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 الیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسییهای سوسبررسی و تحلیل اندیشه
 

 *1 دکتر منوچهر جوکار

 2زادهپروین گلیدکتر 

 3 فاطمه روان

 

 4/51/5189تاریخ پذیرش:     51/2/5189تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
ویرهه ارااران را برا و بره ای به روی مررد  ششر د( و پیامدهای آن درهای تازه5821) ایران هانقالب مشروط

م ض اات اجتماای و فرهنگی جدیدی همچ ن دردهرا و مشرتالت مررد  م اجره کررد کره پری  از آن از 
هرای ها و انقرالبشیری احزاب چپگرا و وق ع جنب اد. پس از مشروطه، اتلهای اعر امرده نمیاول یت

ترزاری  هبیستم میالدی نخست در روسی هسد ها که ازهای سیاسی برآمده از این انقالبس سیالیستی و نظا 
ها و سپس دیگر نقاط جهان رخ داد، بر بخشی از ادبیات ایران تأثیر شذاات؛ بعرالوه، ارعارهای س سیالیسرت

ها و نیازهای بعضی از روارنکتران و کنشرگران اجتمراای و فرهنگری ایرران، ازجمیره ن یسرندشان و با آرمان
 یرا اضر یت در این اساس، شروهی از اااران از مشروطه به این س  برا شررای بر  ب د. اااران، مطابق افتاده

داری بره احزاب چپ، با رویتردی س سیالیستی به اوضاع کش ر ت جه نشان دادند و برا مظراهر نظرا  سررمایه
دیشره است. در این مقاله ضمن اااره بره انها در اعر آنان بازتاب بسیاری دااتهمبارزه پرداختند. این اندیشه

ها و مکراهیم را برا رکرر های ورود آن به ایران، بازتاب ایرن اندیشرهو اص ل و مکاهیم س سیالیسم و سرچشمه
ایرم. بررسی کررده -انداض  حزب س سیالیستی ب ده ماًااارانی که رس-ا اهدی در اعر اله تی و افرااته  

مهمترین م ضر ااتی اسرت  غیره دهقانان وطبقاتی، برابری حق ق، دفاع ازحق ق کارشران و  هااتراض به فاصی
 .اندکه این شروه با به کارشیری واژشان خاص اااران س سیالیست، در اعر خ د وارد کرده

 

 .س سیالیسم، اااران حزبی فارسی، اله تی، افرااته واژگان کلیدی:
 

  m.joukar@scu.ac.ir * )ن یسنده مسئ ل( اهید چمران اه ازدانشگاه زبان و ادبیات فارسی  یاردانش. 8 و5
 

 اهید چمران اه از زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ج ی دکتریدانش. 3
 

  

 1، شماره ایپپی   9911بهار و اتبستان  ، اول ، دورهپنجم  سال
 

 11-33صفحات          مقاله: پژوهشینوع 
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 مقدمه -1
ثیر خرر د أای، ادبیررات را نیررز زیرترررویرردادهای اجتمرراای، سیاسرری و فرهنگرری در هررر دوره

یازهرای ، نگاه به جامعه و انسان و روابط و ن(5821)انقالب مشروطه  نیزدهد؛ در ایران قرارمی

مت سط جامعه بر یهه روارنکتران  هاو را تغییرداد وشکتمانی تازه نسبت به قبل در میان طبق

اتل شرفت که برخی از اااران اصر، در ایجاد یا رواج آن نق  دااتند و در مر اردی ایرن 

 اصیی اعراان اد. همایشکتمان تازه درون

های ترازه نظیرر ی اندیشرهخ اهان برا طررو و پیگیررمشروطه این اااران همچ ن دیگر

از زنردشی اجتمراای و سیاسری  در مسریری ترازه غیره، دوستی، برابری وخ اهی، وطنقان ن

مسرتقیم انقرالب سیاسری،  هترین نتیجقاطع»خ د شا  نهادند؛ ش اینته به ق ل ویگت ر ه ش  

سیاسری البته به شمران مرا تالر الت اجتمراای و  ؛(15: 5321 )روزبره، «یک انقالب ادبی است

حرال کره ای متقابل دارنرد، یعنری در ارینجامعه با تال الت ادبی و فرهنگی و هنری رابطه

ب د. بره  هریک ممتن است م جب یا ایت ایجاد دیگری اده بااد، خ د معی ل آن نیز ت اند

ای های سیاسی و اجتماای در اعر معاصر حال و ه ای ترازهاندیشه هحض ر شسترد هر روی،

ورود سیاسری و اجتمراای و  های نر خ  مهمی از این اعر ظرف بیان اندیشهبه آن داد و ب

به دنبال این رویتررد، برا تشرتیل احرزاب و های طبقات فرودست جامعه اد. شاه آرمانتجیی

هرای جامعره از یرک سر ، و همخر انی پارلمانی و تن ع مطب اات و رارد آشاهی استقرار نظا 

این احرزاب از سر ی دیگرر،  هشرا با اص ل مندرج درمرامنامههای شروهی از اااران جامعآرمان

م جب اد آنها ترجیح دهند به ان ان یک کنشگر اجتماای و فرهنگی، مطالبات آرمرانی خر د 

هایی چ ن، کرارشر، را با اض یت در این احزاب دنبال کنند. در این دوره، برای نخستین بار واژه

در معنرای غیرره  حرزب، رایرت، تر ده، مررد ، خیرق و دار،دهقان، فعیه، رنجبر، چپ، سرمایه

اصطالحی با بار س سیالیستی در اعر فارسی به کار برده اد. ما در این مقاله به جهرت تنگری 

کنیم کره را بررسری مری -مالمردایی افراارته اب القاسم الهر تی و - مجال، تنها اعر دو ااار

انرد؛ با شرای  س سیالیسرتی بر ده حزبیاان اض  رسمیاااری کم در روزشاری از امردست

های سیاسری شیری اندیشهاناسی تاریخی و روند اتلپرداختن به این م ض ع از حیث جامعه

   در اعر فارسی اهمیت بسزایی دارد.
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 پژوهش هپیشین -1-1

است، اما الز  دانسرتیم کره حاضر منتشر نشده هبرابر جستج ی ما پهوهشی مستقل و مشابه مقال

هایی از م ضر ع ایرن هایی که کمابی  با بخ نامهها و مقاالت و پایانتصری از کتابشزارش مخ

ای تالرت در مقالره (5325) مالمرد خراکپ ر پر ر ومالمد مهدیه نماییم. ئمقاله مرتبط هستند، ارا

ضرمن تعریر  ، «ارناختی ادبیرات کرارشریمالت ا و مبانی جمال میی برأسرود زندشی، ت»ان ان 

انرد. پرداختره 38مرردادتا  ش نه اعراین هماندمغک ل اناسانه وزیبا هایا به جنبهاعرکارشری، تنه

بازتاب رئالیسم س سالیسرتی در »ای با ان ان مقاله در( 5358) آبادیپ ر و سمیه ن شمرتضی رزاق

های انرد و بره رئالیسرم س سیالیسرتی و نم نره، مکصالً به انصر رئالیسرم پرداخته«ااعار اله تی

ارعرکارشری  ههرایی نیرز کره در زمینرها و کتابنامهاند. از پایانی آن اااره مختصری کردهاعر

 های زیر قابل رکراند: اند، پهوه هایی از م ض ع ما مرتبطیا با بخ  نگارش یافته

تالییرل ادبیرات منظر   اراد خ د با ان ان کاراناسی هنامدر پایان( 5321) حسننسرین زاده 
 38مررداد  82ک دتای  ت ده تا به تالییل اعر کارشری از تأسیس حزب ،5338 تا 5382ازکارشری 

کاراناسری ارارد خر د برا انر ان  هنامرپایران در، (5322) حسنی ارانیحامد ارباباست. پرداخته

از  اسرت.به بررسی شذرای ان اع اعر سیاسی پرداخته ،بررسی اعرسیاسی معاصر از نیما تا انقالب

تراری  مختصرر احرزاب در  (5322)کررد: مالمردتقی بهرار  نیز باید از م ارد زیر یراد هامیان کتاب
( 5322)کردکنی شیری احزاب در ایران پرداخته و مالمدرضا ارکیعیبه تاری  اتل ،سیاسی ایران

 (5322) (امس لنگررودیشیالنی)ج اهریو  ادوار اعر فارسی از مشروطیت تا سق ط سیطنت در

 اند.های اعر سیاسی برخی اااران این دوره پرداختهبه مالت ا و زمینه،  تاری  تالیییی اعرن در

 

 سوسیالیسم هنگاهی به تاریخچ -2

 پیدایش سوسیالیسم در جهان -2-1

اقتصرادی اسرت کره در آن دولرت از راه  -خر د، نظرامی سیاسری هس سیالیسم به معنای ساد

کند یا مالرک قران نی آن د را کنترل میتر ابزارهای اساسی ت لیریزی یا به اتیی مستقیمبرنامه

میل فییس ف انگییسی رسماً خر د را س سیالیسرت نامیرد. از  جان است ارت  52در قرن  است.

