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 در اشعار سیاوش کسراییهای رئالیسم جلوه

 محمود عباسی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 محمّد رضا عبدی

 ادبیا ت فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشجوی دکتری زبان و

 چکیده

او از معدود شاعران . ظهور نهاد نوگرای معاصر است که با اندیشه سیاسی پا به عرصه،ترین شاعران سیاسیسیاوش کسرایی ازبزرگ

مسلک فکری وسیاسی خویش از یک سو وبا تعهّد  طرفدار هنرمتعّهد وهنر برای مردم  است که با تعهّد در برابر مرام و نیمایی

خویش آشکارا وبه دور از  حماسی–دربرابر مردم، جامعه و میهن خویش از سوی دیگر، تالش کرده است که در اشعار سیاسی

گرایانه از ام حاکم وجوّ موجود، تصویری واقعچهل؛ ضمن مخالفت با نظ های مرسوم دههها و رمزگراییها وپوشیدگیپیچیدگی

 وم انقالب،انتقادات سخت او از اوضاع حاکم برجامعه، لز.اجتماع خویش را به تصویر بکشد و روح امید را در مخاطبانش زنده نگه دارد

-های سیاسی، غرب ستیزی ودشمنی با امپریالیسم، توصیف زندان وبزرگداشت آزادیوقفه درجهت  آرمانگرایی و تالش بیمردم

سوسیالیستی شعر نو نیمایی  –های زحمتکش؛ شعراو را در شمار اشعار جریان رئالیسم انتقادی خواهان و همبستگی استوار با توده

های رئالیستی اشعار کسرایی را با روش تا ضمن معرفی مکتب رئالیسم، جلوهوشیده شده است، در این مقاله  ک. قرارداده است

 .های اشعار رئالیستی کسرایی بیش از پیش آشکار گرددقرار دهد، تا از این رهگذر جلوه مداقّه توصیفی مورد بررسی و –تحلیلی

 سیاوش کسرایی ،رئالیسم انتقادی، رئالیسم سوسیالیستی، شعر نو: هاکلیدواژه

 :مقدمه-4

ها وآمال وآرمان های مردم توجّه به درد .ادبیّات ایران تا پیش از عهد مشروطه چندان با واقعیّت اجتماعی پیوندی نداشت

شعر »محمود فتوحی معتقد است که  .گرددمشروطیت برمی های شاعران عصربیداری وشعرفارسی، درواقع به اوّلین تالشدر

نقّادانه در پیوند ادبیّات با واقعیّت سهیم  ،گرایش به سمت عقالنیّت سمبولیک و استعاری و ینی کردن از شیوهروطه با عقب نشمش

اگرچه شعر مشروطه به نهضت رئالیست پیوست؛ امّا باید اذعان نمود (.4: 4953،فتوحی)« به نهضت رئالیستی پیوست شد و

نگاری و به عالوه، و به واقع چرخیدموضوعات حاکمیّت می ن سیاسی جامعه وپیرامون مسائل کال ،مشروطه دی دورهادبیّات انتقا»که

سیاسی در  -با ظهور نیما یوشیج، توجّه به مسائل اجتماعی (.4 :4953: فتوحی) «شدتر پرداخته  میسازی تاریخی بیشاسطوره

آن با  این جریان که از. فارسی گردید نو شعر بیانی مناسبی دنبال شد که منجر به جریانی در شیوه با زبان و قالب نو و شکل و

به مسائل سیاسی  اجتماعی،  ،فردگرا برخالف شاعران جریان رمانتیک عاشقانه و ،شوداجتماعی یاد می–حماسی عنوان شعر نو

 .های مردم توجّه عمده نشان دادآرمان مشکالت و

، تعریف «شعرنو تغزّلی»ضمن قرار دادن این جریان در مقابل جریان  «چشم انداز شعر نوفارسی»کوب در کتاب دکتر حمید زرِین    

منظور از شعر نو حماسی نوعی شعر نیمایی است، با »نویسد که چنین می دهد ودست میهاجتماعی ب جامعی از شعر نوحماسی و

پیامی  غالباً اجتماعی است و ؛ شعری که هدف آن باال بردن ادراک وبینش هنری وبینانهروشن فلسفی و محتوایی اجتماعی و

 ،تغزّلی برخالف شعر ،تغزّلی قرار گرفته است جا در مقابل شعر نوشعر نو حماسی که در این .شودانسانی در آن بازگو می اجتماعی و

های عصر خواهد، خواننده را با رویدادبلکه می سازد،های ساختگی خود شریک نمییا اندوه های فردی وجوییلذت در خواننده را

اگر با توجّه به (. 421-429 :4933 ،زرین کوب)«.هرچه هست اجتماع است رود ورو مسئله فرد از میان میاین از ...خود آشنا سازد

گرا بنامیم، پرواضح است که به سیاسی، آن را نوعی شعر واقع های شعر اجتماعی وبا عنایت به ویژگی کوب وتعریف دکتر زرین

 .جریان گاه در هم گره خورده است این دو شعر نو تغزّلی یا رمانتیسم نیز، به حضور خویش ادامه داده است و موازات آن، جریان

ها و در فاصله بین صدای رمانتیک» 92مرداد 23ثر کودتای دکتر شفیعی کدکنی در بررسی ادوار شعرفارسی معتقد است که در ا

   (.      4931:61،شفیعی کدکنی)« .شودمی هم شنیده« تماعی خطابیاج» صدای سمبولیسم اجتماعی نیما، صدای نوعی شعر

های سوسیالیستی که رشد اندیشه» :معتقداست که4911شعرفارسی ازکودتا تا سال  های تازهشفیعی کدکنی درخصوص درون مایه
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دشمنی با جنگ را  ش صلح وستای ،حمله به امپریالیسم ،نوعی رئالیسم اجتماعی،به علت درهم شکستن یک نظام استبدادی بود

 (36 :همان)«مضمون رایج این دوره کرد

پرداختن به مردم و دردها و  و کردنداجتماعی در خود احساس تعهّد می -سی شاعرانی که نسبت به مسائل سیاسی در دهه    

سانسور،  تهدید و ترس و اختناق و خفقان و دانستند و از سوی دیگر به دلیل وجود جوّآرزوهای آنان را رسالت خود می ها وآرمان

روی آوردند؛ تا  بردار،تأویل سیاسی خود عمل کنند، ناچار به زبان و بیانی غیرمستقیم و رسالت اجتماعی و توانستند به تعهّد ونمی

ز مسائل اجتماعی اگرچه در شعر این گروه نی .آفات آن نیز در امان بمانند تبعات و سیاسی از عین پرداختن به مسائل اجتماعی و در

-ن نیما، بعدها به سمبولیسم جامعهگویی، این گروه از پیرواپیچیده گویی وامّا به دلیل پوشیده ؛های اصلی استسیاسی از مضمون و

 .گرا معروف شدند

نعمت میرزازاده  ،اسماعیل خویی، شفیعی کدکنی ،اسماعیل شاهرودی سیاوش کسرایی، :چهل شاعرانی چون از نیمه دوم دهه    

 برخنگ راهوار» ،«آینده» ،«ماوند خاموش باد» ،«خون سیاوش»های اجتماعی نیما در مجموعه –با پیروی از اشعار سیاسی ... و

 .احتماعی در اشعار خود پرداختند به صورت آشکارتری به بیان و انعکاس مضامین سیاسی و... و «شبخوانی» ،«زمین

یابد که با رویکرد به حماسی رواج می اجتماعی، نوعی از شعر تند سیاسی و–کنار شعر سیاسی در همین دوره است که در   

این جریان که  .خیزدجوّ موجود برمی ها به مخالفت با نظام حاکم وپوشیدگی ها وبه دور از پیچیدگی مردم، آشکارا و توده اجتماع و

 واکنش تأیید آمیز و .رسید پنجاه به اوج خود چهل آغاز شد و در دهه دهه شود؛ از نیمهتعبیر می« تجریان شعر مقاوم» از آن به

ها، به های مرسوم آن سالگراییها و رمزه دور از پیچیدگیحماسی که آشکارا و ب آمیز مردم نسبت به اشعار تند سیاسی وتحسین

های ودرون مایههای مهمّی با مضامین جموعه، م15ت، باعث شد که از سال پرداخموجود می جوّ مخالف خوانی با نظام حاکم و

ای موضع و جایگاه شعر سیاسی، نقش عمدهگیرانه نسبت به نظام حاکم، منتشر شود که در تثبیت ای موضعسیاسی و با صبغه

« خانبرخیز کوچک» ،شفیعی کدکنی« اززبان برگ»پور، از سعید سلطان« صدای میرا» :هایی مانندمجموعه داشتند و با انتشار

. ریزی شودهای شعر سیاسی وچریکی دهه پنجاه طرحها و شالودهپایه... و اسماعیل خویی، «دبادبربام گر»آبادی، کوچک جعفر

-مذهبی یا مکتبی با گرایش»قیدتی و سیاسی به دودسته یا شاخه شعرمسائل ع فکری و محتوایی و جریان شعر مقاومت را از نظر»

توان به شفیعی کنند که از شاخه مذهبی میتقسیم می «گرایانه وسوسیالیستیهای چپا گرایشخلقی ب»و شعر « های اسالمی

