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تاریخ دریافت5189/2/51 :

تاریخ پذیرش5189/51/4 :

چکیده
انقالب مشروطه ایران ( )5821و پیامدهای آن درهای تازهای به روی مررد ششر د و برهویرهه ارااران را برا
م ض اات اجتماای و فرهنگی جدیدی همچ ن دردهرا و مشرتالت مررد م اجره کررد کره پری از آن از
اول یتهای اعر امرده نمیاد .پس از مشروطه ،اتلشیری احزاب چپگرا و وق ع جنب ها و انقرالبهرای
س سیالیستی و نظا های سیاسی برآمده از این انقالبها که از سده بیستم میالدی نخست در روسیه ترزاری
و سپس دیگر نقاط جهان رخ داد ،بر بخشی از ادبیات ایران تأثیر شذاات؛ بعرالوه ،ارعارهای س سیالیسرتها
با آرمانها و نیازهای بعضی از روارنکتران و کنشرگران اجتمراای و فرهنگری ایرران ،ازجمیره ن یسرندشان و
اااران ،مطابق افتاده ب د .بر این اساس ،شروهی از اااران از مشروطه به این س برا شررای یرا اضر یت در
احزاب چپ ،با رویتردی س سیالیستی به اوضاع کش ر ت جه نشان دادند و برا مظراهر نظرا سررمایهداری بره
مبارزه پرداختند .این اندیشهها در اعر آنان بازتاب بسیاری دااتهاست .در این مقاله ضمن اااره بره اندیشره
و اص ل و مکاهیم س سیالیسم و سرچشمههای ورود آن به ایران ،بازتاب ایرن اندیشرهها و مکراهیم را برا رکرر
ا اهدی در اعر اله تی و افرااته -ااارانی که رسماً اض حزب س سیالیستی ب دهاند -بررسی کرردهایرم.
ااتراض به فاصیه طبقاتی ،برابری حق ق ،دفاع ازحق ق کارشران و دهقانان و غیره مهمترین م ضر ااتی اسرت
که این شروه با به کارشیری واژشان خاص اااران س سیالیست ،در اعر خ د وارد کردهاند.
واژگان کلیدی :س سیالیسم ،اااران حزبی فارسی ،اله تی ،افرااته.
5و  .8دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اهید چمران اه از (ن یسنده مسئ ل)
 .3دانشج ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اهید چمران اه از
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 -1مقدمه

رویرردادهای اجتمرراای ،سیاسرری و فرهنگرری در هررر دورهای ،ادبیررات را نیررز زیرت رأثیر خ ر د
قرارمیدهد؛ در ایران نیز انقالب مشروطه ( ،)5821نگاه به جامعه و انسان و روابط و نیازهرای
او را تغییرداد وشکتمانی تازه نسبت به قبل در میان طبقه مت سط جامعه بر یهه روارنکتران
اتل شرفت که برخی از اااران اصر ،در ایجاد یا رواج آن نق دااتند و در مر اردی ایرن
شکتمان تازه درونمایه اصیی اعراان اد.
این اااران همچ ن دیگر مشروطهخ اهان برا طررو و پیگیرری اندیشرههای ترازه نظیرر
قان نخ اهی ،وطندوستی ،برابری و غیره ،در مسریری ترازه از زنردشی اجتمراای و سیاسری
خ د شا نهادند؛ ش اینته به ق ل ویگت ر ه ش «قاطعترین نتیجه مسرتقیم انقرالب سیاسری،
یک انقالب ادبی است» (روزبره)15 :5321 ،؛ البته به شمران مرا تالر الت اجتمراای و سیاسری
جامعه با تال الت ادبی و فرهنگی و هنری رابطهای متقابل دارنرد ،یعنری در ارینحرال کره
هریک ممتن است م جب یا ایت ایجاد دیگری اده بااد ،خ د معی ل آن نیز ت اند ب د .بره
هر روی ،حض ر شسترده اندیشههای سیاسی و اجتماای در اعر معاصر حال و ه ای ترازهای
به آن داد و بخ مهمی از این اعر ظرف بیان اندیشههای نر ورود سیاسری و اجتمراای و
تجییشاه آرمانهای طبقات فرودست جامعه اد .به دنبال این رویتررد ،برا تشرتیل احرزاب و
استقرار نظا پارلمانی و تن ع مطب اات و رارد آشاهیهرای جامعره از یرک سر  ،و همخر انی
آرمانهای شروهی از اااران جامعهشرا با اص ل مندرج درمرامنامه این احرزاب از سر ی دیگرر،
م جب اد آنها ترجیح دهند به ان ان یک کنشگر اجتماای و فرهنگی ،مطالبات آرمرانی خر د
را با اض یت در این احزاب دنبال کنند .در این دوره ،برای نخستین بار واژههایی چ ن ،کرارشر،
دهقان ،فعیه ،رنجبر ،چپ ،سرمایهدار ،حرزب ،رایرت ،تر ده ،مررد  ،خیرق و غیرره در معنرای
اصطالحی با بار س سیالیستی در اعر فارسی به کار برده اد .ما در این مقاله به جهرت تنگری
مجال ،تنها اعر دو ااار  -اب القاسم الهر تی و مالمردایی افراارته -را بررسری مریکنیم کره
دستکم در روزشاری از امر اااریاان اض رسمیحزبی با شرای س سیالیسرتی بر دهانرد؛
پرداختن به این م ض ع از حیث جامعهاناسی تاریخی و روند اتلشیری اندیشههای سیاسری
در اعر فارسی اهمیت بسزایی دارد.
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 -1-1پیشینه پژوهش

برابر جستج ی ما پهوهشی مستقل و مشابه مقاله حاضر منتشر نشدهاست ،اما الز دانسرتیم کره
شزارش مختصری از کتابها و مقاالت و پایاننامههایی که کمابی با بخ هایی از م ضر ع ایرن
مقاله مرتبط هستند ،ارائه نماییم .مالمد مهدیپر ر و مالمرد خراکپ ر ( )5325در مقالرهای تالرت
ان ان «سرود زندشی ،تأمیی بر مالت ا و مبانی جمالارناختی ادبیرات کرارشری» ،ضرمن تعریر
اعرکارشری ،تنها به جنبههای زیبااناسانه و مغک لمانده اینش نه اعر تا مررداد 38پرداخترهانرد.
مرتضی رزاقپ ر و سمیه ن شآبادی ( )5358در مقالهای با ان ان «بازتاب رئالیسم س سالیسرتی در
ااعار اله تی» ،مکصالً به انصر رئالیسرم پرداختهانرد و بره رئالیسرم س سیالیسرتی و نم نرههای
اعری آن اااره مختصری کردهاند .از پایاننامهها و کتابهرایی نیرز کره در زمینره ارعرکارشری
نگارش یافته یا با بخ هایی از م ض ع ما مرتبطاند ،پهوه های زیر قابل رکراند:
نسرین زادهحسن ( )5321در پایاننامه کاراناسیاراد خ د با ان ان تالییرل ادبیرات منظر
کارشری از 5382تا  ،5338به تالییل اعر کارشری از تأسیس حزب ت ده تا ک دتای  82مررداد 38
پرداختهاست .حامد اربابحسنی ارانی ( ،)5322در پایراننامره کاراناسری ارارد خر د برا انر ان
بررسی اعرسیاسی معاصر از نیما تا انقالب ،به بررسی شذرای ان اع اعر سیاسی پرداختهاسرت .از
میان کتابها نیز باید از م ارد زیر یراد کررد :مالمردتقی بهرار ( )5322در تراری مختصرر احرزاب
سیاسی ایران ،به تاری اتلشیری احزاب در ایران پرداخته و مالمدرضا ارکیعیکردکنی ()5322
در ادوار اعر فارسی از مشروطیت تا سق ط سیطنت و ج اهریشیالنی(امس لنگررودی) ()5322
در تاری تالیییی اعرن  ،به مالت ا و زمینههای اعر سیاسی برخی اااران این دوره پرداختهاند.
 -2نگاهی به تاریخچه سوسیالیسم
 -1-2پیدایش سوسیالیسم در جهان