هرای خر د را در آلمران آنته ایده فییس ف آلمانی بعد از( 5223-5252)دیگرس ی کارل مارکس 

ت و در آنجرا بره فعالیرت مطرو کرد و از طرف حت مت با مالدودیت روبرو اد، به انگییس رفر

مارکس  (.821: 5311، )آا ری ا دپرداخت. او مؤسس س سیالیسم ن ین در انگییس اناخته می
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منتشر ساخت و با انتشار این رساله ب د کره  س سیالیسم چیست؟ای با نا  رساله5215در سال 

انگیرس  اصطالو س سیالیسم معروف و مشه ر شردید. او به همراه دوست و همکترش فردری 

 ،کتراب ایرن لی  کررد. درأبراره تر و آثار دیگرری در ایرن مانیکست کم نیست (5251 – 5282)

)ایمری(  حقیقری س سیالیسرم و )انتقرادی( تخییی س سیالیسم جمیه از ان اای به س سیالیسم

مرارکس و  هو اساسراً فعالیرت امرد (11-12: 5321مرارکس و انگیرس،  .کن) استبندی ادهتقسیم

انگیس در تبیین این اندیشه، ک ا  برای تبدیل س سیالیسم تخییی بره س سیالیسرم ایمری 

کنرد و . انگیس جای دیگر نیرز از س سیالیسرم ایمری دفراع می(325: 5322 ی ،)سردی استب ده

نامرد کره نبایرد بره انر ان نگار می فاضیه هسیم ن، ف ریه و اوئن را سه مدینکسانی چ ن سن

، چراکره بره (355: 5325 مییز،)رایرت قیمداد ار ند مرد ( همنافع پرولتاریا )ت دنمایندشان حافظ 

آلیسرتی اسرت این متکتران بیشتر س سیالیسم تخییی و ایده هج یانهای برابریشمان او اندیشه

هرای س سیالیسرتی ثیر این دو اخصیت بر اندیشهأروی، تهرالیسم ایمی و حقیقی. بهیتا س س

( 5581-5222) ان تا به امروز همچنان باقی است. در روسریه نیرز لنرینو سپس کم نیستی جه

های کارشر و متالرد را ن ات و با تتیه بر ت دهچه باید کرد؟کتاب  های مارکس،متأثر از اندیشه

داری حراکم انر ان ساختن آنان با دهقانان، تشتیل حزب را راه نیل به پیروزی بر نظا  سرمایه

های مبارزه و تبعید و زندان درپی اثبات ایرن اندیشره ب دنرد کره سالکرد. او و همکتران  در 

داری است و آمادشی پذیرش یک نظا  س سیالیستی را دارد و تتامیی سرمایه هروسیه در مرحی

هرای اظریم دهقرانی و کرارشری، ترزار های نخست جنگ جهانی اول ا رشسرانجا  در سال

 5552حت مت س سیالیستی جهان با انقالب اکتبرر روسیه را مجب ر به استعکا کرد و نخستین 

از این پس کش رهای دیگری بر یهه در آسریا (. 312و  313: 5322ی ، )سدی در روسیه تشتیل اد

و آمریتای التین با تأثیرپذیری از انقالب س سیالیستی روسیه و نظا  حاکم بر آن به مبارزه برا 

سالیستی اقدا  کردنرد و برخری کشر رهای های حاکم برخاستند و به تشتیل حت مت س نظا 

 های سیاسی و نظامی و اقتصرادی پرس از جنرگ دو  جهرانیبندیبی ک هاروپایی نیز در نتیج

 کش رهای س سیالیستی پی ستند. هوشاه از راه مبارزات حزبی به جرش

 

 گذری بر سیرپیدایش سوسیالیسم در ایران -2-2

همزمران برا نکر ر  هرای چرپ(سیالیسرتی )جنب های س نخستین تماس ایرانیان برا اندیشره

ازیمرت  هاتل شرفرت؛ نقطرجنب  مشروطیت  ههای ن خ اهی متأثر از غرب در آستاناندیشه
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های ایرران جنگ ههایی از ایران در نتیجشرایی نیز قکقاز ب د. به دنبال جدا ادن بخ این چپ

قکقراز و آرربایجران مهراجرت  و روس و اوضاع نابسامان اقتصادی کش ر، ایرانیران بسریاری بره

شتری از ایرران دنبال کش  نکت در قکقاز و نیاز به کارشران ارزان، جمعیت بیسپس به کردند و

ت جره ایرانیران درپی این تال الت به جهت تعداد قابل .(528ترا :وری، بی)پیشه به آن ن احی رفتند

و اارتراکات تراریخی و دینری و مهاجر و نیز روابط خاص مررد  قکقراز و بادک بره برا ایرانیران 

جمعیت سیاسی کش ر مقیم بر آن اد تا بررای جرذب ایرن مهراجران  فرهنگی و زبانی با آنان،

ها بررای حاکمرانر روسر در آن سرال اان با مردمان آن ن احی اندیشه کنرد.ایرانی و پی ستگی

ان حرزب س سریال قکقاز جذب و همراه نم دن ایرانیان آنقدر اهمیت یافت که تعدادی از رهبر

دم کرات قکقاز، سازمان جدیدی را جهت سازماندهی و ایجاد ارتباط سازمانی میران ایرانیران و 

ایران در قکقراز  س سیالیستی حزب نخستین اینگ نه و (23: 5322 ت،ی)آدم این حزب آغاز کردند

ارهر براک   در 5823حزب س سیال دم کراتیرک )اجتمراای ن ارامی ن( ایرران در اواخرر با نا 

نریمان نریمان  ب د. حزب با تأسیس بااگاهی بره نرا   هتأسیس اد؛ رهبری این حزب بر اهد

 )آبراهامیران،ن مهراجر اراغل در براک  متمرکرز کررد های  را در قبال کرارشرا، فعالیت«همت»

واسرطی میران کرارشران ایرران و حرزب  هدرواقع این باارگاه )حرزب همرت(، حیقر (.22:5322

رفت که نخستین حرزب رسرمی و سیاسری ایرانیران نیرز کرات روس به امار میس سیال دم 

هرای س سریال دمر کرات در جریران . از این پس ایده(15:5321 چی،)مدیراانه ا دمالس ب می

هرای انقالب مشروطه وارد ارصه سیاست ایران اد و نق  بسیار مهمی را در جریان آارکتگی

 بازی کرد. در سال اول فرتح تهرران های پس از انقالبانقالب مشروطه، جنگ داخیی و مناقشه

: یتی انقالبی و دیگرری ااتردالی و در همران سرال، بعرد از ، در ایران دو حزب پیدا اد(5522)

رسرمی اردند. حرزب دمر کرات « ااتدالی ن»و « دم کرات» هایششای  مجیس دو ، به اسم

رفرت کره در ایران بره ارمار می زل دم کرات باک  یا حزب همت قکقاای از حزب س سیاااخه

میرزا اسرتندری از رهبرران زاده و سییمانآن در تبریز پاشرفت. سیدحسن تقی هترین ااخمهم

این حزب ب دند. در مقابل حزب دم کرات، حزب ااتدالی ن ب د کره تراری  دقیرق تأسریس آن 

دار مشخص نیست، اما هدف اصیی حزب بیشتر تتذیب سیاسرت حرزب دمر کرات بر د. سرپه

آبراهامیران،  .کن) تنتابنی، سیدابداهلل بهبهانی و سیدمالمد طباطبایی از ااضای این حزب ب دند

احزاب س سیالیستی در ایران، بره دنبرال پیرروزی  ها و. رویترد مثبت به اندیشه(22-25: 5322

 در ا روی و استقرار نظا  س سیالیستی در این کشر ر همسرایه 5552/5851انقالب بیش یتی 
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داری انگیریس و سرپس امریترا، نرزد برخری تاب بیشتری شرفت و در رقابت با نظا  سررمایها

