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هاي نادار جامعه را بر زبان دارد و واماندگی، فقر و رنـج کـارگران و دیگـر          توده
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مانـد و خیلـی از    زشـت و زیبـا از دیـدگان تیـزبین شـاعر پنهـان نمـی           ة  پدید
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هاي  بینیم، اما چنین اشعاري هرگز از سر اعتراض و آگاهی توده    رنجبران را می  

ستمی که در این اشعار مطـرح اسـت، سـتمی     . کش سروده نشده است     زحمت

 و گرکـار ۀ ت کار، نه ستم اجتماعی و ناشی از رابطاست عارضی و حاصل صعوب 
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اهداف مکتبی سرایندگان و عمـر کوتـاه        . دهد   تحت الشّعاع خود قرار می     آن را 

هاي بـادوام و مـستمر         فرصت چندانی براي تجربه    ،هاي آزادي قلم و بیان      دوره
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  مقدمه

 خاستگاه هنر و سـیر آن در زنـدگی بـشر، معلـوم     ة  مطابق تحقیقات دانشمندان دربار   

هاي   تراشی از نخستین جلوه   نگاري و پیکر  موسیقی، شعر، پیکر  ن  چوهایی     که هنر  شود می

. دهـد   مـی  و این امر از تعامل و ارتباط تنگاتنگ هنـر و کـار خبـر              اند؛    حیات انسانی بوده  

ـ     اند    از ضروریات رفع حوایج زندگی بشر بوده      ها    بدین معنا هنر   خـود در  ۀ و کار نیز بـه نوب

گروهی از متفکّرین، کـار     . داشته است در بطن خویش نقش اساسی      هنر  زایش و پرورش    

به عنوان یک موضـوع صـرف،       کار را   ة  دانند و اندیشیدن دربار     می و زندگی را مترادف هم    

گشاي تـاریخ بـشري     کار را ره   ،علمیۀ  گذاران فلسف  حتّی پایه . شمارند  می ممکنامري غیر 

ر چگونـه از    آنان نـشان دادنـد کـه تـاریخ بـش          « :دانند  می و انسان را محصول تاریخی آن     

را بـه همـراه خـود       هـا     و اسـتعداد  ها    جریان کار سرچشمه گرفت و انسانی شدن احساس       

عطفی در تکامل انسان گردید و تثبیت او را بـه عنـوان یـک    ۀ  ساختن ابزار کار نقط   . آورد

از آن زمان به بعد انـسان بـه آن انـدازه کـه از لحـاظ                 . ساختپذیر    نوع در طبیعت امکان   

 .)92و74 ،1357فرامـرزي،   ( »شده از لحاظ بدنی تغییر نیافتـه اسـت        اجتماعی دگرگون   

کننـد و     مـی  زیبایی و نیروي خالّق حیاتی تعبیـر      ۀ  چشمدیگر از کار به عنوان سر     اي    عده

هنـري  هـاي     فعالیت. زندگی واقعی بوده است   ها    خاستگاه نخستین هنر  « : که اعتقاد دارند 

شـد و از      مـی   حیات فردي و اجتماعی شـمرده      ضروريهاي     جزء الینفک فعاّلیت   ،در آغاز 

رغـم    علی .)25 ،1354 پور، آریان(» یافت  می این رو واقعیت صریحاً در آثار هنري انعکاس       

این همه اهتمامی که در باب اهمیت کار و ضرورت آن در خلـق و پیـدایش هنـر و معنـا      

انین مشخّـصی  بخشیدن به زندگی و طبیعت ارائه شده است، هرگز به وجود اصـول و قـو    

 کـار در سـال      المللـی   بـین  تا تشکیل سازمان     ،جوامعترین    کار حتّی در متمدن   ۀ  در عرص 

فرمایـان  و زور و اجحـاف کار      فقرۀ  ، که متضمن بهبود روابط اجتماعی و مانع اشاع        1980

پـذیرفت و    میمیل و خواست کارفرمایان تحقّقۀ  همه چیز بر پای   . باشد، توجه نشده است   

 دسـتان جامعـه واقـع      انه همـواره کـارگران در ردیـف تهـی         ن اصول مستبد  به برکت چنی  

    !شد  نمیشناسی در حقّ آنان اعمال گونه اصول اخالقی، عدالت و حق شدند و هیچ می

گـردد؛ در   مـی جنبش کارگري در ایران به چند سالی پـیش از مـشروطیت بر    ۀ  پیشین

از تـر      پـیش  ،کـارگري هاي    عرصهاجتماعی مبتنی بر دموکراسی در      هاي    حالی که اندیشه  

ة آشـنایی فعـاالن سیاسـی دور   . این تاریخ در دیگر نقاط جهان رشد و تـرویج یافتـه بـود    
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دنیـا و نیـز   ۀ مـشروط هـاي   دموکراسی و نظامة تثبیت شدهاي   مشروطیت با اصول و الگو    

بـر  ها    از آن اي    مشروطیت که خطوط فکري پاره    ة  دورهاي    وجود احزاب سیاسی و انجمن    

هـاي    همـسایه و دیگـر کـشور      هـاي     احزاب و تشکّالت موجـود در کـشور       هاي    برنامهۀ  پای

کارگري و آماده ساختن رنجبران براي      هاي    جنبشگیري    شد، در شکل    می اروپایی ترسیم 

از چنین  مندي    ادبیات کارگري با بهره   . احیاي حقوق خویشتن نقش محوري داشته است      

سیاسی و یـا مـستقل   هاي  ان مکتبی و وابسته به گروه     شاعرۀ  استوار به وسیل  هاي    پشتوانه

مـردان و کارفرمایـان نـسبت بـه          نـشینی دولـت     در برابر تـسامح و عقـب      به وجود آمد تا     

موجـود در روابـط کـار و امـور کـارگران            هـاي     نامـه و قطع هـا     نامـه  توصـیه ها،    نامه مقاوله

یات کارگري بـه    ي، ادب پس از طلوع مشروطیت و غروب استبداد قاجار       . نمایدگیري    جبهه

ادب فارسی گام نهاد و     ة  گرا و متعهد در گستر     ادبیات واقع هاي    مجموعهعنوان یکی از زیر   

هـاي    و هنجار ها    به جهت برخورداري از عواطف عظیم و خیل مخاطبان در کنار سایر نرم            

جریان دادها در ادبیات رئالیستی انتقادي، انسان در        نیروي محرّك روی  «. ادبی چهره نمود  

نخـستین  در رئالیـسم سوسیالیـستی،   . انسانی بودهاي   مقام و آرمان،زندگیۀ مبارزه براي ادام 

اقدام انقالبی  . دادها وارد میدان شدند   رویة  آورندبه عنوان نیروي پدید   ها    بار در تاریخ توده   

نخستین بـار در    . دادند  می مردم، مضامین اصلی این ادبیات را تشکیل      هاي    و جنبش توده  

بلکـه   رویـدادها  ۀمردم نه به عنوان عنصري منفعل در حاشـی   هاي    تاریخ ادبیات جهان، توده   

جداگانـه و  هـاي     واحد و یک پارچـه متـشکل از اراده        ة  به عنوان نیروي مستقل و داراي اراد      

   .)244- 245 ،1362فرامرزي، ( »داراي نفع مشترکی یگانه مجسم شدند

بین شـاعر   زشـت و زیبـا از دیـدگان تیـز         ة   پدیـد   هیچ در این نوع از ادبیات رئالیستی     

گذشتند،   میپنهان نماند و خیلی از مسائل و موضوعاتی که دیگران به راحتی از کنار آن                

در چنین شعري از گل و الله، روي دلدار، مـاه چهـره، چـاه زنخـدان،                 . آفرین گردید شعر

ر، داس خبري نیست و عرق گـرم سـوهان کـار، پتـک و چکـش کـارگ               ... نرگس چشم و    

تـرس  دهقان، دستان خالی رنجبر، گرسنگی و تشنگی زارعـان، اشـک یتیمـان، جهـل و                

 پیکـر مـصلوب مـسکینان،       کشان، آوارگـی کـشاورزان،     توده، مرگ فقرا، خون دل زحمت     

چـی، اتّحـاد و      بـست ؤسـاي بندو  کفـایتی حاکمـان، جنایـت ر        رحمی کارفرمایـان، بـی      بی

اي  گزین آن ترکیبات و صور خیـال کلیـشه  ارگري جایتشکیالت صنفی، انقالب و جنگ ک  

مـردم را  ة  تـود ،کشد و با زبان شعر گري و اختناق فریاد می   شاعر کارگري علیه بیداد   . شد
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بینی سیاسی خاص خویش فساد، استثمار، استحمار و اسـتعمار           کند؛ او با جهان     بیدار می 

ن به اهداف خـود بـه       گیرد و براي رسید     را در میان طبقات مختلف مردم به باد انتقاد می         

هـا غربـت و       و سـال   کنـد   مسلحانه اقدام می  ة  پیوندد و حتّی به مبارز      تشکیالت حزبی می  

  :دهد بار ترجیح می الي وطن را بر سکوت و زندگی خفّتج

  ه دو پیمانه فروختـرد و بـکده بـه در میـب    چهار ارکان راۀ ست که اندیش امرد آن

  ر خود در سر این خانه فروختـاو از اول س    وتیـهال دـنکن ایران ره از دریغ انــج

  )41، 1357الهوتی، (                                                                 

رنجبران ۀ فرساي طبق بار و طاقت ز انعکاس زندگی مشقّتدر شعر قبل از مشروطیت نی

کش سروده  هاي زحمت آگاهی توده  اما چنین اشعاري هرگز از سر اعتراض و.بینیم را می

ستمی که در این اشعار مطرح است، ستمی است عارضی و حاصل صعوبت . نشده است

تجاوز مباشر و کدخدا؛ ۀ  و کارفرما و از مقولگرکارۀ کار، نه ستم اجتماعی و ناشی از رابط

وشت و در نهایت شعر با دعوت رنجبران به سکوت و بردباري در برابر قضا و قدر و سرن

  :پذیرد  پایان میمحتوم

  کردگار بود و خشنودــا ز تـ ت       ها گذار دل ه خشنوديـعمر ب

  ج خود و راحت یاران طلبـرن        واران طلبــسورشیدـخۀ سای 

  یـاندهـفرم هـب انندـات رسـت        یـده ـتانی کن و درمانسدرد  

  )83، 1343االسرار،  نظامی، مخزن(            

آن چه  هر غالمی رنجبران برگردن بسته و طوق ، شاعر،حالی که در شعر کارگري در

قلب اي   و فریاد بلند او هم چون دشنهسازد خوف و خطر فاش می  بیرا صالح ملّت بوده،

  :گیرد  میارتجاع، دستگاه استبدادي و حامیان آن را نشانه

  حرومان سرپیچی از خدمت م          رـت اگـدساي   لمـقاي   یـبشکن

  ا آخرـرف تـول شـن قـ روي ای         این شعاري است که دادم، هستم

  )43، 1358افراشته، (                                                          

 اوان انقـالب مـشروطیت و رشـد     درنـوع شـعر  ظهور این  که  باید توجه داشته باشیم     