س سیالیسم به معنای ساده خر د ،نظرامی سیاسری -اقتصرادی اسرت کره در آن دولرت از راه
برنامهریزی یا به اتیی مستقیمتر ابزارهای اساسی ت لید را کنترل میکند یا مالرک قران نی آن
است .در قرن  52جان است ارت میل فییس ف انگییسی رسماً خر د را س سیالیسرت نامیرد .از
دیگرس ی کارل مارکس ( )5223-5252فییس ف آلمانی بعد از آنته ایدههرای خر د را در آلمران
مطرو کرد و از طرف حت مت با مالدودیت روبرو اد ،به انگییس رفرت و در آنجرا بره فعالیرت
پرداخت .او مؤسس س سیالیسم ن ین در انگییس اناخته میا د (آا ری .)821 :5311 ،مارکس
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در سال 5215رسالهای با نا س سیالیسم چیست؟ منتشر ساخت و با انتشار این رساله ب د کره
اصطالو س سیالیسم معروف و مشه ر شردید .او به همراه دوست و همکترش فردری انگیرس
( )5251 – 5282مانیکست کم نیست و آثار دیگرری در ایرن براره ترألی کررد .در ایرن کتراب،
س سیالیسم به ان اای از جمیه س سیالیسم تخییی (انتقرادی) و س سیالیسرم حقیقری (ایمری)
تقسیمبندی ادهاست (نک .مرارکس و انگیرس )11-12 :5321 ،و اساسراً فعالیرت امرده مرارکس و
انگیس در تبیین این اندیشه ،ک ا برای تبدیل س سیالیسم تخییی بره س سیالیسرم ایمری
ب دهاست (سردیی  .)325 :5322 ،انگیس جای دیگر نیرز از س سیالیسرم ایمری دفراع میکنرد و
کسانی چ ن سنسیم ن ،ف ریه و اوئن را سه مدینه فاضیه نگار مینامرد کره نبایرد بره انر ان
نمایندشان حافظ منافع پرولتاریا (ت ده مرد ) قیمداد ار ند (رایرتمییز ،)355 :5325 ،چراکره بره
شمان او اندیشههای برابریج یانه این متکتران بیشتر س سیالیسم تخییی و ایدهآلیسرتی اسرت
تا س سیالیسم ایمی و حقیقی .بههرروی ،تأثیر این دو اخصیت بر اندیشههرای س سیالیسرتی
و سپس کم نیستی جهان تا به امروز همچنان باقی است .در روسریه نیرز لنرین ()5581-5222
متأثر از اندیشههای مارکس ،کتاب چه باید کرد؟را ن ات و با تتیه بر ت دههای کارشر و متالرد
ساختن آنان با دهقانان ،تشتیل حزب را راه نیل به پیروزی بر نظا سرمایهداری حراکم انر ان
کرد .او و همکتران در سالهای مبارزه و تبعید و زندان درپی اثبات ایرن اندیشره ب دنرد کره
روسیه در مرحیه تتامیی سرمایهداری است و آمادشی پذیرش یک نظا س سیالیستی را دارد و
سرانجا در سالهای نخست جنگ جهانی اول ا رشهرای اظریم دهقرانی و کرارشری ،ترزار
روسیه را مجب ر به استعکا کرد و نخستین حت مت س سیالیستی جهان با انقالب اکتبرر 5552
در روسیه تشتیل اد (سدیی  313 :5322 ،و  .)312از این پس کش رهای دیگری بر یهه در آسریا
و آمریتای التین با تأثیرپذیری از انقالب س سیالیستی روسیه و نظا حاکم بر آن به مبارزه برا
نظا های حاکم برخاستند و به تشتیل حت مت س سالیستی اقدا کردنرد و برخری کشر رهای
اروپایی نیز در نتیجه بی کبندیهای سیاسی و نظامی و اقتصرادی پرس از جنرگ دو جهرانی
وشاه از راه مبارزات حزبی به جرشه کش رهای س سیالیستی پی ستند.
 -2-2گذری بر سیرپیدایش سوسیالیسم در ایران

نخستین تماس ایرانیان برا اندیشرههای س سیالیسرتی (جنب هرای چرپ) همزمران برا نکر ر
اندیشههای ن خ اهی متأثر از غرب در آستانه جنب مشروطیت اتل شرفرت؛ نقطره ازیمرت
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این چپشرایی نیز قکقاز ب د .به دنبال جدا ادن بخ هایی از ایران در نتیجه جنگهای ایرران
و روس و اوضاع نابسامان اقتصادی کش ر ،ایرانیران بسریاری بره قکقراز و آرربایجران مهراجرت
کردند و سپس بهدنبال کش نکت در قکقاز و نیاز به کارشران ارزان ،جمعیت بیشتری از ایرران
به آن ن احی رفتند (پیشهوری ،بیترا  .)528:درپی این تال الت به جهت تعداد قابلت جره ایرانیران
مهاجر و نیز روابط خاص مررد قکقراز و بادک بره برا ایرانیران و اارتراکات تراریخی و دینری و
فرهنگی و زبانی با آنان ،جمعیت سیاسی کش ر مقیم بر آن اد تا بررای جرذب ایرن مهراجران
ایرانی و پی ستگیاان با مردمان آن ن احی اندیشه کنرد .در آن سرالها بررای حاکمرانر روسر
قکقاز جذب و همراه نم دن ایرانیان آنقدر اهمیت یافت که تعدادی از رهبران حرزب س سریال
دم کرات قکقاز ،سازمان جدیدی را جهت سازماندهی و ایجاد ارتباط سازمانی میران ایرانیران و
این حزب آغاز کردند (آدمیت )23 :5322 ،و اینگ نه نخستین حزب س سیالیستی ایران در قکقراز
با نا حزب س سیال دم کراتیرک (اجتمراای ن ارامی ن) ایرران در اواخرر  5823در ارهر براک
تأسیس اد؛ رهبری این حزب بر اهده نریمان نریمان ب د .حزب با تأسیس بااگاهی بره نرا
«همت» ،فعالیتهای را در قبال کرارشران مهراجر اراغل در براک متمرکرز کررد (آبراهامیران،
 .)22:5322درواقع این باارگاه (حرزب همرت) ،حیقره واسرطی میران کرارشران ایرران و حرزب
س سیال دم کرات روس به امار میرفت که نخستین حرزب رسرمی و سیاسری ایرانیران نیرز
مالس ب میا د (مدیراانهچی .)15:5321 ،از این پس ایدههرای س سریال دمر کرات در جریران
انقالب مشروطه وارد ارصه سیاست ایران اد و نق بسیار مهمی را در جریان آارکتگیهرای
انقالب مشروطه ،جنگ داخیی و مناقشههای پس از انقالب بازی کرد .در سال اول فرتح تهرران
( ،)5522در ایران دو حزب پیدا اد :یتی انقالبی و دیگرری ااتردالی و در همران سرال ،بعرد از
ششای مجیس دو  ،به اسمهای «دم کرات» و «ااتدالی ن» رسرمی اردند .حرزب دمر کرات
ااخهای از حزب س سیال دم کرات باک یا حزب همت قکقاز در ایران بره ارمار میرفرت کره
مهمترین ااخه آن در تبریز پاشرفت .سیدحسن تقیزاده و سییمانمیرزا اسرتندری از رهبرران
این حزب ب دند .در مقابل حزب دم کرات ،حزب ااتدالی ن ب د کره تراری دقیرق تأسریس آن
مشخص نیست ،اما هدف اصیی حزب بیشتر تتذیب سیاسرت حرزب دمر کرات بر د .سرپهدار
تنتابنی ،سیدابداهلل بهبهانی و سیدمالمد طباطبایی از ااضای این حزب ب دند (نک .آبراهامیران،
 .)25-22 :5322رویترد مثبت به اندیشهها و احزاب س سیالیستی در ایران ،بره دنبرال پیرروزی
انقالب بیش یتی  5851/5552در ا روی و استقرار نظا س سیالیستی در این کشر ر همسرایه
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اتاب بیشتری شرفت و در رقابت با نظا سررمایهداری انگیریس و سرپس امریترا ،نرزد برخری
منتقدانر استبداد داخیی و مخالکانر دخالت بیگانه ،م قعیت مناسبی پیدا کرد امرا ایرن رویتررد
بهط ر آاتار و در قالب حزب آزاد در فضای دوران پهی ی اول امتان فعالیرت در داخرل کشر ر
نیافت .دراهری ر  5382و پس از استعکای اجباری رضاااه ،فضای خکقان حاکم اتسته ارد و
در پی آن مطب اات از بند سانس ر آزاد شردید و بازمانده سیاستمدارانر اصر مشروطه از تبعیرد
و فعاالنر سیاسی ج انتر از زندان رهایی یافتنرد و برا تشرتیل احرزاب سیاسری ،اتالادیرههرای
کارشری ،تشتلهای صنکی و انتشار روزنامه فعالیت خ د را آغاز کردند .ایرنهمره م جرب رارد
روزافزون ادبیات آزاد در ایران اد ،به ط ری که برای نخستین بار مبرانی نظرری و اصر ل برخری از
متتبهای ادبی با جانبداری طبقاتی ،یعنی واقعشرایری انتقرادی و رئالیسرم س سیالیسرتی مطررو و
تبییغ شردید .در چنین فضایی« ،حرزب تر ده در سرال 5382تشرتیل و داایرهدار اندیشرههرای
س سیالیستی در ایران اد .این حزب بهسرات راد کررد و در آن دورانتنهرا حزبری بر د کره
سیاستی قاطع و روان ،ساختاری منسجم و سازمانی فرا شیر داات» (همان .)321 :تالش بررای
دفاع از حق ق مالرومان و ساختن جامعه بیطبقه ،که از اعارهای اصیی حزب ت ده ب د ،باارث
جذب بسیاری از روانکتران و از جمیه اااران و ن یسندشان آن اصر بره اینحرزب شردیرد .از
دیگر س ی ،تقسیم و الالاق بیشتر کش رهای جهان به دو بی ک ارق (اردوشاه س سیالیست بره
رهبری ا روی) و بی ک غرب (اردوشاه امپریالیسرت بره رهبرری آمریترا) بره نکر ر وشسرترش
اندیشههای س سیالیستی ب یهه در کش رهای ت سعهنیافته کمک بسیار کرد و با تشتیل احرزاب
چپشرای متمایل به ا روی ،انقالبهای س سیالیستی در اررق آسریا و امریترای الترین بره
وق ع پی ست .درپی این تال الت ،نگاه شروهی از االقهمندان به اندیشرههای س سیالیسرتی در
ایران (االوه بر ا روی) به س ی این جنب ها نیز معط ف اد و در فاصیه سرالهرای -5315
5311سازمانهای چریتی چپشرا (نظیر سازمان فداییان ،پیتار و غیره) به وج د آمدند .پرس از
ناکامیهای پیایی جبهه میی و اتستهرای حرزب تر ده و سررخ ردشی نسربی از کم نیسرم
ا روی ،پیروزی انقالبی نی نظیر کاسترو و چهش ارا و مائ  ،شروهی از ج انان روانکتر متمایرل
به س سیالیست را به جنب های ن ظه ر مائ ییسم در چین و جنب هرای چریتری آمریترای
التین االقهمنرد کررد ،امرا میتر ان شکرت همره احرزاب و جنرب هرای چپگررا ،مسرتقیم و
غیرمستقیم و آاتار یا پنهان ،زیر نک ر حزب ت ده ب دند (نک .بهروز.)531 :5322 ،
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 -3اندیشههای سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبی

