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 چکیده

های  سوازی حضوور ایس سون های بشوری، هد  نویسونده برجسوتهها نمونهها، سون انسوان، تی  با توجه به حضوور سسوترد 

کند غزل که میو نویسنده بیانکند  بندی میعملکرد، بازتاب زبانی و محتوایی غزل شاعر را دستهانسانی است که عمالً دو  

بلکه   کشود؛؛ با توجه به تقسویمات ههارسان  غزل شواعر نه تنها بیان و محتوای رمانتیر را به تیوویر میریشوه در درون دارد

نشوواند و دو رویکرد هنر برای هنر و ادب  آمیزی میبا توجه به عقاید و اتمسوو ر حاک ، جام ه را در تابلوی خویش به رن  

ای غزل، غزل . با توجه به  تقسویمات و منرر دورهاسوتها  سر رنج خود و ملتدهد. نوامت هد را توامان در اشو ار  جای می

های انسوانی در هر  بندی اسوت. در غزل الهوتی تیوویر ب ضوی سونهاجتماعی( قابل دسوتهدر الهوتی به غزل سونتتی و حزبی )

های او حتی در عاشوقانه  ؛شوود. الهوتی در غزل خویش از اندیشو  سویاسوی و سووسویالیسوتی مت  ر اسوتمیدو جهت بر جسوته

ی نی تا یر فضوا بر    ؛ای فرهنگی داردشوود. ایس هنجارشوکنی در هنر ریشوه در جفرافیمیسذار اسوت و از سونت خارجت  یره   

شواعر و ت سوی شواعر از آن، همننیس فضوای ایدژولو یکی مرسووی. نویسونده م تقد اسوت هنر و شو ر در دوران ابوالقاسو   

شود  میوار در اش ار او دیدههای موجلذا ب ضی از اش ار تاری  میر  دارند و نیز اندیشه ؛الهوتی ابزاری است برای عقاید 

لذا جفرافیای    در اشو ار و غزل او رن  زمیس دارد؛کشود. بیشوتر اندیشو  بشوری  کر و ایدژولو ی حزب را به تیوویر میکه ت  

 کند.بندی میآورد و ت  یر و ت سی انسان و فضا را قابمیالهوتی جفرافیای سن  انسانی را به جلوهغزل  

  تی ، سن ، انسان، اجتماع، غزل، تیویر: هاهکلید واژ

   مقدمه

سیرد. به ت بیری ان کاسی از ت امل و  میای است که با ت سی از محیط و جفرافیا بوی شکلیر ا ر هنری حاصول اندیشوه

شوناختی و نرری  ادبی توان س ت هنرمند یا شواعر در س تمان و اتمسو ر غالز زیباتقابل روزسار سذران هنرمند اسوت. می

شود. ناسویونالیسو  عقی  و باد میهای شو ر تقریباً در سوه وجه دیدهقاسو  الهوتی جریانسیرد. در دور  ابوالدور  خود قرار می

طلبابه، ابوالقاسوو  الهوتی ه  با آن نهس خاخ خویش دهار  کرده و دیگر مارکسووی  وارداتی و ادبیات اکیکورسوویتی و لذتت

ها را   انسوانی دو رویکرد عاشوقانههای نهنش در غزل خویش در جلوشوود و نقاشوی سوایه روشوسهمان س تمان دوران می

سویند سوخس س تس و یادآوری  دهد. نخسوت عشوق ریشوه در سونتت و دیگر عشوق دسردیسوی شوده، ی نی مای وطس میمیبروز

:  1370  ال یش« )دهخدا،اند »وصو  ال یش نیو طوری که س تهزیاد از هر هیز ریشوه در دلبسوتگی فرد به آن هیز اسوت به

ها ت  و درون  سیرد که به قول غربیسوویی میوها با توجه به عالقه، سومتلذا ساه سورایش و نوشوتس دلتنگی  (؛4ج    1887

های سوناسون تیواویری را ها و تی  و سون ویژه وقتی کسوی از جایی دور بماند از باورها و انسوانسوازد. بهمای  متس را می



شوود. کرسوش کژوهش هگونگی جلو  انسوان و میع بشور در ا ر او دیدهزند؛ ی نی بازتابی از تیوویر نوسوازد و حر  میمی

 ت  یر متقابل فضا و انسان در جفرافیای غزل الهوتی است.