جعفر کوش  ،گرا و التقاطی به خسرو گلسرخیچپ ،شعر خلقی صفّارزاده و در شاخه ،نعمت میرزازاده، موسوی گرمارودی ،کدکنی

 (.956-933: 4935،پور چافیحسین)«.کسرایی اشاره نمودسیاوش  سعید سلطان پور، احمد بهشتی و ،علی میرفطروس ،آبادی

منصّه  ایران  به خواهانه، اشعار رئالیستی درهای مشروطهرسیم که همگام با نخستین حرکتچه گفته شد، به این نتیجه میآن از  

 _های شعر حماسی توان جریانا حضور داشته است و به طوراخص مینیم های شعری پس ازظهور رسید و در غالب جریان

در این مقاله از میان شاعران برجسته این جریان، . نوعی شعر رئالیستی انتقادی نامید و شعر مقاومت را با اندکی اغماض، اجتماعی

   .به تبلور برخی از اصول مکتب رئالیسم در شعر سیاوش کسرایی اشاره شده است

 :رئالیسم وانواع آن -1 

-بینی داللت میگرایی و واقعواقعبه استناد این معنا بر  به معنی واقعیّت مشتق شده است و ( real)نظر لغوی از رئالیسم از

علّت این اشتقاق را بیان حقایق  داند ومی« چیز»به معنی  (res ) انت رئالیسم را برگرفته از ریشهگر (.93: 4936گلباف،).کند

تاریخ »رنه ولک در (.  36: 4935،گرانت.)کنددوام آن یاد می امتیازی بر علم به عنوان از کند وضروری تلقّی می خارج و بدیهی و

اصالت وجود  ها و نقطه مقابل نظریهمعنای اعتقاد به واقعیّت اندیشه کهن در رئالیسم مفهومی فلسفی و»معتقد است که  «نقد جدید

شانفلوری، (. 44: 1،ج 4953 ،ولک. )ستگونی شده ااین معنا در قرن هیجدهم دچار دگربوده است و  (nominalism)اسمی 

-می «هست چه انسان معاصر واقعاًکشف و ارائه آن»وپاسان، رئالیسم را کند و متعریف می« درتمدّن جدید ،انسان امروز»رئالیسم را 

فراتر رفته  توان در تمامی آثاری که از سطح ظاهر عینیرئالیسم را در مفهوم عام آن می (.253: 4ج ،4931،سید حسینی).داند

رئالیسم » میترا در کتاب دکتر .کنند، بازشناختبیان می و با محیطشان را ها با یک دیگرانپویای انس وحقایقی از روابط گوناگون و

رئالیسم قرن  انگیزه و طبقات ممتاز ضدّ متوسط بر مبارزه طبقه رئالیسم قرن هجدهم، انگیزه»معتقد است که  «وضد رئالیسم

 (.21: 4939میترا، )«های اجتماعی  ناشی از حکومت این طبقه بوده استائینارو نوزدهم،
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 :جنبش رئالیسم در فرانسه-1-4

داشتند که اغلب  منتقد وجود مورّخ و ،شناسجامعه ،زیادی فیلسوف اطراف نویسندگان رومانتیک عدّه در4331تا 4343از سال »  

در این  .ها مخالف بودتند که به کلّی با عقاید رمانتیکداشگاهی نظریاتی اظهار می؛ ولی گاه کردندها را تأیید میتمایالت رمانتیک

ن بعضی زیرا پس از سقوط امپراطوری ناپلئو .میان رمانتیسم احساساتی خود به خود شکست خورد و رمانتیسم اجتماعی رواج یافت

-بودند ولی فرق آن اغلب این نویسندگان رمانتیک .ییر دهندخواستند کاری بکنند که بتوانند، نظام اجتماعی را تغاز نویسندگان می

یا متمایل به  یا سوسیالیست و هادادند، برعکس همه آنترجیح نمی «جمع»را بر « فرد»های احساساتی این بود که ها با رمانتیک

ثروت کشور را در دست خود  ،کوچکی شود که اقلیّتهای اجتماع از این رو تولید میینظمدند و عقیده داشتند که بیسوسیالیسم بو

 (.251-263: 4ج 4931،سید حسینی.)«دارندبه اکثریّت مردم اجحاف روا می کنند وجمع می

های رویها و زیادهافراط کاری و خود را از دست داد ای از توان ونیروی خلّاقهعمده جنبش رمانتیسم، بخش4391پس از سال»   

 حسابگری طبقه  ای بر آیند که با اعتدال وهای تازههان را بر آن داشت تا در صدد رانویسندگ برخی ،آن در کنار دستاوردهایش

که از در نتیجه، رمانتیسم اجتماعی  .همخوان باشد هماهنگ و ،شدتر صنعتی میکه روز به روز بیش تمدّنی در ،متوسّط رو به رشد

تر به رئالیسم نزدیک ساخت و زمینه را برای پیدایش رئالیسم به مثابه خود را هرچه بیش،آورده بودمیان رمانتیسم احساسی سربر

 (.33: 4931،فورست)« .روشی هنری آماده ساخت

آثار  ل یافت تا با نوشتن دورهمجا(Balzac)«بالزاک» در بطن همین اجتماعی که نویسندگان رمانتیسم را در خود جای داده بود، 

هایی نو، پیشوای مسلّم ثارش منعکس کند و با برداشتن قدمه مسائل اجتماعی را در آتوجّه ب« کمدی انسانی» خود تحت عنوان

اجتماع خودرا با  ،حسرت سازد و دچار بیماری قرن شود او به جای این که خود را تسلیم تخیّل و .نویسندگان مکتب رئالیست شود

بنابر این، بالزاک آغازگر حرکتی بود  .نشان داد ،درآن بودهایی که همه صفات و عادات و نیکی و بدی اسرارش و با مشخّصات و مهه

 .ادبیّات شد ور مسائل مختلف اجتماعی در صحنهکه منجر به فراهم آمدن بستری مناسب، برای تبل

 .شکل گرفت فرانسه پیش از هرجای دیگر در «هنربرای هنر»ضد جریان  العملی بود بررئالیسم که در وهله نخست عکس»  

پیرو او  او به همراه رفیق و.بود(Chanpfleury)« شانفلوری»هایش به کار بردنام وقواعد این مکتب را در نوشتهنخستین کسی که 

 در آثار مردم عادی را انتخاب کرده و هایی از زندگی خرده بورژواها وصحنه ،ضمن مخالفت با رمانتیسم(Duranty)« دورانتی»

کوشید که هنر او برای عادات مردم توجّه داشت و می به عرف و تر به زندگانی اجتماعی وبیش دورانتی. خویش توصیف نمودند

 (.251-259 :4،ج4931 ،سیدحسینی) «.دادرا به شدّت مورد حمله قرار  می« هاپارناسین»اقع شود و به همین سبب اجتماع مفید و

و                        (Taine) «تن»سخن سنجان بزرگی چون  ،لوری از بالزاکها و تجلیل شانفه دنبال نبرد رئالیسم با رمانتیکب       

با  توجیه کردند و ها را تشریح ورئالیسم آن بالزاک را ستودند و و ( Stendhal)نیز آثار استاندال (Sainte-Beuve)«سنت بوو»

 .رئالیسم به صورت یک مکتب برگزیده در آمد ،دفاع از واقعیّت

 :رئالیسم در دیگر کشورها-1-1

 در. م4393از سال  .با شدّت وضعف جریان داشت .م 4331-4331کشورهای غرب از سال  یالت به رئالیسم در ادبیّات همهتما

چارلز »ادبیّات انگلستان، رئالیسم سنجیده و مستقلی به خصوص دررمان نویسی به وجود آمد که بارزترین نماینده ی آن 

می گفتند، « رئالیسم بورژوا»جریا ن رئالیستی که به آن 4313درآلمان پس ازشکست انقالب .بود(Charles Dickens)«دیکنز

معتقد بودند که ادبیّات بایدبر روی زمینه  و شکل گرفت که طرفداران آن تالش می کردند در آثارشان آلمان را در کار نشان دهند

ای نویسنده.ها به وجودنیامدای بین آنمانتیسم بود وهیچ گونه قطع رابطهطبیعی ر ع ادامهرآمریکا رئالیسم درواقد .ی ملّی بنا شود

ی در آثار خود فجایع درون جامعه آمریکا او .بود ( Dreiser Theodore)«تئودور درایزر» که به رئالیسم آمریکایی شکل قاطع داد

« ارنست همینگوی»توان به های تازه رئالیسم آمریکا میرهاز چه .ادبرابر چشم مردم قرار د در صنعتی را بیرون کشید و پیشرفته و

(Ernest Hmingway) ویلیام فاکنر» و» (William Faulknere ) مطلقاً متفاوت با  ،رئالیسم در روسیه چیزی است .اشاره کرد

 :توان آن را به سه دوره تقسیم کردمی رئالیسم فرانسوی که

ای مانند آن، نویسندگان بزرگ زیرا در هیچ دوره ؛عظمت ادبیّات روسیه است دوره ،رئالیسم ابتدایی دوره :رئالیسم نخستین( الف

ای بر ضدّ وضع که هجونامه(Gogol)«گوگول» «شنل» داستان روسیه، رئالیسم نخستین، با در .بها به وجود نیامده استآثار گران و
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اگرچه بسیاری معتقدند که گوگول در این جریان در روسیه پیشگام است، امّا  .تزاری بود، آغاز شد اجتماعی روسیه