. هاسـت  سـال فضاي نسبتاً باز سیاسی در این      ۀ  نتیجن،  از آ  بعد  سالچند  آن در   ۀ  سابق بی

 در شـعر جدیـد فارسـی        مـانع رشـد آن    ترین    استبدادي را باید بزرگ   هاي    مزاحمت نظام 
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که زبان مخاطبان شـعر     اي     محاوره  و از زبان ساده  هایی    استفاده از طنز با پشتوانه    . دانست

شعر سـید  و در این میدان این شعر مردمی است   هاي     یکی دیگر از ویژگی    ،کارگري است 

 سـرایندگان شـعر      کـه  دیگر ایـن  ۀ  نکت. دارداي    ویژه امتیازالدین گیالنی و افراشته      اشرف

بینی و تفکر سیاسی و اعتقادي یکسانی به ادبیات          ارگري همگی از یک منظر و با جهان       ک

 به سـبب    دي را اند، و نباید بهار و عارف و عشقی یا الهوتی و فرخی یز             کارگري ننگریسته 

بـا    در یـک ردیـف قـرار دهـیم و          ،نزدیک به هـم    سیاسی و اجتماعی     هاي  داشتن گرایش 

به خاطر داشته باشـیم سـید اشـرف از          . داوري شعر آنان بپردازیم    همین فرضیه به نقد و    

 کشان جامعـه قـرار    اخالقی شعر خود را در خدمت زحمتدینی و تعالیمهاي   منظر آموزه 

 هتوان گفت وجـود سـای       می مانده از ادبیات کارگري    د آثار باقی  اهمچنین به استن  . دهد می

 در   آنـان   یکـی از محرّکـات اصـلی       ،گی اغلب این شـاعران    روشنی از فقر و افالس در زند      

  :بعد از انقالب مشروطه بوده استهاي  سال چنین اشعاري در ودنسر

  را غم نیست که تاب نیستی هست م       چیزي من اگر چه پا بست مرا بی

  راـم تـــدس در ارـروزگۀ ایـرمــ س       اعت دایمـز قن اییـــسر و پ  بیبا

  )208، 1357 ،فرّخی یزدي(                                                         

  نان پریشانم پی آب و  درهـ گ        مـرمستـس رـده  یــم از هــگ   

  مـاالنـــن و رارـــق  بیو آزرده         دردم گه سمبل فقر و محنت و    

  )218و219، تا  بیکالنتري،(            

 شناسـی و   اجتمـاعی ایـن آثـار مبـانی جمـال           و سیاسـی هـاي     گفتنی است که جنبه   

 و   مکتبـی   اهـداف  رسـد   بـه نظـر مـی     « ؛دهد الشّعاع قرار می   هنري آن را تحت    هاي  زمینه

بیـان   آزادي قلـم و هاي   عمر کوتاه دوره از یک سو و    هاي سیاسی و اجتماعی شعرا      چالش

بـا دوام و  هـاي   سیاسی و مکتبی از سوي دیگر فرصت چندانی بـراي تجربـه    هاي    تالش و

 علت  .)296،  1369پناهی سمنانی،   (» گذارده است   نمی مستمرهنري در این گستره باقی    

 کـه   چـرا  ؛ ایـن گونـه اشـعار جـستجو کـرد          مضامینو   دیگر این امر را باید در مخاطبان      

ة ز، ترکیبـات، امثـال و حکـم تمامـاً در حـو            صور خیال، زبان  قافیه،   بیان، وزن و  هاي    ابزار

  . قرار دارد که مخاطب شاعر استاي  طبقه گفتاري صنف و
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ت ادبیات کارگري در عصر مشروطی  

ة کـارگر و دیگـر مرادفـات آن بـه معنـاي امـروزین از دور                اختن به موضوع کار و    درپ

اصالح اوضاع اجتمـاعی     انقالب مشروطیت که صالي آزادي و     .  است مشروطیت آغاز شده  

رنجبـران و   هـاي     ترانگیزي فقر، واماندگی، مـصائب و مـرا        طور اعجاب به  ،  را سر داده بود   

هـاي   ، گـروه 1کارگري، احزابهاي  اتحادیهگیري  شکل. دهد  می کشان را هدف قرار    زحمت

وق دادن ذهن شعرا بـه ایـن وادي         سیاسی، مذاکرات وگفتگوهاي مجالس نخستین در س      

ـ  در پرداختن بـه    شعراي این دوره     محرکاتاما  . سهم به سزایی داشته است     کـار و   ۀ   مقول

ــ  ــرات  حزبــی، هــاي گــرایش دردي محــض،کــارگر یکــسان نبــوده و همــدلی و هم تفکّ

 عوامل مختلفـی بودنـد      ،دینیهاي     آن هم در حد موضوعات اجتماعی و باور        2سوسیالیستی

اینـک هـر کـدام از       . داشتند میین دوره را به سرودن اشعاري با این مضامین وا         که شعراي ا  

  :کنیم  بررسی میاین عصریاد شده را به استناد آثار شعراي ی کمحورهاي فکري و ایدلوژی

  گراییبهار و تفکر اقتدار -1-1

س حکومت جهت ضبط امور مملکت أیعنی وجود مرد مقتدر در رتفکر اقتدارگرایی 

هاي او را تحت   تمامی آرمان،)1330-1265(ل سیاسی کشور در تلقّی بهار و استقال

خیزد در چهار چوب  میرنجبر برۀ مدلی با طبقبه هاگر دهد و او   قرار میثیر خودأت

ة  مبارز،کند و بر خالف دیگر شعراي مشروطه همان ایده و تفکّر سیاسی خود عمل می

حمایت او از . داند کار نمیة ون را چارجنگ صنفی و به راه انداختن عید خمستقیم، 

بر  و موافقت با جمهوري رضاخانی الدوله و مخالفت صریح با شورش جنگل  وثوقوزارت

  :گیرد بنیاد همان اندیشه شکل می

  را نـذق رـزی و لوـگ اــن تـه لجـگرفتــب    صافی که به تدریجۀ ایران بود آن چشم

  بزداید از این چشمه، گل و الي و لجن را    اـنواـت ازويـب هـب هـک یريـرد دلـو مـک

  )778، جلد اول، 1344بهار، (          

 خورشیدي هنگامی که اوضاع کشور 1294الملل به سال  جنگ بینۀ بهار در بحبوب

امور نیز هر کدام وظایف درهم و رجال هر یک سرگرم حفظ منافع خود بوده و مسئولین 

جایی ه دادند و مردم بیچاره و سرگردان امید ب الت میداري را به دیگري حو خطیر ملک

همان تلقی و برداشت ة  را در محدودمردم ایراناي   شعر،کا به مقامی نداشتندو اتّ

  :سیاسی خود سروده است
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   کو حس و حمیت         وري تا کی و تا چندـخ خوران مفت اي مفت

  یتـ رع ارهــچـ بی         دـچن اـت و یـا کـت دري  به در رانـاي رنجب

  )287 همان،(

 سروده پیام به انگلستانة اشعار کارگري خود را در قصیدترین  بهار یکی از معروف

گیر دوم و اشغال جنگ جهانۀ  خورشیدي در هنگام1321این قصیده در سال . است

ۀ سف و به سائقأانگلیس و شوروي گفته شده و در آن با نهایت تنیروهاي ۀ ایران به وسیل

ایران و آوردن اسرا و سربازان لهستانی به کشور ۀ مردانخواهی از اشغال ناجوان حس وطن

ایران و اتالف ارزاق عمومی و ایجاد قحط و غال ة دید فشار نیروهاي اشغالی به مردم رنجو 

  :یاد کرده است

   آن چه با حاصل این ملک نمودید امسال     اصل دهقان نکند سیل ملخـا حـهیچ ب

  الـاالمـو اردو ز خورش متوشه   بیرــ شه    رـسی یـبریتان شـو جی هـگر گرسنبرز

  به عیال وشه رسانند به اهل وـا تـز کجـک    اسب و شهري و زارع همگی حیرانندـک

  )728 ،همان(

  پرستانه و ناسیونالیسم ایرانی دبیات کارگري در بطن تفکرات میهنا -1-2

پرسـتانه و     تـوان خـود را بـر تفکـرات مـیهن           ترینعارف و عشقی هر چنـد کـه بیـش         

ناسیونالیسم ایرانی به دور از رنگ و بوي اسالمی آن متمرکز کرده بودند و بـراي محقـق                  

 ،و از هـر سـو     هاي انقالب مشروطه همواره تقاضاي عید خون در دل داشتند             شدن آرمان 

ز از همـدلی و     هرگـ  ، با ایـن حـال     3دیدند  کار می ة  به راه انداخته شدن جوي خون را چار       

) 1312-1258(عـارف  . ادار جامعه غفلـت نورزیدنـد  هاي ن  و الیهکشان همراهی با زحمت 

متعارف خویش یعنی پرداختن بـه مـسائل    ة  در غزلی با عنوان عدل مزدك بر اساس شیو        

ۀ  بر این باور است که در پرتو عدل مـزدك فتنـ            ،اجتماعی در بطن زبان نرم و مالیم غزل       

بندد و دیگر، بار گران اشراف بـر دوش رنجبـر              داریوش جم رخت می    بیگانگان از مملکت  

  :نخواهد ماند

  اندـد مـبیگانگان نخواه ۀت فتنــه دسـ ب      دان که مملکت داریوش و کشور جمـب

  اندـبار گران نخواهد م ر به دوش توــدگ       فارـاش زـک امــپی نـم از رـرنجب هــب

  کشان نخواهد ماندمجال و وقت به عاجز       من بعدز کفده وقت را به کار باش، م

  )237، 2536عارف قزوینی،(
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 ساخته و در یک نمایش 1341انتخابات شعبان ماه ة  که دربارمظلومۀ نالاو در شعر 

تاریخی خوانده است، مفتیان دروغین، وکالي خائن و اشراف زورگو و زرپرست را به باد 

خواهد به نیروي مشت در مقابل اشراف مصاف بندند و به  گیرد و از رنجبران می انتقاد می

  :هوش باشند با انتخاب اشراف براي نمایندگی مجلس در جهت تخریب مملکت گام برندارند

  دـنکن رنجبر داررفـط قّهـح هـب وـبگ       دار اجنبی خود راکسی که هست طرف 

   برزگر نکند،ف اربابشر یــب به کمک       کاشاي   مملکت در انتخاب به تخریب  

  کمر نکندخم  افالك نه هــب ودــب  روا     م کمر خم کردخُ و رعیتی که بر تاك  

   تن و گردنش تبر نکند،کسی که خرد      رنجبر عارف رفدارــط ونه گشتــچگ   

  )271همان، (

آمیز  ۀ اعتراض در منظومقرن بیستم ۀسوم روزنامة در شمار) 1303- 1273(عشقی 

 که همان ها نمدي کاله که طعن کالم او متوجه احمد قوام السلطنه است از ها نمدي کاله

خواهد جهت احیاي حقوق خود با   می،کش جامعه هستند هاي زحمت رنجبران و توده

  :آهن و سنگ و بیل و کلنگ براي مبارزه آماده شوند

  ها ماقیام و کوشش نباشد  گر که        پامال و ایعـض کنند را اـقّ شمـح

  هاکمک کنید شماها،  به که به ما         پی حقوق شماهاستها،  کوشش ما

  ها کال نمدياي   کنارید از چه

  ها کال نمدياي   یدردست در آ

  )317، 1350 عشقی،(                                                           

مرحوم جمهوري ة جناز عکس تابوتی که قرن بیستمة پنجم آخرین شمارۀ صفح در

خور و جغد به  ی، جناب جمبول، فعله، الشکل اشعاري از زبان ف،کند قلّابی را حمل می

  :فعله شنیدنی استهاي  دلها و درد ست که در این میان شکوهچاپ رسیده ا

  صحبت جمهور، مرا کرده خوار      ارگرـکاي   ،ام  یکی فعله کهمن 

  آوار زیر به دهـانـم نـم فلکط      دار یدي، جگرم داغشد شب ع

  ها زاقـــ ق ۀلـحم وـلــج در

  تان شد فنا شکر که جمهوري
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  گوشه ز دستم برونرفت جگر      بیرق قرمز جگرم کرد خون