ااید بت ان شکت اندیشه س سیالیستی تاحدودی ریشه در سنتر آرمانخ اهی و رهن الهر تی
اااران فارسیش ی دارد؛ ولی به هر روی ،س سیالیسم به معنی حزبری آن در ایرران برهط ر
کل و در میان اااران و ن یسندشان ما بهط رخاص ،با خر شبینیر سرادهل حانهای از طررف
شروندشان همراه ب دهاست که میت اند ناای از ناآانایی آنها با مکاهیم س سالیستیر برآمرده
از فیسکه و سیاست و اقتصاد بااد .همچنین باید شکت جز سران حزب ت ده ،در ایران ،کمتر
کسی با س سیالیسم ایمی م رد نظر مارکس و انگیس آانا ب د و طبیعتراً ایرن ناآارنایی در
کار اااران که بیشرتر بره تبییرغ مررا و آرمرانهرای س سیالیسرتی میپرداختنرد ،بیشرتر
ب دهاست .با اینهمه کسانی همچ ن اله تی ابتدا با خر شبینی و امیرد و بره شمران مرا در
اواخر امر از سر ناچاری ااید به حزب وفادار ماندند و کسانی چ ن افرااته ،سادهل حانه ،برا
خ شبینی و صداقت و امید به حزب دل بستند!
 -1-3ابوالقاسم الهوتی
 -1-1-3الهوتی و شعر حزبی

اب القاسم اله تی( )5331 -5811روزنامهنگار ،نظامی ،سیاستپیشه ،ااارانقالبی ،در کرمانشراه و
در خان ادهای کمدرآمد به دنیا آمد .او تا مدتی درکس ت روحانیان روزشار میشذراند ترا آنتره از
این شروه برید و در ژاندارمری استخدا اد .اله تی در سال  5853به خاطر قتیی کره مرتترب
ادهب د ،به خانقین شریخت و از آنجا به حیب و م صل و استانب ل رفت و مدتی بعد از ورود بره
استانب ل با س سیالیسم آانا اد (وکییری )555:5358 ،و در ح الی سال  5322به اض یت حرزب
کم نیست ایران درآمد و با شروهی از همکتران در مقابیه برا اسرتبداد حراکم ،ا راری را در
تبریز سامان داد که سرک ب اد و تالت تعقیب دولت ایران به قکقاز شریخت .در آنجا بری از
پی با کم نیسم آانا شردید و پس از یادشیری زبران روسری در مسرت مقریم ارد .الهر تی
سپس به ان ان اض اراد حزب کم نیست ا روی به تاجیتستان رفت و در اتلشیری ایرن
جمه ری مؤثر ب د ،تا آنجا که در سال  5351به ان ان نماینده مرد تاجیتسرتان در هکتمرین
کنگره بینالمییی کم نیسم در پاریس ارکت کرد (همان .)551-553 :وی در سالهای حض ر در
ا روی به مقا وزارت فرهنرگ جمهر ری تاجیتسرتان و معاونرت ماکسریمش رکی در کران ن
ن یسندشان ا روی نیز نایل آمد و ب یهه نزد تاجیتان ااتبار سیاسی و ادبری و فرهنگری بسریار
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یافت و در کنار فعالیتهای انقالبی و اجتماای کره تعهردات حزبری او بر د ،پایهشرذار و مرروج
اصالحات تازه در ادبیات تاجیتستان شردید و جانی دوباره به کالبد بیرمق زبان و ادب فارسری
در آن سرزمین بخشید .بعد از مرگ استالین ،اله تی سالهای آخر امرر را در فقرر نسربی بره
سر برد و ناچار اد از تاجیتستان به مست نقل متان کند .او در  81فروردین 5331درشذات و
در مست به خاک سپرده اد .برای اله تی دو دوره ارااری را میتر ان در نظرر شرفرت ،یرک
دوره تا سال  5322که ااعار او رنگ مذهبی و صر فیانه دارد و دوره دو از  5322بره بعرد کره
متأثر از شرای های س سیالیستی ،رنگوب ی کامالً چپشرایانه یافتهاست .وی زیر ترأثیر افترار
س سیالیستی و تندترین شرای آن ،یعنی بیش یک است ،به همرین جهرت در اارعار او حتری
قبل از فرار به ا روی ،دفاع از طبقه رنجبر و سرتای فعیره و دهقران دیرده میار د (سرپانی ،
 .)1 :5321اله تی را میت ان واضع شکتمران مارکسیسرتهرای ایرانری بر یهه در ارعر دانسرت.
نم نهاش آنته کیمه «رنجبر» را برای نخستین بار در پارسی بهجای «پرولتر» به کارشرفرت و از
مجرای او ب د که این کیمه ن پا رواجی مالدود یافت (وکییی .)825 :5358 ،برای دیردن نم نرهای
از این کاربرد (نک .اله تی .)511 :5312 ،اله تی بنا به م قعیتی که در حزب کم نیسرت ار روی
داات ،م ظ به سرودن اعر حزبری و تبییرغ مررا س سیالیسرت-کم نیسرت بر د؛ بنرابراین
اعرهای مسیتی او در م ارد بسیاری ،اعاری و شاه سست و ناهم ار و در سنج با ارعرهای
مسیتی فرخی یزدی ،خی ص و امق کمتری دارند.
 -2-1-3عناصر و درون مایههای سوسیالیستی در شعر الهوتی

