، به نقش مهم اسالم در پیروزی انقالب اشاره دارند و « ایمان»و « فرّ»واژگان 

شود.  دلیل تکیه بر نیروی معنویت برجسته می ها، به وجه تمایز انقالب اسالمی با سایر انقالب

تأکید  مورد « خدا»و « دین»، «قرآن»ی چون؛ بودن انقالب در سرود اوّل، توسط عبارات اسالمی

 گیرد. قرار می

در سرود دوم در مقایسه با سرود اوّل، عنصر مهم رهبری، با توجه به اینکه در پیروزی و 

شود.  های جهان نقشی مهم داشت، برجسته می تثبیت انقالب اسالمی در مقایسه با سایر انقالب

 است.  رهبری نشده ای به مؤلفه  در سرود اوّل، هیچ اشاره

استقالل، آزادی و جمهوری »که همان شعار  1357ترین پیام و شعار انقالبی سال  مهم 

شود. در سرود اوّل به دو عنصر آزادی و  است، نیز در سرود دوم با صراحت بیان می« اسالمی

میر طور آشکار و به عنصر استقالل به صورت پوشیده در اشاره مکرر به ض جمهوری اسالمی به

 است. اشاره شده « ایران»و « قرآن»، «ما»

فشانی شهدای  اشاره به اینکه پیروزی و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران مرهون جان

است؛ در سرود اوّل  انقالب اسالمی است نیز در هر دو سرود مورد اشاره و مورد تأکید قرار گرفته 

ایران فرستد با این سرود / رزمندگان  ما/ ها در خاک ما/ شکفته شد از خون پاک آزادی چو گل»

هم اشاره به ایثار این شهدا در راه پیروزی انقالب دارد و هم قدرشناسی از « وطن را درود

گیرد. در سرود دوم با اشاره به زنده بودن شهیدان و پیامشان برای   می نیروهای انقالبی را دربر 

ا برقراری و پایداری جمهوری اسالمی است را طول تاریخ و زمان، خواست و هدف آنان که همان

 دهد.  مورد تأکید قرار می

بخش عبور از دوران جنگ و ورود به دوران استقرار است، که ملودی مالیم سرود دوم، تداعی 

های انقالب، بر ضرورت بسط نظم مطلوب جمهوری ها و آرماندر آن، در عین حفظ ارزش

 شود. اسالمی در ایران تأکید می

 گیری سرود ملی فرانسه  تاریخچۀ شکل

انقالب فرانسه سبب ساختن سرودهایی خودانگیخته که متأثر از وقایع و شرایط اجتماعی آن  

شدند  خوانده می« vaudevires» ،«vaudevilles»هایی که به نام  زمان توسط مردم شد؛ آهنگ

(Dufourg, 2003: 24)عالوه بر  1«مارسییز»هاست.  انه. سرود ملی انقالب فرانسه یکی از همین تر

                                                           
1 La Marseillaise 
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گیری  خواهان دنیا از اوّلین سرودهای ملی دنیا در عصر شکل محبوبیت در میان جمهوری

های مدرن است. مارسییز از زمان پیروزی انقالب کبیر فرانسه تا کنون سرود ملی فرانسه  دولت

 بوده است. 

 24تور در استراسبورگ در نوازنده آما 1«کلود ژوزف دی لیسل»سرود مارسییز ، توسط 

به عنوان سرود فرانسه تصویب گردید. توصیه  1795سروده و نواخته شد و در سال  1792آوریل 

سرودن این قطعه توسط شهردار استراسبورگ، به دلیل تهدید انقالب فرانسه از سوی اتریش بود. 

تی و انگیزه پیروزی را پرس شهردار در پی سرودی بود که سربازان را تحریک و به آنها شور وطن

. بسیاری بر این باورند که مارسییز بر پیروزی و موفقیت انقالبیون (Marshall, 2015)القا کند 

فرانسوی تأثیر مستقیم داشته و از این جهت، به عنوان یکی از نمادهای این انقالب و بعدها سایر 

 اتفاقات فرانسه تأثیر گذاشت. 

 سرود ملی )انقالبی( فرانسه 

 شود:  رود مارسییز با اشاره به روز پیروزی انقالب فرانسه آغاز میس

است. ستم، چشم در چشم ما، بیرق  فرزندان میهن بپاخیزید، روز شکوه و سرفرازی رسیده »

 «.اش را افراشته خونین

جشن »ژوئیه روز برگزاری  14اشاره به روز « روز شکوه و سرافرازی»در سرود ملی فرانسه،  

لوئی »است. فرانسه در آستانه انقالب تحت سلطنت « ه و سالروز تسخیر زندان باستیلملی فرانس

تر از شاه، روحانیون کلیسا، نجبا و اشرافی بودند که امتیازات  بود. در رده پایین« شانزدهم

ترین رده، طبقه متوسط ساکن شهرها و سپس  اقتصادی و سیاسی فراوانی داشتند. در پایین

شتند. در آستانۀ انقالب، حکومت برای جبران کسری بودجه، مالیات سنگینی بر دهقانان قرار دا

کرد. اما عامل اصلی انقالب  بردند، تحمیل طبقات پایین که خود از کمیِ برداشت محصول رنج می

این نبود، بلکه نارضایتی طبقات پایین جامعه از امتیازات بدون توجیه نظام اربابی بود )گلدستون، 

1385.) 