اجتماع پدید  ها وکند؛ زیرا او شخصیتروسیه یاد می« پدر رئالیسم»نوان با ع(Pushkin)«پوشکین»از ( Sachkuf)«ساچکوف»

(. 33-33: 4962ساچکوف،)ش مجسّم کرده استتأثیر متقابلشان در آثار محیط و روحیّات انسان را در حالت وحدت و ،هاآورنده آن

رئالیسم ابتدایی در روسیه به شمار آورد؛ زیرا رمان  ترین نمایندهرا بزرگ(Leo Tolstoy)«لئون تولستوی»گوگول باید پس از

 .او شاهکار آثار رئالیستی روسیه است «جنگ وصلح»

گورکی در آغاز ».ظهور کرد(Maxim Grky)« گورکیماکسیم »روش جدیدی از رئالیسم بود که با :رئالیسم انتقادی( ب

آتشینی که  عالقه امّا احساس بشری و عالم ادب شد، وارد رمانتیک داشت، های کوتاه که جنبهبا نوشته سبک معینی نداشت و،کار

-منوعانش الهام میزندگی خود و ه که از ای در آثارش دمیدی اوتوأم شد ودر نتیجه، روح تازهبه زندگی داشت، با ایمان اجتماع

در  تری درآید وث شد که رئالیسم او به صورت تازهایمانی که گورکی به نیروی مردم داشت، باع خوش بینی به آینده و .گرفت

 ای ازلهبنای مرح «فاماگاردیف» و «مادر»هایی نظیر ه این ترتیب گورکی با نوشتن رمانب .گیرد قرار خدمت هدف اجتماعی او

 realisme)اصطالح رئالیسم انتقادی » .(4931:914سیدحسینی، .)شودشت که رئالیسم انتقادی نامیده میگذا رئالیسم را

critique)  گئورک لوکاچ»را برای نخستین بار»(George Lukacs )تری از تقد معروف مجاری برای قلمرو وسیعمن تئوریسین و

 (.912:همان)«.ادبیات پیشنهاد کرد

ه دارد؛ دو هدف اصلی را تالش برای تغییر آن توجّ ساچکوف معتقد است که رئالیسم انتقادی که به نارضایتی از وضع موجود و   

 و مالکیّت خصوصی؛ روابط اجتماعی مبتنی بر ستم برخاسته از تالش برای بیداری مردم از وضع موجود و ،نخست» :کنددنبال می

 (.222-243 :4962 ،ساچکوف) «درهم شکستن ظرف کنونی جامعه مردم و بی درانقال آشوب و روحیّه دوم ایجاد

 .شوروی محقّق شد ه پس از انقالب اکتبر در اتحایهشود کلمرو هنر وادبیات مکتبی شمرده میدر ق :رئالیسم سوسیالیستی( ج

منابع نظری رئالیسم  .استتیک است وشناسی سیاسی است که قائل بر وحدت مکانیکی اصول ایدئولوژیک نوعی زیبایی این مکتب،

والدیمیر ایچ »و  (Friedrich  Engels)«فردریش انگلس» ،(karl Marx)«مارکس» سوسیالیستی برگرفته ازآراء

 .است(Vladimir H Lenin)«لنین

« رجرج اشتاین»که به بررسی مکتب فرانکفورت پرداخته از قول «تخیّل جدلی»در کتاب (Martin Jay)«مارتین جی»   

(George Steiner)منبع گوناگون  شناسی مارکسیستی از دونقد زیبایی»ب چنین آورده است که های این مکتدر باب ریشه

 ادبیّات برخاسته که بعداً های لنین در باب هنر واز نوشته ،راه نخست :راه جداگانه پیموده است به طور کلی دو سرچشمه گرفته و

ه آن دسته از آثار کاین ؛ مبنی برکدبندی شده است. م4391ر سال نویسندگان شوروی د کنگرهدر (Zhdanov) «ژدانف»توسط 

ادبیّاتی ازاین دست که  .به ترویج همان بپردازند دریغ نشان دهند وگرایی سیاسی را بیپارتیزان اند که رزمندگی وادبی، با ارزش

 ،پس از طی پیچ وخم هایی ،یسم موجود در اوایل قرن بیستم استبرای سرکوب وانهدام فرمال وسیله مؤثری ،لنین می پنداشت

گیرتر چشم تر وراه دوم که پربار .خاصیّت مشرب رئالیسم سوسیالیستی استالینی منجر گردیدبی گرایی خشک وسرانجام به سنّت

 نیّات سیاسی وایدئولوژیک عی آن وکاربرد تأثیرگذاری اجتما از ،گیرد که ارزش کارهنری راهای انگلس سرچشمه میاز نوشته ،است

 (.1 :4953،مارکوزه)«.کردت  ذاتاً اجتماعی اثر، تأکید میتر روی اهمیّساخت و بیشآفریننده اش،جدا می

-به چنداصل مهم اشاره میرئالیسم ای شناختی پایهجمال درباره ی اصول ایدئولوژیکی و« های ادبیمکتب»درکتاب»سیدحسینی   

همبستگی  -9روح حزب  گذاشتن فعالیت خود در خدمت خلق و-2سرسپردگی به ایدئولوژی کمونیستی -4» :از کند که عبارتند

طرد فورمالیسم ودرون  -6خوش بینی تاریخی -3انترناسیونالیسم  اومانیسم سوسیالیستی و-1های زحمتکش استوار با مبارزات توده

 (.919 :4931 ،سید حسینی)«گرایی و بدوی گری ناتورالیسم

ها توانیم به موارد ذیل که در دوره اصول اصلی انواع رئالیسم را برشماریم، می چه گفته شد، اگر بخواهیم درونمایه وبا توجّه به آن 

کشف وبیان -4 :به طور خالصه وفهرست وار اشاره کنیم،وانواع مختلف رئالیسم، در آثار ادبی جهان، مشترک و برجسته بوده است

-3تشریح جزئیات دقیق و مشاهده-1الهام درونی گونه تخیّل ورهیز از هرپ-9تحلیل اجتماعی به محیط اجتماعی و توجّه-2واقعیّت 

بیان روابط علّت ومعلولی در -3ای برای آگاهی توجّه به تاریخ به عنوان زمینه-5جستجوی آینده -6دیگران  توجّه به سرزمین خود و
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جنگ وانقالب  -44داری مبارزه با سرمایه-  41 دهقانان ستم کشان و رنجبران و کارگران وتوجّه به صنف  -3های اجتماعیپدیده

 اهمیّت کار-49گراقهرمانان جامعه -42

 (:شبان بزرگ امید/کولی)نگاهی گذرا به اشعار سیاوش کسرایی -9

در اصفهان  4913او در سال .شناسندمی« آرش کمانگیر»ا با شعر معروف ر شاعران معاصر است که همه او سیاوش کسرایی از جمله

 .سن چندانی نداشت که به همراه خانواده به تهران آمدسیاوش  .ش در فرمانداری اصفهان مشغول به کار بودپدر. متولّد شد

سپری  «لفنونادار»سپس در و« نظام» در دبیرستانابتدادبیرستان را  دوره گذراند و« ادب»ای به نام تحصیالت ابتدایی را در مدرسه

درتمام دوره ی «ونانیی»پس از انتشار شعر  .تحصیل داد در رشته حقوق ادامهدر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران . کرد

زندانی شد؛ امّا به زودی از زندان آزاد  مرداد مدّت کوتاهی بازداشت و23پس از کودتای  و القلم شدممنوع ،رضاحکومت محمّد

 حزب رستاخیز، دلیل عدم قبول عضویّت درهب مسکن بود، بانک ساختمانی یا وزارت آبادانی و مند عالی رتبهکسرایی که کار.گردید

یکی از  بلوچستان و دانشگاه سیستان و ادبیّات فارسی در زبان و او مدّتی در رشته،پس از انقالب اسالمی .مجبور به بازنشستگی شد

 ه ای از انقالب، پس از دستگیری همفکرانش، او نیز برای مدّت کوتاهی بازداشت و در دور.های تهران به تدریس پرداختدانشگاه

با  اش از تهران عازم زاهدان شد وزندگی کرد و سپس به همراه خانوادهسه ماه در ایران مخفیانه  ،پس از آزادی از زندان .زندانی شد

سپس در کابل در  کسرایی در افغانستان مدّتی در نیمروز و .تبه افغانستان رف نام مستعار یک مهندس از مرز زاهدان خارج شد و

هرچند که  .فرزندش در مسکو پذیرش تحصیلی بگیرد زندگی کرد تا این که موفّق شد برای دو «قصر نامبر چهار»ساختمانی به نام 

زندانش در روسیه، تحت حمایت دلیل اقامت فرهامّا ب ؛ی و چکسلواکی با پیشنهاد مواجه شدکسرایی برای مهاجرت به آلمان شرق

ر شوروی جماهی اتحاد به ایرانی مهاجران نسل آخرین از و «چهارم نسل» ازاو. وارد مسکو شد .م4335صلیب سرخ شوروی در سال

ت اغلب تحصیل کرده و از طبقه متوسط شهری با تحصیال ،گرااین انقالبیون چپ. ب ایران بودندافراد این نسل از فعاالن انقال. بود