تجلیل از دهقان و فعلهه :الهر تی پری از آارنایی برا س سیالیسرم و پی سرتن بره حرزب
کم نیست ،مدافع تهیدستان است ،اما در روزشار حزبیادن نگاه به حقر ق ایرن طبقرات
نیز رنگوب یی حزبی میشیرد؛ بدین جهت دهقان و فعیه (از مهمترین طبقرات مر رد ت جره
س سیالیستها) و دفاع از حق ق آنران در ارعر و اندیشره او حضر ری پررنرگ دارنرد .او در
تبیین نق طبقات اجتماای معتقد است که تنها فعیه و دهقان هسرتند کره بره فترر سر د
فردی خ د نیستند و به تعبیر س سیالیستها کارکرد اجتماای دارند؛ روان اسرت کره ایرن
بردااتر اقتصادیر کار /فایده از نق اجتماای افراد ،برآمده از مرا س سیالیستی اوست:
سالها در جستج ی حق به هر در سرزد
دامنی بُد ،هر کسی را من شرفتم جای دوست

کس ندید  ،هر قدر این در زد آن در زد
رهزنی بُد ،دست برر دامران هرر رهبرر زد
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پشت پا جز فعیه و دهقان به خشک و تر زد
(اله تی)21 :5312 ،

اله تی چنانته نشان خ اهیم داد در اعرهای زیادی از «کارشر» یاد میکنرد ،امرا بره نظرر
میرسد مانند فرخی فعیه را نیز نه در معنی اَمَیه کره بره معنری کرارشر ،یعنری کسری کره در
کارخانه یا کارشاهی برای کارفرما کار میکند ،بهکار بردهاست و این معنایی ترازه از ایرن کیمره
با کارکرد م رد نظر س سیالیستها همس ست؛ بنابراین برای فعیه هم نقشری همسران دهقران
متص ر است و این دو شروه را که مطالبهشران اصیی انقالب س سیالیستی 5552روسریه ب دنرد،
میستاید و آنان را در ج امع دیگر نیز تش یق به مطالبهشری میکند (نک .همان 11 :و.)12
داس و چکش /پته  :الهر تی برا سرتای از نشرانر داس و چتر  /پترک ،یتری از نمادهرای
س سیالیست و کم نیست ،که آن را نماد «ت ده زحمتت » میداند ،به ش نهای دیگرر از دهقانران
و کارشران تمجید میکند و این دو ابزار را وسییه ساختن «جامعه بیطبقه» -و به تعبیرر خر دش
در اعر زیر «االم بیصن » -میامارد؛ ش اینتره برا پیرروزی انقرالب س سالیسرتی ،5552بررای
روسهای کم نیست و سپس احزاب کم نیست دیگر نقاط جهان ،داس نمادی از طبقه دهقانران/
کشاورزان و چت  /پتک نماد طبقه کارشران صنعتی مالس ب میاد و در کنار هرم نهرادن ایرن
دو ابزار ت لید ،نمادی از اتالاد این دو طبقه در جامعه انقالبی س سیالیسرتی بره حسراب میآمرد.
دهقان و فعیه (کارشر) به ان ان ارکان اصیی کار و ت لیرد در یرک جامعره س سیالیسرتی از چنران
اهمیتی برخ ردارند که اله تی ماندشاری این دنیا و پایداری جامعه را در شرور وج د آنهرا میبینرد
و میش ید با ب دن آنها دیگر نیازی به صن سرمایهدار در جامعه نیست:
از وج د فعیه و دهقان چ این دنیا به پاسرت
پی ما چیزی مقدستر ز زحمت نیست لیک
مرده باد این االم ظیم و خیانت کاندر اوسرت
زنده بادا پترک و داس ت ده زحمت که آن

نیسررت الز صررن دارایرران برردبنیاد هررم
باید از روی خرد تشخیص زحمت داد هرم
بین ا هرم ،اغنیرا هرم ،بنرده هرم ،آزاد هرم
سازد از ن االمی بیصن و بیاضرداد هرم
(همان)22 :

در اعر دیگری «خیق ستمت

دهاتی» را با «فعیه اهری» سکارش به اتالاد میکند و میش ید:

برررر ریشررره کررراخ مکرررتخ رهرررا
با یرررررراری پتررررک کارشرررهرا

همررررت کررررن و داس را درانررررداز
ایررررن کهنررررهاسرررراس را برانررررداز
(همان 151 :و )151

22

منوچهر جوکار ،پروین گلیزاده و فاطمه روان

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

اله تی در قصیدهای که به وزن «ای ان مداین» خاقانی سرودهاست ،به زبران تعرریب برر
ااهان و فرمانروایانر م رد نظر خاقانی خرده میشیرد چراکه ارت ه دارا و آسرای اغنیرا در
سایه رنج دهقانان و کارشران /مزدوران فراهم آمدهاست و نه اایستگی ااهان:
از رنج کشراورز اسرت ،آسرای هرر دارا
دندانه هر برجی ،چشمی است که میشریرد

از ک ا مزدور است ،سررمایه بازرشران
بررر مرراتم مررزدوران ،بررر رلررت دهقانرران
(همان)821 :

کشف حجاب و حقوق زنان :اله تی پس از پی ستن به حزب کم نیست ،جهان مدرن و انسران و
خ استههای او را از چشم حزب کم نیسرت و مررا س سیالیسرتی میبینرد .او از ایرن منظرر بره
آزادی و تربیت و تساوی حق ق زنان در خان اده و اجتماع مینگرد و از آن دفاع میکنرد؛ یتری از
مصادیق این دفاع ،بردااتن حجاب و آاتارادن حض ر زن در صالنه اجتماع میداند:
ننگ بااد که ت در پرده و خیقری آزاد

ایب بااد که ت در خ اب و جهانی بیردار
(همان)53 :

روی سخن او در این اعرها ام ماً با زنان تاجیک است (نک .اله تی )31: 5521 ،و به آنهرا
ش ازد میکند که این امتان تنها زیر ل ای نظا برآمده از انقرالب اکتبرر بررایاران فرراهم
اده و آزادی و دان اندوزیاان ناای از «قدرت سرپنجه اکتبر» است:
آفرین بر ق های کز پرده آزادت نم د[]...

قدرت سرپنجه اکتبر را بنگر که چ ن

«هیچ» را «هرچیز» کردی زنده باش ای انقرالب
داد در دستت کتراب و چادر از رویت شرفت
(همان)12 :

او در راستای برابری حق ق زنان و مرردان ،از وضرعیت زنران در ایرران انتقراد میکنرد و
معتقد است زنان ایران از حق برابری خ د با مردان بیخبرند حال آنته زنان در خراک ار را
(اتالاد ا روی) با مردان برابرند:
زن ب د در خاک ا را با همه مردان برابر

دختر ایران از این نعمت خبر دارد؟ نردارد
(اله تی)13 :5312 ،
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جامعهگرایی الزمه اتحاد ،صلح و برابری :اندیشه «اصالت جامعه» در مقابل «اصالت فررد» و
تقد منافع جمعی برر منرافع فرردی ،اساسریترین بنمایره دراندیشرههای س سیالیسرتی و
کم نیستی است .به شمان س سیالیستها از دل همین اندیشه اسرت کره یتپرارچگی میران
افراد جامعه ایجاد میا د و مالتیت ااتراکی ابزارهای کار و ت لید نظیر «کیخ زها» یا مزارع
بزرگ ااتراکی متانیزه و کارشاهها و کارخانههای بزرگ صرنعتی تالقرق مییابرد و «جامعره
بیطبقه» مالقق میشردد؛ درنتیجره ،برابرری حقر ق افرراد جامعره فرارژ از نرهاد و زبران در
استکاده یتسان از منابع اقتصادی تضمین میا د؛ الهر تی برا دلبسرتگی بره ایرن اندیشره،
همگان را به مشارکت جمعی فرا میخ اند:
دسررررت رفقررررا بگیررررر و برخیررررز

