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 و پایداری درشعر شاعر مقاومت آن و بازتاب (اجتماعی ادبیات)اعتراض  ادبیات
 (حسینی سیدحسن)

 حسین سلیمی

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس

 چکیده 

 زمان، از برهه و در آن بود حمیلیت جنگ روزهای مولود آغازین است، یادشده شعر اعتراض با عنوان غالباً آن از که اجتماعی ادبیات

-راجایز نمی هادر برابرسوء استفاده و کشور بودند و سکوت انقالب آینده نگران که بود متعهدی شاعران فریاد رسای شعر، این

 اعتراض شعر پیشگامان و داران طالیه از معاصر شاعران میان در را «قزوه رضا علی» و «صفارزاده طاهره»توان میهرچند . شمردند

 پوروسیدحسن قیصرامین هراتی، سلمان چون شاعرانی های سروده در توان می را آثار گونه این حجم بیشترین همه، این با دانست،

 و انقالبی شاعران از کدام هیچ شاید. اند کرده دنبال را آن خاص نگرشی با و اند پرداخته بدان گوناگون های قالب در دیدکه حسینی

 فراموش و رفتن دست از به انتقاد و اعتراض موضوع به را خویش های سروده از مقدار این حسینی سیدحسن اندازه به معاصر، متعهد

 با که دانست معاصر انقالبی شاعر ترین معترض را او توان می حیث این از. باشد نداده اختصاص جنگ و انقالب واالی های ارزش شدن

 توانمی کلی؛ بندی دسته دریك. پردازد می خود اعتراضی های اندیشه بیان به شعرنو ویژه هوب شعرفارسی های قالب بیشتر از استفاده

 یافتن قدرت به نسبت اعتراض_4 :از عبارتند که قرارداد بررسی مورد موضوع سه در را حسینی سیدحسن اعتراضی شعرهای

 یاد فراموشی به اعتراض_9. وپایداری جنگ روزهای شدن فراموش به اعتراض_2. جامعه محرومان به اعتنایی وبی زور و زر صاحبان

 یه دینی غیرت نوعی بهتر، عبارت به یا دینی نگاهی سیطره زیر را موارد این همه حسینی. ها ارزش رفتن بین از و شهیدان خاطره و

 . پردازد می زمانه روشنفکران شبه با تعارض و و رویارویی مبارزه به طریق این از و کشد می تصویر

 . حسینی سیدحسن اجتماعی، ادبیات اعتراض، شعر پایداری، ادبیات :هاواژهلیدک

 مقدمه -4

این  زمان، آن برهه از در و عنوان شعراعتراض یادشده است،مولودآغازین روزهای جنگ تحمیلی بود با ادبیات اجتماعی که ازآن غالباً

. شمردندنمی جایز را هااستفادهسوء برابر سکوت در و بودند کشور وکه نگران آینده انقالب  رسای شاعران متعهدی بود فریاد شعر،

عدالت  آن، در اجتماعی که کانون توجه شاعر سیاسی و شعر ای ازتازه برای گونه عنصری است نسبتا جامعه ادبی ما، در این شعر،

ترین هدفی است که می توان برای روشن ،خواهیعدالت بتوان گفت، شاید. گاه اجتماعی است های اقتصادی ورفع تبعیض خواهی و

-می شرایط موجود نارضایتی از معترض درخالل آن به ابراز شعری است که شاعر شعراعتراض،به طورکلی،. شد متصور این شعرها

 ایبندپ را خود وهله اول، شاعرانی هستندکه در جریان شعری انقالب است وشاعران اعتراض، امتداد حقیقت، در این شعر،. پردازد

 به برخی روندهای موجود سنجند،می (ع)الگوی زمان حضرت علی با چون انقالب را عین حال، در و گفتمان انقالب می دانند

به برخی انحرافات  اما دارند آنان به ساحت معنوی نظام اعتماد. اندانقالب شعر بستر رشدیافته در بالیده و این شاعران،. اعتراض دارند

مرحله افشاگری  گاه تا د،دارن اصالح معضالت اجتماعی را و درمان دردها چون قصد به بیان دیگر؛. انده معترضروندهای طی شد و

 . کنندصحنه دعوت می آگاهانه در و پرشور حضور استواری و به بیداری و جامعه را و کنندمحاکمه می روند،پیش می نیز

سه  پدر باید را سنایی شاعری است که او. دانندادبیات فارسی می اعتراض در شعر آغازگر سنایی غزنوی را همه منابع پژوهشی، در

 دو البته در. قصیده سرایی اعتراض آمیز_9سرایی عرفانی،غزل_2اخالقی، سرایی تربیتی ومثنوی _4 :ایران دانست در نوع شعر

 و عطار منطق الطیر سرایی درمثنوی اندند؛سنایی رس شعر تری ازبه مراتب رفیع را شعر و بزرگانی یافت شدند، گرایش نخست

 تارک قله بلند غزلیات حافظ بر دیوان شمس تبریزی و سرایی عارفانه درغزل و رسید سپس مثنوی بزرگ موالنای بزرگ به اوج خود

سرایی درقصیدهده است ولی حافظ پنهان مان و سایه موالنا در همه عظمت خویش، سنایی با به همین دلیل نیز. نشست شعر