روز چهاردهم ژوئیه، مردم خشمگین پاریس به مخازن اسلحه دولت حمله کرده و مقداری  در

دست آوردند. سپس زندان باستیل را که محل نگهداری زندانیان سیاسی بود،  توپ و تفنگ به

تصرف کردند و پس از آزادسازی زندانیان، آن را با خاک یکسان کردند. در واقع، سرود ملی 

                                                           
1 Claude Joseph Rouget de Lisle  
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به روزی که یکی از نمادهای اصلی پادشاهی فرانسه به تسخیر نیروهای انقالبی فرانسه با اشاره 

شود. با این بخش از سرود ملی به بخشی از میراث مشترک ملت فرانسه اشاره  درآمد، آغاز می

شود و از این جهت، به هنگام همسرایی این سرود، نوعی حس همبستگی به شهروندان  می

 گردد. فرانسوی منتقل می

آیند  شنوی؟ می آور را می آید گوش بسپار، نعره این سربازان هراس ها می آوایی که از دشت به»

 «. که به میان شما بتازند، تا پسران، همسران و دوستانتان را از دم تیغ بگذرانند

های اروپایی از اینکه انقالب فرانسه منافع آنها را به خطر بیندازد، در هراس بودند. لوئی  دولت

هم و متحدانش در خارج از فرانسه از سقوط و فروپاشی قدرت و نهادهای تحت امرشان شانزد

تا  1789های  خواهان که بین سال طلبان و جمهوری های بین سلطنت ترسیدند. در درگیری می

مجبور به  1791خواهان دست برتر را کسب کردند و پادشاه در  افتد، جمهوری اتفاق می 1791

خواهان با  شد، ولی در عین حال، از تالش برای به عقب راندن جمهوریامضای قانون اساسی 

ماری »احتمال حمله امپراتور اتریش  که برادر  1792همراهی متحدانش دست بر نداشت. در 

(. Levy & Thompson, 2010: 141یابد ) بود به فرانسه در دفاع از لوئی شانزدهم قوت می« آنتوانت

نیز اشاره به پیشرفت دشمنان انقالب فرانسه در سرزمین فرانسه و  این بیت در بند اوّل سرود

 کند.  شود و انقالب را تهدید می خطری دارد که لحظه به لحظه نزدیک می

 )همسرایی(.« سالح برگیرید! شهروندان!»

ها )سالح  یکی از دالیل ماندگاری این سرود، این است که کلمات آن، به ویژه در همسرایی

های سطح  های کوتاه و دیوارنوشته روندان!( بنا به گفته سراینده سرود، از اعالمیهبرگیرید! شه

 ,Richard, 2009; Lestz)پرستان در همان ایام الهام گرفته شده است  شهر یا شعارهای وطن

  کنند.  پنداری می است و با آن همذات و به همین دلیل، برای همۀ اقشار قابل درک  (2018

 «م را تشکیل دهید! قدم رو، به پیشهای رز گُردان»

حق جنگ که در تمام بندهای این سرود مشهود است. این بیت نیز در واقع اشاره به تهدید 

این بند از سرود ملی »مردم و انقالبیون فرانسه از سوی کشورهای همسایه به ویژه اتریش دارد؛ 

 ,Kokolo)« خواند ع از انقالب فرا میانقالبی، مردم فرانسه را به استفاده از زور و جنگ برای دفا

2015:8-10). 

 «.هایمان را سیراب سازد بگذار تا خون پلشت دشمنانمان، شیارهای دشت»
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طور ویژه  این بیت از سرود ملی فرانسه از جمله ابیاتی است که مورد نقد است؛ چراکه به

خون خالص »یی بین آمیز بر جدا ای بسیار خشونت نژادپرستانه است، در بند اوّل به شیوه

های بین نژادهای قدیمی  و مهاجران غیرفرانسوی، و اشاره به اختالط خون در ازدواج« فرانسوی

( احترام 2000ژوئن  29است. در واقع سرود ملی فرانسه به دستورالعمل کمیسیون اروپا )مصوب 

 (Alapítvány & Harmattan, 2017: 6).گذارد  نمی

گر؟ برای کیست این  بردگان؟این بردگانِ خائن و شاهانِ توطئهخواهند این اُردوی  چه می»

آماده؟ فرانسه، برای ماست، آوَخ! چه وقاحتی! کدام  های پیش زنجیرهای شرم، این آهنینه

اند، تا  مان را یافته روش، کدام راه را باید پیش گرفت؟ ماییم آنکه آنها جرئت سوداپروری درباره

 )همسرایی(.« ند!به بردگی دیرین بازمان گردان

های انقالب فرانسه بود، در این بند از  آرمان برابری و عدالتخواهی که یکی از نمادها و ارزش

است که مارسییز یک آهنگ شورشی و  داده  سرود بازنمایی شده است. واقعیات تاریخی، نشان 

قحطی  .شد د میهای فقیرنشین شهرهای بزرگ محدو براندازانه بود که در زمان پیدایش، به محله

داشت، ولی بیش از آن، مردم خواهان عدالت و تشنه عدالت   و گرسنگی در فرانسه آن روز وجود

کردند.  خواهی را از طریق برپایی یک حکومت قانونی از نوع جمهوری دنبال می بودند و این برابری

جای آن در پی برپایی  انقالبیون به دنبال لغو امتیازات بر اساس طبقۀ جامعه آن روز فرانسه و به

خواهانه، لحن نظامی و  برابری حقوق و امتیاز برای همه شهروندان بودند. این آرمان برابری

کند. حتی بیش از این بر این باورند، مارسییز  آمیز شعر مارسییز را نیز قابل توجیه می خشونت

و غیرنظامی تأثیرگذار باشد تواند بر هر دو قشر نظامی  ها و فضائلی است که می کننده ارزش ترویج

(Kokolo, 2015: 14-16.) 

آور  چه! این دار و دسته بیگانه، قانونگذار دادگاه ما شوند! چه! این جماعت مزدور، پسران رزم»

تکه کنند! خدای بزرگ! دست در زنجیر، پیشانی ما زیر یوغ خم خواهد شد و  ما را تکه

 )همسرایی(.« هند یافتخودکامگانِ پست، خود را سرورانِ سرنوشت خوا

های اروپایی  پیمانی دولت این بند از سرود مارسییز به استبداد لوئی شانزدهم از سویی و هم

های انقالبی به  شدن فرانسوی دشمن انقالب فرانسه از سوی دیگر اشاره دارد. این بند به کشته

رزبندی به عنوان یکی اش اشاره دارد. مرز و م پیمانان خارجی دست حکومت لوئی شانزدهم و هم

های ملی اروپای قرن هجدهم در این قسمت از سرود نمایانده شده است.  از نمادهای دولت

امپراتوری »عبارات ما و  آنها خود نشان از نوعی از مرزبندی در اروپای آن زمان که تازه از بند 

در عین حال نوعی  های نوپای اروپایی شکل گرفته بودند، دارد. رهیده بود و دولت« هابسبورگ
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اطمینان به خود و عزت نفس در این بخش از سرود مشخص است. جبهه دشمن را به سخره 

آور. سرود مارسییز با یک مأموریت  شمرد و سربازان خود را رزم گیرد و آنها را حقیر و پست می می

ر زندگی گرایانه در مرزهای فرانسه انقالبی متولد شد و به زودی نقش مهمی د نظامی و ملی

 .(Richard, 2009) غیرنظامی و نظامی فرانسه ایفا نمود

تان  های پدرکشی ای مایه شرم همه مردان نیک، بلرزید! نقشه ای خائنان و ظالمان،   بلرزید!»