منتقدانر استبداد داخیی و مخالکانر دخالت بیگانه، م قعیت مناسبی پیدا کرد امرا ایرن رویتررد 

قالب حزب آزاد در فضای دوران پهی ی اول امتان فعالیرت در داخرل کشر ر  ط ر آاتار و دربه

و پس از استعکای اجباری رضاااه، فضای خکقان حاکم اتسته ارد و  5382ری ر نیافت. دراه

سیاستمدارانر اصر مشروطه از تبعیرد  هشردید و بازماند در پی آن مطب اات از بند سانس ر آزاد

هرای تر از زندان رهایی یافتنرد و برا تشرتیل احرزاب سیاسری، اتالادیرهو فعاالنر سیاسی ج ان

همره م جرب رارد ایرنکی و انتشار روزنامه فعالیت خ د را آغاز کردند. های صن، تشتلکارشری

مبرانی نظرری و اصر ل برخری از  که برای نخستین بار روزافزون ادبیات آزاد در ایران اد، به ط ری

شرایری انتقرادی و رئالیسرم س سیالیسرتی مطررو و یعنی واقع های ادبی با جانبداری طبقاتی،متتب

هرای دار اندیشرهتشرتیل و داایره 5382سرالحرزب تر ده در » ن فضایی،در چنی تبییغ شردید.

تنهرا حزبری بر د کره وراندسرات راد کررد و در آن س سیالیستی در ایران اد. این حزب به

تالش بررای  (.321همان: )« ری منسجم و سازمانی فرا شیر دااتسیاستی قاطع و روان، ساختا

باارث  که از اعارهای اصیی حزب ت ده ب د، ،طبقهدفاع از حق ق مالرومان و ساختن جامعه بی

حرزب شردیرد. از جذب بسیاری از روانکتران و از جمیه اااران و ن یسندشان آن اصر بره این

دیگر س ی، تقسیم و الالاق بیشتر کش رهای جهان به دو بی ک ارق )اردوشاه س سیالیست بره 

برری آمریترا( بره نکر ر وشسرترش رهبری ا روی( و بی ک غرب )اردوشاه امپریالیسرت بره ره

نیافته کمک بسیار کرد و با تشتیل احرزاب های س سیالیستی ب یهه در کش رهای ت سعهاندیشه

های س سیالیستی در اررق آسریا و امریترای الترین بره شرای متمایل به ا روی، انقالبچپ

س سیالیسرتی در  هایمندان به اندیشرهوق ع پی ست. درپی این تال الت، نگاه شروهی از االقه

-5315هرای سرال هها نیز معط ف اد و در فاصیایران )االوه بر ا روی( به س ی این جنب 

وج د آمدند. پرس از ه ( بغیره شرا )نظیر سازمان فداییان، پیتار وچریتی چپ هایسازمان5311

 تر ده و سررخ ردشی نسربی از کم نیسرم هرای حرزبمیی و اتست ههای پیایی جبهناکامی

ش ارا و مائ ، شروهی از ج انان روانکتر متمایرل ی، پیروزی انقالبی نی نظیر کاسترو و چها رو

هرای چریتری آمریترای های ن ظه ر مائ ییسم در چین و جنب به س سیالیست را به جنب 

هرای چپگررا، مسرتقیم و احرزاب و جنرب  هتر ان شکرت همرمنرد کررد، امرا میالتین االقه

 .(531: 5322بهروز،  .کن) هان، زیر نک ر حزب ت ده ب دندغیرمستقیم و آاتار یا پن
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 های سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبیاندیشه -3

س سیالیستی تاحدودی ریشه در سنتر آرمانخ اهی و رهن الهر تی  هااید بت ان شکت اندیش

ر ط س سیالیسم به معنی حزبری آن در ایرران بره روی،هر  ولی به ش ی دارد؛اااران فارسی

ای از طررف ل حانهبینیر سرادهط رخاص، با خر شمیان اااران و ن یسندشان ما به کل و در

ناای از ناآانایی آنها با مکاهیم س سالیستیر برآمرده ت اند میاست که شروندشان همراه ب ده

کمتر  شکت جز سران حزب ت ده، در ایران، . همچنین بایدبااداز فیسکه و سیاست و اقتصاد 

س سیالیسم ایمی م رد نظر مارکس و انگیس آانا ب د و طبیعتراً ایرن ناآارنایی در  کسی با

پرداختنرد، بیشرتر یالیسرتی میهرای س سکار اااران که بیشرتر بره تبییرغ مررا  و آرمران

بینی و امیرد و بره شمران مرا در همه کسانی همچ ن اله تی ابتدا با خر شبا این .استب ده

ل حانه، برا ید به حزب وفادار ماندند و کسانی چ ن افرااته، سادهاواخر امر از سر ناچاری اا

 بینی و صداقت و امید به حزب دل بستند!خ ش

 
 ابوالقاسم الهوتی  -3-1

 الهوتی و شعر حزبی -3-1-1

پیشه، ااارانقالبی، در کرمانشراه و نگار، نظامی، سیاستروزنامه (5331 -5811)اب القاسم اله تی

تره از شذراند ترا آندرآمد به دنیا آمد. او تا مدتی درکس ت روحانیان روزشار میای کمدر خان اده

مرتترب خاطر قتیی کره  به 5853این شروه برید و در ژاندارمری استخدا  اد. اله تی در سال 

، به خانقین شریخت و از آنجا به حیب و م صل و استانب ل رفت و مدتی بعد از ورود بره ب داده

به اض یت حرزب  5322و در ح الی سال  (555:5358)وکییری،  ا س سیالیسم آانا اداستانب ل ب

ا راری را در  ،کم نیست ایران درآمد و با شروهی از همکتران  در مقابیه برا اسرتبداد حراکم

تالت تعقیب دولت ایران به قکقاز شریخت. در آنجا بری  از  تبریز سامان داد که سرک ب اد و

ردید و پس از یادشیری زبران روسری در مسرت  مقریم ارد. الهر تی پی  با کم نیسم آانا ش

شیری ایرن سپس به ان ان اض  اراد حزب کم نیست ا روی به تاجیتستان رفت و در اتل

مرد  تاجیتسرتان در هکتمرین  هبه ان ان نمایند 5351آنجا که در سال  جمه ری مؤثر ب د، تا

های حض ر در ی در سالو .(551-553)همان:  کرد المییی کم نیسم در پاریس ارکتبین هکنگر

کران ن  ش رکی درا روی به مقا  وزارت فرهنرگ جمهر ری تاجیتسرتان و معاونرت ماکسریم

آمد و ب یهه نزد تاجیتان ااتبار سیاسی و ادبری و فرهنگری بسریار  ن یسندشان ا روی نیز نایل
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شرذار و مرروج او بر د، پایه های انقالبی و اجتماای کره تعهردات حزبرییافت و در کنار فعالیت

رمق زبان و ادب فارسری جانی دوباره به کالبد بی اصالحات تازه در ادبیات تاجیتستان شردید و

های آخر امرر را در فقرر نسربی بره در آن سرزمین بخشید. بعد از مرگ استالین، اله تی سال

 درشذات و 5331روردینف 81برد و ناچار اد از تاجیتستان به مست  نقل متان کند. او در  سر

تر ان در نظرر شرفرت، یرک ارااری را می هدر مست  به خاک سپرده اد. برای اله تی دو دور

بره بعرد کره  5322دو  از  هصر فیانه دارد و دور که ااعار او رنگ مذهبی و 5322دوره تا سال 

ثیر افترار أتر است. وی زیرشرایانه یافتهب ی کامالً چپوهای س سیالیستی، رنگثر از شرای أمت

س سیالیستی و تندترین شرای  آن، یعنی بیش یک است، به همرین جهرت در اارعار او حتری 

)سرپانی ،  ار درنجبر و سرتای  فعیره و دهقران دیرده می هقبل از فرار به ا روی، دفاع از طبق

دانسرت.  هرای ایرانری بر یهه در ارعرت ان واضع شکتمران مارکسیسرتاله تی را می (.1: 5321

به کارشرفرت و از « پرولتر»جای را برای نخستین بار در پارسی به« رنجبر» هته کیماش آنهنم ن

ای برای دیردن نم نره (.825: 5358)وکییی،  ن پا رواجی مالدود یافت همجرای او ب د که این کیم

اله تی بنا به م قعیتی که در حزب کم نیسرت ار روی (. 511: 5312 اله تی،. کن) از این کاربرد