هم به . نشدنی است تکرار کسی که دراین زمینه،. نظیری یافت نتوان برای سنایی بدیل و شاید انتقاد، اعتراض و شعر و آمیزاعتراض

چنان  او قصاید بعضی از. سخنورانه او بیان هنری و عین حال، در صریح و موضع روشن و هم به خاطر و دلیل کمیت این گونه شعر

سنایی  از بعد. دوره سروده شده است و گویی برای مردم همان عصر دریافت است؛ ای قابل درک وزمانه هر که در اندسرزنده عینی و
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به . های بلندی دراین زمینه برداشتندسیف فرغانی وبیدل دهلوی،گام حافظ، انوری، ناصرخسروقبادیانی، شاعران بزرگی چون؛ نیز

 و جامعه آن عصر اخالق حاکم بر فساد های عقیدتی وناراستی برابر در ناپذیرگیخست ستیزی سرسختانه و که با ویژه ناصرخسرو

همه  با ها،آن هیچ کدام از شعر این همه، با. اعتراض کوبید و به تازیانه نقد تنه همه آن انخرافات رایك و است کرد قدر زمان،

اندکی  ناصرخسرو شعر. ندارد جذابیت سخن سنایی را ی وهنرمند_باشد سنایی نیز از برتر شاید_استواری مبانی فکری خردورزی و

افسوس . مضامین علمی مسایل و تا به مبانی اعتقادی می پردازد بیشتر حماسی است اما اگرچه باشکوه و خشك است و عالمانه و

عرفان اصیل خالی  ورش حال و از احساس و از و گردید دریافت پر اعتراض اصطالحات غیرقابل درک و که این سروده های حماسی و

 به عنوان شاعر را توان سراغ گرفت که بتوان اونمی شاعری را مشروطیت، عصر دوره بیداری و سنایی تا از بنابراین  بعد. گشت

 . نشاند به قامت او اعتراض را لباس شعر و معترض متصف کرد

به  ترویژه و ترخاص گرا اجتماعی و های سیاسی واین مرزوبوم درحوزهمیراث شعرکهن  چرا بپرسیم که؛ خود از به راستی باید

 را های ماعمومی غزل ساختار عارفانه،_عاشقانه ساختار چرا ناتوان بوده است؟ و چنین الغر اعتراض، موضوع شعر در موضوع بنگریم،

رسم رایج همه  نامه،اقیس احیاناً یا سرایی وحکایت حکمت یا و پند و موضوع معمول قصاید ستایش، وصف و مدح و شکل داده و

 فارسی رازبان اجتماعی قلمرو عقیدتی و تاریخ سیاسی، در ترکاووشی وسیع پاسخ به این پرسش، های این فرهنگ بوده است؟مثنوی

این میان سهم تمام  جامعه در فکری حاکم بر رکود سیاسی و استبداد رسد،می به نظر توان گفت که؛می این قدر. کندطلب می

اگرهم . نباشد پذیرنه بامظلوم که ستم و حاکم است که ستم نکند با روی سخن بیشتر این نظام اجتماعی، در باری،. است داشته

چون  گرایدالبته نمی و بدان بگراید بلکه عدالتی است که ملك باید عدالتی نیست که رعیت خواهان آن باشد سخن ازعدالت رود،

مردم به کاری که این حواله  کهن ما، شعر گاه درهیچ به همین دلیل است که تقریباً. ارکندبدان گرایش واد را چیزی نیست که او

 . مردم نیست حتی درکالم سنایی روی سخن با اصالً واقع، در و تشجیع نمی شوند تشویق و عوض کند، تاریخی را

اندک  ای که مردم،دوره. دوره مشروطیت دید بیداری و توان درعصرتعریف دقیق کلمه را می اعتراض در عرهای شنخستین نشانه

های آن گیریتصمیم در اقدامات حکومتی ایستاده و تصمیمات و بسیاری از برابر در اندک نسبت به حقوق خویش آگاهی یافته و

نوان به ع و کشیدند به شعر خویش را انتقاد وبه عنوان قشر روشنفکر جامعه، اعتراض بیداری  شاعران عصر. دخالت داشتند

اثری است که دارای تاریخ  اعتراضی دوره مشروطیت نیز اشعار ین همه،با ا. ایستادند بیدادگر ظالم و برابر در مظلوم، نمایندگان قشر

 همین عصر در حتی گروهی نیز و دادنگ باخته و موضوعیت خود را از دست میاندک راندک گذشت زمان، با و مصرف بود

که  این وهله تنزل کند تا نباید که شاعر عقیده داشتند آسمانی قایل بوده و شأنی قدسی و ای شعر،که بر داشتند مشروطیت وجود

 . آسمان بازماند از و مسایل روزمره بسراید از

سمبل عدالت  و نماد جبهه، این شعر، در. عراق دانست زمان جنگ ایران و در و 61ابتدای دهه در باید اعتراض را واقعی شعر آغاز

 توان درهم می اعتراض را های شعرنخستین جلوه. زدگیرفاه نشانه نوعی غفلت و و نماد دارد، پشت جبهه قرار آنچه در و شودمی

پیشگامان واقعی  باید را انقالبی که آنها و شاعران متعهد. دید پورامین قیصر سیدحسن حسینی و سلمان هراتی، شاعرانی چون؛ آثار