این بخت را یافت که با یک چشم گریان و یک چشم خندان شاهد زوال  ،آخرین نسل. دانشگاهی یا دانشجو، مهندس و دکتر بودند

این نسل این ویژگی را نیز داشت که عمالً در جریانِ یک مقایسه تجربی و . نهایی سوسیالیسم باشد و سپس به اروپا مهاجرت کند

 زندگی هایسال در را خود روحی رنج و درونی تجربه کسرایی .داری غرب قرار گیرد یستی و سرمایههای سوسیال اجتماعی میان نظام

 . است کرده وصف «کند می آفتاب هوای دلم» سروده در مسکو، و شوروی در

به قلم ببرد ق نشد دست موفّ ،ی در مقطعی دو سالههای زیادی افسرده زیست و حتّتمدّ ،های زندگی در شورویکسرایی در سال   

نگاه « کیوان»و« نیما»، «سایه»ی طوالنی، روبروی دیوار می نشست وبه دیوار یا عکس دوستانش چون هااو مدّت .و شعری خلق کند

به دلیل دشواری زندگی  «گور باچف»پس از فروپاشی شوروی به دست  .آوردرا بر زبان می «ای دل غافل» کرد و مدام جملهمی

در  اقامت او .به اوپیوست. م4335پناهندگان در این کشور، همسر کسرایی به اتریش مهاجرت کرد و سیاوش چند ماه بعد در سال 

در وین . ش4951الریه در سال ابتالء به ذات سالگی پس از عمل جراحی قلب و 63این کشور بسیار طول نکشید و او در سن 

 .آرامگاه مرکزی شهر وین به خاک سپرده شد «بخش هنرمندان»و در درگذشت پایتخت اتریش 

 :کسرایی شاعر روزگار یا شاعر ماندگار -9-4

او در میان نخستین  .نیما را ه یافتند به حلقه21نانی بود که در دهه از جمله جوا نسل اوّل شاعران رهرو نیما و از ،سیاوش کسرایی

به ،مهدی اخوان ثالث هوشنگ ابتهاج، و اسماعیل شاهرودی، فریدون توللی، ز منوچهر شیبانی،پیروان نیما که عبارت بودند ا

کسرایی را در کنار  «اسباب در شعر امروز ایران صور و»در کتاب  اسماعیل نوری عالء. پایدارترین و وفادارترین فرد شهرت دارد

کسرایی  از(. 433-492: 4913نوری عالء،) .دهدیمایی قرار میشعر نو ن« ل گرایاناعتدا» محمد زهری در گروه هوشنگ ابتهاج و

هدیه برای »، «آفتابهوای »،«مهره سرخ»، «آرش کمانگیر»، «آوا» هایمجموعه توان بهمجموعه شعر باقی مانده است که می46

 ،«سنگ وشبنم»،«خروسخوانقرق تا  از»، «به سرخی آتش ،به طعم دود»،«با دماوند خاموش»، «خانگی»، «های تبر تراشه»، «خاک

م انداز شعر چش»مهدی زرقانی در.اشاره کرد«خون سیاوش»و  «ستارگان سپیده دم»، «پیوند» ،«چهل کلید» ،«آمریکا،آمریکا»

-به چند دوره تقسیم می نشیبی دارد و زندگی شاعری او خود داستان پرفراز و» :زندگی شعری او آورده است درباره«معاصر ایران

خون » ،«شبنم سنگ و» ،«آرش کمانگیر» ،«آوا»انتشار دفترهای  ،حاصل آن اول آن نزدیک به ده سال طول کشیده و دوره :شود

شعرش قرار  طبیعت را به عنوان  هسته تغزّل و کسرایی هم مانند بسیاری از شاعران این دوره، .است« دماوند خاموش»و  «سیاوش
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امّا هنوز آن را  ،در جستجوی سبک خاص خود است« آوا»در دفتر . افزایدچاشنی مضامین اجتماعی را هم بدان می ،؛ منتهاداده

؛ امّا تر شعرهایش در فرم نیمایی استشود، بیشهای زبانی میگاه مرتکب برخی لغزش ای دارد وروی ساده کالمش رنگ و .نیافته

ان روایی بی نام دارد که یک شعر بلند است، مشتمل بر« آرش کمانگیر»او  ین مجموعهدوم .توکی هم اشعار نیمه سنّتی دارد تک و

 با انتشار (.131-133 :4931،زرقانی)گیر کرده بود گوشه ها را مأیوس وآن ،ای آرش برای مردمی که حسّ شکستماجرای اسطوره

گیرد و به  کم اوج می ا کمصفی تغزلی آغاز می شود، امّاین منظومه با و .دیبه اوج شهرت رس کسرایی 4993در سال « آرش کمانگیر»

، پهلوان دیروز در صحنه «آرش کمانگیر» شود و ای باستانی زنده می در این منظومه، افسانه. کند بیان حماسی گرایشی پیدا می

توان  می .باستان سود جسته استهای  ای از زندگی اجتماعی ما از افسانه کسرایی برای نشان دادن دوره. شود زندگی امروز نمایان می

تعبیرات و تصویرهای بسیار زیبا و ابداع او در  .های حماسی اجتماعی شعر نو پارسی دانست گشای منظومهاو را از این نظر راه

رود که او را از  او به شمار می شعریهای از ویژگی ،های انسانی و بشری امید به زندگی و دل بستن به آرمان ،التها و تغزّ توصیف

  .کند نسالنش متمایز می هم

 های قبلی در سطح باالتری کارشعری در این دفتر نسبت به مجموعهعناصر  .است« خون سیاوش» بعدی کسرایی، مجموعه»   

جالب توجّه در این  نکته .تر استاثرگذار تر ودر آن قوی ،عاطفه تر وشاعرانه تر وصورخیال متنوع تر،زبان روان .کنندمی

ای غنایی مجموعه ،اوّل شاعری کسرایی است که پایان دوره« سنگ و شبنم» .های نیمه سنتیرویکرد جدّی اوست به شعر،مجموعه

در « خانگی» .دل مشغولی اصلی شاعر است ،طبیعت همچنان تغزّل و اجتماعی جایی ندارند و –است که در آن مضامین سیاسی 

اصلی شعرش نه مضامین تغزّلی که درون مایه های  شاعری که اینک زمینه .دوم شاعری انتشار یافت کسرایی به مرحلهآغاز ورود 

 .گرددتر میعمق و گستره شعر سیاسی او بیش ،گذردهرچه از این زمان می شود وای میاجتماعی با گرایشات توده –سیاسی 

جوهریّت شعر  گردد وبه شعار نزدیک می او که گاهی شعرجز این ،تری رسیدههاعری او در این مجموعه به مرحله پختدستگاه ش

را  «ویتنامی دیگر»شعر کسرایی در این مجموعه، (.132 :همان.)گوشه چشمی هم به آن سوی مرزها دارد «خانگی». شودقربانی می

 ،«پاتریس لومومبا»را به  «ر خانه خود نیستکس د هیچ»شعر ،های دیگرشاو در مجموعه .سروده است«گوارا ارنستو چه»خطاب به 

در همدردی با  «هیروشیما»شعر  ،که در پی اعتصاب غذا در زندان درگذشت،، مبارز ایرلندی«بابی ساندز»به  را«شهادت شمع»شعر 

مبارز آپارتاید در آفریقای جنوبی و دیگر مبارزان  «نلسون ماندال»همچنین اشعاری را نیز برای  و ،بازماندگان فاجعه انفجار بمب اتمی

 .آزادیخواه سروده است

دوم زندگی شاعری او،که در آن غلظت مضامین  دورهاثر دیگری است، متعلّق به « به طعم دود ،به سرخی آتش»دفتر شعر »  

شدی نسبت به دفتر پیشین ر کارکرد عناصر شعری در این مجموعه متوقّف مانده و.اجتماعی پررنگ تر می شود–سیاسی 

شعر  که همچنان در حوزه« آمریکا آمریکا،»و «ازقرق تا خروسخوان»در این دوره می توان به مجموعه های (. 132:همان)«ندارد

 .در خدمت ایدئولوژی شاعر قرار گرفته اشاره کرد سیاسی و

ای فاصله او در این دوره از آن شاعر توده .شودز میآغا.ش 4933از حدود سال  و« چهل کلید»سوم شاعری کسرایی، با انتشار  دوره

اجتماعی  –نوع مضمون سیاسی های اجتماع را دارد؛ امّا لزوماً مبلغ ایدئولوژی چپ نیست، ترکیبی از دوهرچند هنوز دغدغه گرفته و

 مهره» ،«ستارگان سپیده دم» ،«پیوند»های  توان به مجموعهدر این دوره می .خورددفترهای این دوره او به چشم می تغزّلی در و

  .اشاره کرد« تازه ها»و « سرخ

ی بر نقد تجربی این دوره از حیات هنری شاعر و متکّ باور و شناخت تبلور کسرایی، بلند سروده آخرین «سرخ مهره» منظومه  

انتقادی این منظومه  مایهدرون. شودیاز مطلق گرایی رها م ،کسرایی با وفاداری به آرمان،«مهره سرخ»در منظومه . خود اوست

پشتوانه پیام او . گیردمی از متن زندگی انسان مشخص و از گرماگرم عرصه کار و پیکار سرچشمه ،نسبت به نگرش گذشته به آرمان