جزا داده خواهند شد. ما همه سربازانیم به کارزار شما، اگر دالوران جوان ما بر خاک اُفتند، 

 )همسرایی(.« د زاد، آماده پیوستن به کارزار با شمافرانسه قهرمانانی نو خواه

روشنی بازنمایی شده است. اشاره  گرایی در این بند از سرود، به پرستی و ملی عناصر وطن

مستقیم به حفاظت از فرانسه و کشته شدن در راه سرزمین و جنگ با دشمنان فرانسه دارد. این 

(. با Crawford, 2011: 30-31« )ه کشور استبخش غرور ملی و عشق ب الهام»بند از مارسییز 

های انسانی مطرح شده در آن، این سرود هر جای دنیا که بازخوانی و ترجمه و  وجود آرمان

 گرایی را نیز در خود داشته است.  سروده شده، عنصر ملی

این  دارند، آورند و نگه می مردان فرانسوی، چو جنگجویان فداکار، آماجِ یورشِ شما را تاب می»

اند. اما  بخشند؛ چراکه اکنون پشیمانند که بر ما تیغ کشیده دیده را می بیچارگان فریب

بخششی نیست برای آن ظالمان خونخوار، همدستان بوئیل، که چون دَد، بیرحمانه، زهدان 

 )همسرایی(.« مادرانمان را دریدند

انقالب را در خود  طلبی ناشی از این بند از سرود مارسییز جز بندهایی است که خشونت

آهنگی است »نیز اشاره کرده است؛ مارسییز « کراوفورد»گونه که  کند. در واقع، همان بازنمایی می

و سرشار از احساسات جنگ و خشونت و پر از تصاویر خونین از « برای دعوت به قیام مسلحانه

ین باورند که . بسیاری منتقدین بر ا(Crawford, 2011: 30)های انتقام است  جنگ و ایده

های در قرن بیستم با محتوای سرود  شعارهای لیبرالیستی، دمکراتیک و برابرخواهانه فرانسوی

، از این رو، خواهان تغییر (Alapítvány & Harmattan, 2017: 6)ملی آنها در تناسب نیست 

و در ویژه که این عبارات توسط کودکان فرانسوی همسرایی شده  سرود ملی فرانسه هستند؛ به

 طلب آنها تأثیرگذار خواهد بود. گیری ذهنیت خشونت شکل

عشقِ مقدسِ میهن، سپاه دادگیر ما را رهبر خواهد بود. آزادی، آزادی گرانقدر، پایدار همراه »

اش بانگ  پشتیبانانت بمان، در لوای درفش ما، بگذار پیروزی شتاب کند و با صدای مردانه

« ره افتاده و در دم مرگ، پیروزی تو و شکوهِ ما را ببینند!بردارد، تا دشمنانت، نَفَس به شما

 )همسرایی(.
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کند. این بند از شعر مارسییز اشاره به  طور مستقیم به آزادی اشاره می بند ششم این سرود به

دفاع از سرزمین مادری که در خطر است و نیز دفاع از آزادی سرزمین در برابر ظلم و ستم اشاره 

شود؛ چراکه این نبرد در راه  رفتن به نبرد در این بند از سرود ستوده می .(Richard, 2009)دارد 

. از سوی دیگر، بند ششم، با (Kokolo, 2015: 12)مبارزه برای استقالل و آزادی فرانسه است 

اعتماد به نفس بدون اینکه نبردی اتفاق افتاده باشد، شانس موفقیت و سقوط دشمنانشان را 

دلیل  های اوّلیه، به این نگاه آرمانگرایانه البته در عمل با وجود پیروزی کند. بینی می پیش

 (.Belloc,1911, 239شد )  های داخلی و خارجی به چالش کشیده جنگ

)برگرفته از اعالمیه حقوق « برادری»و « برابری»، «آزادی»آنچه مشخص است، سه شعار 

است. انقالبیون که جنگجویان راه  افته انقالب فرانسه( در این سرود انعکاس ی 1789شهروندی 

خواهد تا با توجه به تساوی حقوق  آزادی بودند؛ عالوه بر این سرود، از همه شهروندان می

. این (Kokolo, 2015: 19)شهروندی در میان همه شهروندان فرانسوی برابری را اعمال کنند 

رای مقابله با این صفوف بهم پیوستۀ اند و ب واقع، بهم پیوسته دهد که دشمنان در  سرود نشان می

های سرود مارسییز نوعی اتحاد و  واژه»دشمنان فرانسه، باید متحد و برادر باشند. در حقیقت 

 (. Alapítvány & Harmattan, 2017: 5« )کند برادری را به ذهن مبتادر می

فرانسه برای  های انسانی و جهانی که انقالب نکتۀ حائز اهمیت این است که با وجود آرمان

مدت در  ها در حد یک واقعه مقطعی و کوتاه آنها اتفاق افتاد، در سرود مارسییز این آرمان

شود. خشونت و جنگ و خونریزی به قدری در این سرود  تهدیدات پیرامون انقالب فرانسه گم می

ایدۀ ان از بازد. آرمانی مثل آزادی که  های انسانی در مقابل آن رنگ می است که آرمان برجسته 

های عصر روشنگری برخاسته بود، در این سرود در حد استقالل کشور فرانسه از دشمنانش  نوشته

 شود. تقلیل داده می

در فرانسه انتهای قرن نوزدهم که بعدها « انترناسیونال»از سوی دیگر، تولد سرودهایی چون  

خواهی  به عدم تحقق برابری به عنوان سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد، خود واکنشی

 بوده است.