جای  فراوانی بر تأثیر های بعدشاعران دوره و آن روزگار شعر اعتراضی آنان بر شاعرانی که آثار. انستد دوره معاصر اعتراض در شعر

 . شعرآنان گذاشته شد سنگ بنای جریان ادبی اعتراض با و نهاد

 گرفته و رارستایش ق جبهه مورد های رزمندگان درمظلومیت و هاجانبازی ها،رشادت سو،یك از اعتراض، های شعردرنخستین جلوه

 مسند به مال و آن شرایط دشوار، دادن مردم در قرار تحت فشار با عافیت طلبانی که سعی می کردند جویان وبه منفعت دیگرسو از

ادبیاتی که . راستین است و های واالدافع ارزشم و آرمانگرا ادبیاتی پویا، ادبیات اعتراضی، واقع؛ در. تاخته شده است منالی برسند، و

 . کند تفاوت عبوربی ها،اوتتف کنار از نمی تواند و تاب نمی آورد را هانابرابری و ثرتکا

 در. است (ع)روایات خاندان پاک وحی احادیث و آیات قرآن کریم، از گیری شاعربهره اعتراض، های شعرترین مشخصهمهم یکی از

 گرفته است و استفاده قرار چشمگیری مورد به نحو میزان سنجش، مدل و و تاریخ صدراسالم به عنوان الگو فرازهایی از این آثار،

 . داده است به شدت هشدار عباس شد،بنی امیه وحرافاتی که موجب روی کارآمدن بنیان آن وقایع و نسبت به تکرار

پیوندی ناگسستنی  ها،ارزش و هاآرمان مضامین مذهبی و با و بود حماسی برخوردار بیانی جسورانه و که از آنجا اعتراض از شعر

به تدریج  اما بود برخوردار نیز هاحمایت رسانه جنگ تحمیلی از سال پس از چند حتی تا و اجتماعی پرشوری شد رویکرد داشت،
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دوران  شعر انقالب با اعتراض پس از پیش رفت که شعر به آنجا تا این نقد گرفت و قرار هاجریان برخی از نقد مورد این شیوه،

 . آمد جنبه شعریت آن به شمار از جنبه شعاری آن بیشتر گرفت و مقایسه قرار موردمشروطیت 

درک کرده که دوران دفاع مقدس را  شود صراعتراض به شاعران آرمانگرایی منح شعر تا موجب شد فضای ادبیات اجتماعی درایران،

 اعتراض تنها که شعر شد فضایی ایجاد درنتیجه،. شودمی یاد «نسل سوخته» آنان به عنوان انقالب که از شاعران برخاسته از بودند؛

الزم است که شاعران این  این نکته نیز ذکر. آن قابل دستیابی بود نشریات مرتبط با های مربوط به دفاع مقدس وریبون همایشت از

 . جهانی شدن نداشتند تاب جاودانگی و اعتنای چندانی به تب و عرصه غالبا

شاعران به فضاهای  به این که گروهی از شد منجر اجتماعی قایل بود، _رسالت التزامی اعتراض که برای خود شعر فاصله گرفتن از

 یاد «برهنه کثیف و» آن به عنوان شعرهای که از «جنسیتی» شعرهای «پوچ گرا» شعرهای. گردند سیاه باز خاکستری و مه آلود،

 پیش آمده، خال در تدریجا های حدیث نفس،انواع شیوه و دک می کشندی را «وحشت ژانر» که عنوان «شعرهای سیاه» شده است،

آرمانگرایی صف آرایی  شعری که مقابل سنت و. سؤال کشاندند به زیر را هفتاد دهه شصت و حتی آثار و رسیدند تکثیر و به رشد

هویت به مفهوم  فاصله گرفتن از. برمی انگیخت تعجب مخاطب مخاطب را فرط غربت، که از بود ای برخوردارچنان شاکله از کرد

 این انقطاع فرهنگی در». شدحس می فرهنگ مادری کامال ای بودکه احساس رویارویی بامواردی به چنان درجه گسترده آن در

 و تحلیل ها درخت ادبیات این دیار، های متفاوت ازبرآمدن چنین میوه. اخل مرزهای سرزمین انقالبی به راستی شگفتی آفرین بودد

 و شرایط نو قابل انتظار گروهی به عنوان معلول طبیعی و آنان به عنوان پیشرفت ادبی، گروهی از. پی داشت در توجیهات متعددی را

عملی برای تاختن به  یا پیام و اشعاری که فاقد طیفی از ظهور. فرم گرایی یادگردند یك طبع آزمایی و حد آن در از گروهی نیز

توان تمام می .«برای هنر هنر»به بهانه  انداخت که آیا هازبان سر دوباره بر رفته را یاد این پرسش از اع بود،های اخالقی اجتمبنیان

پاسخگوی  فرهنگ غرب، مقلد کامال بدون پیام و رواج شعر. ذهن سوزاست البته پرسشی ژرف و این پرسش، گذاشت؟ پا زیر را قواعد

 ای رامحتوایی قابل مالحظه زمانی ارزنده است که بار ها،قابلیت دیگر های هنری وتکنیك از استفاده. باشد تواندنیازهای جامعه نمی

شاعران اعتراض . عدالتی هاستبی از اعتراض به دنبال انتقاد شعر (21 :4923 شرفشاهی،) .«.به مخاطب منتقل کند به مخاطب را