کنی . »بازتاب اجتماعی و اقتیوادی  میدر ایس مقال حضوور انسوان را در غزل ابوالقاسو  الهوتی به طور اسوتقرایی بررسوی

اسووت«  کرد که از نرر زبانی شوو ر او را در کش و قود دادهان در دیوان او مشوواهدهتوهای بیگانه میرا با قرایس و ترکیز

 (.469:  1376)یوس ی،

»بیشوتر بازتاب بشوری را در شو ر الهوتی با ت سوی از عقید  سووسویالیسوتی او ی نی در جماعت رنجبران و مرلومان  

ش به سووسویالیسوت فقط از لحاق اقتیواد، اجتماع و (. ناس ته نماند به نرر نگارنده سرای470کرد« )همان،توان مشواهدهمی

سویاسوت و ح م مملکت اسوت نه ایدژولو ی او، هرا که در ب ضوی اشو ار او کلم  خدا بسوامد زیادی دارد که خود دلیل بر  

 اعتقاد و نگر  توحیدی اوست.

 پیشینیۀ تحقیق

اند بیشوتر  ی  آننه درباره شو ر الهوتی س تهها و نقدهای ادبی بنگرهای تاریخی ادبیات و تحلیلاسر به ب ضوی از کتاب

های اصولی شو ر نو و یا ب ضوی از رخدادها و زندسی سویاسوی  ای برای شو ر نیمایی بود؛ ی نی؛ کایهقالز شو ری که مقدمه

کردازد که در نهایت به اقامت در خاک شووروی اوسوت که به تاریخن  زندسی ایس شواعر کرمانشواهی و سو ر و حضور او می

کور. یا در ب ضی آ ار هون »هون سبوی تشنه« از دکتر محمد ج  ر شود مثل از صبا تا نیما، از یحیی آریسسابق منجر می

کند. بیشوتر مقاالت دربار   میا  را مطرحهای سویاسویمشوفولیاسوت و دلیاحقی، شو ر او را با شو ر نیما مقایسوه کرده

مثل اعتراض در شوو ر »جمیل صوودقی الزهاوی و ابوالقاسوو  الهوتی« از الهوتی تطبیقی اسووت و رویکرد اجتماعی دارد.  

های نوسرایی در وزن شوو ر ابوالقاسوو   نامه ادبیات تطبیقی. یا »بررسووی جنبهسنجیان، رحیمی و ن متی در نشووری  کاو 

کردازد. از ران مینرر نرری تا ویرانی در نشوری  فنون ادبی که به موسویقی شو ر و دواکبری و علیالهوتی« از نسوریس علی

شوود که بیشووتر جنب  عقیدتی و اجتماعی و میرزا و عار  کرداختهنرر سون  انسووانی با نگاه تطبیقی به آ ار الهوتی و ایرج

شووناسووی در نرر سرفته مثل مقال  »مقای زن در شوو ر مقایسوو  یر طی  عقیدتی در آ ار اسووت و به عنوان یر داد  سونه

صو ایی قه ر  در فیولنامه علمی کژوهشوی زن و  زا و عار  قزوینی« از سو ید حاتمی و کروانهمیرابوالقاسو  الهوتی، ایرج

شوناسوی یا سون  انسوانی و تیوویر انسوان کاری با نای »تیوویر انسوان در؛  شوناسوی شو ر و مقول  تی فرهن  اما از نرر جام ه

شوناسوی و اسوت. نویسونده ایس سون ررسوی نشودهاسوت. ی نی بازیگران شو ر الهوتی بغزل ابوالقاسو  الهوتی« انجای نگرفته

 است.کند و در کایان به نتایجی رسیدهمیتیاویر انسان را بطور سذرا، نه هندان کامل، یادآوری و مطرح

 روش تحقیق

های ادبی،  طلبود و م موالً در مطال ات نرری مانند فلسووو ه، نرریهبا توجه مطوال وات نرری که یر فرآینود نهنی را می

شوده  بخش اسوت و از کیش ت ییسهای بحث و اسوتدالل غالباً قوایتاریخی و... و از نرر ابداع و نقش در تحقیق رو فلسو    

؛ی نی با توجه  استشده  از رو  تاریخی است ادهنیست. به ت بیری یر اکتشا  نهنی است و از دید سنتی ایس نوع تقسی

 ای .ها به نتیجه رسیدهبه اسناد موجود و کس از بررسی و توصی  و تحلیل آن



 مختصری از ابوالقاسم الهوتی 

در کرمانشواه به دنیا آمده کدر  الهامی کیشو  ک شودوزی داشوت. کدر و کسور هر دو،    1305»ابوالقاسو  الهوتی در سوال  