نیمه راه مانده های در ای ریخته و فداکاری ها و قهرمانیهخون ،های سوختهجان ،آرزوها و امیدهای برباد رفته «مهره سرخ»در 

در اینجا شاعر بین . شخصی خود اوست ژیک چند نسل معاصر وی و هم تجربههم تجربه ترا ،تکیه گاه کسرایی در این منظومه. است

 دیگر تولّدی «سرخ مهره» منظومه با کسرایی سیاوش.پرستی مرزی صریح و روشن دارددانشی و مطلقگرایی با بیگاهی و آرمانآ

 .ماندهمزاد میبی او هنری زندگی در سرخ مهره و گرایدمی خاموشی به شاعر مرگ با تولّد این که دریغ اما کند؛می خود شعر در

 : کسرایی از نگاه دیگران-9-1
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امّا  سنّت برجای مانده از دوران مشروطیّت بود؛ انتقاد از شرایط اجتماعی در شعر، های سیاسی وهرچند پرداختن به موضوع

 .اندنوشته ایدئولوژیکی گفته و بر اثر وابستگی حزبی و ظرفیّت شعری او همواره از بیراهه رفتن استعداد و ،کسرایی منتقدان شعر

امّا مجموعه   ریزد،می شعر او فرو ،شما محتوا را از شعر سیاوش کسرایی بگیرید اگر»کند لنگرودی در این خصوص خاطر نشان می

پرچمدار شعر سیاسی  ،برای چندین دهه تأثیرگذاری بوده است و کسرایی شاعر .بدی بوده است شاعر ها این نیست که اواین حرف

 تر به سبب محتوا تأثیر سیاوش کسرایی بیش» افزایدمی لنگرودی «.ارزش تاریخی پیدا کرده است امّا این اشعار او ایران بوده است،

بینیم اوحیف می ،کنیممّا اآلن که به شعرهایش نگاه میا .توا بوده استترین توجّه به محها بیشیش بوده است که در آن سالشعرها

تر به فرم در کم ،به خاطر عقایدش به خاطر درکی که از شعر داشت و ،شعرهایش صمیمیّت در چون شاعری با آن استعداد و ،شد

فارسی از زمان پیدایش شعر  ترین شعر نوآرش کمانگیر معروف»کند که ان میچنین خاطر نشلنگرودی هم «.زبانش پرداخته است

عام مردم  تر شعری تا بدین حد در خاص ومعروف شد ولی کم فراگیر و شعرهای فراوانی در تاریخ شعر نو .بوده است 35نو تا سال 

ی بخشی هم مرهون سیاس نوقدمایی آرش کمانگیر و سیاق و شهرت مدیون سبک و بخش اعظم نفوذ و .نفوذ یکسان داشته است

پناهی، سرگشتگی، ناباوری، بی حیرت، گیری،شعر پس ازکودتا یعنی مرحله غافلمرحله از  آرش کمانگیر خط فاصل دو .بودن آن بود

 «اعتراض بود برخاستن و ،جوییپروری، روحیهانگیزه ،خود باوری ،به خود آیی مرحله های سخت کودتا وبینی سالتیره انگیزگی وبی

 .(لنگرودی)

شاعران اندکی بود که به دالیل خاص  کسرایی از»خاص کسرایی آورده است که  ی کدکنی نیز در ستایش از روحیّهشفیعدکتر 

 .نشده بود-که اکثریّت تسلیمش شده بودند -ناامیدی اش تسلیم آن یأس وروحیّه ،حتّی به طور فرمایشی فرهنگی یا اجتماعی و

سیاوش کسرایی  نبودند و تنها اقلیّتی بودند که چنین ،رفتندبه سوی تم یأس می این نسل تمام طول مدّتی که شعرای برجستهدر

 (.69: 4931,شفیعی کدکنی ) «.ها بودیکی از آن

معتقد داند او دارای تاریخ مصرف می اشعار کسرایی را «آوای کسرایی» منتقدین معاصر در مقاله شاعران و عبدالعلی دستغیب از  

اش را در آن های مارکسیستیها در این است که اندیشهتاریخ دار شدن آن ناکامی اشعار سیاوش و عمدهیکی از دالیل » است که

سیاسی داشته است  جنبه ،سروده شده است4921شعرهایی که بعد از شهریور  .همین از اهمیّت اشعارش کاسته است عریان کرده و

مخصوصاً در  انقالبی را تبلیغ کرده و ایدئولوژی اجتماعی و ها وشهاندی ،چهل سروده در اشعاری که در نیمه دوم دههوکسرایی 

« .مجموع باید گفت که اشعار تغزّلی کسرایی از اشعار سیاسی او بهتر است در ؛«یکا، آمریکاآمر» و« خاموش دماوند»اشعاری مانند 

توصیف سطح  استعدادی درخشان برایگاهی »معتقد است که کسرایی  شاعر معاصر رضا براهنی منتقد و. (1 :4916،دستغیب)

-های رئالیستی شوروی میقصه ی را یادآور داستان رئالیستی وبرخی از توصیفات کسرای او .دهدواقعیت زندگی نشان می

 (.4491-4449: 4954،براهنی.)داند

 :های رئالیستی در اشعار کسراییجلوه -9-9

 ها وتر نوشتهعری و به همین جهت  بیشنویسی مطرح است تا شاداستانتر در بیش –غیر آن اعم از سوسیالیستی و -رئالیسم

از آن جایی که برخی از محققان  فارسی است، امّا های معاصرن انواع این مکتب ادبی در داستانتحقیقات نویسندگان ایرانی پیرامو

 ،«رمانتیسم اجتماعی» ،«رمانتیسم فردی»ی هابه نام –گیریم ناتنی-فارسی را متشکل ازچهار برادر  ادبی کشورمان شعر معاصر

زب توده با گرایش های گذاری حبا توجّه به اثر و دانندمی« سوسیالیستی -ئالیسم اجتماعیر» و «سمبولیسم اجتماعی»

با عنایت به ذوق ادبی مورد نظر این حزب که همانا بسیار نزدیک به رئالیسم  اش در مقطعی از شعر معاصر وسوسیالیستی

 محمد کالنتری، و افراشته، اشعار الهوتی،: اجتماعی شعر معاصر مانند ما معتقدیم که بسیاری از اشعار سیاسی و سوسیالیستی بود؛

تواند به نوعی در جریان رئالیسم قرار گیرد، هرچند که سیاسی دارند، می بسیاری از شاعران جریان مقاومت که رویکرد اجتماعی و

باید بپذیریم که ادبیّات روسیه،  اما اروپا وشوروی مفاهیم متفاوتی دارد، ،ادبی ایران ح رئالیسم در حوزهداست که اصطالناگفته پی

پذیری بر کنار ان یک کشور همسایه، از این تأثیرگذاری در ادبیات جهان داشته که جامعه ادبی ایران به عنوتأثیر جایگاه عمیق و

تأثیر  ،شاعران ایرانی تر آثار سبک رئالیسم انتقادی نویسندگان وتوان گفت که بیشدبی میبا در نظر گرفتن این اتفاق ا .نمانده است

شاعران ایرانی تحت تأثیر آن، آثاری به مقتضای  نویسندگان و گرفته ی مستقیم یا غیر مستقیم از ادبیات رئالیسم روسیه است و

انجمن روابط فرهنگی ایران »روسیه به همّت  نویسندگان ایران و کنگرهتردید برگزاری اولین بی. دانکردهمکان خویش خلق  زمان و
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تطبیق ادبی می تواند از عوامل برون متنی مد  ن با جریانات ادبی روسیه در حوزهنیز در آشنایی ایرا. ش4923در سال « شوروی و

نویسندگان  پس از تشکیل نخستین کنگرهشوروی مانیفست رئالیسم در  رویکرد ما در این مقاله به مفاد و اگر .نظر قرار گیرد

که به شدّت با بقایای  -گراییترین گروه واقعاصلی –های انجمن هنرمندان انقالبی روسو جهت گیری. م4391سپتامبر  شوروی در

به شرح ذیل  ،رفتهتوانیم به مضامینی که در شعر کسرایی مورد توجّه قرار گباشد، می پیروان آوانگارد مخالف بودند، نظام بورژوازی و

 :اشاره کنیم

 :قهرمانان کار وحرفه ورنجبران،توجّه به کار،کارگران(الف

کسرایی با توجّه به مرام فکری  سوسیالیستی است و های شعر رئالیستی بورژوا وترین درونمایهکارگر یکی از اصلی توجّه به کار و

خودش راسر  او .کندواژگان با بسامد باالیی استفاده می خاطر از اینبه همین  داند وویش را فرزند رنج و همراه رنجبر میخ ،اش

 :سازدداند که شعررا درکارخانه مینی میشاعرا سلسله

چهل )«.خوانندها میدر کوچه/ سازنددر کارخانه می/ رویانندر مزرعه مید را که شعر/آن گویندگانم سرسلسله/ومن»

 (.643  -641:شعر درگذر از خوان هشتم/ کلید

چشمان / های داغشن ریزه/ تک چادر سیاه/موشی وسیعخا:» :به توصیف زندگی برزگر وشالیکار می پردازد«آوا»کسرایی در دفتر 

 (.23:کارگران راه/آوا)«فرسودگی وکار/ چند بیل ،یک کوزه/غبار برپرده/طرحی زچند مرد/ خشک چاه