های نمونه زیرا. هم موجود هم حقیقت و آل است وهم ایده هاهای آنفضای شعر این نظر از و دارند به سیره امام اول شیعیان نظر

 فقط از را الگوهای خود اعتراض، شاعران شعر. هست شیعی بوده و شعری کامال این شعر،. داشته است تاریخ وجود عینی آن در

 واقع، در. یبرال چپ گرایان متفاوت استخواست روشنفکران ل با خواهی آنهاعدالت به همین دلیل، و گیرندسیره امامان می اسالم و

 . دینی است درون گفتاری و کامال ها،اعتراض کردن آن

 داشته است اما انقالب هم وجود پیش از شعر در (عج)توجه به امام زمان. اعتراض است های اصلی شعرمایهدرون یکی از «انتظار»

عینی  جنبه اجتماعی و انتظار انقالب، شعر در اما. اسی داشته استاحس جنبه حسی و آن دوره بیشتر شعر در (عج)امام عصر حضور

 به عدالت دنیای پس از شاعر اعتراض، شعر در. دارد وجود (ره)حضرت امام خمینی تفکر یعنی همان چیزی که در کنند،می پیدا

 . گرددمی ایجاد جور ظلم و از شدن دنیا پر عدالتی که پس از. پردازدمی ظهور

 :گان برجسته شعراعتراض دردوره معاصرنمایند_4_4

 سرودن آن را اعتراض و شعر ها،آن درمی یابیم که بیشتر نگاهی بیندازیم، هاآن شعر شاعران برجسته دوره انقالب و به شعر اگر

 باید قزوه را یرضاسروده عل «نداشت ویال موال» معروف توان شعربرای نمونه می. اندبه آن پرداخته خود اشعار در و اندتجربه کرده

. آن فاصله گرفته است از که جامعه موجود کندترسیم می شهری راآرمان قزوه، این شعر، در. اعتراض دانست نمونه واقعی یك شعر

 «البالغه برگردیمبه آفتابی نهج بیا» شعر. اندتفکرات فرهنگ شیبعی بهره گرفته از بسیار شعرهای اعتراضی خود شاعران شیعی در

 . است (ع)اخالقی حضرت علی سیره عملی و توجه به زندگانی و با این اشعار ه دیگری ازنمون

 اعتراض، پیشگامان شعر نمایندگان و دیگر از. به جامعه ایران است انتقاد غفاری است در زبان ابوذر که از «خیابان نخلستان تا از»

-ارزش فاصله گرفتن جامعه از در و وضعیت موجود از انتقاد در وا. اندمعروف بسیار سیدحسن حسینی است که شعرهای اعتراضی او

 به طوری که به جرأت می توان گفت او معترض ترین شاعر. های فراوانی داردفراموشی دستاوردهای انقالب سروده و های واال

 دیگر از امین پور رقیص سلمان هراتی و. استساختاری شعر  کیفیت واالی هنری و نظر چه از جهت کمیت و انقالب چه از

 . می روند به شمار دوره معاصر در نمایندگان برجسته این گونه شعر
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 :اعتراض شعر سیدحسن حسینی و _1_4

درحقیقت . ترین آنهامعترض شاید انقالب است و شعر و دوره معاصر اعتراض در پیشگامان شعر گفتیم که سیدحسن حسینی یکی از

 شعر زیرا رنگ اعتراض؟ چرا. رنگ اعتراض است به یقین این رنگ، رنگی بیابیم، حسینی،بخواهیم برای شعرهای سیدحسن  اگر

 اما. گاهی سرخ گاهی خاکستری، گاهی سبز،. دو گاهی هر گاهی یکی است و. نه سیاه سیاه است و سفید نه سفید «حسینی»

 . حقیقت آن است که سیدحسن حسینی شاعری است معترض

 این ایام، در. دانست پنجاه به بعد های چهل ودهه جامعه ایرانی از توان ثمره تحوالت فکری درمیبه واقع  حسن حسینی را سید

 و شد های روشنفکری پدیدارمحیط در _دین است مسأله مذهب و اجتماع با که حاصل آمیختگی سیاست و _نوعی نگرش نوین

دارای گونه ای  این جریان، از متأثر حسینی، شعر. نهاد تأثیر شعر دربه ویژه  اندیشه و های ادب وحوزه جوانان بالنده در بر این امر

 نوع جهت گیری هم سوی با موضوع و نظر هم از لحاظ مکتبی و مکتبی هم از مضامین این شاعر است و نگرش روزآمد گرایش و

مضامین مطرح  از هاآن مسایل مرتبط با جنگ تحمیلی و بزرگان انقالب، شهدا، امام، انقالب،. های آن استارزش و هاآرمان انقالب و

هیچ  و به هیچ چیز و دهدتشکیل می های شعری اومجموعه در را مضامینی که منظومه فکری او. حسن حسینی است سید شعر

 اشعار حسن حسینی به بیدل دهلوی و دالیل اشتیاق مثال زدنی سید توان یکی ازحتی می. دهدنمی را هاحرمتی به آنکس حق بی

به  اعتراض، شعر گستره ادبیات و در را شاعری که او بیدل دانست، شعر در انتقادآمیز به دلیل همین بیان مسایل اعتراضی و را او