کم نیسرت بر د؛ بنرابراین -ات، م ظ  به سرودن اعر حزبری و تبییرغ مررا  س سیالیسرتدا

سنج  با ارعرهای  در و ناهم ار اعرهای مسیتی او در م ارد بسیاری، اعاری و شاه سست و

 دارند. ص و امق کمتری خی یزدی، مسیتی فرخی

 

 های سوسیالیستی در شعر الهوتیدرون مایه عناصر و -3-1-2

الهر تی پری  از آارنایی برا س سیالیسرم و پی سرتن بره حرزب  :دهقان و فعلهه از تجلیل

ادن نگاه  به حقر ق ایرن طبقرات کم نیست، مدافع تهیدستان است، اما در روزشار حزبی

شیرد؛ بدین جهت دهقان و فعیه )از مهمترین طبقرات مر رد ت جره ب یی حزبی میونیز رنگ

او حضر ری پررنرگ دارنرد. او در  هدر ارعر و اندیشرو دفاع از حق ق آنران  ها(س سیالیست

تبیین نق  طبقات اجتماای معتقد است که تنها فعیه و دهقان هسرتند کره بره فترر سر د 

ها کارکرد اجتماای دارند؛ روان اسرت کره ایرن فردی خ د نیستند و به تعبیر س سیالیست

 مرا  س سیالیستی اوست: فایده از نق  اجتماای افراد، برآمده از بردااتر اقتصادیر کار/
 

 ها در جستج ی حق به هر در سرزد سال

 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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 دویردهر که را دید  ، برای نکع اخصری مری

 

د و تر ز پشت پا جز فعیه و دهقان به خشک  
(21: 5312 تی، )اله  

 بره نظرر ، امراکنردمی یاد« کارشر»اله تی چنانته نشان خ اهیم داد در اعرهای زیادی از 

 رسد مانند فرخی فعیه را نیز نه در معنی اَمَیه کره بره معنری کرارشر، یعنری کسری کره درمی

از ایرن کیمره این معنایی ترازه  است وبرده کاربه کند،می کارخانه یا کارشاهی برای کارفرما کار

ست؛ بنابراین برای فعیه هم نقشری همسران دهقران همس  هانظر س سیالیست با کارکرد م رد

روسریه ب دنرد، 5552شران اصیی انقالب س سیالیستی متص ر است و این دو شروه را که مطالبه

 (.12و 11همان: نک. ) کندشری میتش یق به مطالبه ستاید و آنان را در ج امع دیگر نیزمی

 

پترک، یتری از نمادهرای  الهر تی برا سرتای  از نشرانر داس و چتر / :پته  داس و چکش/

ای دیگرر از دهقانران داند، به ش نهمی« زحمتت  هت د»س سیالیست و کم نیست، که آن را نماد 

و به تعبیرر خر دش -« طبقهبی هجامع»ساختن  هکند و این دو ابزار را وسییو کارشران تمجید می

، بررای 5552س سالیسرتیاینتره برا پیرروزی انقرالب  امارد؛ ش می -«صن االم بی» در اعر زیر

 دهقانران/ هدیگر نقاط جهان، داس نمادی از طبق های کم نیست و سپس احزاب کم نیستروس

نهرادن ایرن  کنار هرم اد و درکارشران صنعتی مالس ب می هپتک نماد طبق کشاورزان و چت /

آمرد. حسراب می انقالبی س سیالیسرتی بره هاتالاد این دو طبقه در جامع دو ابزار ت لید، نمادی از

س سیالیسرتی از چنران  ه)کارشر( به ان ان ارکان اصیی کار و ت لیرد در یرک جامعر دهقان و فعیه

بینرد اهمیتی برخ ردارند که اله تی ماندشاری این دنیا و پایداری جامعه را در شرور وج د آنهرا می

 جامعه نیست: دار درآنها دیگر نیازی به صن  سرمایه ش ید با ب دنو می

 از وج د فعیه و دهقان چ  این دنیا به پاسرت

 تر ز زحمت نیست لیکپی  ما چیزی مقدس

 مرده باد این االم ظیم و خیانت کاندر اوسرت

 زحمت که آن هک و داس ت درزنده بادا پت

بنیاد هررمنیسررت الز  صررن  دارایرران بررد   

شخیص زحمت داد هرمباید از روی خرد ت  

 بین ا هرم، اغنیرا هرم، بنرده هرم، آزاد هرم

ماضرداد هرو بیصن  االمی بی ن  ازسازد   
(22)همان:   

 ش ید:کند و میسکارش به اتالاد می« اهری هفعی»را با « خیق ستمت  دهاتی»در اعر دیگری 
 خ رهررراکررراخ مکرررت هبرررر ریشررر

 اررهررک کارشرررراری پترررررربا ی
اس را درانرررردازهمررررت کررررن و د   

اسرررراس را برانرررردازایررررن کهنرررره  
(151 و 151)همان:   
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 است، به زبران تعرریب بررخاقانی سروده« ای ان مداین»ای که به وزن اله تی در قصیده

 شیرد چراکه ارت ه دارا و آسرای  اغنیرا درمی ااهان و فرمانروایانر م رد نظر خاقانی خرده

 است و نه اایستگی ااهان:فراهم آمدهمزدوران  رنج دهقانان و کارشران/ هسای
 

 از رنج کشراورز اسرت، آسرای  هرر دارا

 شریردهر برجی، چشمی است که می هدندان

 

بازرشران هاز ک ا  مزدور است، سررمای   

مرراتم مررزدوران، بررر رلررت دهقانرران بررر  
(821)همان:   

 

 انسران و اله تی پس از پی ستن به حزب کم نیست، جهان مدرن و :نحقوق زنا کشف حجاب و

بینرد. او از ایرن منظرر بره های او را از چشم حزب کم نیسرت و مررا  س سیالیسرتی میخ استه

کنرد؛ یتری از آن دفاع می از نگرد وآزادی و تربیت و تساوی حق ق زنان در خان اده و اجتماع می

 داند:اجتماع می هآاتارادن حض ر زن در صالن مصادیق این دفاع، بردااتن حجاب و
 

 بااد که ت  در پرده و خیقری آزادننگ 

 
ارایب بااد که ت  در خ اب و جهانی بیرد   

(53)همان:   

و به آنهرا ( 31: 5521 اله تی،نک. )روی سخن او در این اعرها ام ماً با زنان تاجیک است 

اران فرراهم انقرالب اکتبرر بررای کند که این امتان تنها زیر ل ای نظا  برآمده ازش ازد می

 است: «اکتبر هقدرت سرپنج»اان ناای از اندوزیدی و دان اده و آزا
 

 [...]کز پرده آزادت نم د یابر ق ه نیآفر

 چ ن بنگر که   اکتبر را سرپنجه   قدرت

 

کردی زنده باش ای انقرالب« هرچیز»را « هیچ»   

و چادر از رویت شرفت   دستت کتراب در داد 
(12)همان:   

 

 کنرد وو مرردان، از وضرعیت زنران در ایرران انتقراد می او در راستای برابری حق ق زنان

 خراک ار را خبرند حال آنته زنان درحق برابری خ د با مردان بی معتقد است زنان ایران از

 )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 

(13 :5312)اله تی،   
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و « اصالت فررد»مقابل  در« اصالت جامعه» هاندیش :اتحاد، صلح و برابری هگرایی الزمجامعه

های س سیالیسرتی و مایره دراندیشرهترین بنتقد  منافع جمعی برر منرافع فرردی، اساسری

ها از دل همین اندیشه اسرت کره یتپرارچگی میران شمان س سیالیست کم نیستی است. به

یا مزارع « کیخ زها» مالتیت ااتراکی ابزارهای کار و ت لید نظیر ا د واد میافراد جامعه ایج

 هجامعر»یابرد و های بزرگ صرنعتی تالقرق میها و کارخانهبزرگ ااتراکی متانیزه و کارشاه

شردد؛ درنتیجره، برابرری حقر ق افرراد جامعره فرارژ از نرهاد و زبران در مالقق می« طبقهبی

 ،ا د؛ الهر تی برا دلبسرتگی بره ایرن اندیشرهقتصادی تضمین مییتسان از منابع ا هاستکاد

 خ اند:می فرا همگان را به مشارکت جمعی
 

 دسررررت رفقررررا بگیررررر و برخیررررز

 
 امرررررررداد بترررررررن بررررررررادران را 

(12 و نیز نک. همان: 23)همان:   