  شد نگون شکر که آخر علمش      دولت ما گشته دچار جنون

  اـق دعــد خالیـنمودن بس که

  تان شد فنا شکر که جمهوري

  )283- 284همان، (                                                             

 پدر مریم پس از برکناري از شغل دیوانی و فرار ،آل سه تابلوي مریم یا ایدهدر شعر 

 از وطن و از دست دادن دو فرزند خود در راه انقالب، همزمان با پیروزي انقالب مشروطه

 ،در این شعر. کند  پیشه می،غل دهقانیگزیند و ش  میبه همراه مریم در شمران سکنی

کاري در راه ه به جرم صداقت و پاکدامنی و فداکاست دهقان نماد رنجبران جامعه 

  .اند بسیار کشیده يها کامی  مصایب و تلخ،میهن

  شدم دگر من، از آن دم به بعد شمرانی      یـانـدهق رـ فک اهـگ آن از ودم،ـر نمـدگ

  انیـبست شغل به کردم اعتـقن رضــغ    دانی ان که میجا، هم به من گذشت در این

  خراب و گلینۀ به سر ببردم در خان

  )188- 189، همان(                                                      

اندیشی آن دو  به معناي همسویی و یکسان آنچه در مورد عارف و عشقی گفته شد

انقالب، اصالح مملکت و ة مربوط به آیندهاي  وريهاي فکري به ویژه تئ در تمامی زمینه

ا در کشاکش اندیشی رهایی از این دگر وده است و نمونهمستبد نب مبارزه با عناصر فاسد

توان  هاي مشروطه بر سر سلطنت و جمهوري به وضوح می سینخواهان و تئوری آزادي

  . 4مشاهده کرد

  جددانههاي مت بهبود زندگی رنجبران از مسیر اندیشه -1-3

انتقاد از اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور، نکوهش رفتار و کردار سران مملکت، طـرح      

طلبانـه و متجددانـه، مبـارزه بـا خرافـات مـذهبی و             هـاي ترقـی     ارعمسائل تازه، دادن شـ    

دلیـل  . بـوده اسـت   ) 1303-1252 (ازذهنی ایرج میر    از اشتغاالت  ،از حجاب گیري    خرده

انگیز خویش را بـه      صر خود طبع لطیف و استعداد اعجاب      عهمهمانند دیگر شعراي    اینکه  

 همـان   ،دهـد   هـاي محـروم جامعـه قـرار نمـی           طور مشخص در خدمت همدلی بـا تـوده        

هـاي   طلبانـه و اندیـشه   کرد کـه شـعارهاي ترقـی    او گمان می. اشتغاالت ذهنی بوده است   
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اگـر  «این باور بود    ایرج بر   . شود  و بهبود زندگی مردم می     موجب اصالح جامعه     ،متجددانه

بردارنـد و   زنی دسـت     دان خود را مسواك کنند و از سینه       همه کس به مدرسه بروند و دن      

غافـل از ایـن     ؛   کار درست خواهد شـد     ،قوانین بهداشتی و آداب معاشرت را مراعات کنند       

عمل خواهد پوشید که مردم ایـران در تعیـین          ۀ  که آرزوهاي طالیی وي در هنگامی جام      

ۀ  او در قطعـ    ، با این وصف   .) سی و چهارم   ،1349،  ایرج میرزا  (»زاد باشند سرنوشت خود آ  

مـورد   کـارگر را بـی  ۀ به طبقها   گذاري آن  و منت فرمایان   کبر و نخوت کار    فرماکارگر و کار  

  :دیگر نیاز متقابل دارند چرا که آنان به هم؛ددان می

  ر راـکدگـاید یـمنت داشت ب چه      تو زر ز من واهیــزور خ و از منــت

  را صرــــب ورـن روان ابـت تـمن       سیم ةبدر نمایی نــم رفــص وــت

  چه کبر است این خداوندان زر را      به کس چون رایگان چیزي نبخشند

  را رـــیکدگ مردم محتاجند وـ چ      دـذارنـــگ تـّر منـکدگـی رـب راـچ

  )164- 165 همان،(

  رهگذر تفکرات سوسیالیستی توجه به رنجبران جامعه از -1-4

کّـرات سوسیالیـستی     الهوتی و فرّخی به تف     ،مشروطیتة  در بین شعراي کارگري دور    

به ویژه در شـعر فرّخـی از   ها   اما این عالقه و توجه به افکار کمونیست        .اند توجهاتی داشته 

نـدك  دانیم پس از ا     می کند و چنان که     نمی حد و مرز مسائل اجتماعی و اقتصادي تجاوز       

روزگاري با رفـتن او بـه آلمـان و بازگـشت دوبـاره بـه ایـران از تمـایالت وي بـه افکـار                          

  . سوسیالیستی خبري نیست

، انقالب بلشویکی روسیه کـشورهاي همجـوار را بـه           جنگ جهانی اول  گرفتن  با پایان   

ـ  دولت سوسیالیستی روسیه  ۀ  دهد و طلیع    شدت تکان می   ذر امیـد را در دل رنجبـران و          ب

ش کنـد و کـشاک   مـی گیري  داري جهانی در برابر آن موضع  سرمایه. پاشد  شان می ک زحمت

هـا   تفکـرات سوسیالیـستی کـه از سـال    . شـود  دار آغاز می میان کارگر و کارفرما و سرمایه  

هـاي حـزب دمـوکرات مجلـس دوم           ویژه در برنامـه   ه  هایی از جامعه ب     پیش در میان الیه   

ابد و اعمـاق ذهـن و ضـمیر شـماري از شـعرا و       ی   به شدت اشاعه می    رخنه پیدا کرده بود   

 و فضاي بـسیار مـساعدي بـراي حمایـت از       کند نویسندگان ایرانی را به خود معطوف می      

فرّخـی یـزدي و     چنان که گفته شـد       .)104،  1386آژند،  ( شود  رنجبران جامعه ایجاد می   
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 در خـدمت    ها   با الهام از تفکرات سوسیالیست      را بخش بسیار وسیعی از شعر خود     الهوتی  

ایـن  . بخـشند   دهند و به شعر خـویش رنـگ کـارگري مـی             هاي فقیر جامعه قرار می      توده

افتـراق دیـدگاه ایـن دو سـراینده بـا دیگـر شـعراي               ۀ  نقطـ ترین     مهم ، حزبی هاي  گرایش

فرّخـی و الهـوتی اعتقـادات     با وجود این تشابهات و تقارنات فکري میـان  .مشروطه است 

  . سازد دیگر متمایز می این دو گوینده را از هميمذهبی و باورهاي دینی، دنیا

   فرخی و اشعار کارگري-1-4-1

مضامین شعر عصر ترین  آزادي یکی از مهم )1318- 1267(در دیدگاه فرّخی 

 5عریان یابی به آن در بستر خشونتوم طبقاتی آن همسویی دارد و دستمشروطه با مفه

کش تنها در  زحمتة تقاد وي آبروي تود حتّی به اع.شود ریزي حاصل می و انقالب و خون

  :گرو انقالب است و بس

  باید گرفت شمشیر میۀ دست خود بر قبض     دـهـن آزادي ايـپ در رـس استبداد که تا

  گرفت ایدـب می خیرأت آفت  بیشــکف از   حقّ دهقان را اگر مالك مالک گشته است

  )92، 1357فرّخی یزدي، (

هاي   انصاف از چهره    بی مروت و مالکان    پرست، اربابان بی  رداران ز  وکالي خائن، سرمایه  

 آنان فقر و فالکت و جهـل و          که  وي بر این باور است     چون .منفور در شعر فرّخی هستند    

بـراي او کـه     . انـد    آورده ربضاعت را بـه بـا       ماندگی کارگران و دیگر مردمان ندار و بی        عقب

کار و جان را نثار     سقف بذر   بیۀ  ي کلب داند و دل را فدا      خویشتن را خاك پاي رنجبران می     

 داران در قتـل کـارگران      سی گران بار است که ببیند سـرمایه       کند، ب    کارگر می  ویرانۀ  خان

 دل دهقانـان بـه دسـت       را بـه بهـاي خـون       انـصاف آب رز     بی کنند و مالکان    پافشاري می 

بح اختـر   آورند؛ زارعان را گناه چیست که سال و ماه در انتظار قرص نان شب، تـا صـ                   می

کار و درمان درد را فقط جنگ اصناف، اتّحاد و تشکیالت کـارگري             ة  بشمارند؟ فرّخی چار  

 هـاي  هـا و گـرایش   هـاي بلـشویک   ارتبـاط بـا برنامـه     بـی هاي شـاعر  داند و این توصیه   می

منـدي او   هورزي و شدت عالقـ عمق مهر گر  بیانشعر کارگري زیر    . سوسیالیستی او نیست  

  : نادار جامعه استهاي به اصناف و توده

  و گفت جان من و جان کارگر دـ شوری    رـکارگ وانـعن  هـب سینه هـب ده دلـشوری
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  رـارگـک انـمهم و زارع ع زر اجـتـمح    شاه و گدا، فقیر و غنی کیست آن که نیست

  وان کارگرـخور خ هبا آن که هست ریز     ورـج ز دشـران خوان رـس دار از  رمایهــس

  رـارگـک انـریـع کرـپی ه،ـرهنـب  ايـپ      ه یادـده خواجه، کجا آیدش بدر خز خزی

  ي نان کارگرچو آب خوره همـک آناي        بـبر و عجـه جان او مزن از باد کـآتش ب

  ارگرـک انـریـگة ک دیدــل اشـاز سی      محتشم خراباي   ات شود ترسم که خانه

  )149 ،همان(

  کارگرۀ  الهوتی شاعر طبق-1-4-2

 ،رسد  به گوش می)1335-1266(یی که از شعر الهوتی هایکی از رساترین صدا

  :چنین است

   دنیا وطن است و زحمت آیین من است       ن استــکارگري دین م کارگرم نـم

  و کابین من استــصنف ت آگهی تــگف        گفتم به عروس فتح کابین تو چیست

  )310، 1357 الهوتی،(

 از آن جهت که او پـس        ؛6کارگري دانست ۀ   حق باید نخستین شاعر طبق     الهوتی را به  