 تاریخچۀ سرود ملی انقالبی روسیه

های  مارسییز فرانسوی با اشعار جدید )آرمان 1917با سقوط تزار روسیه در انقالب اکتبر 

به قدرت رسید، به « لنین». وقتی (Cipriani, 2018)ها شد  کارگری( تبدیل به سرود بلشویک

به عنوان سرود ملی روسیه جایگزین مارسییز شد « انترناسیونال» پیشنهاد او سرود سوسیالیستی
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(Sobolevo, 2009: 43)« .سرودی بود که تمام گرسنگان و بردگان جهان را برای « انترناسیونال

 . (Yegorov, 2018)خواند  داری تا سرنگونی آن فرا می خیزش علیه سرمایه

رفتن آرمان آزادی، برابری و برادری انقالب  ن های چپ، تولد انترناسیونال را نتیجۀ از بی گروه

و درست چند ماه  1871در سال  1(. این سرود را اوژن پوتیهGluckstein, 2008دانند ) فرانسه می

گیری کمون پاریس به زبان فرانسه سروده است.  پس از قدرت گیری کارگران پاریس و شکل

یر  پی» 1888یت رهبری پیدا نمود.  در شاعر این سرود، کارگری بود که در کمون پاریس موقع

بود  که تا آن موقع محبوب شده که او هم کارگر بودـ، یک ملودی برای این شعر ــ  2«دوژیته

بسیاری براین باورند علت کامیابی پوتیه در سرود انترناسیونال این بود   .(Bester, 2011)ـ  ساخت

 جهانی سازد. که تجربه شخصی خود را در یک رویداد خاص توانست 

انترناسیونال در ترجمه روسی آن به ابزار قوی تحریک و تهییج اجتماعی بدل شد. واقعیت 

های انقالبی حاضر در  انترناسیونال دارای محبوبیت عام در بین تمام گروه 1917این است که در 

جماهیر  . در واقع انترناسیونال نشانه تعهد اتحاد(Sobolevo, 2009: 45) انقالب روسیه بود

 . (Stanford.edu, n.d.: website)شوروی به انترناسیونالیسم و انقالب پرولتری جهانی بود 

های روز اروپا در آن دورۀ زمانی  از نظر موسیقایی، لحن انترناسیونال بسیار شبیه لحن آهنگ

 . هایی به سرود مارسییز دارد بود و از این جهات )ملودی و آرمان خواهانه بودن(، شباهت

منتقدان، اشعار این سرود را غم انگیز و پر از تهدید و میل به مصادره اموال دیگران 

هیچ کس به ما آزادی »دانند؛  می« الحاد»دانستند و حتی سرود این شعر را به عنوان نماد  می

 .(Sobolevo, 2009: 44) «کند؛ نه خدا، نه تزار، نه قهرمان عطا نمی

انداز آینده شوروی بدل شد. انترناسیونال یک سرود  ل به چشمدر حکومت لنین، انترناسیونا

کند. ایده لنین به  پرستی را رد می است. که ایده هویت ملی و مفاهیم رایج وطن« بدون مرز»

منظور آوردن دواطلبانه تمام ملل مختلف دنیا در زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروی، در این سرود 

. در دورۀ استالین و همزمان با جنگ جهانی دوم، به دلیل (Price, 2007: 4)تجلی یافته است 

واکنش منفی دول متفق به این سرود از سویی و نیز نیاز تهییج سربازان اتحاد جماهیر شوروی 

پرستانه، سرود ملی انترناسیونال تغییر کرد وسرودی با  های وطن برای شرکت در جنگ با انگیزه

 محتوای ملی جایگزین آن شد.

                                                           
1 Eugén Pottier 
2 Pierre Degeyter 
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 سیونال سرود ملی )انقالبی( روسیه انترنا

عنصر آخرالزمانی در سرود ملی انقالبی روسیه وجود دارد؛ توفان آخرین، آخرین پیکار. در واقع 

همه »هایی دارد که قرار است نمادشان باشد. در این سرود،  این سرود تطابق بسیار نزدیکی با ایده

عاره از سوسیالیسم و تأکید دارد که این نظم است« نظم نوین»استعاره از بورژوازی است و « جهان

گوید؛  که می« مارکس»داری نماید. جمله معروف  نوین را جایگزین جهان کهنۀ سرمایه

طور مشخص و روشن در این  ، به«فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کردند، ما باید تغییر بدیم»

در حقیقت انقالبیون روسیه «. کارگرانای   جان از بند جهل رها کنیم»سرود بازنمایی شده است؛ 

 خواهند، جهان نو و انسان نوینی بسازند.  می

 زدگان برخیزید، اى فلک

 برخیزید، اى در بند گرسنگى اسیران

 خرد در دهانۀ آتشفشان در غرش است

 این آتشفشان ناگزیرِ آخر است

 لوح از نقش گذشته پاک کنیم

 مردمان، بردگان، بپا خیزید! بپا خیزید

 یربناى جهان در تحول استز

 و ما که هیچیم همه چیز خواهیم شد

 نبرد نهایى است این

 گرد هم آییم

 و فردا 

 انترناسیونال 

 بشریت را گرد هم خواهد آورد

از نگاه مارکسیتی، آگاهی طبقاتی، اساس و موتور محرکۀ مبارزه است. مارکس، اگاهی 

(. در سرود انترناسیونال 119: 1387هن، طبقاتی را پس از شکست کمون پاریس مطرح کرد )کو

غُرد چون »گوید:  ای روشن اشاره شده است؛ آنجا که می گونه نیز به عنصر آگاهی و اهمیت آن به

کند و به همین دلیل، سرود با آگاهی آغاز  ، در واقع به اهمیت آگاهی اشاره می«آتشفشان

در مورد سرود 1913ی روسیه در های انقالب شود. در این مورد لنین، رهبر سوسیالیست می

 های کارگری نوشت: انترناسیونال و تأثیر آن بر گروه
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کند، جایی که سرنوشت او را پرورش  در هر کشوری که یک کارگر آگاهی طبقاتی پیدا می»

دهد، هرچند که ممکن است خود را غریبه، بدون زبان مشترک، بدون دوست، دور از وطن و 

تواند با سرود انترناسیونال، خود را در میان و دوستان و  کند، می سرزمین مادری و... احساس

 .(Bester, 2011) « اقوامش حس کند

بینیم، کارگران و فراخواندن آنها برای مبارزه تا رسیدن  در این بند از سرود، همانگونه که می

 به حقوقشان بازنمایی شده است. 