 ش ید:در جای دیگر می
 

 در صرررررالن حیرررررات اقتصرررررادی

 فررررررق نرررررهادی و زبرررررانی بررررری

 

مهررررر آنهرررررا کررررره برابرنرررررد برررررا   

هررررم صررررن  و برادرنررررد بررررایررررک  
(535)همان:   

س سیالیسرتی  همتالدادن آحاد جامع هکردن دنیا را درنتیجاله تی در مستزادی بیند، ا ض

در  رنجبرانیم که با راه لنرین/ هت د» دهد:یعنی حزب کم نیست، واده می« راه لنین»و تبعیت از 

او در  (.2-1: 5521 )الهر تی، «ایمانا ادههمه د ایم/کردن دنیا ادهمتالد بهر ا ض همه روی زمین/

برر سرر « وحدت خیق جهران»س سیالیسم و « المیییدوستی ازیز بین»جای دیگراز مالب بیت و

و در ( 31 )همران: دانردمی« تعیریم لنرین»ش یرد و آن را برآمرده از مرا  س سیالیستی سرخن می

و « روز قطرع جردال»آاتی دنیا و اعر ش رکی است از  هکه ترجم ،«انترناسی نال»سرودی به نا  

 (.15 همان: ) زندانترناسی نالیسم جهانی س سیالیسم حرف می

 

اله تی در ارعرهای بسریاری از  :بزرگداشت نظام شورایی و رهبران و شاعران سوسیالیست

جمراهیر  و برقراری نظا  ا رایی و تشرتیل حت مرت اتالراد روسیه5552انقالب س سیالیستی 

فرتح »او انقالب اکتبرر را  (.53و58و1: 5521 اله تی، .کن) استتجییل کرده س سیالیستی ا روی

)همران:  «خر و تراکت ر»و  (55-52 )همران: «ک ه و آیینه» خ اند و در دو اعرمی (1 )همان: «اکتبر

از نظا  ا رایی و ایجاد کیخ زها و مزارع ااتراکی و لنین و حزب او بره بزرشری تمرا  یراد  (58
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سرتاید. او در حزب کم نیست را می (35-32 )همان: «به حزب رهنما»اعری به نا  کند و در می

قبرل از اسرتقرار نظرا   هکس جامعروضعیت ک دکان یتیم و بی« به یتیمان جنگ جهانی»اعرر

را کرس  «لنین و کرار»سنجد و حزب ا رایی را با دوران حاکمیت نظا  ا رایی کم نیست می

 ند:کو کار این یتیمان معرفی می
 است کره برا پیرروزیچارده سال شذاته

 تبرار خ ی  وجای اطکال پدرمرده و بی

 ش نه کسان حزب لنین بااد و کارکس این

 

تاسراشم این کره ا را ادهحاکم یک   

 پی  ما نی سر هر ک چره و ویرانره بر د

ه بر دجایشان متتب و فابریک و کتبخان  
(2)همان:   

به فرزندان  تقدیم کرده، ضرمن تجییرل از ارت ه ایرران  که آن را« میهن من» اله تی در اعر

تاریخی، اظمت ایران را نه از تاج ااهان که از رنج مزدک و فرّ درف  کاویرانی و جر انمردی رسرتم 

ها هرا در ارمار س سیالیسرتبه خاطر پاسداات رنج انسران او در ادامه مزدک را(. 81 )همان: داندمی

و « اریر خ نسررد»رسرد و ارّانری را لیسرت معاصرر ایرران میهرای س سیاداند سپس بره چهرهمی

مهرین » و سرتارخان را« حرامی خیرق» و یارمالمرد را« پیش ای نامی خیق» حیدرخان ام اغیی را

ارالوه برر  .جرا(مرانه) اندنامد که همگی در راه اادی مرد  کش ر خ د اهید ادهمی« هادی مرد 

از اررااران حزبرری و غیرحزبرری بررا مضررامین  اررعرها و سرررودهایی هاینهررا، الهرر تی برره ترجمرر

اسرت: از س سیالیستی و انقالبی پرداخته و ضمن تأثیرپذیری از اعراان، از آنها نیز تجییرل کرده

 ؛ ر.پاتتانیران(21-21 )همران: ؛ پ ارتین(25 )همران: ؛ مایاک فسرتی(25-15 )همران: ماکسیم ش رکی

الهر تی چنرد سررود مهرم  .(23-28 )همران: ؛ ل.آارانین(21 )همران: ؛ تاراس ار چینت (21 )همان:

تررین مهم- شر رکی هروسری آن سررود ه، نسخ«انترناسی نال»جنب  کم نیستی از جمیه سرود 

ل.آاانین و نیز سررود  هسرود« ج انان کم نیست»سرود  و -هاسرود جنب  کم نیستی آن سال

 هنگین برشرداند.ر.پاتتانیان را به فارسی آ هسرود« دانشج یان کم نیست»المییی بین

 

کننردشان در های انقالبترین خ اسرتهیتی از اساسی: اهمیت کار، انتقاد از کارکودکان و بیکاری

اسرت و از همرین « کار»های س سیالیستی، های اجتماای معاصر و ب یهه در انقالببیشتر جنب 

هرای ا منظر اسرت کره ترأمین حقر ق کرارشر وحضر ر او در جامعره از مهمتررین ارعارهای نظ

تالاری  هرر»اند تعری  کار ن اته آید. درمیان می س سیالیستی است که پی سته از آن سخن به

که مستقیم یا غیرمستقیم برای ت لید چیزی انجرا  شیررد کره در زنردشی مردمران مسرتقیم یرا 

کنشری های س سیالیسرتی، ؛ کار در اندیشه(823: 5312ل ی افشار، )جهانشاه «غیرمستقیم به کار آید.



 23   9311بهار و تابستان ، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...های سوسالیستی در شعربررسی و تحلیل اندیشه

 

سرمایه بینجامد با ایرن قیرد  است ت سط انسان در ساااتی معین، که به ت لید کاال یا کسب فایده/

مشرارکت » هت جره بره اندیشر سرمایه نیست. اله تی نیرز برا تنهایی مالک آن کاال/که کنشگر به

 کنرد و بیتراری راسرتای  می ها، کرار رادر نرزد س سیالیسرت« سررمایه -ت لیرد -جمعی درکار

 داند:ارافتی و ن ای ناسزا میمترادف بی
 باید همه جرا قررین ار د زن برا مررد

 سان که بره هرکسری بگر یی بیترارآن

 

 بیتررار دریررن جهرران نمانررد یررک فرررد 

 داررر ی اررررف کنرررد بگریرررد از درد
(31: 5521 )اله تی،  

س سیالیسرتی هریچتس  هکند و معتقد است در جامعراو همگان را به کارجمعی دا ت می

کرار « راه پیروزی بردارمنان»و اساساً جا( )همان خ ردنا  نمی« رایگانبه»و « زحمت ورنجبی»

چراکره مرا همر اره در ( 31: 5312)اله تی،  و کسی حق زندشی دارد که کارکند (15)همان:  است

 و نیرز بره جهرت کرارکرد اقتصرادی و (581)همران:  جنگ دایمی اییه فقر و بیتراری هسرتیم

 است:  حتم مرده کند، درنمی چ ن نقشی ایکا اجتماای، بیتار
 

 ت دانی کره ایرن میرک سررمایه اسرت

 
 کرره بیتررار بررا مرررده همپایرره اسررت 

(552)همان:   

 یهه ک دکانی که ستی با کار ک دکان مخال  است، بهای س سیالیه تی براساس اندیشهال

 کنند:می کار دار )ک الک(مزارع دهقانانر سرمایه ها ودر کارشاه
 

 نران ای در کارشه از بهرسالهدخترا 

 

 کشدای ت انگر ازپی نکع ت  زحمت می

 

ا تر دیردهچهارده ساات به زحمت بل فزون   
(18)همان:   

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

را بررای ک دکران « کار و اغل»، «به یتیمان جنگ جهانی»وج د این انتقاد، در اعری به نا   با

 (.2: 5521 )اله تی، داندمی -کارخانه- و جای آنها را متتب و فابریک« پدر و مادر»مثابه به یتیم

 

هرا و مرزارع ها و کارشاهبرای اله تی که در ار روی برا کارخانره :بزرگداشت کارگران و رنجبران

 رد مر همکهر   تراز اسرت، کرارشر در)کیخ ز( و اصناف و تشتیالت آنان آانا ب ده بزرگ ااتراکی