 . نمایندگان آن نام برده اند عنوان یکی از

 تعارض او و رویاروییخصوصیتی که موجب . آن به نوعی غیرت دینی تعبیرکرد بتوان از شاید نوعی نگاه دینی هویداست و او شعر در

هدف  را شاملو احمد ،«حلق اسماعیل با هم صدا»مجموعه  از «خورشید قلمرو کبریت در» شعر در. گردیدشبه روشنفکران زمانه  با

نشاندن ترجمه  با این شعر، حسینی در. ی شاملو«هاچشم با» ای است برای شعرحقیقت جوابیه ساخته است که در حمله طعنه خود

تعابیری  آوردن واژگان و با شعر ادامه در و دانددین می ضد و کافر را غیرمستقیم شاملو خویش، شعر آغاز سوره بقره بر از 42آیه

 شاعری وراج و را شاملو این شعر، در «حسینی». دهدنشان می شاملو شعر شخصیت و درمورد اندیشه خویش را دیدگاه و شگفت،

هدایتگری  حسینی به نصیحت و ادامه شعر، در. کشاندبه گمراهی می هایی که خلق رایاوه. ددانیاوه می را های اوگفته و گویاوه

 های گوش خویش بیرون آورده ودخمه از های تجاهل راکه انگشت موش خواهدمی آنها از و پردازدمی شاعرانی همچون او و شاملو

 :ببینند روشن تر و بهتر را هاارزش و هاواقعیت

 خورشید روقلم کبریت در

شب  وقتی که شب، /تابان را روشن و خورشید /به خالیق /خواستی نشان دهیمی /سلطه شیطان عصر در /روزهای نه چندان دور در

 /یاوه خالیق /یاوه این، /که خلق شاید /کردی اشارتی به تفنن /پری و های دیوباقصه /قصه ها چون دیو /خرناسه می کشید /ظلمانی

 /ببینند و خواب برشوند از /های تمسخرانعکاس سرفه وز /های روشن امیدشان کجاستدروازه /دریابند وهای گنگ تقصه از

 خردک شرار /خورشیدشان دیدند /این دشمنان خونی ضحاک /کاوه خالیق /کاوه، /این /خلق، اما /کجاست؟ «خورشیدشان»

 /ای داشتمعراج مضحکه /رقص مرتعش تخدیر با /«دود» رگرقاص عشوه و /ورقی براقسقف ز زیر در /که می سوخت /مختصری بود

 /این طلیعه خونبار اینك در /قلمداد (یاوه) /_ماردوش عصر در_ /های زمان راای کرده کاوه /ای بامداد /کی وراج شاعر طاق مغز تا

می  /فانوس سرخ صاعقه /مان شهرآس بر /دیری است /تو به رغم باور زیرا /برون آر /های گوشدخمه از /های تجاهل راانگشت موش

  (4922 حسینی،). سوزد

دارای رویکردی دیگری  بعدها شود،دیده می سلمان هراتی نیز و پورامین قیصر: جانب شاعرانی چون که از هااین نوع موضعگیری

حسن حسینی به  سید شعر در هاجریان و افراد با گیرودار اعتراض و این نوع شعر. اندیشی بودخشك مبارزه با آن مقابله و و شد

 که به طور مثال آورد را «نوشداروی طرح ژنریك» اعتراض و طنز طعن و توان مجموعه سراسرمی تنها. خوردبه چشم می وفور

 و شعرها دیگر در ادامه یافت و آن نیز از های بعدسال در هااین تاختن به ناروایی. های خودی استجریان و به خود مشخص انتقاد

اعتراضی  این منظومه،. است که به تحلیل جداگانه نیازمند «هامرداب و هاآب» مثنوی مشهور ویژه دربه. شد وارد های اوموعهمج

 برخالف بسیاری از او. اقتباسی نیست این منظومه، در جهان بینی شاعر. حفظ کرده است را انتقادی خود اصیل است که کارکرد

ضربت خوردن  از. . . .  و سیطره ریا از و گویدمی هااستحاله ارزش از. نویسدمی بردرنجی که می از. دزننق نمی اعتراض، شاعران شعر
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به اصطالح مجلس  به چالش کشاندن شعرهایی که اعتراضشان تشریفاتی و در کارایی این شعر. کندسراب شکوه می از موالی دریا

اعتراض آمیزکه  حماسی و و این منظومه بلند به فرازهایی از. تماشایی است ربسیا شوند،تشویق می برای اعتراض، و گرم کن هستند

 :توجه کنید است، گویای همه چیز خود،

 گرفت عرضه کاال را های ماجای ارزش                گرفت    کم کمیت باالکم :این است ماجرا

 شکست پای ترازوها ردی خسته شددست مشکست                   ذهن بازوها در (ع)علی یا احترام     

 خاک خورد و های آتشین متروک ماندخطبهچاک خورد                  دیگر بار  عدالت  موالی فرق         

 نم کشید مقوا مانند های سخت،وانم کشید                  سقفتق  سقف جاهل، های باران زیر

 عیب شد؟ هایمردانگ ناجوانمردی هنر،          دل هامحبت غیب شد         از سحر  کدامین با

 رفت و ناگهان برق محبت اتصالی کردخالی کردورفت                   عشق را ما  هایدل خانه 