 ای  نه خدایی، نه قیصری، نه جَرگهنه ناجى اعظم و اعالیى در اندیشۀ نجات ماست، 

 کارگران! ما خود باید به نجات خویش برخیزیم

 بیایید فرمان رهایى و خوشبختى همگانى صادر کنیم

 تا دزد، گردن به اختیار پیش آورد

 تا ذهن، از سیاهچال رهایى یابد 

 در کورۀ آهنگریمان خود بدمیم

 و آهن را تا داغ است بکوبیم

... 

گاهی تقدیرگرایانه وجود دارد که منبعث از ماتریالیسم تاریخی مارکس است. در این سرود ن

این بند از انترناسیونال، اشاره به تقدیرگرایی پیشامدرن اروپا که در عصر روشنگری در جریان 

تواند  بود، دارد. کلیسا پیوسته بر این باور بود که نظم موجود از سوی خدا مقرر شده و انسان نمی

، کلید رهایی «مانیفیست»یر دهد. در این سرود، به تأسی از جملۀ معروف مارکس در آن را تغی

کند که هیچ ناجی جز  داند و به کارگران خطاب می طبقه کارگر را در دستان خود این طبقه می

. در این بند از سرود ماتریالیسم تاریخی مارکس به (Gluckstein, 2008)خودشان وجود ندارد 

 های انقالبی، انقالب روسیه بازنمایی شده است. ارزشعنوان یکی از 

 دولت سرکوب میکند، و قانون کالهبرداری

 مکد کشان را می زالوى مالیات خون محنت

 اى بر عهده اغنیا نیست هیچ وظیفه

 حقوق فقرا عبارتى تو خالى بیش نیست

 بس است دیگر در کنج حبس پوسیدن

 خواهد  برابرى، قوانین دیگرى می

 بدون وظیفه و وظیفۀ بدون حق را در آن جایى نباشدکه حق 

... 
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ها بر طبقه کارگر و پایین  این بند از سرود، از سویی به سرکوب و ظلمی که از طرف دولت

طلبی انقالب روسیه تأکید دارد.  شود، اشاره دارد و از سوی دیگر، بر آرمان برابری جامعه اعمال می

داری و در عین حال تالش طبقه کارگر برای  لت سرمایهدر این بند از سرود، روسیه نقد دو

های اصلی انقالب روسیه، به روشنی بازنمایی  دستیابی به عدالت و برابری به عنوان یکی از ارزش

 شده است.

 بارى است،  جالل و جبروت سالطین معادن و راه آهن منظرۀ کراهت

 اند گاه کارى جز دزدیدن کار ما نکرده چه اینان هیچ

 اند  هاى درون خزائن این جماعت، حاصل کارهاى ماست که ذوب و در هم آمیخته ششم

 مردم با اعالم فرمان استرداد این اموال

 کنند  خود مطالبه نمی  چیزى بیش از حق

... 

داری در فرایند صنعتی شدن و  این بخش از سرود، اشاره به استثمار کارگران توسط سرمایه

داری، حاصل دسترنج و  اه آهن دارد و اینکه سود و ثروت سرمایهپیشرفت صنایع و معادن و ر

دار است و اشاره به اندیشه مارکس در  سرقت اموال و منابع طبقه کارگر به وسیلۀ طبقۀ سرمایه

 ,Gluckstein)ـ، دارد  داری است که در خدمت فرایند تولید سرمایه خصوص استثمار کارگران ـ

های مبارزه در انقالب  ستثمار طبقه کارگر به عنوان یکی از انگیزه.  در این بخش از سرود ا(2008

 روسیه، بازنمایی شده است:

 کنند  هاى دروغین تخدیر می شاهان ما را به هوی

 صلح کنیم با خود، جنگ کنیم با جبّاران

 ها اعالم اعتصاب کنیم  در ارتش

 شان را در هم بریزیم ها را رو به باال بگیریم، صفوف تفنگ

 ن آدمیخواران اگر عزم قهرمان ساختن از ما کنند ای

 هاى خودى است  هاى ما براى ژنرال یابند گلوله دیرى نخواهد پایید که درمی

 ... 

این بند از سرود انترناسیونال نیز به همراهی نیروهای ارتش در جریان انقالب روسیه با مردم 

د که منافعشان با منافع انقالبیون دارد. بدنه ارتش از طبقات دهقان و پایین جامعه بودن

همپوشانی داشت. ارتش در جریان انقالب روسیه در اجرای دستورات مقامات ارشد و تزار، دست 

  (.1394به تمرد زد و با انقالبیون همراه شد )گلدستون، 
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 ما کارگرانیم، ما برزیگرانیم، ما اردوى عظیم زحمتکشانیم

 هاست کره زمین متعلق به انسان

 رگان باید جاى دیگرى به دنبال مسکن باشند بیکا

 سور و سات اینان از گوشت تن ما برپاست

 اما چون این کرکسان و الشخوران در روزى از همین روزها ناپدید شوند 

 خورشید جاودانه خواهد درخشید 

... 