 کاراست و از آن پس اشر او فعیه و رنجبرر و زحمرتت  هرم برهدااتهد ها کاربرنظر س سیالیست

 کشراورزان و اراغالن در مرزارع ااراره دارد و هرم بره کرارشران و برد، در معنای کیی هم برهمی
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ت ان شکت او نخستین ارااری اسرت ها؛ به سبب همین آانایی میها وکارشاهااغالن درکارخانه

در  اسرت. اوهای کارشران و کشاورزان در اعرش بره فراوانری نمر د یافترهها و ناکامیه کامیابیک

 انگیزد:داران برمیکند و کارشران را به جنگ سرمایهاعرهای  خ د را یک کارشر معرفی می
 

 مررن کررارشر ، کررارشری دیررن مررن اسررت

 شکتم به اروس فتح، کرابین تر  چیسرت؟

 

آیین مرن اسرتدنیا، وطن است و زحمت،    

 شکررت: آشهرری صررن  ت کررابین مررن اسررت
(5312:585)اله تی،  

 تر ان رسریدهای کارشر و رنجبر و اتالاد آنها به هرچیرز مطیر ب میوی معتقد است با دست

آبادی میرک ». او، (11 )همران: خ ردکه بااد در پرت  این اتالاد اتست می و دامن هر( 12)همان: 

در . شرچره (31: 5521 )الهر تی، داندتالش و زحمت رنجبر می هرا نتیج« آسای  ن ع آد »و« االم

براالیی بسرامد  -به تعبیرر خر دش-رنجبر  همکاهیم کارشری و ادبیات طبقکاربرد  ،دی ان اله تی

رنجبرران فارسری  کرارشران/ دارد و به همین سبب باید او را نخستین و بزرشترین ااار رئالیستی

کنرد چراکره او ضاع رنجبران و کارشران ایران را نماینردشی نمیدانست؛ اما اعرهای کارشری او او

دید و چنردان چیز را ازنگاه رئالیسم حزبی حاکمان ا روی میها در ا روی مقیم ب د و همهسال

الهر تی نخسرتین اراار فارسری »ن یسد از اوضاع درون ایران خبر نداات. مالمدایی سپانی  می

کرارشر ایرران، حرال  هکارشر ایران، زیرا او اطالای از وضع طبق هکارشر است، اما نه طبق هزبان طبق

؛ با وج د ایرن دوری، اراار از اوضراع (1-1: 5315) «و روزش، از مبارزات و دستاوردهای  نداات

کرارشران و رنجبرران ایرران نیرز همچر ن  هکند کراش جامعرشاه آرزو میشه ایران غافل نیست و

و در ارعری کرارشران و  (111: 5312)الهر تی،  دار ار ند!ا روی از م هبت نظا  ار رایی برخر ر

 خ اند:دهقانان ایران را به خیزش در مقابل حاکمان فرامی
 

 آور ایرررران نهراسررریمنرررا  های تررر د

 ای کرررارشر نرررامی و دهقررران مبرررارز

 ننگرین هستی مردن به ارف به ب د از

 

اردوی ارررریران نهراسررریم هاز حمیررر   

مسریصر  بشرتابیم بره میردان، نهرایک  

زنررردان نهراسررریمز از دار نترسررریم و    
(588)همان:   

 محمد علی افراشته   -3-2

 افراشته و شعر حزبی -3-2-1

نگار و مبرارز طنزپرداز، روزنامرهن یس، ااارداستان (5332-5822)مالمدایی راد مشه ر به افرااته 

ناش نی چر ن اراشرداطاری، های ش او اغل (.5322 نر و، نک.) رات به دنیا آمد هانقالبی در بازقیع
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 غیرره نگاری وتالصییداری تجارتخانه، معیمی، هنرپیشگی، ا فری، کارمندی ارهرداری، روزنامره

زبرانی بسیارسراده و  . افرااته االوه بر ارعر فارسری کره آن را بره(5381، ااتمادزاده) را تجربه کرد

 طنز اجتمراای نیرز بره ارمار شکت، از پیشگامان اعر شییتی و از ش یندشان معروفپیرایه میبی

ا نرام  بعرد از شکرت امرمی ها پی  به فارسری و شر ی  شییتری ارعررود. شرچه او از سالمی

افراارته  ،ها افتاد. برهراندوست بر سر زبانبه ان ان اااری مردمی، مبارز و انسان 5382اهری ر

رود او بره حرزب مشرخص اما سرال دقیرق و (852: 5312)برهان،  اماردرا از ااضای حزب ت ده می

باالیی که در دفاع از مالرومان جامعره و نقرد و  هت ان شکت که افرااته با ت جه به انگیزنیست؛ می

حرزب  هداران داات، زیرتأثیر تبییغات و اعارهای آرمانگرایانره و پرجاربرمالتان و سرمایه هتخطئ

او از  اکه آثار اعر و نثرراست چرنخست تأسیس حزب به اض یت آن درآمده ت ده، در همان سال

که حزب ت ده غیرقان نی ااال  اد، در نشرریات ایرن  5382تا بهمن  5382یعنیسال ایجاد حزب 

بی  آثرار  حزب کم و هدر نشریات مخکیان 5385و پس از آن تا اسکند  اده حزب چاپ و منتشر

قالب طنز و فتاهه بره  ای درای چهارصکالهافرااته روزنامه 5385سال  ا د. در اسکنداو دیده می

پرر اسرت کره از پنج ه)ل ش ی( این نشریه یک سرتار شرافیتیاندازی کرد. نشانرراهچینگر  هنا ر نام

 اهلل ن و ان ان چینگررنصرت هاد؛ به شکتمی کم نیست مالس ب ها و نمادهای س سالیست/نشان

ایت بره افراارته پیشرنهاد ساز( را که از معنای طنز خالی نیست، صرادق هرد)آهنگر و قکل وکیید

ن ات. نگاه و بیران می بیشتر مطالب و اعرهای این نشریه را خ د افرااته (.5322)ن و،  استکرده

تررین انتقاد سیاسری و اجتمراای از مهرم هفتاهه و طنز و سادشی مطالب و اعرها، همراه با زمین

ا طنزنگراری داارت امر هبقسرا ت فیرق هاست. شرچه افراارته در مجیر چینگر ههای روزنامویهشی

 ترباکانرهتر و بیبیشرتر و از دیردشاه حزبری، هدفمندانره چینگرپردازی و نقد طنزآمیز او در فتاهه

شرا، ت جه بسیار او به انصرر فتاهره و چپهای افرااته با دیگر اااران حزبی است. یتی از تکاوت

ی و نقد حاکمیت است. او این انصرر را حزبکارشیری آن به ان ان ابزار مهم رساندن پیا طنز و به

است؛ ن ارتن بیتری ثابرت است و در این راه به  نسیم امال بسیار ابیهبا زبان ساده همراه کرده

بشتنی ای قیم ای دسرت اشرر/ »- اددر کنار نشان روزنامه که درواقع اعار روزنامه مالس ب می

سرادشی زبران،  صرداقت در شکترار و، استکاده از فتاهره و طنرز، -«پیچی از خدمت مالرومان سر

هرای فرودسرت سر اد وشروههای مردمی، ت جه زیاد بره مخاطبران کمخ اندن اعر خ د در جمع

هرای مشرابه بیشتر مطالب و اعرهای روزنامه به قیم خ د، از جمیه ویهشی هجامعه در اعر، و تهی

ای بررای صکاله چینگر در افرااتهن یسی نسیم امال و افرااته است. و مشترک اااری و روزنامه
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منرد ب د و در هر اماره غیر از اعر شییتی که سخت به آن االقهاندازی کردهادبیات مالیی ایران راه

 غیرره های مالیی ایران یعنی ترکری، کرردی، لرری، طبرری وها یا ش ی ب د، اعری به یتی از زبان

کیی، مالت ای آثرار ط رد. بهکر کرد که پس از مدتی اهربانی از چاپ این صکاله جی شیریچاپ می

دیده است که باید برا ت جره های مرد  ستمافرااته، در اعرهای شییتی و فارسی، بیان آروزها و رنج

با ک دتای مررداد  چینگرآن روزشار تالییل ا ند.  هبه ارایط آن دوره و با در نظر شرفتن اوضاع جامع

چند ماه بعرد  روزها مخکی اد و یک سال وای آنببنده و قی  و افرااته نیز به دنبال بگیرت  5338