 پوشالی شدند پول و خدمتگزار هاعشقخالی شدند                     سروها از هاسینه سرای سر   

 های ماورایی پوک شدد                     کله احساسش  دوک  نحیفی خدایی از عشق  پیکر

 زدند به روی بال کفترها باطل شد مهر زدند                      دفترها دیوان و بی رنگ در  آتشی     

 گرفت کم بوکم و زرگندید درهوای سیم ورستی خوگرفت                   پ زر با هاقلباندک اندک        

 کنندسرپرستی می جان زرپرستی می کنند                    زمره بیچارگان را می که ازقو غالباً 

 است سرپرست                   لنگی این قافله تاصبحگاه محشر زرپرست  سرپرست زرپرست و  

 گرفت جا روح تاجرپیشگی درکالبدهاپاگرفت                       هادست کجروی همان آغاز از  

 زدند تاجر به نام کاسب و پنج نوبت را زدند                     جر ما با  باز بازی   گردانانکار   

 فن خوابانده شد فوت و و طفل بیداری به مکر    مردی خوانده شد                روح بر رسا تکبیر چار          

 برد باد چون سابق کاله عاشقان را باز برد                     یاد  از را  عشق  پرورکینه روزگار

 مردان طریقت بسته شد اعجاز دست پرتن خسته شد                   تاول زرف پای پر ساکنان را    

 های ناجوانمردی زدندطبل ناکسان بر   زدند                  دلسردی آهنگ  سازهای سنتی     

 پس گرفت را خود خورشید چشم ما آسمان ازس گرفت                  کرک پر و  بال هوای صاف را تا            

 خیمه زد هاجای جای آسمان روح شبدر خیمه زد                  هاانبه ج هاسیاهی رنگ ولگرد      

 برای آسمان خنجرکشید سیه مست و شد    الجرعه کابوس سیاهی سرکشید               صبح را      

 کندحکومت می شعله خاکستر بالد در کند                 حکومت می باور الق براین زمان ش 

 نیست دود از آهی به غیر هابساط شعله درنیست                   موعودآن شدت  دگر تیغ آتش را    

 . . . . .نتباهی چرخز هایی ازهاله هادل گرداهی چرخزن                 سیاهی درسی و دود در دود      

  (412:4922حسینی،)

 به اعتراض و طنزآلود بیانی حماسی و با را اخالق پیرامون شاعر دنیای فاقد این منظومه به تناسب محتوای خویش که همه مظاهر

. مراجعه نمایند412صفحه  «سفرنامه گردباد» برای مطالعه آن به کتاب توانندخوانندگان می طوالنی است و بسیار کشد،می نقد

 پلشتی و عدالتی وبی ظلم و با حسینی که رایحه پیکار آمیزهای اعتراضسروده چون دیگرهم گفت که این شعر، باید همین قدر

محتوای  عالوه بر این شعر ویژگی بارز. انسانی است های الهی وارزش به دنبال بسترسازی برای استقرار دارد، را هانامردمی نامردی و

 دهان مخالفان تعهد این رویکرد، با ای بخشیده ووجوه هنری ویژه خویش را آمیزاعتراض تعهد عر،این است که شا آن،

 کیفیت بیان اوست که به اشعار حسن حسینی و های هنری سیدتوانمندی. بسته نگاه داشته است اجتماعی خویش را_سیاسی

هنری بررسی  رویکردهای بالغی و منظر از را واهیم این شعربخ به طوری که اگر. ماندگاری بخشیده است مانایی و او آمیزاعتراض

حسن حسینی است چه درظرف  این خصوصیت همه شعرهای اعتراضی سید بریم وآن پی می های نهفته درکنیم به اوج زیبایی

 :های دیگرقالب چه در نیمایی و و غزل سپید چه در مثنوی و

 من مهلت تسکین گرفت نامردی از با درد          رچین گرفت    پ مثل باغی تشنه در کین دلم را
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 کشتگاه تازه ام راتفرت دیرین گرفتزد                   چرخ  ناامیدی  احساس تلخ داسی از

 بلدرچین گرفت و ازسار مزرع روح مرا خاطرم               در مه زدباران خی  خشکسال شعله

 شیرین گرفتبی فرهاد انتقامی تلخ از            ام   یشهر    بر تیشه زد هانامردمی  خسرو

 عقل ظاهربین گرفت ام رادوردست دیده  نهفت              نگاهم رو باطن عشق از عنقا چوهم

 ظلمت دیرین گرفت ام راخلوت نورانی  المذهب ربود               هجران های مرادلخوشی

 طراحی زوبین گرفت پیش رو دشمنم در       کشید          نقشه خنجر   رپس پشتم برلد در

 راه قلعه آمین گرفت رفت و و پرگشود     ام          سینه از آهی سرکشید  مرغ شامگاهی 

 عصمت یاسین گرفت چشم حیران دلم را     فروش         خروش عاصیان دین زگوش بستم ا

 هم چون پنجه شاهین گرفت پناهم عشق، در       چنگال هوس        مینم بودک کرکس در هم چو   

 خون من آذین گرفت نگار نقش و راه از   آمدم                  برابرنا   کارزاری   ز  مدارا   ز

 مهربان بازوی موالیم زروی زین گرفت      سقوط مرگبار           ش ازپی درکمر نیش خنجر