یژه در و ای اخر زمانی و مبارزه نهایی در این سرود؛ به فراخوانی شاعر انترناسیونال به وعده

نبرد نهایى است این گرد هم آییم و فردا انترناسیونال بشریت را گرد هم خواهد  »بند  ترجیع

دارد. در  1«المللی کارگران اتحادیه بین»بند اشاره به  بسیار آشکار است. ترجیع« آورد

ییر هایی که از سرود انترناسیونال شده است نیز با توجه به کشور، عبارات و تأکیدها تغ ترجمه

بند از سوی دیگر اشاره به آرمان  . ترجیع(Gluckstein, 2008)ها متفاوت است  یافته و اولویت

مارکس در مانیفیست برای اتحاد کارگران سراسر دنیا دارد. شاعر سرود انترناسیونال همانند 

دیگر همفکران سوسیالیستش امیدوار بود که هر کارگر در هر کشور به بخشی از اوّلین 

تدریج  ها به ها توسعه یابند، دولت اسیونال تبدیل شود. آنها بر این باور بودند که اگر کمونانترن

بندی شوند، این سازمان نوع بشر را به  ها در انترناسیونال گروه از بین خواهند رفت. اگر توده

 تصویر خواهد کشید. 

های  عنوان یکی از ارزش در حقیقت این بند از سرود انترناسیونال، مبارزه با امپریالیسم به

طور عام و ارزش انقالبی، انقالب روسیه در مبارزه با امپریالیسم  اصلی آرمان سوسیالیستی به

 کند. طور خاص، بازنمایی می جهانی را به

 گیری مقایسه سه سرود ملی ایران، فرانسه و روسیه و نتیجه

فرانسه در تجربۀ تحول انقالبی،  واقعیت این است که با وجود اشتراک سه کشور ایران، روسیه و

، «خدا»، «آزادی»، «برابری»های معناداری در مورد برداشت از عبارات مشترکی همچون  تفاوت

های ایدئولوژیک در این سه  در این سه سرود به دلیل تفاوت« سرزمین»و « مردم»، «میهن»

 .پردازیم رود میانقالب وجود دارد. در ادامه به مقایسه برخی مفاهیم مندرج در سه س

                                                           
1 IWMA 
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 خاستگاه سرایندگان سرودها

سرود ملی فرانسه و روسیه با وجود خاستگاه مشترک و زمینۀ مشترک انقالبیِ هر دو در هنگام 

های انقالبی و تفاوت  های این دو سرود، عالوه بر زمینه تولدشان، از بسیاری جهات متفاوتند؛ تفاوت

ت دیگر نیز هست؛ تفاوت سرایندگان دو سرود، سرود نوع ایدئولوژی دو کشور، ناشی از یک واقعی

پرستانه در  که سرشار از احساسات میهن (Fiaux, 2013: 26)ملی فرانسه را یک سرباز/شاعر سروده 

های جهانی  شدن بوده، ولی سرود ملی شوروی )انترناسیونال(، از آرمان زمان مورد تهاجم واقع

ست که به دنبال رهایی کارگران کل دنیاست. با این کند که سراینده آن، یک کارگر ا صحبت می

اند. در مورد سرایندگان سرودهای ملی ایران نیز تفاوت  وجود، هر دو شاعران این سرودها آماتور بوده

بارزی با سرایندگان دو سرود ملی روسیه و فرانسه وجود دارد که سرایندگان سرود ملی جمهوری 

ویژه در سرود دوم که بنا بر اذعان شاعر  اند؛ به ای در ایران بوده هاسالمی ایران هر دو شاعران برجست

اند تا در  در انتخاب دقیق واژگان به شاعر، یاری رسانده« مهرداد اوستا»این سرود، اساتیدی چون 

 عباراتی کوتاه مقصود و منظور به شنونده منتقل گردد.

 خاستگاه سرودها

فرانسه برخاسته از عمق وجود جامعه انقالبی دو سرزمین  در حالی که سرود ملی انقالبی ایران و 

است، اما سرود ملی انترناسیونال ترجمه و روسی شده یک سرود در اصل فرانسوی است که 

 بعدها روسی شده است.

پیام و احساسات سه سرود نیز بسیار متفاوت است. علت عمده این تفاوت نیز به 

دد؛ مارسییز به عنوان یک فراخوان برای در دست گر ایدئولوژی انقالبی سه کشور باز می

ای است در  گرفتن اسلحه و ورود به جنگ نوشته شده، در حالیکه سرود ملی شوروی ترانه

داری. سرود ملی فرانسه در مبارزه  فراخوانی کارگران و بردگان به ایستادگی و نبرد با سرمایه

اش  ود ملی روسیه که خاستگاه اصلیبورژوازی با طبقات باالی فرانسه متولد شد، ولی سر

اش ناکام ماند، از  فرانسه است، هنگامی که بورژوازی در جامۀ عمل پوشاندن به آرمان برابری

« سرزد از افق»و « پاینده باد ایران»های سوسیالیستی متولد شد. اما سرودهای  سوی گروه

ب سروده شده و عناصر هر دو متأثر از نقش برجسته ایدئولوژی اسالمی در پیروزی انقال

 دینی در آنها برجسته است.
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 طلبی برابری

گونه که در  های انقالب اسالمی بود، ولی در شعارهای انقالب اسالمی، آن عدالت از اولویت

خواهی، در اولویت  انقالب فرانسه و روسیه آمده، کاربست نداشت. در انقالب اسالمی ایده برابری

گیرد و رهایی از استبداد و استقالل سیاسی از  اهی قرار میخو بعدی مسائل فرهنگی و سیاسی

طلبی  شرق و غرب در اولویت باالتری قرار دارند. اما در انقالب فرانسه و روسیه، تأکید بر برابری

عنوان حقوق اساسی انسان اعالم کرد و بیش  اولویت است. انقالب فرانسه، آزادی و برابری را به

طلبانه بود،  طلبانه باشد، ناشی از آرمان برابری خواهانه یا دموکراسی ادیاز آنکه ناشی از ایده آز

انقالب روسیه نیز خود را متعهد به تأمین عدالت از طریق کنترل اقتصاد بعد از تصرف قدرت 

داند. از سوی دیگر، انقالب روسیه درست مانند انقالب فرانسه آرمانش را در آینده  سیاسی می

خواست دنیای  گذشته. به دنبال احیای دنیای خوب قدیم نبود، می کند نه در جستجو می

 جدیدی را خلق کند. 