در خـدمت انقـالب و      چون سالحی   ، طبع آتشین خود را هم     از آشنایی با انقالب مشروطه    

ت را کنندگان ملـ  بیدادگران و اسـتثمار  کشان ملت قرار داد و ظالمان،      محرومین و زحمت  

ـ    .  قلم خود به ستوه آورد      با نیش  هـاي خـود جـز بـرانگیختن          ه خواسـته  او براي رسیدن ب

هـاي موهومـات و گسـستن         نـادانی، دریـدن پـرده      هاي مردم براي مبارزه با جهل و        توده

یافـت و   اگر او در طی مبارزات خود قلم را کافی نمی . دید  اي نمی   هاي خرافات چاره    زنجیر

و دیـد آمـال       دوشادوش با انقالبیون سالح به دست گرفت، بـه ایـن دلیـل بـود کـه مـی                  

 رعیتـی   -انتظاراتی که او و دیگـران از انقـالب داشـتند، بـرآورده نـشده و رژیـم اربـاب                     

هـا    مانده است و صـد      همچنان در زیر لواي قانون، مجلس و مشروطیت به قوت خود باقی           

بنـابراین او   . مکنـد   اي خون مردم و رنجبران را مـی         هاي تازه   ظالم از لونی دیگر و با شیوه      

مت وحک. کند   تشکیالت کارگري را بنا می     ،خود نخستین بار در ایران    براي نیل به هدف     «

احمد شاهی و دلقکان درباري و مالکین و بورژواها از اقدامات الهوتی سخت بـه وحـشت                 

 .)10،  1357الهـوتی،   (» کننـد   شـود وسـپس تبعیـدش مـی         چندي زندانی می  . افتند  می
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نچـه وي را بعـد از دوران         اشـعار بعـدي او، یعنـی آ        7قابل توجه است که صـفت اصـلی       «

 کمـابیش در    ،مهاجرت به شوروي، نخستین شاعر فارسی زبان طبقه کارگر معرفی کـرده           

  .)171 ،2جلد  ،1379پور،  آرین(» خورد اشعار نخستین او هم به چشم می

   پرستد آنکه این یک، این و آن یک              مخلوق عالم  همه میان این

  دـرستـــان پـقــده و لهـفع اتـنج               اگر از کیش الهوتی بپرسی

  )55 ،همان(

 ،هاي شعري و مضامین سـنّتی و نـو         قالبۀ   شاعرانی است که در هم     دالهوتی از معدو  

ت تغییـر  ه در ج است این فرصت را داشته اوحتّیکه مندي خود را نشان داده است        توان

 بـه مـسائل   ن امـا پـرداخت  .ردهـاي بلنـدي بـردا    و تحول فرم و محتواي شعر فارسی گـام  

 بخـش وسـیعی    جالي وطن عمالً این فرصت را از دست او گرفته و     و اجتماعی و سیاسی  

 را تا مرزهاي شعار بـرده و از آن طـراوت، زیبـایی، انـسجام و تـازگی کـه در                      ي شعر و  از

 بـراي   الهـوتی رسـد     به نظـر مـی    . د، به شدت کاسته است    وش  خوب او دیده می   هاي    شعر

شناسـی    تر از نکـات فنـی و مبـانی جمـال            خود بیش ة  جتماعی و مخاطبان ویژ   مضامین ا 

ی اسـت از  باالیبلنـد ۀ نامـ  شعر الهـوتی سـتایش  که  به طور خالصه باید گفت      . اندیشد  می

لحظات حیات خود به میثاقی که با اقشار         هاي نادار جامعه و او تا واپسین        الیه رنجبران و 

  :دمان فقیر مردم بسته بود، وفادار می

  از تن ببرند اگرچه سر، ما را    گردیم وز مقصد خویش برنمی

  )36همان، ( 

 وحدت و تشکیالت صنفی، انقالبـات و  ،نباید از یاد ببریم که او نیز مانند فرّخی یزدي     

  :داند اعتصابات کارگري و مبارزه را یگانه راه آزادي رنجبران و بهگشت زندگی آنان می

  کن با پتک و داس کاخ ستم را خراب      نـــک بالـانق رــرنجب دايــف مـــجان

  نـک ابـب حـفت ام ارزهـمب اندرین نـم      ردـک امـقی وانگرـت فـصن دـض هـب باید

  نـک ابـر اعتصـارگـک  حـ فت ابـاسب      است انتـــمت دوام و ادــاتح و گـآهن

  کن دارا شتاب حت بر رنج خویش و را     هر رنجبر که داخل در فرقه نیست، کیست

  )94و95 همان،(                                                                
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  باورهاي عمیق دینی محرکی مهم در خلق ادبیات کارگري -1-5

 عناصـر جـوهري     ،آلود طبقات پایین جامعه    پرداختن به جامعه و زندگی سراپا محنت      

شـعر او بازتـاب اوضـاع سیاسـی و          . دهد  یرا تشکیل م   )1312-1249 (نسیم شمال  شعر

کـاري مـستبدان و دسـایس      است کـه در زیـر بارهـاي سـنگین دغـل           اجتماعی مملکتی 

 روي ،هاي محروم  بیگانگان در هم شکسته و از این رهگذر جز قحط و غال و استثمار توده              

 بـه دور از     ،عـصر خـود   ؛ لیکن او بر خـالف دیگـر شـعراي هم          خوشی به خود ندیده است    

کـه  ایمـان و باورهـاي عمیـق دینـی          ۀ  هاي حزبی و تشکیالتی به سـائق        نه وابستگی هرگو

دلی بـا  ي است، به ابراز عقاید خویش و همـ زالل قرآن و شریعت محمد  ۀ  منبعث از چشم  

  :پردازد اي مردم میه  توده

  منم انـعرف یــنوران لـمشع    منم  قرآن حافظ ،حق ابعــت

  مسلمان منم رسان کهنه تازه         هست به دستم علم حیدري

  جعفریم جعفریم جعفري

  )509 ،1363الدین گیالنی،  سید اشرف(   

هـاي    جنبـه ۀ  آیـد کـه همـ       الب به چشم می   غاژ  نادبی سید اشرف، یک پرس    ة  در چهر 

. الشعاع قرار داده است؛ شاعر مردمی که زبان تـوده را برگزیـده             شخصیت ادبی او را تحت    

همین زبـان سـاده را بایـد از علـل رواج            ... ادبی اوست    ةبدون تردید این وجه غالب چهر     

دیدنـد کـه     چه توده زبان شعر او را همان نوعی مـی          ؛فراوان شعر او در میان توده دانست      

نه کهنگی شعر قاآنی و حتّی ادیب نیشابوري در شعر او دیـده             . کردند  خود بدان تکلّم می   

 اشـد  بخـاص  اي  هتعلّـق بـه طبقـ     شود و نه پیچیدگی شعر شاملو و نیما، تا شـعرش م             می

افزارهــاي مهــم در خلــق اشــعار  طنــز و شــوخی از دســت .)121و122 ،1378زرقــانی، (

شـود    پـردازي قـادر مـی      سـخن ة  به مدد این شـیو     او. استسید اشرف   کارگري و مردمی    

هاي مردم قرار گیرد و سنگ صبور آنـان           خاطر رنجبران و توده   ۀ  سالیان متمادي در گوش   

پـردازي او نقـش بنیـادین       8مال نصرالدین در تکوین ذهنیت طنز     ۀ  روزنامو   »صابر«. باشد

  :داشته است

  دي امروزــداخل آدم ش هم تو فعله اي

  امروز؟ شدي شممقش میرزا چرا بیچاره
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  پول  بیۀفعلاي   چکش بزن و جان بکن

  پول  بیفعلهاي   شکن هیزم برو جنگل

  پول  بیفعلهاي   فکن صحرا هــب قالیچه

  م شدي امروز؟ـخ چون عاشق آن طرّه خم                             

  امروز؟ شدي شممقش میرزا راـچ ارهــبیچ                              

  )188 ،1363الدین گیالنی،  سید اشرف( 

  خانادبیات کارگري در عصر رضا

ران و  دا اي از نماینـدگان مجلـس، زمـین          در اثر حمایت عـده     1304بیست و یک آذر     

بـا  . آیـد  پهلوي بر سـر کـار مـی   ۀ  سلسل،رتبه و پشتیبانی ارتش تجار مهم، کارمندان عالی   

 بـساط حکومـت مـشروطه بـراي همیـشه درنوردیـده             ،گیري نظام جدید رضاخانی     شکل

خان با توسل بـه     رضا. دارد  میبدادي گام بر  تشود و بار دیگر ایران به سوي سلطنت اس          می

پردازد و از ایـن رهگـذر بـه            به تحکیم حکومت خود می     ،سلطهنهادهاي حکومتی، زور و     

زیانبـاري  ۀ هاي کارگري ضرب    اتّحادیه آزادي نهادهاي مستقلّی چون مجلس و مطبوعات و       

شاه شد، مخالفان او صرفاً به خاطر اعتقاداتـشان تحـت     همین که رضاخان،    «. آید  وارد می 

اي به حـزب کمونیـست ایـران و     انهپیگیرۀ  حمل1304در پاییز سال . تعقیب قرار گرفتند  

هاي عمومی کارگران مرکزي آغاز گردید که اعضاي هـر دو سـازمان              هاي اتحادیه   بازمانده

  . )30، 1369 الجوردي،(» هاي خود را مخفیانه انجام دهند را ناگزیر کرد فعالیت

ــارز ادبیــات کــارگري را اعتــراض، انتقــاد و    از آنجــایی کــه وجــه غالــب و ویژگــی ب

مانـدگی و اسـتثمار      بختی، جهـل، عقـب    ن بـد  دهد و نیز عامال     ناپذیري تشکیل می   سازش

جامعـه را   گیرد و اصناف و طبقات فقیر  کشان جامعه را به باد انتقاد می        رنجبران و زحمت  

خواند، این ادبیات قهـراً در دوران         میود زندگانی به بیداري و قیام فرا      جهت بهروزي و بهب   

در شعر  «. یافت  نخواهد  ظهور و بروز    ة  و سانسور اجاز   عمال فشار استبداد و خفقان بر اثر ا     

 انتقاد اگر هست با توجه به چیزهاي سطحی و روبنایی اسـت و آن تنـدي                 ،شاهرضاة  دور

دهـد کـه بـه       نمـی اجـازه   رژیم به کـسی     .  در این مرحله نیست    ،مسائل بزند ۀ  که به ریش  

. گـردد  سی بر شاعران تنگ مـی    سخنان سیا ۀ  بدین ترتیب عرص  ...  مسائل عمیق بیندیشد  

تنها در این میان شـاعر  . سپارند  آنان یا در زندان یا در تبعید و یا در زیر شکنجه جان می             
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شـود دیـوان    پرداز ادبیات عصر استبدادي، پروین اعتصامی موفـق مـی         گوي و رمز    استعاره