کار،کار /اندیشدپای می شوید و می/پای گل والی اندود شوید،پای می/ابرکبودزیریک / روی یک سنگ سپید /دختری بر لب آب» :یا

 (.92:شالیکار/آوا) «.در شالیزار

 :پردازدمترسک آن می درقالب سنّتی، به توصیف مزرعه و«خون سیاوش»یا در دفتر

 های عورل دشتتنها مترسکش به د          دهقان پیررفته وجامانده است ازو                          

 حیران به شام کور چوبِپای خشک                حیران به روز، خیره و بر همیشه تنها، تنها،                

 (.433:مترسک)اورا میان مزرعه برپا نهاده اند        رونقیش بود        ،روزی که کارِکشت و درو              

 :این گونه به کار اشاره دارد« کمانگیر آرش» کسرایی در براعت استهالل منظومه

 «آرمیدن ،کارکردن ،کارکردن/های مردم پای کوبیدنپابه پای شادمانی /غم انسان نشستن در /عشق ورزیدن دویدن، رفتن، ،آمدن»

 (. 412:گیرآرش کمان)

 :داندرا فرزند کارمی«آرش»او 

«   مردمی خاموش، هم پشتم امید /مشتم دل خلقی است در /این کار در /این پیکار در /کار فرزند رنج و /یدم نسبمجوی /منم آرش»

 . (413-413:همان)

 /کار خاموشی است و /ما پیامبر عصر که معجز /هیاهو مگرد ای مؤمن در»: داندبر ما را کار میپیام معجز« هنگام هنگامه» شعر در یا

 (.913: هنگام هنگامه/ با دماوند خاموش)« .امدیده /هاصّههای تاریک قدروازه بیرون از /من این رسول را و

 :حسرت هستند کندکه درختان خون با ریشهره میطبقات مختلف مردم اشا ها وفروبستگی به پیشه در شعر کسرایی در

 از ریشه/درخت خون/نهال نازک اندوه نه/اندیشه گرم قلم زن و/باربرم طوّاف و/آموزگارم/خدمتکارم/نفتگرم/درمن بنگر حسین»

 (324:در فروبستگی/ از قرق تا خروس خوان)«سهمگین حسرت

 :داندزیبا، کار مداوم را صفت آن یل میبا ایهامی «هزاردستان»در شعر 

چیزی با صفت کار / هرچه بنامیدش!/نامش؟/پهلوان ماست/این یل/ای بر تننه پیرایه/نه پری بر کاله/آیدهم اوست که می»

 (.394-391:هزار دستان / همان)« .هزاردستان است/سمشازدستانش می شنا/مداوم

 :آغاز کار را نوید می دهد،پس آمدن تک سوارنور«طلوع دوباره»ودر شعر 

با  /شودباز  می هادوباره پنجره با او /ای به لببا مژده/ از سرخی شفق/ پرچمی به دوشبا  /پرغرور پیروز و /آید آن تک سوار نورمی»

 با اودوباره کارگران یک صف و /دوباره دانه شکوفا با او /با اودوباره روستایی برپا/آغاز می شود/ عشق امید و سرود و و دوباره کار او

 (.393:طلوع دوباره / آمریکا،آمریکا) «شود به کارخم می/ با اودوباره آهن /یک صدا
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 :داران به آنان تعظیم خواهند کرداگر متّحد شوند، سرمایهدهدکه می ها نویدبه آن ،شناسدسرایی که کارگران را به بویشان میک  

 ای کارگران که دست شمار /دارانسرمایه بگذرند و /پیشگاهتان از /تا شاهان /برسکوی افتخار اول ماه ِمه /ایستیدمی /و آییدمی»

 .../ /برهنگی رهانیدن حیات از و /گیشبح هنگام براندام زند بر /ستون سقف و ساز /سنگ تراش آهن و :آفرینندگی تردستی و /است

-می /دویدکه پیشاپیش شما می /نه حتّی به بوی نفت و /دستگاه نه به بوی روغن چرخ و .../ /را به بوی شمایان شناختم شمامی

  /آمریکا آمریکا،) «ایرانکارگران  /متّحد شوید/ اندیشم که چه خواهد شد اگرمی و .../ /ویدتراکه از هر ابزار می /به عطر کار/ شناختم

 (.313-315:برسکوی ماه مه

 :داند واز امام می خواهد که برای خانوار کار مرام نامه بسازدخود را رسول رنج وزبان خاکیان میکسرایی 

 / رود رنجزاد و /.../ بگیر، دا دمابرس حق ما /برتوأم درود، برتوأم سالم /رسول رنج که زبان خاکیانم و /ای امام /دارمت پیام»

ازرسول رنج به امام  /آمریکا ،آمریکا)« .که داشتند پیش از این ستمگرانچنانآن /ای نداشته استنام نامه افتخارنامه،/ خانوارکار

 .(369-364:خلق

های بازیچه/زمینبذر و خیش و /.../نیمما فرزند ارشد زمی»: نه رام کند وزندان ارشد زمین را شالق آرام میکسرایی معتقد است که فر

اما /آراممان کرد /شکنجه شالّق و/مان نشاندچون ستاره بر پیشانی/و شبنم عرق را /با شیار رنج تراشید/که انداممان را/دیروزمان بود

به /های عاشقمارا چون جویبار/های کارو   ترانهکار /.../گرچه عبورمان از خار زار تاریخ بود/ آمدیمما با گل وکتاب وبوسه می/.../نه رام

 .(333-333:جغرافیای یک سرگذشت/ همان)« .یک شط افکند

در هر کجا که /من با توأم رفیق»: داندوتی دارد، خودش را همرا ه کار میمعنایی متفا که بار« رفیق»کسرایی با رویکرد به واژه ی

-توکارمی/ کنیمی تو کار /هاکارخانه /یان مزرعهاندرم و /شودفرسوده می/ وقتی که تن زکار /همکار با توأم /کنیپیکار می هستی و

 (.523:من با توأم رفیق/ ستارگان سپیده دم)« .کنی

 :رهبران انقالب و مرگ وتشییع جنازه مبارزان( ب

ها سروده شده است که اکثریّت آنان از همفکران ر برای مبارزان سیاسی و به یاد آنقطعه شع91اشعار کسرایی حدود  در مجموعه

برای به آذین، سایه، برومند، ) «تعلیق» ،(برای دکترتقی ارانی) «مردی بزرگ درخم این راه» قطعات مانند هستند؛ ی اوسیاس

به دکتر هوشنگ تیزابی، قهرمان همیشه ) «ای دیگرجنازه خم بر»،(جوشهید پرویز حکمت به مبارز) «گرهبند خون» (تنکابنی

هیچ کس درخانه »، (به گلسرخی) «دیدار یک سویه» ،(به بابی ساندز) «شهادت شمع» ،(کیوان به کاللی و) «پاییز درو» ،(مبارز

مرام فکری  تعهّد سیاسی و که حکایت از های بسیار دیگرنمونه و (به ارنستو چگوارا) «ویتنامی دیگر» ،(به پاتریس لومومبا) «نیست

 :شعر به یاد رفقای همفکرش سروده است 3عنوان شعر، 94 از «به سرخی آتش به طعم دود مجموعه»کسرایی در  .شاعر دارد

می  / مزرع رستاخیز/خشم دانه هابرزمین /سپاردهای آفتاب میتن به بوسه /که تاخاک/آرام /رفیق رزم آور بی خستگی /و ای تو»  

سرخی آتش به طعم  به) «خون سیاوش می جنباند/شهیدان جنباند و در شاهنامهات را مییشهاند گهواره/و دست بازوان رنج/ رویاند

 (.133:ای دیگرخم برجنازه/دود

 : کندن گونه از مبارزان خلق  تجلیل میای «پویندگان» شعر در همین مجموعه در او 

در  /های دوردر کوچه/ ابیدار باش ر/ .../ ندارند آری به مرگ وام /خود مردند آنان با آخرین گلوله /آخرین گلوله جنگیدند تا /آنان»

 (.131:پویندگان :همان) «انددلخستگان به بستر خون تازه خفته /آوریدوا درشاهراه خلق به آ

 -افشین را مازیار و» :کندکوچک خان را تعظیم می ، حماسه«میرزا»و« جنگل» با استفاده از واژه های« گذر از خوان هشتم»یا در 

گپ  در /آوای غلغل قلیان میرزا /روشنان جنگل گیالناز سایه و /سرودهای هم آوایی است /هاجاده غبار در /-خلیفه کید از به دور

 (643: گذر ازخوان هشتم/چهل کلید).آیدرفیقانه با حیدر می

/ سیاهکلهای آری عقاب /فدائیان کشد به قلعه دورمی سر /اینان تبارشان» :داندکوچیدگان الموت می های سیاهکل رااو عقاب

برسرزمین  /به سرخی آتش به طعم دود) .است ان مردم از بند رستهرو قلب و /فردا قالعشان /گمانبی کوچیدگان قلعه الموتند و

 (.159:سوختگی

 : دعوت به انقالب های مردم وتوجّه به توده(ج
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باید رنج را » :گویدجامعه حرف دیگر می شعر حرفی است و: گفتندسرایی در پاسخ به منتقدانی که میگلسرخی از همفکران ک

کسرایی (. 431-439: 4955گلسرخی،)«بزرگ مردم یکی کرد تا توانست دهان را با واژه داشت،باید دوست  برد، باید رنج را ،شناخت

 :خواندشدن فرا میآنان را به دریا  و آرایدتوده می سراسر اشعارش، شعرش را به زیور خلق و در ،داندرا رسول رنج می نیز که خود

 با چشمه وشط ورود یک جا گردیم همآواگردیم                ،ای جوی بیا به هم»                               

 (.233:سنگ وشبنم)«پیوند کنیم روشنی با پاکی                 باشد روزی دوباره دریا گردیم                                      

خون  ،بزم باده در /کشندسهراب می /ای بر سپاه رنجبران راهبر بیا /ستیغ سحر ره سپر بیا ای بر» :دهدبه کارگران ندا می او

 -333:مگذار تا بخوانمت) تا بخوانمت، ای کارگر بیا مگذار /ای رستم نیامده در نامه، شکل گیر /غم غم، ستم ستم /خورندسیاوش می

: خون سیاوش،کارگاه)« نهیدمیغم بوته  /خویش انتظار از های پرتا کی به دست/ های رنجای دست/ کار هایای دست» (.361

436.) 