همتاری ا امل حزب ت ده از ایران خارج اد و سرانجا  در کش ر بیغارسرتان کره از  با5331در سال 

پیمان با ا روی بر د اقامرت شزیرد. در آنجرا بره یرادشیری زبران بیغراری کش رهای کم نیستی هم

 و سررودن و چراپ ارعر و داسرتان انتقرادیبره ن ارتن « حسن اریکی» پرداخت و با نا  مستعار

ای طنرز و زنب رسرخ( که نشرریه) استرال هنام یهه با هکته( دست زد و بدماژر ااهداستانر )مجم اه

 هبره سربب ایسرت قیبری در صر فی 5332انتقادی ب د همتاری کرد. افرااته باالخره در اردیبهشت 

 اد.بیغارستان درشذات و همانجا به خاک سپرده

ارعر  هآن جالی فریبند»است و هرچند  فارسی های سنتی اعرافرااته ساده و در قالباعر 

ترین و چه بسرا اردیدترین احساسرات را ترین و حقیقیدرا ض ساده ندارد، را فارسی کالسیک

اعر او به همان نسبت که از تغزل خرالی اسرت، . (5381آرین، )به «استکردهبزبان ت ده مرد  بیان 

اناخت؛ هر م ض ای بررای خ بی آنها را میهایی از درد و رنج مردمی است که بهنهتص یرشر صال

سیری یا بررای تکرریح  است: هیچگاه اعری از سردفتر اعر او آمده هاو اعر آفرین ب د؛ در مقدم

نسروده که فریادی در آن نبااد؛ اعار هنر برای هنر هیچگاه افرااته را نکریکرت، از نظرر او ارزش 

. افراارته شرچره (3: 5312 )افراارته، مالت ا و مضم ن آن بستگی داات، نه به زیبایی کال  اعر بر

ها حاکمان ار روی اسرت، ل حانه دلخ ش به اعارهای پرطمطراق سران حزب و در رأس آنساده

اش برا هاسرت کره ش ینردهسالایرران آن ههای اجتماای حاکم بر جامعرا اعرش اعر واقعیتام

ایرران  هرای مالررو  و رنجبررت ده کند. او خ د را ااارزبان و قیم جاری می سادشی و صداقت بر

 داند:کند و آن را مقامی افتخارآمیز میمی معرفی
 ایررررررانم مرررررن هاررررراار تررررر د

 کرررررن رنجبرررررر اررررراار مررررردو

 ب سرررری ارررراهان نتررررنمنآسررررتا

 

سرررت از ایرررن بررراالتر؟چررره مقرررامی   

ا  طررر ق غالمررری بررره کمرررربسرررته  

ا  نرررررزد فقیرررررران نررررر کرارررررده  
(12: 5312 )افرااته،  
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ن یسندشان و اااران ایران کره  هین کنگرتافرااته صادقانه به مرا  حزب پایبند ب د و در نخس

بره مردت ده روز در  5381با همتاری انجمن روابط فرهنگی ایرران و اتالراد ار روی در تیرمراه 

 ارعر دو تهران برشزارشردید، ارکت کرد و در حض ر برخی مقامرات فرهنگری و سیاسری کشر ر

اغالی دزد و بره تیره افتراده،  از زبان برزشر و« اغال مالت  »به نا   خ اند؛ در یتی از اعرهای 

بنردهای مالتران وکرارشزاران حتر متی،  و ها و زدبا کنایه و تمسخر، نظا  ارباب و رایتی و دزدی

 (.525-522: 5381 ن،ن یسرندشان ایررا هنخسرتین کنگرر نرک.) تاسرشرفته م رد نقد و انتار اردید قررار

به دا ت دولت ا روی و با هماهنگی سرران حرزب بررای اررکت در  5338 افرااته در اردیبهشت

 هپشرت پررد»جشن روزجهانی کارشر به ا روی سکر کرد و در برششت مشاهدات سکرخ د را با نا  

فراع از شکتنرد( در دمی« آهنرین هپشرت پررد»ار روی را  هپاس  به کسانی کره جامعر )در «ق  پَرر

 (.5322 نر و، نرک.) چاپ و منتشر کرد چینگرهای آخر حت مت کم نیست ا روی ن ات و در اماره

های سیاسی از ارزش اجتمراای و انسرانی شیریراست آن است که بگ ییم آثار افرااته فارژ از جهت

ابستگی بره ای افرااته در مقاطع مختی  زمانی، به دلیل وحرفه های اخالقی وبرخ ردار است. ارزش

 است.دبیات انتقادی معاصرایران نیافتها هحزب ت ده مهج ر مانده و وی جایگاه خ د را در ارص

 

 های سوسیالیستی در شعر افراشته  مایهعناصر و درون -3-2-2

های اعرسیاسری و مایرهترین بنیتی از اساسی: طبقاتی و نظام ارباب و رعیتی هانتقاد از فاصل

روستایی و کشاورزی ایرران  امان با نظا  ارباب و رایتی حاکم بر جامعهبی هرزحزبی افرااته مبا

دهرد؛ های خ یشاوندی او را با طبقات مختی  و حتری متضراد اجتمراع پی نرد مریراته است.

چیز، این هرر دو را افراارته از نزدیرک پ ش دهقانان بیشالی هسرای مالتین با نک ر و کیبدولت

هرایی کره در ایرن دو صرالنه خ دنمرایی ها و ناکرامیها و ای ها و کینهاست و با ه سدیده

 .(5381 ،ااتمادزاده)است کند، آانا ب دهمی

 هاین اساس، در بیشتر اعرهای انتقادی او نشانی از نکری نظرا  اربراب و رایتری و فاصری بر

هره و طنرز در همر اره نمتری از فتا خ اننرده (.13-15: 5312)افراارته،  تر ان یافرتطبقاتی می

کند که هرچند ممتن است بُرنده نبااد ولی تأثیرشذار و اعرهای انتقادی افرااته احساس می

تهتّمیره ارتاف طبقراتی جامعره و نظرا   هزیر اراار برا اسرتعار هبرای او دلنشین است. در نم ن

 است:داده قراررا با استهزاء م رد نقد  «خان/ برزشر»و  «سروپابی /اایان»و  «دارسرمایه /کارشر»
کنیررردفعیررره را برررا مرررا برابرررر مررری  زنیررردهرررای اررراخداری میحررررف  
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 پررا کجررا، اایرران کجررا !سررر و بیبی

 آنتررره دارد خانررره و بررراژ و چمرررن

 منطرررق نبایسرررتی زدنحررررف بررری

 شرررر نباارررد مالرررک و سررررمایه دار

 

 برزشرررر لختررری کجرررا و خررران کجرررا!

 فرررق بررا لخترری نرردارد، مرررگ مررن؟

 داررررمن اررررادت نبایسررررتی ارررردن

شر بهررر کرره خ اهررد کرررد کررار؟کررار  
(2-2: همان)  

 

فسراد دسرتگاه اداری و  اردالتی وانتقراد از بی :خواری و فساد دستگاه حاکمانتقاد از رواج رشوه

هرا از دیگرر دار برا دولتیداران کارخانرهسررمایه پررده میران تراجران وبندهای پشتدولتی و زدو

اتراض را از منظر مرا  س سیالیسرتی و برا کراربرد او این ا .(5ن: )هما م ض اات اعر افرااته است

 کند:مطرو میغیره  کار، نک ری وواژشان این ح زه نظیر کارشر، کارخانه، ارباب، صاحب
 

 برررا ارررما هسرررتم، آهرررای کرررارشران

 کررررار چرررری و صرررراحبکارخانرررره

 پررردر انررردر پررردر هسرررتم اربررراب

 مرررا در ایرررن خررراک نکررر ری داریرررم

 اشررررر اخررررراج نمررررایم همرررره را

 

هررررا، مررررردان، پسررررران!، زنهابچرررره   

 همنشررررین بررررا خرررر د اسررررتاندار 

آدابدار و مبرررررررررادیجربرررررررررزه  

 اسررم و رسررم و پررک و پرر زی داریررم

 نتنرررد هررریچ کسرررم چررر ن و چررررا
(82-55)همان:   

 

 هجامعر»نهایرت  کرارشر و در هرسیدن بره حاکمیرت طبقر :انتقاد از تبعیض و تشویق به اعتراض

یست است و افرااته نیز در همین راستا با ااترراض، از م ض اات اصیی اااران س سیال «طبقهبی