  .)21 ،2 جلد، 1377 ذاکر حسینی،(»  انتشار دهد1314خود را در سال 

  کشان جامعه دردي محض با زحمتاساتی شدن و هماحس -2-1

ۀ  ادبیـات کـارگري تـب و تـاب گذشـت      ،حکومت رضاخان ة  دوربنا بر آنچه گذشت در      

 و تمثیـل  ههاي استعار  رمز و الیه  ۀ  تنها در لفاف  در اشعار پروین    دهد و     خود را از دست می    

ة روطه و دور  مـش ة  بـا اشـعار کـارگري دور       این اشـعار در قیـاس     . دکن  جلوه می و مناظره   

 احساساتی، خطابی و شعارگونه است؛ گویی محرك اصلی شـاعر در            ،حکومت پهلوي دوم  

چـرا کـه   ! دردي محض بوده اسـت و بـس       ، تنها احساساتی شدن و هم     سرایش این اشعار  

کشان جامعـه اکتفـا و بـه فـساد سیـستم              گوینده فقط به بیان آالم و اندوه خاطر زحمت        

کاري نموده باشد،  ه راه کآن  بی کند و در نهایت     ه اشاره می  سیاسی و جزایی و اجرایی جامع     

هاي فقیر و رنجبر را به بردباري و سکوت در برابر وضع موجـود و انتظـار فرجـی در                      توده

آرزوي  ،دو محضر  ،رفوي وقت  ،پایمال آز اشعاري چون   . خواند    میمبهم و آرمانی فرا   ة  آیند

خوشـه  ۀ نغمـ  ،قلـب مجـروح   ،رفـوگر ۀ مـ نغ ،بازي زندگی  ،ستم اغنیاست  ماۀ  صاعق ،مادر

شـعر پـروین یعنـی      ة  بوطیقـاي ویـژ   ۀ  با مالحظـ   رنجبراي      و توانا و ناتوان   ،مناظره ،چین

  :شوند گرایی نوعی شعر کارگري محسوب می اده از زبان رمز و تمثیل و اخالقاستف

  استــاغنی مــست اـم ۀاعقـ ص                   راي نیک درــپ ايـک چنین، گفت

  درد و غم و ابتالست ما قسمت                   وابـخ و آرام هــهم انـآن ۀــپیش

  به یک کلبه ترا اکتفاست چه  از                  کنند انیـتـس ملک انـشه هـ چ از

  خلقان چراستۀ جام تو تن در                  موزه است  بیپاي من از چیست که

  )169-172، 1373پروین اعتصامی، (

دیـده بـه    سیاسی و اجرایی در پاسخ پیر جهان     انتقاد پروین از اوضاع اجتماعی و نظام        

کـار آنـان    ة  مـردم و چـار    ة   لیکن او عمالً براي رفع مـشکالت تـود         .نماید  فرزند چهره می  

هاي    شعر را با توصیه    ،گرایان  همانند اخالق  کند و   اي پیشنهاد نمی    گونه طرح و برنامه     هیچ

  :رساند ن میاخالقی به پایا

  استــدع در طلب و نیت عمري          دهد گدایی به پشیزي هـک رــه

  خبران را چه خبر از خداست بی           دالن را چه غم از تیرگیست  تیره

  )169- 172 ،همان(         
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کـارگري پـروین اعتـصامی اسـت کـه در       هـاي      یکی از زیباترین شـعر     رنجبراي    شعر

 بـسیاري  ،شناختی به لحاظ معیارهاي سبک ها نام بردیم اري که از آنمقایسه با دیگر اشع  

پـروین در ایـن شـعر نیـز     . توان در آن مالحظه کـرد     هاي ادبیات کارگري را می      از ویژگی 

الي نـصایح اخالقـی بـه انتقـاد از سـاختار نظـام                مطابق هنجار متعارف خـویش در البـه       

  :پردازد اجتماعی و سیاسی روزگار خویش می

   رنجبراي   اندر آفتاب کندن جان کی هب تا

  رنجبراي   آب هرهـچ از انـن هرـب از ریختن

   رسشیـپ نـک نـخویشت ایمالـپ وقـحق از

  رنجبراي   ابـجن و خان رـه ز  ترسی می چند

  جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز

  رنجبراي   ندران خون دست و پایی کن خضابو

   کن حبسبگیر و  را یـرستــخودپ و آز دیو

  برـرنجاي   ابـحج  بیقتـحقی هرـچ ودــش اـت

  دهد می ويـفت رشوه بهر که شرعی حاکم

  رنجبراي   جواب را رانـفقی عرض دهد کی

  )220همان،  (

  حکومت پهلوي دومة ارگري در دورادبیات ک -3

ظـام اسـتبداد    هـاي ن     پایـه  1320با هجوم نیروهـاي متفقـین بـه ایـران در شـهریور              

. کـشور بـه وجـود آمـد       ة  گیري در طـرز ادار    پاشـید و تحـول چـشم      ضاخانی از هـم فرو    ر

توانـست علنـاً    مـی هـا   آیی هم اجتماعات مذهبی و سایر گرد  ؛زندانیان سیاسی آزاد شدند   «

 مالکـان و    ؛توانست فارغ از سانسور سیاسی منتشر شـود          روز نامه و کتاب می     ؛برگزار شود 

 به دادگـاه شـکایت      ، و بستگان او تصاحب کرده بودند      هایشان را شاه    کشاورزانی که زمین  

برخـی افـراد کـه بـه ویـژه در معـرض مـصائب و        . برده و امالك خود را باز پس گرفتنـد    

 عـامالن جـرم را   ،هاي بسیار قرار گرفته یا بستگانشان در زندان به قتل رسیده بودند      ستم

  .)186، 1379کاتوزیان، (» در محاکم قضایی تعقیب کردند
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هـاي    اي و اتحادیـه      اجتماعـات حرفـه    ،هاي سیاسی، احزاب گوناگون     گروهگیري   شکل

 فـضاي بـاز سیاسـی دانـست کـه از بیـرون              اینرین ثمرات    را باید یکی از بارزت     9کارگري

ادبیات کارگري نیـز پـس از       . داد  شانزده ساله خبر می   ة  شد  هاي سرکوب   ریختن نارضایتی 

اعد و نیـز پیـدایش حـزب بـسیار     هـاي مـس   فترت به خاطر فراهم شدن زمینـه  ة  یک دور 

ا، کـارگران، دهقانـان، تجـار، صـنعتگران و          هـ   متحد کردن تـوده   ۀ  مند توده که داعی   قدرت

ـ   و مبارزه علیه امپریالیسم، زمـین فکران مترقی و نیز کنترل ابزار تولید    روشن ، بداران غال

ز رشـد قابـل      ا ،کـشید   گر و صاحبان صـنایع چپـاولگر را یـدك مـی           داران استثمار   سرمایه

هـاي    افزار یز چون گذشته، شعر هم یکی دیگر از دست        این بار ن  «. توجهی برخوردار گشت  

ها براي جلب و جذب مردم بـود و در ایـن              مهم ارتباطی فعالین و نمایندگان فکري گروه      

بـازان را    کـشاورز هـدف اصـلی مبلغـان و سیاسـت     میان جلب و جذب طبقـات کـارگر و        

فاده از ادبیاتی که بتواند ارتباطی سـهل و آسـان بـا آنـان ایجـاد      داد و لذا است     تشکیل می 

  ).303، 1369پناهی سمنانی،  (»کند، مورد توجه بود

 ،شناسی و نکات فنـی     به لحاظ مبانی زیبا    نیزکارگري در ادوار گذشته      اگر چه ادبیات  

ی خیلـ   ضعف و سستی در اشعار کارگري ایـن دوره     ،است  هایی داشته   ها و نارسایی    کاستی

هاي گذشته       شعر رنجبران دوره   ،بر آن    عالوه. خورد  تر به چشم می   فاحش و به مراتب بیش    

همانند این دوره جز در کارهاي الهوتی هرگز بـه سـبب همـسویی بـا فعـاالن سیاسـی،                    

 چـرا کـه   ؛هاي رنگارنگ فکري از چپ و راست سروده نشده است       ها و مکتب    احزاب، فرقه 

تـر بـود و    هاي مربوط بـه آن سـازمان یافتـه        دتر و حرکت  مسائل کارگري حا   در این دوره  

  .  داشت10ي سندیکالیسم ها پشتوانه

  هاي رنگارنگ فکري  ادبیات کارگري با احزاب و مکتبسویی هم-3-1

ــه نوحیــان و محمــد کالنتــري علی افراشــته، نــصرتمحمــد تــرین شــاعران  مهــم ،ال

 و تبلیغـات    هـا   ر از گرایش  ام و تأثّ  ري را با اله   گراي این عصر هستند که اشعار کارگ        جامعه

عران ایـن دوره بـه تفکـرات حزبـی           شا ي  بند  از سر انصاف باید گفت پاي      . حزبی سرودند 

ها درد محرومین جامعه را در دل نداشـتند و یـا از سـر صـدق و                  معنا نیست که آن   بدان  

. نـد ددردي با آنان اهتمام ننمو     هم و وجدان پاك در جهت آگاهی رنجبران و        صفاي باطن 

اصـلی کارشـان شـعرهاي    ۀ  عظیمی از شعراي این دوره که زمینـ     بر عکس در میان خیل    
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صـداي ادبیـات    ة  بـه عنـوان نماینـد     ) 1338 -1287(عاشقانه بود از محمدعلی افراشـته       

  :شود کارگري نام برده می

  سر  پیچی از خدمت محرومان                 ت اگرــدساي   قلماي   بشکنی

  آخر تا شرف ولـق نــای  روي                  دادم، هستماین شعاریست که

  باالتر این از تــاس  چه مقامی                 نـم مــرانــای ةودـــت رـاعـش

  رـاکـچ رـنوک هــب دانست قدر                  زـزیـــع ابـارب م،ــملت رـوکـن

   و خطر خوف  بیسازم   فاش می                 هست صالح ملت را، هـچ رــه

  )43و44 ،1358 افراشته،( 

او به محتوا و مضمون     . پیرایگی  بی ست داراي صراحت، سادگی و     ا شعرافراشته شعري 

هـاي محـروم، نفـرین        اندیشد و توجه به زندگی و مـشکالت آدم          بیش از زیبایی کالم می    

شـعر  . دهـد  هـاي شـعري تـرجیح مـی     شهر و روستا را بر محسنات و پیرایـه    ة  شده و آوار  

  : مؤید این مطلب استناصح الشعراطنزآمیز 

  واهللا نه که خوانی؟ تانی عربی سطري     واهللا هـن هـک یـدان نایره، روي، سیس،أت

  ذکر پنیر است  بینان گویی و افسوس که       است» مراعات النظیر«شعرت همه عریان ز 

  مثلث ايـث یکی و نسی اـب مصرع یک      بس کلمه یک همین تو سواد ر نقصـب

  )54 ،همان(                                                                        

خواري، فساد حاکم بر دستگاه       انتقاد از بیکاري، در به دري، محرومیت، تبعیض، رشوه        

 بـا  او دردهاي اجتماعی را اغلـب    . روند  هاي اصلی شعر افراشته به شمار می        اجرایی از مایه  

زمین،کارگر، شـوفر    صاحب کارخانه، مالک، کشاورز وابسته به        ،لحن طنز از زبان کار فرما     