امرررررررداد بترررررررن بررررررررادران را
(همان 23 :و نیز نک .همان)12 :

در جای دیگر میش ید:
در صرررررالن حیرررررات اقتصرررررادی
بررررری فررررررق نرررررهادی و زبرررررانی

آنهرررررا کررررره برابرنرررررد برررررا هرررررم
یررررکصررررن و برادرنررررد بررررا هررررم
(همان)535 :

اله تی در مستزادی بیند ،ا ضکردن دنیا را درنتیجه متالدادن آحاد جامعه س سیالیسرتی
و تبعیت از «راه لنین» یعنی حزب کم نیست ،واده میدهد« :ت ده رنجبرانیم که با راه لنرین /در
همه روی زمین /متالد بهر ا ضکردن دنیا ادهایم /همه دانا ادهایم» (الهر تی .)2-1 :5521 ،او در
جای دیگراز مالب بیت و«دوستی ازیز بینالمییی» س سیالیسم و «وحدت خیق جهران» برر سرر
مرا س سیالیستی سرخن میش یرد و آن را برآمرده از «تعیریم لنرین» میدانرد (همران )31 :و در
سرودی به نا «انترناسی نال» ،که ترجمه اعر ش رکی است از آاتی دنیا و «روز قطرع جردال» و
انترناسی نالیسم جهانی س سیالیسم حرف میزند ( همان.)15 :
بزرگداشت نظام شورایی و رهبران و شاعران سوسیالیست :اله تی در ارعرهای بسریاری از
انقالب س سیالیستی 5552روسیه و برقراری نظا ا رایی و تشرتیل حت مرت اتالراد جمراهیر
س سیالیستی ا روی تجییل کردهاست (نک .اله تی1 :5521 ،و58و .)53او انقالب اکتبرر را «فرتح
اکتبر» (همان )1 :میخ اند و در دو اعر «ک ه و آیینه» (همران )55-52 :و «خر و تراکت ر» (همران:
 )58از نظا ا رایی و ایجاد کیخ زها و مزارع ااتراکی و لنین و حزب او بره بزرشری تمرا یراد
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میکند و در اعری به نا «به حزب رهنما» (همان )35-32 :حزب کم نیست را میسرتاید .او در
اعرر«به یتیمان جنگ جهانی» وضعیت ک دکان یتیم و بیکس جامعره قبرل از اسرتقرار نظرا
ا رایی را با دوران حاکمیت نظا ا رایی کم نیست میسنجد و حزب «لنین و کرار» را کرس
و کار این یتیمان معرفی میکند:
چارده سال شذاتهاست کره برا پیرروزی
جای اطکال پدرمرده و بیخ ی و تبرار
کس اینش نه کسان حزب لنین بااد و کار

حاکم یکاشم این کره ا را ادهاسرت
پی ما نی سر هر ک چره و ویرانره بر د
جایشان متتب و فابریک و کتبخانه بر د
(همان)2 :

اله تی در اعر «میهن من» که آن را به فرزندان تقدیم کرده ،ضرمن تجییرل از ارت ه ایرران
تاریخی ،اظمت ایران را نه از تاج ااهان که از رنج مزدک و فرّ درف کاویرانی و جر انمردی رسرتم
میداند (همان .)81 :او در ادامه مزدک را به خاطر پاسداات رنج انسرانهرا در ارمار س سیالیسرتها
میداند سپس بره چهرههرای س سیالیسرت معاصرر ایرران میرسرد و ارّانری را «اریر خ نسررد» و
حیدرخان ام اغیی را «پیش ای نامی خیق» و یارمالمرد را «حرامی خیرق» و سرتارخان را «مهرین
هادی مرد » مینامد که همگی در راه اادی مرد کش ر خ د اهید ادهاند (همرانجرا) .ارالوه برر
اینهررا ،اله ر تی برره ترجم ره اررعرها و سرررودهایی از اررااران حزبرری و غیرحزبرری بررا مضررامین
س سیالیستی و انقالبی پرداخته و ضمن تأثیرپذیری از اعراان ،از آنها نیز تجییرل کردهاسرت :از
ماکسیم ش رکی (همران)25-15 :؛ مایاک فسرتی (همران)25 :؛ پ ارتین (همران)21-21 :؛ ر.پاتتانیران
(همان)21 :؛ تاراس ار چینت (همران)21 :؛ ل.آارانین (همران .)23-28 :الهر تی چنرد سررود مهرم
جنب کم نیستی از جمیه سرود «انترناسی نال» ،نسخه روسری آن سرروده شر رکی -مهمتررین
سرود جنب کم نیستی آن سالها -و سرود «ج انان کم نیست» سروده ل.آاانین و نیز سررود
بینالمییی «دانشج یان کم نیست» سروده ر.پاتتانیان را به فارسی آهنگین برشرداند.
اهمیت کار ،انتقاد از کارکودکان و بیکاری :یتی از اساسیترین خ اسرتههای انقالبکننردشان در
بیشتر جنب های اجتماای معاصر و ب یهه در انقالبهای س سیالیستی« ،کار» اسرت و از همرین
منظر اسرت کره ترأمین حقر ق کرارشر وحضر ر او در جامعره از مهمتررین ارعارهای نظا هرای
س سیالیستی است که پی سته از آن سخن به میان میآید .در تعری کار ن اتهاند «هرر تالاری
که مستقیم یا غیرمستقیم برای ت لید چیزی انجرا شیررد کره در زنردشی مردمران مسرتقیم یرا
غیرمستقیم به کار آید( ».جهانشاهل ی افشار)823 :5312 ،؛ کار در اندیشههای س سیالیسرتی ،کنشری
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است ت سط انسان در ساااتی معین ،که به ت لید کاال یا کسب فایده /سرمایه بینجامد با ایرن قیرد
که کنشگر بهتنهایی مالک آن کاال /سرمایه نیست .اله تی نیرز برا ت جره بره اندیشره «مشرارکت
جمعی درکار -ت لیرد -سررمایه» در نرزد س سیالیسرتها ،کرار را سرتای میکنرد و بیتراری را
مترادف بیارافتی و ن ای ناسزا میداند:
باید همه جرا قررین ار د زن برا مررد
آنسان که بره هرکسری بگر یی بیترار

بیتررار دریررن جهرران نمانررد یررک فرررد
داررر ی اررررف کنرررد بگریرررد از درد
(اله تی)31 :5521 ،

او همگان را به کارجمعی دا ت میکند و معتقد است در جامعره س سیالیسرتی هریچتس
«بیزحمت ورنج» و «بهرایگان» نا نمیخ رد (همانجا) و اساساً «راه پیروزی بردارمنان» کرار
است (همان )15 :و کسی حق زندشی دارد که کارکند (اله تی )31 :5312 ،چراکره مرا همر اره در
جنگ دایمی اییه فقر و بیتراری هسرتیم (همران )581 :و نیرز بره جهرت کرارکرد اقتصرادی و
اجتماای ،بیتار چ ن نقشی ایکا نمیکند ،در حتم مرده است:
ت دانی کره ایرن میرک سررمایه اسرت

کرره بیتررار بررا مرررده همپایرره اسررت
(همان)552 :

اله تی براساس اندیشههای س سیالیستی با کار ک دکان مخال است ،ب یهه ک دکانی که
در کارشاهها و مزارع دهقانانر سرمایهدار (ک الک) کار میکنند:
دخترا سالهای در کارشه از بهر نران

چهارده ساات به زحمت بل فزونتر دیردها
(همان)18 :

ای ت انگر ازپی نکع ت زحمت میکشد

ک دکرران کررارشر هررم برراز راضرری نیسررتی
(همان)13 :