/ ژاله چون شد /ژاله برسنگ افتاد» :کندبه قیام دعوت میکسرایی با مشاهده کشتار میدان ژاله، ضمن توصیف این واقعه مردم را    

 /واژگون کن سلطنت زین جنون، /خون جنون کن /ژاله خون کن /خون جنون شد /خون چه شد؟ ؟خون چه شد /ژاله خون شد

 .(616 :سرود همراهی /آمریکا ،آمریکا) «کن زبر خانه ظلم زیر و .کن خطر شو /دست در کن

بسیارکوره با دم / ای پیر کاوه آهنگر» :شود، چشم انتظار قیام و دادخواهی میاز اسطوره کاوه با استمداد« هجده هزارمین»شعر  در  

اینک شهید هیجده هزارم که / را ببین کشند، یکایک توفرزند می/ شمشیر ساختی های آهن وتفتی چه میله / گرمت گداختی

 (.165-163 :هجده هزارمین)« !ای پدر؟ چرمینه کی علم کنی ای پیر، /صبرهزارساله ات آخرنشد تمام /دادسر

خواهد که از شاعران عصرش می(که آتش انگیزدغالم آن کلماتم )داندکلمات آتش انگیز می ، خود را غالمکسرایی که مانند حافظ   

شعری دگرگون  شعری مهاجم، اینک شعری گستاخ، بنویس، بنویس،! می شنوی شاعر» :چون رستاخیز بسرایند شعر گستاخ و

یاری کنیدم، /.../فریاد می کنم / نشینمراحت نمی /جیغ، غریو، غوغا،» :کندو از این روی او فریاد می«تاخیزکننده، شعری چون رس

 (.112:بچه کالغ / خانگی)«!ای همه قوم سیاهپوش

وآن دست راکه آیینه دار  /باشد به دست خویش، مداوای هم کنیم/ آیینه را بیفکن تا رو به هم کنیم» :زند کهو بر کارگران بانگ می

 .(123:آیینه رابیفکن )«زان پیش تر که مشت برآرد، قلم کنیم/مالل توست

؛  شاعرِ حماسه آرش، با به یاد آوردن نوستالوژی شاهنامه، فردوسی رابه علّت این که به توده متّکی نبود وبه فرد  می اندیشید      

ده توانا  به تو/ به هنگامی که قهرمانان/چه خطابود/امّا،تورا درنگاشتن جدال پدران وفرزندان!/آه فردوسی»: دهدمورد پرشس قرار می

 (.643:خوان هشتم/چهل کلید)«تماشاگر/به جای یاور وداور بودن/ومحرومان/بی باور بودند

 :نگرش ایدئولوژیک(د

یشیده و از شعر اهداف ایدئولوژیک خود اند به چارچوب تفکّر و ،کسرایی بیش از آن که به ذات شعر وتربیت شاعرانه خویش بپردازد

را یکی ازدالیل های مارکسیستی عریان شدن اندیشه ،عبدالعلی دستغیب .مرامی بهره جسته استای برای تبلیغ به عنوان وسیله

 پرست ووطن من مردم دوست، آزادی خواه، خدمتگزار خلق،» :نویسداش میای به خانوادهکسرایی در نامه .داندمی عمده ناکامی او

 در کسرایی «عقوبت آن را هم همیشه حاضرم بکشم هستم و ام وههای محروم بودلیسم به نفع تودهعاشق عدالت از طریق سوسیا

چه /گفت آه از عشق هم آخر سخنی باید/ :تکرارکنان تو و/ غصّه نان امانم بریده است» :گویداند میتغزّل پاسخ به آنان که خواستار

 (.114:چه بگویم /خانگی) «/بگویم از عشق

ها گونه به شعار معروف کمونیستاین «آزادی» ،«سالمت» ،«نان» ،«خلق»از واژگانی چونبا استفاده « له له وتنفّس»شعر  در او   

از هر بلورکه جان / دهممی تشخیص /همواره من تنفّس دریای زنده را /شنوم آریاز راه گوش می/ من نبض خلق را»: رداشاره دا

 (. 111:تنفس له له و به سرخی آتش،) «آزادی سالمت و گل و نان و/ دهد به خلقمی

به جمهوری  ،که به عنوان نخستین سرود پس از انقالب اسالمی از تلویزیون انقالب پخش شد «سرود آزادی»کسرایی در      

به امام « تبر» و «خلق» ،«توده» ،«سرخ»های با به کار گرفتن واژه «قصیده دراز راه رنج تارستاخیز»شعر  در کند ووآزادی اشاره می

 /نه به دین تو /که معبرملّتی است /با توآمدم بدان مهلک» مندم، نه به دین توآیین تو عالقه دارد که به مرام ومی ماعال (ع)حسین

 (.321:از قرق تاخروسخوان)«صداقت به شهادت از سر /که به آیین تو
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: اهگاه دوستانش بود، آورده استکسرایی که عالقه شدیدی به یاران همفکرش داشت، در توصیف خانه خیابان شانزده آذر، که پن    

 .../ /نظم ارتش گشادگی مسجد و با در /طرفه پناهگاهی /ستادکار /نشانه رستگاری /کندوی آدمیّت /خانه خیابان شانزده آذر»

ه خانه خیابان شانزد)پایگاه پویندگان آزادی  /کشانسنگر محنت /آزمایشگاه آرزو ترکش تاریخ است و /اینجا /زرادخانه اندیشه

 .(363  -  361:آذر

در تب  و /از تبار تیزابی بود» :آوردسخن به میان می «تیزابی» حزب و دوست همفکرش از ،«مرگ حیدر»توصیف حادثه  یا در   

که بر / نه از راه جنگل/ حیدر ../. /سرخ گل تنهای حزب ما کنار /گلی دیگر نشاند و /ریشه جان خویش زد بر /دوست داشتن تبر

 (.592:ستارگان سپیده دم).«گذشتارغوان پوش توده میزمین 

 :دیگران های واقعی خود وتوجّه به سرزمین( ه

 :های حقیقی تکیه داردنام حوادث و ها ومکان بر ،نگاریچون تاریخ ،شعر کسرایی در ایران جریان دارد و او ضمن بیان وقایع

از قرق ) «ستارخان این سومین باقر و /ماند، این یک تنآری به تمامی آذربایجان می /سترگ و صبور سخت و /ماندآذربایجان را می»

 .(315: عسل دیداری با آتش و /تا خروس خوان

« که از دوردست تاریخ /آبادنه از خانی /نه از جوادیه /مسگرآباد نه از /نه ازخیابان آذربایجان /زائران آزادی /راه دراز پیمودگان/ ژاله»:یا

 (.314:مصب/همان)

از دل / اما آبادان /ترسرداران جوان تبریز و /شهیدان تازه مشهد و /کنیمکشتگانمان را شماره می /شامگاه هر /ما در اعتصابیم و»

 (.341:شعر در فروبستگی/ از قرق تا خروس خوان). «دهدپرواز می/ های دیگرققنوس /خاکستر

 / هاکند به دامن کوهپایهگل می» :خوردنیز به چشم می« کوبا» و«ویتنام» ،«گرانادا» ،راییدر شعر سیاسی کس ،عالوه بر ایران     

 /در قلب ما بجوی/ آه ای بزرگ امید .../ /از غرور باری از نان وکوله مردی و /یک تفنگ مردی و /هایک روز از کمین گه تاریک سایه

 (.125:ویتنامی دیگر)« .ویتنام دیگری استدر قلب ما ببین که  /خشم ویرانگی و /آهن /آتش

 و /با ماست/ جزیره جان گرانادا و /جان چنان که قلبی جدا از /ماندنمی /ای جدا از جهاننه دیگر جزیره» :«جزیره جان» شعر یا در  

که در تفنگ  /خواهندپرچم خویش می بر/ که رنگی سرخ /خطر نه در خروش مردمی است اندک /ماند با همه شهیدانزنده می

عی اف /«کارائیب» این است که نگین سبز /در جوش گراناداست این هنگامه و در /شهادت آن مرد شوروی و /برداشتن کارگرکوبایی