 مطبوعـاتی از  هـاي   براي فعالیـت چلنگرانتخاب نام  . کند  نما تشریح می   مست، بنگی عاقل  

 کـه آن را در  باشـی چلنگر  او در شـعر  .ارتباط با مخاطبان او نبوده است       بی جانب افراشته 

هـاي مـردم را    مندي خود بـه تـوده      ه مهرورزي و عالق   ،به چاپ رسانده بود    چلنگرۀ  روزنام

  :کند میگونه اعالم  این

  هاست چون که شعرم از براي توده          هاست هاي توده لبـسنگر من ق

  دولت را مجیز و دربار نـم ایـگوی          بهر چیز از اگر تمـدس کندــبش

  فیدـس اشدـب نــم الـاعم ۀـامـن          هست شعرم بهر این ملت مفید

  )171و 172، همان(
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ها به    اعیاد و جشن  ۀ  از میان هم    مانند دیگر شعراي کارگري همعصر خود       نیز افراشته

او در . رنجبـران اسـت  ة ؛ زیرا اعتقاد دارد این جشن ویژ 11دهد  تري می   مهرگان بهاي بیش  

گـل،   خواهـد بـا دسـته      ان می زند و از جوان     بر کتف آهنگران بوسه می     جشن مهرگان شعر  

 به سوي آهنگر پیري بروند که از کاوه نام و نـشانی دارد              ،میوه، قند، گالب و سبدهاي پر     

  همانند فرخی یزدي و الهوتی توده را به انقالب و وحدت و تشکیالت صـنفی              ،و در پایان  

  :کند دعوت می

  گرانــآهن  فــکت رــ ب وسهــ ب مـــزن        انـــمهرگة در این جشن فرخند

  رــ بب لــ گ ۀــدست  گريـــآهن  هــب        سرــگرامی پاي   چشم نوراي   تو

  ...کشان هم از صنف خلق است و زحمت       نشان و راست مهر اوه اوــکه از ک

  داد  دود  وانـــت  رـمگــست  لـــسبی       اتحاد و وحدت اــب داد شانــن

  اجــ ت  ز را رشــس دــایــب ردـک داـج       عاجاید آوردش از برج ـرون بـب

  )118و120 همان،(

یکــی دیگـر از شــعراي  )  مـشهد 1306متولــد ( محمـد کالنتــري معـروف بــه پیـروز   

سی و چهل ایران بود که شـعر خـود را در خـدمت طبقـات تحتـانی و                   ۀ  گراي ده   جامعه

. اشـتند، قـرار داد    کش جامعه که به نوعی با جنبش کـارگري آشـنایی د             هاي زحمت   الیه

گیـرد و اشـعار    کـشان الهـام مـی       اي است که از دل رنجبران و سـتم          تهسپیروز شاعر وار  «

 در دل خـاص و عـام امیـد و غـرور           امید ایـران    ۀمجلۀ  هاست که به وسیل     محکم او مدت  

پیروز عنصري است که مظاهر زندگی را به خاطر مردم ترك گفته است و فکر               . بخشد  می

 .)338،  2، جلد 1384شمس لنگرودي،   (» کند  راه ملت می  ۀ   هدی ،لب شعر بلندش را در قا   

نـسالن او کـه بـه دنبـال شکـست نهـضت ملـی و                 شعر کالنتـري بـر خـالف اغلـب هـم          

هـاي    از امیـدواري و افـق      ،بینی روي آوردنـد   أس و ناامیدي و بد    ورشکستگی سیاسی به ی   

  :گوید روشن در آینده سخن می

  دگاننور دیاي   آهی کشید و گفت که

  و گناه نیست ما را به جز نداري، جرم

  گر استــقوم توان ةاین عید، عید ویژ

  ما کار و راه نیستۀ این عید را به خان

***  
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  ار تلخــروزگ این پس از بدان، که اـام

  به در آید ز پشت میغ زندگی خورشید

  زار بینواي هر ۀکلب هــب کشد می رـــس

  ریغد  بیخانه هر لـداخ هـب نهد ا میـپ

  )13و14 ،تا  بیکالنتري،(                             

او بـه   . نماید  چهره می   سوگند دردي کالنتري با مردم فقیر در شعر      اوج دلسوزي و هم   

درد دردمندان، شرم مستمندان، رنج دهقانان، به آرمـان ملـی، بـه رهـروان امـروز و بـه                    

پیروز را مـرغ دل دائـم   . خن نگویدکند که جز بهر دل مردم س    افتخار فردا سوگند یاد می    

اگر چه او از غرور و مناعت       ؛  رسد  نامی به نام می      با نام کارگر از بی     ؛زند  به بام کارگر پر می    

بالـد کـه از دل و جـان غـالم      آورد، بر خویـشتن مـی   طبع در برابر زور و زر سر فرود نمی 

  :کارگر است

  ه و هستم زجان و دل غالم کارگربود      من که سر در پیش زور و زر نسودم از غرور

  تیغ قدرت از نیام کارگر دـرآیـب رــگ       دریغ  بیبر خاك ذلت افکند ان راـکشرس

  روي قیام کارگرـنی ایمان و و دتـوح      است و مبناي شرف حق قدرت مظهري از

  کارگر احترام داردـن وــک ارداريــ ک       هستیش خزانی برگ چون باد رـب رود می

  )191 ،تا  بیکالنتري،(                                                                    

مـتخلص بـه اسـپند از دیگـر شـعراي          )  سـمنان  1310متولد آبان    (یاننوح اله نصرت

سی و چهل اگر چه نه شاعري بسیار مـشهور، ولـی       ۀ  در ده «. گراي این دوره است     جامعه

ایـران، از   ة  فعال حـزب تـود     او از هواداران  . ر محبوب بوده است   معروفیتش بسیا ة  در حوز 

کالنتــري و محمــود پاینــده از شــعراي  چــون کــسرائی،داران مــرام اشــتراکی و هموفــا

شـمس  ( »خواستند  طبقاتی می ة  براي مبارز  گرایی بود که شعر را به مثابه سالحی        جامعه

 بستگی دارد که مثل خود او       هایی  شعر او به زندگی انسان    «. )3 ،3جلد،  1377لنگرودي،  

ا انـد و آن ر   شـناخته حق زنده بودن و زندگی کردن را در کـار انـسانی آن خیلـی خـوب             

  )3 ،تا بی ،یاننوح(» اند ناپذیر خود قرار داده خیلی خوب هدف تالش و کوشش وقفه

 ،آلـودش  محنت زندگی   هاي زندان، فقر و      طبیعی، جشن مهرگان، شب    ايبراي نوح بالی  

الي هر یک    ار کارگري بوده است و او در البه       اي براي خلق اشع    افزار و بهانه   ستدر حکم د  
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زندگی مردمان محبـوب    هاي     به ترسیم و انعکاس مصائب و مرارت       ،از موضوعات یاد شده   

ة دیـد  با زارعـان و باغـداران آسـیب       را  دردي او    هم  و ثّرأدر شعر زیر ت   . خود پرداخته است  

  :بینیم  می بر اثر سیل مهیب یکی از محلّات سمنان،زاوغان

  اي اینک که در سراي خود ایمن نشسته

  وانج و هبا کودکت به خند

  اش انگیز خانه غمهاي  بر روي تپه

  با کودکان خویش

  در انتظار دست تو، مردي نشسته است

  امان طبیعت  بیکز قهر

  خسته است غمگین و

  )45، 1359، انحینو(                                              

 چنـد   کـه  صـداي کـارگري  ،گفتنی است با بازگشت خودکامگی و دخالـت بیگانگـان      

اثـر    در ،کشان و رنجبـران جامعـه رویانـده بـود          امید را در دل زحمت    هاي    صباحی جوانه 

بار دیگـر   . گردد  می بکه بتواند خاري را از پایی در آورد به شدت سرکو          آن  بی ،اعمال فشار 

ۀ فرشـت ة  بـر چهـر    جـویی   کام گویی و کشد و زور   میبدادي سر بر  استۀ  فروخفتهاي    عادت

 سـیلی توافق بیگانگان جهت حصول منافع مشترك ایجاد شده بـود،           ۀ  آزادي که در نتیج   

فعالی کـه قـانون    از نقش غیر1320گویی شاه جوان از ابتداي سلطنتش در سال   . زند می

این بود که روزي بتواند همچون    اساسی براي او تعیین کرده بود ناخرسند بود و از دل بر             

 بـا در    1325 او از سـال      15.پدرش با اقتدار تمام زمام حکومت کـشور را در دسـت گیـرد             

ب تـوده،   زکارگري، ممانعت از نفـوذ حـ      هاي    اختیار گرفتن ارتش، کنترل فعالیت اتّحادیه     

ۀ ر اریک ب 1332در نهایت با سرکوب نهضت ملی در سال          آذربایجان و ۀ  پایان دادن به غائل   

شـاه دیگـر    ت و طرفـدار عـدالت اجتمـاعی بـه رضا          کامگی نشست و شاه جوان دموکرا     خود

مردگی در سـطح جامعـه بـه ویـژه در      در چنین فضایی نوعی سرخوردگی و دل     . تبدیل شد 

 افـول شـعر کـارگري و پـشت          ،ابتدایی آن در ادبیـات    ۀ  میان روشنفکران پیدا شد که نتیج     

  . رمزگویی بود  و ابهامروي آوردن به نوعی اندیشی و یدي، مرگزّلی، ناامغ تۀکردن به اندیش
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  ی ادبیات کارگريختشنا جمال

 ،دارد اول اهمیـت قـرار    ۀ   مضمون و محتـوا در درجـ        کارگري از آن جایی که در شعر     

 تمامی استعداد وتوانایی خود     ،معدودي از آنان  ة  اغلب شعراي کارگري با صرف نظر از عد       

هنـري آن  هاي  گیرند و به آرایش شعر و جنبه  می  بهتر پیام به کار    را جهت انتقال هر چه    

 شـعري   ،شـود   می این منظور سروده  ۀ  بنابراین شعري که بر پای    . کنند  نمی چندان توجهی 

ـ     است بسیار ساده و روان و      هـاي     زمینـه  اي کـه    بـه گونـه    ؛پردازيه تـصویر  دور از هر گون

 الـشعاع خـود قـرار      اصـر شـعر را تحـت      نسیاسی و اجتماعی چنین آثاري دیگر ارکان و ع        

بیات کـارگري   دی ا ختشنا جمال مبانیترین    با در نظر گرفتن نکات یاد شده مهم       . دهد می

  :باشد  میبه شرح ذیل

  غزل در خدمت اغراض سیاسی و اجتماعی  -1

شـعري را  هـاي     قالـب ۀ  چه ادبیـات کـارگري بـراي اغـراض و مقاصـد خـود همـ                اگر

ۀ غالب عـاطفی آن بـسی مایـ       هاي    تفاده از غزل به دلیل زمینه      اس ،دهد می مایه قرار  دست

زّلـی  غخویش یعنـی مفـاهیم ت     ة  ویژة   غزل از محدود   ،چرا که در این حالت    . شگفتی است 