 گرایی ملی

های سرود ملی انقالب ایران، فرانسه و روسیه در نگاه ناسیونالیستی و  ترین تفاوت یکی از مهم

 انترناسیونالیستی این دو سرود است. در حالی که، سرود ملی فرانسه در حین مبارزات برای

انقالب فرانسه سروده شد و در اوج روحیه انقالبی در این کشور در زمانی که همسایگان فرانسه 

خواستند به این کشور حمله کنند. در حقیقت مارسییز آرمانی  برای مقابله با انقالب می

ناسیونالیستی و در حفاظت از مرزهای فرانسه و انقالب فرانسه سروده شده است؛ سرود مارسییز 

پرستانه علیه دشمن که متن آن روشن و آگاهانه است، ولی در عین حال به  رود وطنیک س

. در صورتی که (Richard, 2009)کند  طور مشخص اشاره نمی سرزمین مادری یا دشمن خاصی به

سرود ملی روسیه، پس از پیروزی انقالب روسیه و برگرفته از روحیه و حاالت پس از پیروزی 

انترناسیونال، جهانی است و فرامرزی و فراتاریخی. در سرود ملی روسیه  های سرود است. آرمان

شود و دشمن آن مشخص است؛ نبرد تا پیروزی  ای به میهن و سرزمین مادری نمی هیچ اشاره

داری. در سرودهای ملی ایران، عناصر هویت ملی و همبستگی ملی همانند؛  کارگران بر سرمایه

برجسته است. عالوه بر این در سرودهای ملی « اتحاد»و « میندفاع از سرز»، «ایران»، «وطن»

« سر زد از افق»ویژه در سرود  های فرامرزی آنها که به جمهوری اسالمی ایران با وجود آرمان

جویی با دشمن بیرونی وجود ندارد. گویی، اگر قرار است این  ای از مقابله شود، نشانه برجسته می
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آمیز و با استفاده از عناصر فرهنگی و مذهبی  ب به شکلی مسالمتانقالب صادر شود، صدور انقال

 افتد.  اتفاق می

 طلبی و خشونت جنگ

کند و بیش از جنگ شهروندان  سرود ملی فرانسه یک نبرد تن به تن و رو در رو را توصیف می 

 ,Crawford)گوید  علیه حاکمیت، از جنگ نیروهای نظامی یک کشور در برابر دیگری سخن می

کند و سرود  . سرود ملی فرانسه تهییج به نبرد با دشمن برای رسیدن به پیروزی می(32 :2011

ملی روسیه، سرخوش از کامیابی و پیروز است. مارسییز دیدگاهی تدافعی دارد، در حالی که 

داری در کل دنیاست. در  سرود انترناسیونال روسیه با نگاهی تهاجمی به دنبال سرنگونی سرمایه

گیرد، بدون اینکه این طبقه متعلق به کشور  داری، طبقه کارگر و دهقان قرار می سرمایهمقابل 

 خاصی باشد. 

طلبی را در درون خود دارند، اما میزان خشونتی  هر دو سرود فرانسه و روسیه، روحیه جنگ

ستگاه شود، متفاوت است. سرود ملی فرانسه با توجه به خا که از هر یک از آنها به ذهن متبادر می

و تاریخ ساخته شدن آن، فراخوانی برای جنگ است. وقتی در شعر این سرود دقت کنیم، این 

شود. این سرود، همواره در حال سخن گفتن از  ورزی در آن برجسته می طلبی و خشونت جنگ

شود.  نابودی، نبرد، و مورد تهاجم واقع شدن است و هرگز سخنی از زمان صلح در آن دیده نمی

، اما (Crawford, 2011: 30)جویی است   د، سرشار از تصاویر خونین جنگ و ایده انتقاماین سرو

طور همزمان  هنگامی که این سرود و عبارات آن را در قالب یک ترانه مورد توجه قرار دهیم، به

، «عشق به میهن»، «غرور ملی»دهد؛  احساسات متناقضی را به شنونده و خوانندۀ آن انتقال می

. سرود روسیه اما (Fiaux, 2013: 14)« پرستی وطن»و « جنگ»، «وحشت»، «یزی شکوهانگ غم»

دارد و بیش از آنکه بر جنگ  تر و با خشونت کمتری ابراز می ای نرم گونه حق جنگ و نبرد را به

 تأکید داشته باشد، بر مظلومیت طبقه کارگر و دهقان تأکید دارد. 

ایران نگاهی فرهنگی دارند و با وجود برجستگی  در مقابل، سرودهای ملی جمهوری اسالمی

ای از  های پیروزی در آن، این پیروزی انقالبی و در مقابل رژیم پیشین بوده است. هیچ نشانه نشانه

شود. پیروزی در هر  های ملی جمهوری اسالمی ایران مشاهده نمی نبرد با دشمن بیرونی در سرود

د به نفس بیان شده؛ چون با تکیه بر عناصر مذهبی و دو سرود جمهوری اسالمی ایران با اعتما

های معنوی به وقوع پیوسته است. وجه تمایز سرودهای ملی جمهوری اسالمی با سرود  امتداد
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کار رفته در این دو سرود است. حتی در سرود  آمیز بودن عبارات به ملی فرانسه و روسیه در صلح

آمیزی دیده  الب اسالمی سروده شده، عناصر خشونتکه بالفاصله پس از انق« پاینده باد ایران»

اندازی  شود. در مقابل بر روحیه سلحشوری و قهرمانی آن هم با عباراتی مثبت و ترسیم چشم نمی

 است.  روشن تأکید شده

 دین 

شود. در بند سوم سرود  عناصر مذهبی در هیچ کدام از دو سرود ملی فرانسه و روسیه دیده نمی

 ,Fiaux) است، خدا معنای مذهبی و دینی ندارد  بارت خدای بزرگ به کار رفتهملی فرانسه که ع

کند، در  دهندگی خود طبقه کارگر می . در سرود روسیه نیز آنجایی که اشاره به نجات(13 :2013

بخشی طبقه کارگر، این فقدان عنصر مذهب آشکار  قطع امید از خدا و قیصر و ... برای نجات

ل در هر دو سرود، تأکید بر جنگ خیر و شر است و دو قطب اخالقی را بر گردد. در عین حا می

این مبنا ساخته است، اما در هر دو سرود ملی جمهوری اسالمی ایران، عناصر مذهبی بسیار 

نیز به تصریح « شهید»و « ایمان»، «قرآن»، «خدا»برجسته است؛ نمادهای هویتی دینی همانند؛ 

نها در هر دو سرود آمده است. این مهم متأثر از نقش برجسته و با تأکید بر معانی دینی آ

های  ایدئولوژی اسالمی در پیروزی انقالب اسالمی است که وجه تمایز انقالب ایران از سایر انقالب

 دنیا نیز هست. 