با وج د این انتقاد ،در اعری به نا «به یتیمان جنگ جهانی»« ،کار و اغل» را بررای ک دکران
یتیم بهمثابه «پدر و مادر» و جای آنها را متتب و فابریک -کارخانه -میداند (اله تی.)2 :5521 ،
بزرگداشت کارگران و رنجبران :برای اله تی که در ار روی برا کارخانرهها و کارشاههرا و مرزارع
بزرگ ااتراکی (کیخ ز) و اصناف و تشتیالت آنان آانا ب دهاسرت ،کرارشر در مکهر ترازه مر رد
نظر س سیالیستها کاربرد دااتهاست و از آن پس اشر او فعیه و رنجبرر و زحمرتت هرم برهکار
میبرد ،در معنای کیی هم بره کشراورزان و اراغالن در مرزارع ااراره دارد و هرم بره کرارشران و
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ااغالن درکارخانهها وکارشاهها؛ به سبب همین آانایی میت ان شکت او نخستین ارااری اسرت
که کامیابیها و ناکامیهای کارشران و کشاورزان در اعرش بره فراوانری نمر د یافترهاسرت .او در
اعرهای خ د را یک کارشر معرفی میکند و کارشران را به جنگ سرمایهداران برمیانگیزد:
مررن کررارشر  ،کررارشری دیررن مررن اسررت
شکتم به اروس فتح ،کرابین تر چیسرت؟

دنیا ،وطن است و زحمت ،آیین مرن اسرت
شکررت :آشهرری صررن ت کررابین مررن اسررت
(اله تی)5312:585،

وی معتقد است با دستهای کارشر و رنجبر و اتالاد آنها به هرچیرز مطیر ب میتر ان رسرید
(همان )12 :و دامن هر که بااد در پرت این اتالاد اتست میخ رد (همران .)11 :او« ،آبادی میرک
االم» و«آسای ن ع آد » را نتیجه تالش و زحمت رنجبر میداند (الهر تی .)31 :5521 ،شرچره در
دی ان اله تی ،کاربرد مکاهیم کارشری و ادبیات طبقه رنجبر -به تعبیرر خر دش -بسرامد براالیی
دارد و به همین سبب باید او را نخستین و بزرشترین ااار رئالیستی کرارشران /رنجبرران فارسری
دانست؛ اما اعرهای کارشری او اوضاع رنجبران و کارشران ایران را نماینردشی نمیکنرد چراکره او
سالها در ا روی مقیم ب د و همهچیز را ازنگاه رئالیسم حزبی حاکمان ا روی میدید و چنردان
از اوضاع درون ایران خبر نداات .مالمدایی سپانی مین یسد «الهر تی نخسرتین اراار فارسری
زبان طبقه کارشر است ،اما نه طبقه کارشر ایران ،زیرا او اطالای از وضع طبقه کرارشر ایرران ،حرال
و روزش ،از مبارزات و دستاوردهای نداات» ()1-1 :5315؛ با وج د ایرن دوری ،اراار از اوضراع
ایران غافل نیست و شهشاه آرزو میکند کراش جامعره کرارشران و رنجبرران ایرران نیرز همچر ن
ا روی از م هبت نظا ار رایی برخر ردار ار ند! (الهر تی )111 :5312 ،و در ارعری کرارشران و
دهقانان ایران را به خیزش در مقابل حاکمان فرامیخ اند:
ای تررر ده نرررا آور ایرررران نهراسررریم
ای کرررارشر نرررامی و دهقررران مبرررارز
مردن به ارف به ب د از هستی ننگرین

از حمیررره اردوی ارررریران نهراسررریم
یکصر بشرتابیم بره میردان ،نهراسریم
از دار نترسررریم و ز زنررردان نهراسررریم
(همان)588 :

 -2-3محمد علی افراشته
 -1-2-3افراشته و شعر حزبی

مالمدایی راد مشه ر به افرااته ( )5332-5822داستانن یس ،ااارطنزپرداز ،روزنامرهنگار و مبرارز
انقالبی در بازقیعه رات به دنیا آمد (نک .نر و .)5322 ،او اغلهای ش ناش نی چر ن اراشرداطاری،
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تالصییداری تجارتخانه ،معیمی ،هنرپیشگی ،ا فری ،کارمندی ارهرداری ،روزنامرهنگاری و غیرره
را تجربه کرد (ااتمادزاده .)5381 ،افرااته االوه بر ارعر فارسری کره آن را بره زبرانی بسیارسراده و
بیپیرایه میشکت ،از پیشگامان اعر شییتی و از ش یندشان معروف طنز اجتمراای نیرز بره ارمار
میرود .شرچه او از سالها پی به فارسری و شر ی شییتری ارعر میشکرت امرا نرام بعرد از
اهری ر 5382به ان ان اااری مردمی ،مبارز و انساندوست بر سر زبانها افتاد .برهران ،افراارته
را از ااضای حزب ت ده میامارد (برهان )852 :5312 ،اما سرال دقیرق ورود او بره حرزب مشرخص
نیست؛ میت ان شکت که افرااته با ت جه به انگیزه باالیی که در دفاع از مالرومان جامعره و نقرد و
تخطئه مالتان و سرمایهداران داات ،زیرتأثیر تبییغات و اعارهای آرمانگرایانره و پرجاربره حرزب
ت ده ،در همان سال نخست تأسیس حزب به اض یت آن درآمدهاست چراکه آثار اعر و نثرر او از
سال ایجاد حزب یعنی 5382تا بهمن  5382که حزب ت ده غیرقان نی ااال اد ،در نشرریات ایرن
حزب چاپ و منتشر اده و پس از آن تا اسکند  5385در نشریات مخکیانه حزب کم و بی آثرار
او دیده میا د .در اسکند سال  5385افرااته روزنامهای چهارصکالهای در قالب طنز و فتاهه بره
نا ر نامه چینگر راهاندازی کرد .نشانرشرافیتی (ل ش ی) این نشریه یک سرتاره پنجپرر اسرت کره از
نشانها و نمادهای س سالیست /کم نیست مالس ب میاد؛ به شکته نصرتاهلل ن و ان ان چینگرر
(آهنگر و قکل وکییدساز) را که از معنای طنز خالی نیست ،صرادق هردایت بره افراارته پیشرنهاد
کردهاست (ن و .)5322 ،بیشتر مطالب و اعرهای این نشریه را خ د افرااته مین ات .نگاه و بیران
فتاهه و طنز و سادشی مطالب و اعرها ،همراه با زمینه انتقاد سیاسری و اجتمراای از مهرمتررین
ویهشیهای روزنامه چینگر است .شرچه افراارته در مجیره ت فیرق سرابقه طنزنگراری داارت امرا
فتاههپردازی و نقد طنزآمیز او در چینگر بیشرتر و از دیردشاه حزبری ،هدفمندانرهتر و بیباکانرهتر
است .یتی از تکاوتهای افرااته با دیگر اااران حزبی چپشرا ،ت جه بسیار او به انصرر فتاهره و
طنز و بهکارشیری آن به ان ان ابزار مهم رساندن پیا حزبی و نقد حاکمیت است .او این انصرر را
با زبان ساده همراه کردهاست و در این راه به نسیم امال بسیار ابیهاست؛ ن ارتن بیتری ثابرت
در کنار نشان روزنامه که درواقع اعار روزنامه مالس ب میاد «-بشتنی ای قیم ای دسرت اشرر/
پیچی از خدمت مالرومان سر» ،-استکاده از فتاهره و طنرز ،صرداقت در شکترار و سرادشی زبران،
خ اندن اعر خ د در جمعهای مردمی ،ت جه زیاد بره مخاطبران کمسر اد وشروههرای فرودسرت
جامعه در اعر ،و تهیه بیشتر مطالب و اعرهای روزنامه به قیم خ د ،از جمیه ویهشیهرای مشرابه
و مشترک اااری و روزنامهن یسی نسیم امال و افرااته است .افرااته در چینگر صکالهای بررای
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ادبیات مالیی ایران راهاندازی کردهب د و در هر اماره غیر از اعر شییتی که سخت به آن االقهمنرد
ب د ،اعری به یتی از زبانها یا ش ی های مالیی ایران یعنی ترکری ،کرردی ،لرری ،طبرری و غیرره
چاپ میکرد که پس از مدتی اهربانی از چاپ این صکاله جی شیری کرد .بهط رکیی ،مالت ای آثرار
افرااته ،در اعرهای شییتی و فارسی ،بیان آروزها و رنجهای مرد ستمدیده است که باید برا ت جره
به ارایط آن دوره و با در نظر شرفتن اوضاع جامعه آن روزشار تالییل ا ند .چینگر با ک دتای مررداد
 5338ت قی و افرااته نیز به دنبال بگیر و ببندهای آنروزها مخکی اد و یک سال و چند ماه بعرد
در سال 5331با همتاری ا امل حزب ت ده از ایران خارج اد و سرانجا در کش ر بیغارسرتان کره از
کش رهای کم نیستی همپیمان با ا روی بر د اقامرت شزیرد .در آنجرا بره یرادشیری زبران بیغراری
پرداخت و با نا مستعار «حسن اریکی» بره ن ارتن و سررودن و چراپ ارعر و داسرتان انتقرادی
(مجم اهداستانر دماژر ااه) دست زد و ب یهه با هکتهنامه استرال (زنب رسرخ) که نشرریهای طنرز و
انتقادی ب د همتاری کرد .افرااته باالخره در اردیبهشت  5332بره سربب ایسرت قیبری در صر فیه
بیغارستان درشذات و همانجا به خاک سپردهاد.
اعر افرااته ساده و در قالبهای سنتی اعر فارسی است و هرچند «آن جالی فریبنده ارعر
کالسیک فارسی را ندارد ،درا ض سادهترین و حقیقیترین و چه بسرا اردیدترین احساسرات را
بزبان ت ده مرد بیان کردهاست» (بهآرین .)5381 ،اعر او به همان نسبت که از تغزل خرالی اسرت،
تص یرشر صالنههایی از درد و رنج مردمی است که بهخ بی آنها را میاناخت؛ هر م ض ای بررای
او اعر آفرین ب د؛ در مقدمه دفتر اعر او آمدهاست :هیچگاه اعری از سر سیری یا بررای تکرریح
نسروده که فریادی در آن نبااد؛ اعار هنر برای هنر هیچگاه افرااته را نکریکرت ،از نظرر او ارزش
اعر بر مالت ا و مضم ن آن بستگی داات ،نه به زیبایی کال (افراارته .)3 :5312 ،افراارته شرچره
سادهل حانه دلخ ش به اعارهای پرطمطراق سران حزب و در رأس آنها حاکمان ار روی اسرت،
اما اعرش اعر واقعیتهای اجتماای حاکم بر جامعره ایرران آنسالهاسرت کره ش ینردهاش برا
سادشی و صداقت بر زبان و قیم جاری میکند .او خ د را ااار ت دههرای مالررو و رنجبرر ایرران
معرفی میکند و آن را مقامی افتخارآمیز میداند:
اررررراار تررررر ده ایررررررانم مرررررن
اررررراار مررررردوکرررررن رنجبرررررر
آسررررتانب سرررری ارررراهان نتررررنم