 تعبیرات خـشن و   و جاي خود را به الفاظ،شود وکلمات و ترکیبات نرم و لطیف        می خارج

  :گیرد خود میدهد و سیماي انقالبی، سیاسی و اجتماعی به   میانتقادي

  خورد ا آب میــرا ببین زکج ریشه  این    خورد عمریست کز جگر، مژه خوناب می

  خورد گفتا که مست باده به محراب می       هرآن که دید ابرو دامن به را تو چشم

  خورد می ابـ ن می ايــج دار ایهــسرم        فقیر پیشانی ز چه آن رـه رقـع ریزد

  خورد می ربابا ر سرـه بـد کـروزي رس       جگر قین خوندها داس که مشو غافل

  )138، 1357 فرخی یزدي،(

   تمثیل و استعاره،رمزۀ ادبیات کارگري در لفّاف -2

 آزادي بیان دچار محدودیت شـدید گردیـد و اظهـار        ،خانحکومت رضا ة  چون در دور  

روي آوردن بـه     و ه، منـاظر  ، رمـز  هها ممکن نشد باالجبار اسـتعار      اندیشهة  پرد  بی صریح و 

پـروین اعتـصامی    . خطیر شاعري گردید  ۀ  ابالغ رسالت و ایفاي وظیف    ۀ   وسیل  یگانه ،تمثیل

د ایـن   دو عقاید خویش را به م      بخش عظیمی از افکار   منازع این میدان است و      ان بال قهرم

او گفتگوي دو قطره خون حـاوي نکـات       ة  مناظر  در شعر  مثالً. کند خالقیت شاعري ابراز می   
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خـود  ۀ  اندیـش تـرین      محـوري  ،رهظاین منا  مند اجتماعی است و شاعر با پیش کشیدن       ارزش

  :کند  میبیان کش جامعه و انتقاد از فقدان عدالت اجتماعی را  مردم زحمتیعنی حمایت از

  تاجوري دست ز جا این ام من اوفتــاده     اي  یکی بگفت به آن دیگري تو خون که

  پا چو نیشتري به رفتش که خار رنج  ز       کنیارـخ ايـپ ز بچکیدم من تــگفــب

  کارگري پاي ز من شهی، ی زدستیوـت      تو فرق بسی است ده گفت میان من وـبخن

   و خون رنجبريخوش است اشک یتیمی      منی چو بــا ادـحاتّ و رهیـ هم رايــب

  جگري سوزش و خار وهشـنک از نــم       رنگ شدي  ناب، سرخ می و از فروغــت

  )269و27، 1373پروین اعتصامی، (

، کلمات، ترکیبات و زبان عامیانه در ادبیات کارگري امثال و حکماستعمال -3

ادوار بـیش و کـم مـستقیم و غیرمـستقیم شـعري در خـدمت            ۀ  شعر پارسی در هم   «

فهم و شعور و موازین ادراکی ایـشان بـوده و شـعري کـه از خـصایص                  ة  اشراف و در حوز   

باشد و تصویر حیات مردم عادي در آن جریان داشـته            کامل برده ة  مردم بهر ة  زندگی تود 

 ، ادبیـات کـارگري    امـا  .)288 ،1370شفیعی کدکنی،   ( » به نسبت بسیار کم داریم     ،باشد

دهد و شاعر آگاهی این دسـته از          می نادار مردم را مخاطب خود قرار     هاي    رنجبران و توده  

 ،رود مـی  ین زبانی که به عنوان ابزار بیان او بـه کـار           برا بنا ؛داند  می خویشۀ  مردم را وظیف  

کـه مخاطبـان او در گفتگوهایـشان از آن     اسـت   بسیار ساده، صریح و نزدیـک بـه زبـانی           

حکمـی کـه از زنـدگی و تجربیـات مـردم              امثـال و   ،این نـوع زبـان     در. کنند  می استفاده

  :اي دارد ، جایگاه ویژهگیرد سرچشمه می

  نسپارد گربه بـه گوشت احـدي دیگر     ن دفعه ندارداین دفعه دگر دخل به آ

  )220، 1363الدین گیالنی،  سید اشرف(    

  تـرا آیـد انتظار  بیدر ز بـاشد آن  دولت    با هزاران رنج بردن گنج عالم هیچ نیست

  )79، 1357فرخی یزدي، (                                                                

  ه تو مسگري و من مسچیـجاست ک فرقش این   چی؟ پسها   نشود میسر رنج  بیجگن

  )59، 1358افراشته، (                                                                        

  صداست و کوه چو نیک و بد  کار                هرچه کنی کشت همان بدروي

  )169، 1373پروین اعتصامی،(                                                         
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چـک    بـی  ماننـد پـاره پـوره، دیـگ وپاتیـل،         اي    عامیانه و محاوره  هاي    ترکیب وها    واژه

هر چند  ... شنگه، پکر، پک زدن و     فنجون، قربون، مردکه، الم   اون طرف، یهو،     وچونه، یارو، 

هنـري بـودن بـه      وارد به دلیـل غیر    کنند، در اغلب م     می سادگی شعر کمک   به صراحت و  

عـدم التـذاذ خواننـده را        خـستگی و   و موجبات مالل خاطر   زنند و   می شعر آسیب جدي  

  . کنند فراهم می

   طنز زبان رسا و آتشین ادبیات کارگري-4

ی است که در خدمت مبارزات      ع ادب انواترین     طنز یکی از موثّر    ،مشروطهة  در شعر دور  

د اشـرف و   با مـرگ سـی   ود، اما درخشش آن بسیار کوتاه بودهگیر  میطلبی قرار  مشروطه

پـس  . کند  نمی کسی به طور جدي آن را دنبال      ها    خان براي مدت  استقرار دیکتاتوري رضا  

 آرام و باز سیاسـی در کـشور بـازار طنـز     خان و به وجود آمدن فضاي نسبتاً وط رضا قاز س 

 و  رچلنگـ ۀ   و همکـاران او در روزنامـ       علی افراشـته  محمدۀ  وسیل یابد و به   پردازي رونق می  

 بار دیگر از    1332مرداد   28گردد و با کودتاي      چراغ احیا می   شبۀ  ابوتراب جلی در روزنام   

از گیـري     در ادبیات کـارگري طنـز در نهایـت سـادگی و بـا بهـره               . شود  می فروغ آن کاسته  

و انتقـاد از    هـا     جـاري ناهنهـا،      به بیان کاستی   ،آنانة  مرّ محاورات عادي و روز     و فرهنگ عوام 

  :پردازد  میمحرومهاي  حاکم و دیگر غارتگران تودهۀ طبق

  مرغ و فسنجان و کباب وکره       زده در سفره به یک منظره صف

  پنجره و در به فقیران چشم       شرهـاف دحـق یـامـش و یـرنـف

  هايهاي   رمضان اهـم  آمده      هايهاي   بویی از آن بلکه وزد

  )328، 1363الدین گیالنی،  رفشسید ا(

هـا و     اسـت کـه در آن نـابرابري        یـان اي از اشعار فکـاهی نوح        نمونه گاردن پارتی شعر  

  :بیان مورد انتقاد قرار گرفته استة هاي طبقاتی با این شیو فاصله

  ارت گاردن پارتیــ یک آپارتی ک        پـارتی زور  بـه مخلص رــبـ داد

  اتول کفش و لباس و بی لیک بـی        رجلخواستم من هم شوم یک پا 

  نـدیـم و یـار مـرا ودهــب ها سال        قدیـم از لبـاسی هنـهــک داشتـم

  قبول کردش نمی اريـسمس گاه        بهر دو پول هیــگ ودهــب گرو در

  هـا مـاه رفـوگـر ـانــدک مانـده         ها شاه رش،ـعم دوران در دهــدی

  )173 ،تا  بی،یاننوح(                                   
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   استفاده از ابزار کار رنجبران در خلق ترکیبات جدید-5

در ادبیات کارگري کوشش بر آن است که از ترکیبات و اصطالحات فاخر و مالیـم بـا           

مـردم  ة ایص زندگی تود خصاعیان و اشراف پرهیز شود و شعري ساخته شود که از            ۀ  طبق

جامعـه درآن   رافقیـر و نـاد  هـاي   رده باشد و تصویر حیـات مردمـانی از الیـه      کامل ب ة  بهر

و ترکیبـاتی  هـا   گرا و مردمی به واژه در این میان توجه شعراي جامعه    . جریان داشته باشد  

.  جایگاه خاصـی دارد    ،آنان ارتباط داشته باشد   ة  آالت مورد استفاد  وکه با محیط کار و ابزار     

 سـندان حادثـات،   پتـک سـتم،   ، داس اجل، کشتزار گیسوان،    ترکیباتی از قبیل پتک عزم    

داس  تخم جفا، باغ احسان، مـزرع آبـاد آزادي،         بذر تالش،  خداوندان زحمت،  پتک زمانه، 

  :سوهان تشکیالت در این عرصه نقش محوري دارند ظفر،

  دهاتیاي   اك ستمگربر کن از بن بیخ ملّ      تیز با سوهان تشکیالت کن داس ظفر را

  )34، 1357الهوتی،(                                                                        

  مـدانـسن  اتـادثـح  رضـ مع در          بیکو  میاي پتک ستم سرم چه

   )221، تا بیکالنتري، (                                                      

      خواهی رساندچکان دست دهقان را به داس خون

  را اسیر کارگر خواهی نمود کارفرما

  )142 ،1357فرخی،  (                                   

  فقر را با چکش کارگران باید کشت       کـرد بـایـد درو داس دم ز را مسـکنت

  )111 ،همان (

  هاي زبانی  و نارساییها  وفور ضعف-6

 گذشته از عدم نبـوغ    ا علّت آن ر   ،آید می دیده   اگر در ادبیات کارگري چنین ضعفی به      

اي از گویندگان باید در رویکرد آنان بـه عواطـف عمیـق و پایـدار                 و استعداد شاعري عده   

  :وجو کردمفهوم و مضمون بر آرایش کالم جست  حانسانی و ترجی

  بازار یخی آمده ماه دي ۀنیم در  ی انگارچاب خوانی و می  میي وشعرمی 

  )54، 1358افراشته، (                                                                         
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  اي اي روزنامه دایر کرده کار خوبی کرده     اي  که محشر کردهواقعآفرین، صد آفرین، 

  )56همان، ( 

  تیدناارــ اشتـــرو دســـا ســـب     خندیدن  حرف زدنخود به خود

  )150، همان(                                                                          

این موضوع هر دلیل و توجیهی داشته باشد به کارکرد هنري و عاطفی شـعر آسـیب                 

سـنجی     نیـست کـه از منظـر دقـایق ادبـی و نکتـه              رساند و از آن نـوع ایرادهـا         جدي می 

مـورد و     ارگري تصرّفات زبانی بی   اي اشعار ک    در پاره . اغماض بماند ة  هاي سلیم در پرد     ذوق

هاي مهجور فارسی و کاربرد کلمـات بیگانـه در آشـفتگی نظـام            غیر هنري، استعمال واژه   