رای تکمیل  خواه بودند. الهوتی با محیط ادبی کرمانشاه آشنایی یافت، ب د به کمر یکی از دوستان خانواده بشاعر و آزادی

تحیوویالت به تهران آمد. وی در آن هنگای شووانزده سووال داشووت. دو سووال ب د نخسووتیس غزل او که لحس سوولحشوووری و 

تا حدی باعث شووهرت شوواعر جوان شوود. او در انقالب   ؛المتیس کلکته انتشووار یافتخواهی داشووت، در روزنام  حبلآزادی

هووو.د در رشت با   1326آید که در سال  مشروطیت در ص  فداژیان آزادی قرار داشت. از یر ش ر او به نای »نشان« برمی

 است.سروه مستبدان جنگیده و نشان ستارخان سرفته

خورد و مته  بوه خرابکواری و غیوابواً محکوی بوه   هوا بوه ه ا  بوا سووووژودیاو یور مودت رژیس  انودارمری ق  بود و میوانوه

سردید ولی او به خاک عثمانی سریخت و هندی در آنجا آموزسار بود. نخسوووتیس اشووو ار الهوتی از قیووویده و غزل و اعدای

ق قاز  اسوت. در ایس دوره ت  یر صوابر شواعر به نای  المتیس و ایران نو منتشور سردیدههای آن عهد مانند حبلتیونی  در روزنامه

کند شویو  رژالیسو  و طنز را به عنوان حرب  مبارز   و سوخنوران ترک در اشو ار الهوتی نمایان اسوت. خود الهوتی اعترا  می

تریس بران در کتاب خود آورد. یکی از قوی  اسوت از اشو ار م رو  او »وفا به عهد« که ادوارداجتماعی از رضوا صوابر آموخته

  . (168–171:  1382کور،  هوووو.د در روزنام  نو، انتشار یافت )آریس  1328است که در اواخر اش ار او »قط   الالیی مادر«  

ی نی بخش دوی حیات او در شوروی و عموماً در تاجیکستان    ؛بارورتریس بخش زندسانی ابوالقاس  الهوتی، شاعر کرمانشاهی

 است.  سذشته

ساه  کرد با ایس حال هیچن  و ادب تاجیکسووتان صوور برد فرهدر راه کیش  1920الهوتی هنر خود را تقریباً از سووال  

زادساه و وطس اصولی خود ایران را از یاد نبرد »سورود ملتی تاجیکسوتان« سورود  اوسوت و »سورود ملی شووروی« را ه  او به 

و در  به شوهر دوشونبه )اسوتالیس آباد( رفت    1925اسوت. الهوتی کس از مبارزات در ایران در سوال  زبان تاجیکی ترجمه کرده

های عاشوقان   زد، او غیر از موضووعات انقالبی و اقتیوادی، غزلمیزمر  یاران صودرالدیس عینی درآمد و در مجالت آنجا قل 

او که به سوبر قدما بود نزد تاجیکان محبوبیت داشوت. ب دها مضوامیس را سسوتر  داده غیر از مضوامیس مذکور به مسواژلی  

صول  و آزادی کرداخت. اشو اری که الهوتی در طول جن  دوی جهانی سوروده، از ها و تال  برای هون برادری میان ملت

 :1376،  آور و انقالبی تاجیکی اسوت که، در میان تاجیکان شوهرت دارد )یاحقیجمله منروم  همسو ران در زمر  اشو ار نای

332–331  .) 

:  1389ندوشوس، اسوت« )اسوالمیهنیافت  جانب  آن دسوتحلت همهکردن هنر باریکی اسوت. تاکنون بشور به راه»هنر زندسی

کرد و ه ت بیری ت ری هوای آن انسوووان را بو هوایی از هنر زنودسی و بوازتوابشوووود بوا توجوه بوه ا ر انسوووان، جلوهاموا می  (؛34

که بخواهد به هر قیمت آن را ولی نه آن  ؛مثالً »انسوووان در شووواهنامه« ایس انسوووان زندسی را دوسوووت دارد  سرفت؛نتیجه

بخشود«  ا و هراغ میهه به آن روح و م ندهد. زندسی بدون نای برای او م نا ندارد. نای همان جوهر  زندسی اسوت، آنادامه

 (.38:  1389ندوشس،  )اسالمی



(  39:  1389ندوشوس؛ بیند« )اسوالمیخورده و کایگاهی محک  برخاک نمیندارد زخ   »انسوان مولوی سوالحی جز زبان