چررره مقرررامیسرررت از ایرررن بررراالتر؟
بسرررتها طررر ق غالمررری بررره کمرررر
اررررردها نرررررزد فقیرررررران نررررر کر
(افرااته)12 :5312 ،
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افرااته صادقانه به مرا حزب پایبند ب د و در نخستین کنگره ن یسندشان و اااران ایران کره
با همتاری انجمن روابط فرهنگی ایرران و اتالراد ار روی در تیرمراه  5381بره مردت ده روز در
تهران برشزارشردید ،ارکت کرد و در حض ر برخی مقامرات فرهنگری و سیاسری کشر ر دو ارعر
خ اند؛ در یتی از اعرهای به نا «اغال مالت » از زبان برزشر و اغالی دزد و بره تیره افتراده،
با کنایه و تمسخر ،نظا ارباب و رایتی و دزدیها و زد و بنردهای مالتران وکرارشزاران حتر متی،
م رد نقد و انتار اردید قررار شرفتهاسرت (نرک .نخسرتین کنگرره ن یسرندشان ایرران.)525-522 :5381 ،
افرااته در اردیبهشت  5338به دا ت دولت ا روی و با هماهنگی سرران حرزب بررای اررکت در
جشن روزجهانی کارشر به ا روی سکر کرد و در برششت مشاهدات سکرخ د را با نا «پشرت پررده
پَرر ق » (در پاس به کسانی کره جامعره ار روی را «پشرت پررده آهنرین» میشکتنرد) در دفراع از
حت مت کم نیست ا روی ن ات و در امارههای آخر چینگر چاپ و منتشر کرد (نرک .نر و.)5322 ،
راست آن است که بگ ییم آثار افرااته فارژ از جهتشیریهای سیاسی از ارزش اجتمراای و انسرانی
برخ ردار است .ارزشهای اخالقی و حرفهای افرااته در مقاطع مختی زمانی ،به دلیل وابستگی بره
حزب ت ده مهج ر مانده و وی جایگاه خ د را در ارصه ادبیات انتقادی معاصرایران نیافتهاست.
 -2-2-3عناصر و درونمایههای سوسیالیستی در شعر افراشته

انتقاد از فاصله طبقاتی و نظام ارباب و رعیتی :یتی از اساسیترین بنمایرههای اعرسیاسری و
حزبی افرااته مبارزه بیامان با نظا ارباب و رایتی حاکم بر جامعه روستایی و کشاورزی ایرران
است .راتههای خ یشاوندی او را با طبقات مختی و حتری متضراد اجتمراع پی نرد مریدهرد؛
دولتسرای مالتین با نک ر و کیبه شالیپ ش دهقانان بیچیز ،این هرر دو را افراارته از نزدیرک
دیدهاست و با ه سها و کینهها و ای ها و ناکرامیهرایی کره در ایرن دو صرالنه خ دنمرایی
میکند ،آانا ب دهاست (ااتمادزاده.)5381 ،
بر این اساس ،در بیشتر اعرهای انتقادی او نشانی از نکری نظرا اربراب و رایتری و فاصریه
طبقاتی میتر ان یافرت (افراارته .)13-15 :5312 ،خ اننرده همر اره نمتری از فتاهره و طنرز در
اعرهای انتقادی افرااته احساس میکند که هرچند ممتن است بُرنده نبااد ولی تأثیرشذار و
برای او دلنشین است .در نم نه زیر اراار برا اسرتعاره تهتّمیره ارتاف طبقراتی جامعره و نظرا
«کارشر /سرمایهدار» و «اایان /بیسروپا» و «برزشر /خان» را با استهزاء م رد نقد قرار دادهاست:
حررررفهرررای اررراخداری میزنیرررد

فعیررره را برررا مرررا برابرررر مررریکنیرررد
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برزشرررر لختررری کجرررا و خررران کجرررا!
فرررق بررا لخترری نرردارد ،مرررگ مررن؟
داررررمن اررررادت نبایسررررتی ارررردن
کررارشر بهررر کرره خ اهررد کرررد کررار؟
(همان)2-2 :

انتقاد از رواج رشوهخواری و فساد دستگاه حاکم :انتقراد از بیاردالتی و فسراد دسرتگاه اداری و
دولتی و زدوبندهای پشتپررده میران تراجران و سررمایهداران کارخانرهدار برا دولتیهرا از دیگرر
م ض اات اعر افرااته است (همان .)5 :او این ااتراض را از منظر مرا س سیالیسرتی و برا کراربرد
واژشان این ح زه نظیر کارشر ،کارخانه ،ارباب ،صاحبکار ،نک ری و غیره مطرو میکند:
برررا ارررما هسرررتم ،آهرررای کرررارشران
کارخانررررهچرررری و صرررراحبکررررار
پررردر انررردر پررردر هسرررتم اربررراب
مرررا در ایرررن خررراک نکررر ری داریرررم
اشررررر اخررررراج نمررررایم همرررره را

بچررررهها ،زنهررررا ،مررررردان ،پسررررران!
همنشررررین بررررا خرررر د اسررررتاندار
جربرررررررررزهدار و مبرررررررررادیآداب
اسررم و رسررم و پررک و پرر زی داریررم
نتنرررد هررریچ کسرررم چررر ن و چررررا
(همان)82-55 :

انتقاد از تبعیض و تشویق به اعتراض :رسیدن بره حاکمیرت طبقره کرارشر و در نهایرت «جامعره
بیطبقه» از م ض اات اصیی اااران س سیالیست است و افرااته نیز در همین راستا با ااترراض،
تبعیب میان خان /ارباب و دهاتیان (راایای روستایی) را جایز نمیداند و رایرت را بره ااترراض و
احقاق حق خ د در برابر ارباب تش یق میکند (همان .)52 ،58، 2:
چرره ترر فیر داری ت ر بررا خرران ،دهرراتی
چرا او چنان مست ای است و اشررت
چرا هرچه رنج اسرت و غرم ،قسرمت تر