  :جمله نقش اساسی دارند

  معطّلی  دویست چوب سلفید بی              خالصه که بیچاره آقا علی

  )71همان،  (                                                              

کـاربرد  ة نحـو و نیـز در محـدود   ة صرف و هـم در حـوز  ة اي هم در حوز  چنین نقیصه 

کلمات، ترکیبات، عبارات و هـم در تـألیف و ترکیـب نحـوي کـالم بـه وضـوح مالحظـه                  

مدن ایران کهـن و سـوخته     آن عمارت را مظهر ت     یان که نوح  آپادانا در شعر    مثالً. شود  می

  :شود اي از تصرّفات و ایرادات زبانی دیده می داند، نمونه گر چشم جهان هنر میکاخ روشن

/  همتـا؟ شـده را چـرخ باماي   چیستی، /پاي؟ فلک جبین بر سودهاي   چیستی،

 ۀعرص/ دریـاي ۀپنج بـه زده طوفـان کشتـی/ ساي  سختی به چنگ موج روانة صخر

  فــرداي روشـن امیـد  امیـدي، کـاخ/ هیجـاي ۀپهن کشـان گـردن

  )24، تا  بی،نوحیان( 

   سستی و ضعف فاحش موسیقی شعر-7

 چـرا کـه     ؛شعراي کـارگري تعمـیم داد     ۀ  البتّه این سستی و ضعف را نباید به آثار هم         

هـاي   اي از آنان همچون بهار، فرّخی و پروین به لحاظ موسیقی شـعر از قابلیـت              شعر عده 

ز گرفتـاري در تنگناهـاي وزن       چنین ضعفی در ادبیات کـارگري ا      . اي برخوردار است    ویژه

گیرد و اگر تنگنایی هم در میان نباشد، نبـود تنـوع و تکـراري         ت می نشئعروضی و قافیه    

  موسـیقی شـعر را   آنبودن اوزان، عدم تناسب میان وزن شعر و محتـوا و شـعاري بـودن        

  :گردد زدگی خوانندگان می  دلورداند و موجب مالل خاطر گ رمق می   بیسست و
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  حزب همش، حوزه همش، جلسه همش    لش وهرـش ردـبب رتوـش مرده

  ا؟ــه زن   حقوق هــ چ اــه اــشم  هــب    ها؟ رزنــب در رفتن هچ وـت هـب

  هم گرم دانـچن هـرد و نـان سـچن هــن    مشدي عباس صفت باش ولرم

  )150، 1358افراشته، (                                                         

 تهی بودن شعر از تصاویر و عدم دقّـت کـافی            ،ا در شعر زیر از محمد کالنتري پیروز       ی

 تا حد شعار تنـزّل  آن راکلمات عمالً استحکام و انسجام شعر او را از بین برده و            ۀ  در قافی 

  :داده است

  لـزای گـنن انـانتـدام ز رددـگ هـک  اطل ـب و قـگر حـسن در دـبجنگی

  زلـه منـب انسان ارـب دـرس ره کزین  روت ــم و دلـع راه زــج دـوییـنپ

  که در فضل شد حاکم دل خوشا آن  زهی آن که در علم شد مالک جان

  حاصل ریشه از ش بسوزاندـه آهــک  رـمگـستاي   ام راـال ایتـم ورـخـم

  )93 ،تا  بی،کالنتري( 

  نتیجه

بیان آمـال و آالم      که به    ز دستاوردهاي انقالب مشروطیت است    ادبیات کارگري یکی ا   

پـردازد و در      مـی ... داران، آهنگـران و      عه از قبیل کارگران، زارعان، باغ     هاي فقیر جام     هتود

در این نوع شـعر مفهـوم و        . شود   می تعبیرشعر کارگري و شعر سوسیالیستی      به  زبان ادبا   

و اول اهمیت قرار دارد و به همین دلیل بـه پیـرایش لفـظ               ۀ  محتوا براي گوینده در درج    

هاي سیاسی و اجتمـاعی       شود؛ حتی زمینه    هاي هنري شعر توجه چندانی نمی       دیگر جنبه 

از آن جایی کـه  . دهد الشعاع خود قرار می  سایر مبانی و ارکان آن را تحت   ،این گونه اشعار  

رکن ادبیات کارگري است، نوع فـضاهاي سیاسـی و اجتمـاعی      ترین    اعتراض و انتقاد مهم   

بـدین ترتیـب مزاحمـت      . انـد   ا رکود آن نقـش بنیـادي داشـته        حاکم بر جامعه در رشد ی     

مانع رشد آن در ادوار مختلف شعر جدیـد فارسـی   ترین  هاي استبدادي را باید بزرگ  نظام

 ایرانی حاکم بوده، ادبیات کارگري هم       ۀدانست و هر گاه فضاي نسبتاً باز سیاسی بر جامع         

  . رشد قابل توجهی داشته است
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  ها نوشت پی

1- تآغاز فعال   ا سیاسی در ایر   بهاي احزا   الیت و ت     ن ا تن با سیر تحوسـیس  أقـالب مـشروطی

 به طوري کـه در مجلـس اول بـه آهـستگی پدیـد آمـد و در           ؛اط داشت بمجلس شوراي ملّی ارت   

هـاي مخفـی       سیاسـی و انجمـن     يهـا    همکاري ،هاي جمعی   تفعالی. مجلس دوم رشد و نمو کرد     

براي توضیح بیشتر . حزاب سیاسی نقش بنیادین دارند اگیري    شکل پیش از انقالب در ایجاد و     

  .1361  اتّحادیه،.ك.ر

.225-199: ،1361اتّحادیه، . ك.براي توضیح بیشتر ر-2

ریزي بخشی از میراث ادبیات این دوره است          خشونت و انقالب و خون     تقدیس و ستایش   -3

بـسامد بـاالي چنـین     .انـد  و اغلب شعراي مشروطه در شعر خود به تبلیغ و تـرویج آن پرداختـه           

نماید که پژوهش مستقلّی با محوریت مبـانی    اغلب شعراي مشروطه ایجاب می      شعر موضوعی در 

  :ه عمل آیدب بارهی در این ختشنا شناسی و جامعه و معیارهاي روان

  ز هر فاسدي ریخت خون فاسد            باید انگیختنخون به خون ریخت

  ثبات است  بی پی بنا کهنکاین           ز خون باید ریخت وـن از رحیــط

  )415، 2536عارف قزوینی، (             

  :ترین مروجان و مبلّغان این اندیشه بود عشقی یکی از بزرگ

  دارد فزون دـح ز اصرــعن لــقبی وزین          در این محیط که بس مرده شوي دون دارد

  ون داردـد خـدل همیشه تقاضاي عیبه            دارد ونـجن ريـاعـش رــ اگ دارـم بــعج

  )193 ،1350عشقی، ( 

  :گوید یا فرّخی می

  د و بسیبا وز خون عدو خضاب می             باید و بس در مملکت انقالب می

  بس و دیاـب می شتاب رــدگ روزـام              فردا موفّق و اگر شويـخواهی ت

  )242، 1357فرخی یزدي، (

عـشقی از ماهیـت جمهـوري    ة طیت هیچ کـدام از آنـان بـه انـداز         در میان شعراي مشرو    -4

هـاي   دسـت ۀ عشقی اعتقاد داشت که این جمهوري ساخته و پرداختـ      . رضاخانی آگاهی نداشتند  

 دلیلدیگران به   .  نخواهد آورد  ردیگري به با  ۀ  و دیکتاتوري نتیج   بیگانگان است و جز خودکامگی    

. براي توضـیح بیـشتر ر    . کردند  خانی حمایت می  از جمهوري رضا   ،عمیقچنین   ینداشتن شناخت 

299 – 277 ،1357 عشقی، .ك

خواهـد و بـه     از ابناي وطن عذر مـی ،خی در شعر زیر به دلیل خشن بودن اشعار خود        رفّ-5

:کند ل آن اشاره میعل

  نـوط ياـابن ز هـصمیمان  است واهـذرخـــع    نـخش است رودهـس اتـادبی نـایـرّخی کـف
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  پر بدیهی است که نگوید جز از راست سخن    دهن مشروطه ره در دـش وختهد را ر کهــه

  )205 ،1357فرخی یزدي، ( 

  .19 ،1357نیز الهوتی،   و171دوم، جلد  ،1379پور،   آرین.ك.  ر-6

 در کرمانشاه سروده شده است و اشعاري از این دست در دیوان             1914 این شعر در سال      -7

  . دشو الهوتی به وفور دیده می

 ،2جلـد  ، 1379 ،پور  و آرین307-296 ،1369 پناهی سمنانی، .ك.  براي آگاهی بیشتر ر    -8

64-77 .  

  .118-47، 1369 الجوردي، .ك. ر-9

، در فرانسه آغاز شد و هـدف آن  1890ۀ  که در ده است کارگريیبش سندیکالیسم جن -10

هـا،   سندیکالیـست . ادیـه بـود   کنترل و مالکیت وسایل تولید نه به دولـت بلکـه بـه اتّح         ،واگذاري

نگریستند که به نظر آنان  طبقاتی را به صورت عمل منفی میة ند و مبارز  دکر  سیاست را طرد می   

طـور کلـی میراثـی        هب چپ تندرو     هاي  هاي کارگري و جنبش      اتّحادیه رسندیکالیسم د . ثّر بود ؤم

یش از جنگ اول از صحنه نیرومند بر جا گذاشته است اما در مقام یک جریان سیاسی نیرومند ب           

  .)203، 1381آشوري، ( خارج شد و جاي خود را بیشتر به کمونیسم سپرد

گراي این دوره به دفعات مختلف در مورد عید   عجیب است که اغلب شعراي جامعه-11

یان رنجبران و عید بزرگ روستایة اند و آن را عید ویژ مهرگان سرودهمهرگان شعري با نام 

  :شود این گونه اشعار حتماً از آهنگران و کاوه نیز یاد کرده میدر . اند دانسته

   همه با مشعل و فانوس روشن     رفتند  قریه بزرگ  میدان هب

   لباس نو ز شادي کرده بر تن     باستانی در این جشن بزرگ و

***

  بر قصیدند و عیش آغاز کردند     مرد و به دور خرمن گندم زن

  کردند ساز را  زندگی سرود      ذلتو فقر از نجات امید به

  )270-269 ،تا  بیکالنتري،(                 

جـشن مهرگـان   ة ها اشعاري دربـار  فرزند رنج و دنیاي رنگ    ۀ   در دو مجموع   یاناله نوح  نصرت

  :سروده است

پـرورده ز خـون   ة پرددر سـرا / در  کـش ظلمـت   ضـحاك ة پـرچم کـاو  / یاد آن روز کـه کـرد     

هرگـز از  / دامن ظلمت را / افشان از خون کاوه با تیغ شرربار سر/  که شست ن روزیاد آ/ گري    جلوه

/ کـوب همـه رنجبـران        تخت با پتـک سـتم     / د روزي که شکست     یا/ ... هرگز. ها محو نگردد    خاطره

  .مهرگان بنهادند/ نام آن روز درخشنده به تاریخ وطن / ها محو نگردد، هرگز  هرگز از خاطره

  )94، 1359، نوح( 

  .129-119 ،1369 الجوردي، .ك.  براي توضیح بیشتر ر-12
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