در سرودهای ملی جمهوری اسالمی ایران واژگان انتخابی بر اتحاد، ایمان، مددجویی از خدا، 

قران، صلح، دوستی، انقالب، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع مشروع، تأکید شده  حرکت در سایه

است. در سرود اوّل با توجه به نقش برجسته ایدئولوژی اسالمی در پیروزی انقالب و غیر 

شود. در سرود ملی کنونی  آمیز بودن انقالب، خشونتی در واژگان سرود ملی مشاهده نمی خشونت

و « حکمت»، «عزت»، کلماتی استفاده شده است که دربردارندۀ جمهوری اسالمی ایران

سه اصل مهم و اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است. استفاده از « مصلحت»

عبارت ایران در هر دو سرود جمهوری اسالمی برجسته است و این خود، اشاره به همبستگی ملی 

 ارد.و قدمت تاریخی این سرزمین و مردمان ساکن د

در ادامه، مضامین مطرح شده در سرودهای ملی انقالبی ایران، فرانسه و شوروی به  ترسیم 

مضامین »و « مضامین سازنده»، «مضامین فراگیر»شبکه مضامین این سرودها در سه سطح 

 ایم.  پرداخته« پایه
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 یگیر نتیجه

در پاسخ به این سؤال که مفاهیم اساسی و انقالبی سرودهای ملی ایران روسیه و فرانسه کدامند و 

ها حاکی از این واقعیت است که هر سه  وجوه تفاوت و تشابه آنها در این باره چیست؟ یافته

های انقالبی سه کشور مورد  ها و آرمان سرود، دارای مفاهیم اساسی و ارزشی ناشی از خواست

های معناداری در مورد برداشت از عبارات مشترکی همچون برابری،  مطالعه است، اما تفاوت

آزادی، خدا، میهن، مردم، سرزمین در این سه سرود وجود دارد. یکی از دالیل اصلی این تفاوت، 

تفاوت ایدئولوژی در سه انقالب است؛ در حالی که در انقالب اسالمی برداشتی اسالمی و دینی و 

ی از مفاهیم وجود دارد، در انقالب فرانسه و روسیه این برداشت، بر پایه مفاهیم دنیوی اله

 برداشت شده است.

گرایی، استقالل و رهایی از  که در کنار ملی  تحلیل متنی سه سرود انقالبی نشان داد؛ در حالی

جمعی در استبداد، دین )در قالب ایثار، شهادت، قرآن( یک مؤلفه اصلی برای ایجاد هویت 

سرودهای انقالبی جمهوری اسالمی است، در سرود ملی فرانسه و روسیه در غیاب مؤلفه دینی، 

 های اصلی ایجاد هویت جمعی است.  جستجوی برابری، آزادی و مقابله با تجاوز بیگانه مؤلفه

اندازی بیگانه در دو سرود جمهوری اسالمی ایران و فرانسه بیان شده  استقالل از دست

در حالی که در سرود ملی روسیه از آنجا که سرود برای مخاطب کارگر در سرتاسر است، 

ای به استقالل اتفاق افتاده است و اساساً فاقد  جهان سروده شده، کمتر تأکید یا اشاره

به غرب حکومت « دست نشاندگی»شخصیت ملی است. این تأکید بر استقالل منبعث از 

ز حمله کشورهای اروپایی به جمهوری نوپای فرانسه پهلوی در ایران از سویی و هراس ا

انقالبی از سوی دیگر است، در حالی که روسیه انقالبی چنین تهدیدی را در مقطع انقالب و 

 پیش از آن تجربه نکرده است.

اند و تحلیل متنی سه سرود، تأکید بر ایجاد  هر سه کشور، در پی رهایی از یوغ استبداد بوده

یادآوری مبارزات آزادی را در خود به صورت آشکار و پوشیده دارند. البته با خاطرۀ جمعی برای 

ترین  گرایی در این سه سرود متفاوت است. خشن گرایی و صلح توجه به نوع مبارزه میزان خشونت

جمهوری « ترین واژگان متعلق به سرود ـسر زد از افق واژگان متعلق به سرود فرانسه و صلح آمیز

است. به همان ترتیب، در بین این سه انقالب، انقالب « پاینده باد ایران»ز آن سرود اسالمی و پس ا

 تر و انقالب اسالمی ایران کمترین میزان خشونت را داشت.  فرانسه از همه خشن
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 سرود ملی شوروی سرود ملی فرانسه سرزد از افق پاینده باد ایران 

های  مولفه

 ملی گرایانه
 ندارد دارد دارد دارد

های  مولفه

 دینی
 دارد دارد

ندارد )عبارت خدا معنای 

 دینی ندارد(

ندارد )عبارت خدا 

 معنای دینی ندارد(

 آزادی

دارد )در معنای 

رهایی از 

 استبداد(

دارد )در معنای 

رهایی از 

 استبداد(

دارد )در معنای رهایی از 

استبداد داخلی و ستم 

طبقات باال و نیز رهایی از 

 دشمن خارجی(

)در معنای رهایی دارد 

داری   از استثمار سرمایه

 و نیز استبداد(

 استقالل

دارد ) در معنای 

رهایی از دست 

 نشاندگی(

دارد )در معنای 

رهایی از دست 

 نشاندگی(

 دارد دارد

 دارد دارد ندارد ندارد خشونت

 دارد دارد دارد دارد برابری

پایندگی و 

 نگاه به آینده
 دارد دارد دارد دارد

 های سرودهای ملی انقالبی ایران، شوروی و فرانسه ها و تفاوت . جدول تشابهت2 شکل
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