 (513:جزیره جان)« کندسیاه را کور می

 :جستجوی آینده(و

 عرانی که دچار یأس شده بودند، کسرایی،چون شفیعی کدکنی معتقدند که  برخالف بسیاری از شا ،بسیاری از منتقدین امروز

کسرایی در اغلب »است کهبراهنی معتقد  .برخالف دیگران در انتظار یک تحوّل و انقالب  بوده است شور و شاعری با خوش بینی و

 (.4426:  4954،براهنی) «روشنایی به آینده، به روز و ،همیشه امیدوار است به سپیده دم« آرش کمانگیر»نیز در  کوتاهش واشعار 

به شب، سخن جز به  همه شب بود و/ از رودکی تا نیما»: بشارت سحر دارد داند که در یلدامی« پیش میر»را خاتم شاعران  خود او

 «آورمبشارت می /سحر را شادی و /آخرین شمع به صبح رسیده این شب یلدا /خاتم شاعران پیش میر/ اینک من و/ رفتغم نمی

 . (646  :گذرازخوان هشتم)

پروردن بهار دگر ساز / این هوامندی در اما دلم به حوصله /هاستپاییز قلب» :بهار دگر ساز کند ،هاکند که در پاییز قلباو تالش می

 .(313:ای جان آفتابی عشق)«کندمی

امّا صبح حتمی الوقوع /بینندکشتگان سحر را نمی » :او مطمئن است که اگرچه کشتگان سحر را ندیده اند، امّا صبح فرا می رسد

 (344:از قرق تا خروس خوان)« .است

درکدام /ای خروش انفجار/ای نوای جاری ونهفته درعروق سرزمین من/ای سرود چشمه سار»:کسرایی مدام چشم به راه آینده است 

 (.124:خانگی سرود)«با کدام نغمه چنگ خویش سازمی کنی/می دهی شکاف/گوشه، برکدام سنگ عاقبت

گوشه  از هر /هرگام» :کندساز، توجّه میه آینده درخشان، به کودکان آیندهتوصیف تظاهرات مردم، برای رسیدن ب حتّی در او   

در ) «آمدهمراه می /یا برسینه مادر /دست پدر دست در /آینده /قالی تاریخ :/بافتپاها فرشی تازه می /دویدبر راهی واحد می /شهر

 .( 343:  فروبستگی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

97 
 

چشم /پیش روست/چشم انداز عصر آسمان وآرامش»:رایی امیدوار است که به شهر بیدارها برسد که پاسبان سگ در آن نباشدکس

کشور واژه  /نه شهردارها /شهر بیدارها/ داری استونه سگ پاسبان به شب زنده/بان سگنه پاس/ دیاری که در آن /.../انداز اقلیم علم

 (619-612:جغرافیای یک سرگذشت،) «دانشگاه زمین /سرزمین بهبودی /های مهربانی

/ خوریممی ترکم/ یک تکه نان و یک جرعه شیر ،امروز یک حبه قند» :هاستهای حیات از آنایی است که مائدهبه انتظار فرد یا او 

 .(513 :همبستگی) «های حیات از ماستمائده /اما فردا

 :تالش برای بیداری مردم از وضع موجود(ز

با این نگرش در  نه مرثیه و خواست ود است که امام در کربال حماسه میندارد؛ امّا معتق (ع)کسرایی اگرچه اعتقاد به امام حسین 

 در اعتصاب و /یکشنبه بازار مزرعه و در /آن سوی پل در سبزه میدان و /در کوچه/ در خانه باش» :پی برانگیختن خلق قهرمان است

نامیرای  آن گاه تصویر و /آن گویای گزنده باش که دشمنت نپسندد/ به هرجای و /در خلوت خویش ه باش ومیان تود /عزای عاشورا

 .(123: زنهار/ به طعم دود ،به سرخی آتش) «باشد چندان که حضور غالب از آن تو /زیاده کن /کن زیاد /تصوّراتت را

 دم، دم آخرین است و /پرچم انقالبت به چنگ است /وقت تنگ است /گاه جنگ است» :دانددرنگی را ننگ می در راه انقالب هر او

 (.519:سرود مردمی)«در ین لحظه ننگ است هردرنگی/ آفرین است و بشتاب لحظه /بشتاب

 :امپریالیسم داری ومبارزه با سرمایه(ح

داری برای براندازی استبداد و سرمایه توده را بسیار مهم است و ،داریایی، تالش برای مبارزه با سرمایهاندیشه سیاسی کسر در

 /هم پشت یار و ر وجمله هم سنگ /مشت قلب در /راه پای در /دست دست در /تهمتن باش، هم وطن ،هم وطن» :کندترغیب می

 (.511:سرود مردمی /پیوند) «.رهانیمتوده را می توده را، /رمانیمخیل سرمایه را می

 :غول استکبار واستبداد نابود شود، مردم او امید واراست که با رهبری امام و

غول  /غول استعماری /کوبیمهم به آیین تو می /سخن از آزادی/ رانیمدر کنارتو و با توست که می/خوانیمخون می گل روی برگ و» 

 (.314 :گذر از تاریکی)«استبدادی

آمریکا را به  نامد ومی ننگ خانه شیطان یرنگستان،ن ،النه جاسوسی آمریکا را قلعه شیطان« ننگ خانه شیطان»کسرایی در شعر   

باشگاه فرومایگانی و فرودگاه خشم » :کندبازار بردگی معرفی می باشگاه فرومایگان و ،عنوان پرچمدار سرمایه داری

از /وسرخید سف/سیاه وزرد/های آدمی آویخته استتفاله میوه/بردرختان سترگ/عظیم صنعت درجنگل/بازاربزرگ بردگی/جهانیان

 /ماندای میپارچه /دستت تنها در و/ گریزندپرچم تو می یکایک از /تارگانتنگاه کن س /.../قارچ اتمی/روید؟کشتزارهای علمت چه می

 (.353:آمریکا ،امریکا)«سرمایه برای برق افکندن به کفش کهنۀ/ بل قابدستمالی

های تراشه)تهاسدر کمین توده /همان یگانه غول سود ورز /راستین ماعدوی » :داندها را غول سودوزر میاو دشمن راستین توده  

 (632: اسیر کابل،

داندکه با اتّحاد کارگران از بین رفتنی ای میرا پتیاره« تاچر»داری در مبارزه با سرمایه کسرایی در حمایت از کارگران انگلستان و

بانوی  «تاچر»بگذار../ ./نه در میهن من وطن خود و نه در /نیستید تنها/سالم: معدن کاوان شجاع /سالم رفقای اعتصابی»: است

به  «وال استریت» در دیگربنادرش را نیز /بگذار آن پتیاره تاچر /را ذوب خواهدکرد گرمای اتّحاد شما او امّا /خودرا آهنین بنامد/حلبی

 چراکه دیگر/رنجبران جهان متّحد شوید /داریممی بانگ بر و/فشریمانگشتانمان را در هم می /هااقیانوس ما، امّا از فراز /حراج بگذارد

 (.513:همبستگی)«.امپریالیسم جایی در این مکان ندارد

 :نتیجه-1

توان نتیجه گرفت که با توجّه به تأثیر پذیری ادبیات ایران از ادبیات رئالیستی روسیه در عصر پس از با عنایت به آنچه گفته شد می

ای از اشعار شعر معاصر که رویکرد ران گروه مقاومت خلقی، در پارههای کمونیستی در بین شاعه به رواج اندیشهمشروطه وبا توجّ

هایی مشترک با رئالیسم مضمون هایی از رئالیسم ورگه ،انداز پوشیده گویی و رمزگرایی بوده فارغ اند واجتماعی و سیاسی داشته

کارگر،  و حمایت از کار مانند دفاع از ایدئولوژی حزبی، های این مضامینبا ذکر نمونه .شودسوسیالیستی مشاهده می انتقادی و

عر سیاوش کسرایی در ش ،تکیه بر نقش اجتماع انعکاس شرایط اجتماعی و بزرگداشت مبارزان سیاسی و دعوت به انقالب، حمایت و
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به نوعی از رئالیسم  ،با توجّه به کمونیسم پیروی از هنر متعهد و توان به این نتیجه رسید که او بامعاصر، میگرای شاعر سیاسی توده

 . توان نوعی شعر رئالیستی انتقادی نامیدرا  می شعر او سوسیالیستی گرایش داشته است و انتقادی و

 منابع و مآخذ

 .نویسنده: ، تهرانطال در مس(. 4954)براهنی، رضا-4

 .نیل:چ پنجم، تهران رئالیسم،رئالیسم وضد (.4939)پرهام،سیروس --2

 .امیرکبیر:تهران(35)تا انقالب(92)از کودتا   جریان های شعری معاصر فارسی(4939)علی ،حسین پور چافی--9

 .ثالث :،تهرانچشم انداز شعر معاصر ایران(.4931)زرقانی،مهدی-1

 .توس:تهران،چشم انداز شعر نوفارسی(.4933)حمید،زرین کوب-3

 .تندر: ، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهرانتاریخ رئالیسم (.4962)ساچکوف، بویر-6
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 .هرمس: ، تهران2، ترجمه داریوش مهر جویی، چبعد زیباشناختی(. 4953)مارکوزه، هربرت-49

 .، ایران،تهران ؛بامدادصور واسباب در شعر امروز(.4913)نوری عالء،اسماعیل-41
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