 (39:492 2:سفرنامه گردباد حسینی،)                                                                         

های موضوع شعرهای با اعتراض که در شعر در شعارگرایی نه تنها هرچند نمی دهد شعار خود، شعرهای اعتراض آمیز حسینی در

تعهدنه برشانه های  درشعراعتراض،»اساسا. اعتراض پرداخت شعر این حربه به رد نبایست با و داشته باشد ظهور تواندمی نیز دیگر

  (12:4913شمس لنگرودی،) .«نه شاعر باشد باید متعهد مخاطب، و کندسنگینی می بلکه بردوش مخاطب شعر شعر، و شاعر

 گوهرپاک درلجن گم شدتن گم شد                     هجوم در جان ما

 دهن گم شد درمیان آمد                    عالمی واژه  حرف اصلی که در   

 بخشی ازخاطرات من گم شدافتاد                              ایدوباره  اتفاق      

 دربیابان پیرهن گم شدعریانی                            نظیربی   یوسف

 کودک عشق درکفن گم شدزایید                          بطن آرزو  هوس از     

 گل من دردل چمن گم شدعید                       بل     امر   باور    آرزو    

 درهیاهوی اهرمن گم شد    که آسمانی بود                     هایی نغمه

 نرگس ویاس ونسترن گم شد       غم خزان گل کرد                   خارخار    

  (413_411:4922_سفرنامه گردباد حسینی،)                                                                  

به  را نو شعر او این همه، با می برد سود های اعتراضی خودفارسی برای بیان اندیشه های شعرقالب بیشتر سیدحسن حسینی از

س پ که در جامعه را رحاکم د روح فاسد نگاهی تیزبین، برخورداری از با او. داندجامعه می عنوان بهترین راه بیان فضای حاکم در

دوباره  قالب کلماتی موزون بیان می کندودرصدداست تاوجدان به خواب رفته مردم را در آید،هیاهوی هرروزه به چشم نمی

به نمونه هایی ازاین سروده های اعتراضی . به تماشانشست« درملکوت سکوت» این گونه شعرهارابیشترمی توان درمجموعه. بیدارکند

 :توجه کنید

ونهفتن /که چیزی برای گفتن ندارند/خسته ام ازدهان های رسمی/این تابوت های تحفه وخالی/وازکلمات/م ازهجاهاگرفته استدل

شمشیری ازفریادهای /برکاروان حرف های برهنه/که راه می بندد/وازغول غوغاها/ملولم ازدیوودداصوات/آفتاب راخمیازه می کشند

ای کاش چون /درمن زبانه می کشد/چون جوانه ای سرخ/وساده ترین آرزوها/. .  .وجامی ازصراحت سقراط/کشیده می طلبم

  (14:4922:حسینی،درملکوت سکوت). درسکوت من بود/ملکوت من/سوسن

ودست هایی که ازتسمه های گره /بازیرچشم های کبود/واژه های کتك خورده/ازرازهای برهنه گفتن/باواژه های نقابدار/ناممکن است

ازکاروان های /آتش/که گاهی به علمداری/حتی آهی/ممکن نیست/حتی عطسه ای روبه آفتاب/به صدایی بلند/ده اندشالق خور/دار

ناممکن /قطورمی کند/که پرونده های مرگ زده را/برگی است/که سکوت شمرده شمرده ات/نه تنهافریاد/حکایت می کند/غارت شده

وازسکوت سیاه قلم /هدیه دادن/به بادهای موسمی/قاب شده را/ه هایوپروان/درگلدان های خالی نهادن/گل های قالی را/است
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ناممکن /ممکن/اینجاحتی/خواندن/شعرهای نامکشوف را/وازصفحه های سپید/حدس زدن/فرجام داستان های جنینی را/ها

  (61_62همان،). واجب/وسکوت/است

شمارش معکوس /وبدرودشان/بوی عددمی دهد/انسالمش/درکفه های ترازومی ریزند/وغنچه هارا/باخط کش می سنجند/نسیم را*

ازحساب /وحال تورا/سرمی زنند/صرفه جویانه/طول می دهند/به عمد/وعرض نبسم را/به طالتبدیل می کنند/لبخندهارادردل/است

بی /ماشین های حساب/ضرب می کنند/تورادراحتمال های طالیی/ومدام/همه جامی گردند/صرافان بی مغازه/های جاری می پرسند

  (13_16:همان). جمع الجمع است_درعین پریشانی_/وتنهاعمل اصلی شان/حساب می چرخند

کوپن های /کنارخیابان کاینات/وفرشتگان مقرب/شکفته وشاداست_چون نقش های قالی کرمان_شیطان/فرش صادراتی است/عرش*

  (11:همان). خریدارند_همه رقم_/باطل شده فضیلت را

-همراه سیاسی نیز های اجتماعی ومایه های اعتراضی سیدحسن حسینی که باسرودهنمایان است، رشعرهای مذکو گونه که درهمان

شعرهایی که . به طنزهای واقعی همانندند بوده و دور هجو لطیفه و از به همین دلیل نیز. انددرهم آمیخته فرهنگ پویا مایه از با اند،

ساختاری  بافت و کلمات در. اندان شدهسابقه بییب و ساختاری جدید در و دانآمیخته شده زیبا باهنرمندی تمام باطنزی کامل و