چه فررق اسرت برین تر و آن ،دهراتی؟
چرررا ترر چنررین زار و نرراالن ،دهرراتی؟
چررررا شرررنج سرررهمیه خررران ،دهررراتی؟
(همان)52 :

انتقاد از فقر و گرانی و احتکار :فقرر و بیتراری و شرانری نیرز م ضر ع مر رد ااترراض انقالبیر ن
س سیالیست ب دهاست و آنان با زیرکی این آسیب اجتماای را به نکع پیشبرد اهداف حزبری خر د
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برای ا راندن ت دهها اعار خ د میساختند .افرااته ،خ د فقرر را چشریده و بیتراری و شرانری را
تجربه کرده ب د .او در اعر فتاهه «پالت ی چهارده ساله» (همان )81 :که آن را در نخستین کنگرره
ن یسندشان هم خ اند ،به فقر و تهیدستی خ د نیز اااره میکند و در اعر دیگرری ضرمن ااراره
به فقر رنجبران و خ دش ،یتی از م جبات پی ستن به حزب ت ده را ،حمایت آن حرزب از فقررا
و رنجبران رکر میکند:
من بیچاره کره در واقرع یرک رنجبرر
حزب ت ده که حمایت کند از کارشران
میررل دار بش ر وارد آن حررزب اررما

با همه ج ش و جال ک فرت نردار بخر ر
پس صالو است که وارد بش چ ن دشران
در صررر روارررنکتران ولررری ،امرررا ،امرررا
(همان)51 :

سالهای نخست حض ر افرااته در حزب ت ده مصرادف برا جنرگ جهرانی دو و اارغال ایرران
ت سط متکقین ب د که از پیامدهای آن شرانی و کمیابی اجناس م رد نیاز مررد و احتترار تراجران و
سرمایهداران س دج و تالمیل رنجهای بسیار بر طبقات فرودست جامعه ب د .افراارته در ارعر زیرر
البته فقط به اامالن داخیی این درد و رنجها (تاجران و سرمایهداران مالتتر) ااتراض میکند:
خ است خرردا هست که من تاجررر

بیل و ک پرن ،چرر و اتررر میخرررر

هررر ت منی چنررد ت مررن میبرر
سرررکره پهنررراور مرررن رنرررگرنرررگ
خانررره خریرررد ده و بررراژ قشرررنگ
(همان )11-11 :

دفاع از محرومان ،رنجبران ،کارگران و دهقانان :افرااته به خاطر زندشی پرفرازونشیب خ د
با طبقات مختی جامعه و اغلهای ش ناش ن آانا ب د و در ت صی زندشی مررد خرردهپرا،
دهقانان ،کرارشران و تیپهرای اداری و برازاری ت فیرق داارت بنرابراین ،دردفراع از حقر ق
کارشران و دهقانان و ت صی وضعیت زندشی آنان کامیاب ب د (نک .همان )11 :و نیز:
رنجربررررا زحمت و کار از تررر ست

مکتخرر ری میبررردت مررزد دسرررت

ساکررت آسرر ده نباید نشرسررت
ترررا کررره اررر د کرررار جهررران برمرررراد
رنجبرررررران همرررررهجرررررا اتالررررراد
(همان)82 :

بشرررتنی ای قیرررم ،ای دسرررت اشرررر
ایرررن اعاریسرررت کررره داد  ،هسرررتم

پیچررری از خررردمت مالرومررران سرررر
روی ایرررن قررر ل اررررف ترررا آخرررر
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بسررررتها پشررررت چینگررررر سررررنگر
(همان)12 :

 -4جدول فراوانی واژههای پرکاربرد با بار سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبی

کارشر  /کارشران
رنجبر  /رنجبران
فعیه
دهقان
کار
مرد
رنج
زحمتت  /زحمتتشان
زارع
چت
داس
خیق
برزشر
رفیق
دسترنج
ستمت
ت ده
میت
امیه
مالرو
مکتخ ر /مکتخ ران

اله تی

افرااته

558
22
55
23
82
1
32
18
52
58
82
11
1
85
8
51
83
-

81
55
5
1
51
5
8
5
1
5
1
1
1
8
2
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 -1-4تحلیل دادههای جدول

از منظر تالییل سبکاناسی ،تترار واژشان در یک متن مهم است .در جدول براال  85واژه کره
در اعر دو ااار م رد بالث فراوانی کاربرد دااتهاند ،اسرتخراج شردیدهاسرت .ایرن واژشران در
زمینه اعری اااران یاداده دارای مکه و پیامی متناسب با مرا حزبی آنهاست و هریک در
ح زه ادبیات سیاسی س سیالیستی معنایی خاص دارد .برابر ایرن جردول ،در ارعراله تی 118
بار و در اعر افرااته  51بار این واژشان به کار رفتهاند .در اعر هر دو ااار «کارشر /کرارشران»
بیشترین کاربرد را دااته (اله تی  558و افراارته 81بار این واژه را برهکار بردهاسرت) کره ایرن
فراوانی ت جه این اااران را بره یتری از بنمایرههای اندیشره س سیالیسرتی یعنری سرتای و
حاکمیت طبقه کارشر ،نشان میدهد .پس از آن دهقان و فعیه و رنجبر که هر سره واژه مربر ط
به ح زه کارشری و دهقانیاند ،بیشترین کاربرد را دارند که نشانگر جایگاه دهقانران و کرارشران
(زحمتتشان) در نگاه حزبی این اااران است .نتته دیگری که از این جردول حاصرل میار د
این است که ش ناش نیر واژشان با بارر س سیالیستی ،در اعر اله تی با  52م رد از  85مر رد و در
اعرافرااته با  51م رد از  85م رد ،بسیار چشمگیر است .از میران ایرن ارااران ،الهر تی بره
خاطر حض ر در ا روی و اض یت در حزب کم نیست و کان ن ن یسندشان آن کش ر و تجربره
زیسررتهای کرره از نظررا س سیالیسررتی دارد ،بسرریار شسررتردهتر از افرااررته از واژش ران بررا بررارر
س سیالیستی در اعر استکاده کردهاست.
 -5نتیجهگیری

همزمان با انقالب مشروطه و انقالب 5552در ا روی ،احزابری برا شرای هرای س سیالیسرتی در
ایران اتل شرفت .برخی اااران و ن یسندشان ایرانری همچر ن اب القاسرم الهر تی و مالمردایی
افرااته نیز که اهداف و اعارهای س سیالیسم را م افق مطالبات اجتمراای و فرهنگری و سیاسری
خ د میدیدند ،به این احزاب تمایل نشان دادند و بعضاً به اض یت یتی از ایرن احرزاب درآمدنرد؛
این اااران به تال الت اجتماای و خ استههای مرد که امردتاً برر احقراق حقر ق فرودسرتان و
ادالت اجتماای و نقد استبداد داخیی و نکری سررمایهداری وتالقرق جامعرهشرایی متمرکرز بر د،
ت جه نشان دادهاند .براساس بررسی و تالییل انجا اده در این مقاله ،میزان طرو ایرن مضرامین و
م ض اات در اعر دو ااار حزبی م رد بالث هرچند یتسان نیست اما قابلت جره اسرت .برر ایرن
اساس ت جه به م ض ااتی مانند دفاع از حق ق کارشر و دهقان در ارعر الهر تی بسرامد بسریاری
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باالیی دارد و در اعر افرااته نیز انتقاد از اختالف طبقاتی و نکی نظا ارباب و رایتری و تبعریب،
چشمگیر است .ایجاد حزب ت ده و نک ر پنهان و آاتار سران حزب کم نیست ار روی در ارکران
و هدایت این حزب در دهه بیست خ رایدی ،م جرب جردایی برخری از شرونردشان بره احرزاب
س سیالیستی اد و از اواخر دهه چهل تا انقالب اسالمی ،تالت ترأثیر انقالبهرای س سیالیسرتی
ن ظه ر در چین ،کره و آمریتای التین ،احزاب س سیالیستی جدیدی در ایران ارتل شرفرت کره
هرچند با نظا ا روی متکاوت ب دند ولی تأثیر و نک ر حزب ت ده بر آنها غیر قابل انتار است.
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