رایرت را بره ااترراض و  داند ونمی )راایای روستایی( را جایز ارباب و دهاتیان تبعیب میان خان/

 (.52، 58، 2)همان : کنداحقاق حق خ د در برابر ارباب تش یق می

 چرره ترر فیر داری ترر  بررا خرران، دهرراتی

 چرا او چنان مست ای  است و اشررت

 چه رنج اسرت و غرم، قسرمت تر چرا هر

 

 چه فررق اسرت برین تر  و آن، دهراتی؟ 

 چرررا ترر  چنررین زار و نرراالن، دهرراتی؟

خررران، دهررراتی؟ هچررررا شرررنج سرررهمی  
(52)همان:   

 

فقرر و بیتراری و شرانری نیرز م ضر ع مر رد ااترراض انقالبیر ن : احتکار گرانی و انتقاد از فقر و

این آسیب اجتماای را به نکع پیشبرد اهداف حزبری خر د است و آنان با زیرکی س سیالیست ب ده
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ساختند. افرااته، خ د فقرر را چشریده و بیتراری و شرانری را ها اعار خ د میبرای ا راندن ت ده

که آن را در نخستین کنگرره ( 81 )همان: «ساله پالت ی چهارده» هب د. او در اعر فتاه کرده تجربه

کند و در اعر دیگرری ضرمن ااراره می تهیدستی خ د نیز اااره ن یسندشان هم خ اند، به فقر و

به فقر رنجبران و خ دش، یتی از م جبات پی ستن  به حزب ت ده را، حمایت آن حرزب از فقررا 

 کند: می و رنجبران رکر
 من بیچاره کره در واقرع یرک رنجبرر 

 حزب ت ده که حمایت کند از کارشران

 میررل دار  بشرر   وارد آن حررزب اررما

 

 با همه ج ش و جال ک فرت نردار  بخر ر  

انپس صالو است که وارد بش   چ ن دشر  

 در صررر  روارررنکتران ولررری، امرررا، امرررا
(51)همان:   

افرااته در حزب ت ده مصرادف برا جنرگ جهرانی دو  و اارغال ایرران  های نخست حض رسال

  و احتترار تراجران و کمیابی اجناس م رد نیاز مررد ت سط متکقین ب د که از پیامدهای آن شرانی و

طبقات فرودست جامعه ب د. افراارته در ارعر زیرر  های بسیار برداران س دج  و تالمیل رنجسرمایه

 کند:داران مالتتر( ااتراض میها )تاجران و سرمایهرنج البته فقط به اامالن داخیی این درد و
 

 ر رررخیر مررر  و اترن، چربیل و ک پ  ر ررتاج من   دا هست کهررخ است خ

  ر ربن میررد ت مررر ت منی چنرره 

 خانررره خریرررد  ده و بررراژ قشرررنگ

 
رنرررگپهنررراور مرررن رنرررگ هسرررکر   

(11-11)همان :   

 

نشیب خ د افرااته به خاطر زندشی پرفرازو: دفاع از محرومان، رنجبران، کارگران و دهقانان

پرا، دشی مررد  خرردههای ش ناش ن آانا ب د و در ت صی  زنبا طبقات مختی  جامعه و اغل

هرای اداری و برازاری ت فیرق داارت بنرابراین، دردفراع از حقر ق دهقانان، کرارشران و تیپ

 و نیز: (11 همان:نک. ) کارشران و دهقانان و ت صی  وضعیت زندشی آنان کامیاب ب د
 ترررزد دسررم  ردترربمی  ری ررمکتخ   سترررت زحمت و کار از   راررربررنج

  تررسر ده نباید نشررت آسررساک 

 جرررررا اتالرررررادرنجبرررررران همررررره

 
 ترررا کررره اررر د کرررار جهررران برمرررراد 

(82 )همان:  

 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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 تا که جان در ترن و خر ن در بدنسرت

 

ا  پشررررت چینگررررر سررررنگربسررررته  
(12 )همان:  

 

 های پرکاربرد با بار سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبیفراوانی واژهجدول  -4

 

 افرااته اله تی 

 81 558 کارشر / کارشران

 55 22 رنجبر / رنجبران

 5 55 فعیه

 1 23 دهقان

 51 82 کار

 - 1 مرد 

 5 32 رنج

 8 18 زحمتت / زحمتتشان

 - 52 زارع

 5 58 چت 

 - 82 داس

 - 11 خیق

 1 1 برزشر

 5 85 رفیق

 - 8 دسترنج

 - 51 ستمت 

 1 83 ت ده

 1 - میت

 1 - امیه

 8 - مالرو 

 2 - مکتخ ر/ مکتخ ران
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 های جدولتحلیل داده -4-1

واژه کره  85در یک متن مهم است. در جدول براال  اناسی، تترار واژشانر تالییل سبکاز منظ

اسرت. ایرن واژشران در ، اسرتخراج شردیدهانددر اعر دو ااار م رد بالث فراوانی کاربرد دااته

اعری اااران یاداده دارای مکه   و پیامی متناسب با مرا  حزبی آنهاست و هریک در  هزمین

 118ایرن جردول، در ارعراله تی  معنایی خاص دارد. برابر ادبیات سیاسی س سیالیستی هح ز

« کرارشران کارشر/»ر اعر هر دو ااار اند. دکار رفته بار این واژشان به 51بار و در اعر افرااته 

اسرت( کره ایرن برده کاربار این واژه را بره 81افراارتهو  558)اله تی  بیشترین کاربرد را دااته

س سیالیسرتی یعنری سرتای  و  ههای اندیشرمایرهفراوانی ت جه این اااران را بره یتری از بن

سره واژه مربر ط  و رنجبر که هردهد. پس از آن دهقان و فعیه کارشر، نشان می هحاکمیت طبق

اند، بیشترین کاربرد را دارند که نشانگر جایگاه دهقانران و کرارشران کارشری و دهقانی هبه ح ز

ار د دیگری که از این جردول حاصرل می ه)زحمتتشان( در نگاه حزبی این اااران است. نتت

مر رد و در  85م رد از  52با این است که ش ناش نیر واژشان با بارر س سیالیستی، در اعر اله تی 

م رد، بسیار چشمگیر است. از میران ایرن ارااران، الهر تی بره  85م رد از  51اعرافرااته با 

 هخاطر حض ر در ا روی و اض یت در حزب کم نیست و کان ن ن یسندشان آن کش ر و تجربر

ان بررا بررارر تر از افرااررته از واژشررای کرره از نظررا  س سیالیسررتی دارد، بسرریار شسررتردهزیسررته

 است.  کرده س سیالیستی در اعر استکاده

 

   گیرینتیجه -5
هرای س سیالیسرتی در احزابری برا شرای  در ا روی،5552ه و انقالب همزمان با انقالب مشروط

همچر ن اب القاسرم الهر تی و مالمردایی برخی اااران و ن یسندشان ایرانری  ایران اتل شرفت.

ای س سیالیسم را م افق مطالبات اجتمراای و فرهنگری و سیاسری نیز که اهداف و اعارهافرااته 

دیدند، به این احزاب تمایل نشان دادند و بعضاً به اض یت یتی از ایرن احرزاب درآمدنرد؛ خ د می

های مرد  که امردتاً برر احقراق حقر ق فرودسرتان و این اااران به تال الت اجتماای و خ استه

شرایی متمرکرز بر د، داری وتالقرق جامعرهی و نکری سررمایهادالت اجتماای و نقد استبداد داخی

اده در این مقاله، میزان طرو ایرن مضرامین و اند. براساس بررسی و تالییل انجا نشان داده ت جه

ایرن  اسرت. برر ت جرهم ض اات در اعر دو ااار حزبی م رد بالث هرچند یتسان نیست اما قابل

حق ق کارشر و دهقان در ارعر الهر تی بسرامد بسریاری اساس ت جه به م ض ااتی مانند دفاع از 
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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 

جرب جردایی برخری از شرونردشان بره احرزاب بیست خ رایدی، م  هو هدایت این حزب در ده

هرای س سیالیسرتی چهل تا انقالب اسالمی، تالت ترأثیر انقالب هس سیالیستی اد و از اواخر ده

ن ظه ر در چین، کره و آمریتای التین، احزاب س سیالیستی جدیدی در ایران ارتل شرفرت کره 

 قابل انتار است. بر آنها غیر هرچند با نظا  ا روی متکاوت ب دند ولی تأثیر و نک ر حزب ت ده
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