ای آمیزه تصنعی صورت گرفته است، هرگونه تکلف و از ای که به دورمنطق ادیبانه. درون شاعراند به راستی روایتگر روان، منسجم و

 و ابتکار این امری است که خالقیت و است و آن دشوار در هجو از ای که تشخیص طنزبه گونه هجو اعتراض و و طنز است از

 :طلبدمی هنرمندی بسیار

یك بغل نان  و/آیدزده میهای تاولبادست/عباس/نسانمصیبت ازلی ا بر/ای استروزمره تاکید/_پرتب وتاب طویل و_صف نانوایی*

 پای شاخه گلی تك افتاده و و/شویم میخ/ای سرنگونمهچون خی/های صبورباغچه کنار/کندمی پاش خالی رهادرکنارآب_مچاله_را

  (16:همان). . . . چکدچشم شرمسارت فرومی از/یك فطره درشت/معصوم

بهترین  خود انتظار، دانست که شعر باید است و انتظار غیرمستقیم شعر مستقیم و سیدحسن حسینی، اشعار حجم قابل توجهی از

 پویایی معنا برخاستن و بلکه در ایستادگی، انتظاررانه درنشستن و ران شیعه،شاع. بیداری است حرکت و انتقاد، گاه اعتراض،جلوه

به  انقالب است و شاعر سیدحسن حسینی،. زایندگی است زندگی و شعر بازدارندگی نیست، شعرمردگی و انتظار، شعر. کنندمی

انقالب  هایر ارزشب را فع شخصی خودافشای چهره آنان که منا ستمگران، ستیزه با. اعتراض است شعر شعرش، همین دلیل نیز

ایستادگی مداوم  حق علیه باطل و های نبردقهرمانان میدان تکریم بزرگان و انسانیت، قحطی وجدان و روزگار نقد دهند،ترجیح می

 حماسی و و زبان مؤثر بیان استعاری و و اندحسن حسینی های محتوایی شعرهای اعتراضی سیدجمله ویژگی اززورگویان  برابر در

 . دانست او گونه اشعارهای ساختاری اینویژگی توان ازمی تخیل را عاطفه و عنصر برخورداری از نیز کارکردهای هنری و

 :گیرینتیجه

دستاوردهای انقالب  ها وبین رفتن ارزش از اعتراض نسبت به فراموشی و _اعتراض پیشگامان شعر از باید سیدحسن حسینی را

نوشداروی طرح »این خصوص، مجموعه  در. این عرصه نهاد پورگام درامین قیصر که همراه باسلمان هراتی وبرشمرد  _اسالمی

اگرچه این روحیه اعتراض . مورد بررسی دقیق قرارداد را او مانندطنزهای بی شگردها و و هامهارت و جدی تلقی کرد باید را «ژنریك

 . مشاهده کرد نیز های شعری اوهمه مجموعه در تربه صورتی مالیم های متفاوت وشیوه ها وتوان به صورتمی را

میان  آمیزاعتراض اندیشه بیدل دهلوی نیز، عالوه براشتراک روحیه حماسی و و سید حسن حسینی به شعر اشتیاق شدید عالقه و

 روشنفکرانی که شعر. زده دانستغربهای روشنفکران نسبت به اندیشه تضاد نوعی اعتراض و بیانگر تواند،حسینی، می سید بیدل و

به خدامی  کافر و «اته ایست»شاعرانی بزرگ چون حافظ را های دست چندم دانسته وجایگاه بیان اندیشه تنها کالسیك فارسی را

 . دانستند

نگرانی  و گیردمی انتقاد های خویش به بادسروده در طلبی راعافیت تفاوتی وطلبی، بیزدگی، فرصتخویش، رفه شعر حسینی در

های فرینیآفراموش شدن حماسه کجی نسبت به دستاوردهای خون مقدس شهیدان ودهن و هارنگ شدن ارزشخویش را ازکم

های فاصله سال شعرهایی که در دلتنگی در اوج این اعتراض و. داردمی های حق علیه باطل ابرازرزمندگان جبهه

 نیز های اوسروده شیبی نرم در با و ترآرام و تربه صورتی مالیم نیز ها بعدهااین اعتراض. شوداند، دیده میسروده شده4962تا4261

 . یابدادامه می
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تعارض  خصوصیتی که موجب رویارویی و. تعبیرکرد «غیرت دینی»بتوان ازآن به نوعی  شاید نوعی نگاه دینی هویداست و او شعر در

های چهل دهه جامعه ایرانی از توان ثمره تحوالت فکری دریقت؛ سیدحسن حسینی را میحق در. شبه روشنفکران زمانه گردید با او

 . دانست پنجاه به بعد و

 :منابع

 . ، درملکوت سکوت، انجمن شاعران ایران، تهران4922حسینی، سیدحسن

 . سفرنامه گردباد، چاپ دوم، انجمن شاعران ایران، تهران ،4922،_____________

 . ، نوشداروی طرح ژنریك، چاپ چهارم، انتشارات سوره مهر، مرکزآفرینش های ادبی، تهران4921،____________

 ، 4923  ، شرفشاهی

 . ، چاپ پنجم، نشرمرکز، تهران2، تاریخ تحلیلی شعرنو، ج4912لنگرودی، شمس، 
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