اما انسوان »انسوان سواز  با زمیس اسوت ولی   غزل تنهایی اوسوت؛ شودن انسوان و اوجایس در ا ر حوادث دوران ایران و تکیده

کند«  های م ارض را در خود رایگانکوشود اندیشوهای اسوت باید در تال  باشود، او میسونههای زندسی خاکی بهناهمواری

 (.41:  1389ندوشس،  )اسالمی

سووازد و با آن خو  اسووت« همه و همه در ا ر س تمان غالز  بینی دارد؛ ولی با آن درد میانسووان حافم، درد روشووس»

سوازد و ا ر و میکند ی نی به ت بیر فری را دوران  بندی و محتوابندی میدوران اسوت که هنرمند با توجه آن، ا ر  را قالز

س ت، ی نی  شوود. مثالً اسر فردوسوی در دوران دیگری شواید هرسز شواهنامه نمیفری موفق در ا ر نیاز دوران شواخ  می

 انسان فردوسی ت ری  و آرمان دیگری داشت.

حال  ا  عشوووق را از سذشوووته تا  بینید نمونههای اجتماعی و س تمان را شوووما در دور  م اصووور مینمون  ایس بازتاب

برید. در دور  م اصوور م شووود عالوه بر سوونتت خویش دهار دسردیسووی ه  میکنید، به دسردیسووی کایانی آن کیبررسووی

انسوانی در اشو ار  از بازتاب    یابد. یکی از هنرمندانی که جلو  انسوان یا سون شوود. م شوود و مای وطس وارد ان کاد میمی

های سوویاسووی و خاخ اسووت. جلو  انسووان با توجه به عقیده در اشوو ار   از جریان  ابوالقاسوو  الهوتی شوواعر مت  راجتماعی دارد.  

شوناسوی به شوود. حتی در غزل هندب دی اسوت. لذا ما در ایس مقال با توجه به قشور اجتماع و انسوان و تقسویمات و سون میمشواهده

 جلو  انسان در غزلیات ابوالقاس  الهوتی کرداختی .

های تاریخی دارد و همننان بر اشو ار  هون قدرت، صون ت، م شویت، عقیده و... ریشوه  تقسویمات مردمی بر مبنای خاخ

 است.ای برای نویسندسان و ش را شدهمایهسذار است و دستو آ ار دیگران ت  یر

کند و مردی را میسیری طبقات اجتماعی اشوارهکه فردوسوی در رویدادهای کادشواهی جمشوید به هگونگی و شوکلهنان

 کند.طبقه، کاتوزیان، نیساریان، نسودی و اهنوخوشی تقسی  میبه ههار  

 به رسوو  کرستنوودسان دانیش    ا  سروهی که کاتوزیان خوانوی

 هموی نای نیسوواریان خووانودند    صنوفی برسرد دست بنشوانودند 

 کجا نیست برکس ازیشان سپاد  نسودی سه دیگر سروه را شناد 

 هموان دسوت ورزان با سرکشووی             اهنووخوشی ههواری که خوانند 

 (25  -26)شاهنامه فردوسی:                                                                        

اصل دنیا سه هیز است، ط ای، لباد، مسکس و اصل صناعت  کند:  میغزالی در کیمیای س ادت در ایس باره هنیس بیان 

... کس به سوه نوع دیگر حاجت افتاد از صوناعت:    می اسوت، نیز سوه هیز اسوت. برزسری، جوالهی و بنایی وکه ضورورت آد

اما در علوی (؛  96:  1364  ه و ... )غزالی،یکی صوناعت سویاسوت و سویاسوت و سولطنت، دیگر صوناعت قضوا و حکومت فق 

شوناسوی ایس در علوی اجتماعی قسومت انسوان،  م یار خاخ از یر واق یت یکسوان اسوتها براسواد  اجتماعی »یافتس داده

:  1370ای خاخ باشووند، مثل جنس یا ایدژولو ی، اندیشووه و...« )سوواروخانی،توانند عینی یا نهنی نریر عقیدهم یارها می

ولی    ؛ها که دارای ماهیتی یکسووان هسووتنداند: »زمانی که ت دادی از اقلیتو همننیس در مورد سونه یا تی  س ته  ؛(826



آوری ویژسی خاخ و تمایز بخشوی ب ضوی از آنان خواهد بود نگری  و ت بیر سونه شوامل جم هایی با یکدیگر دارند میت اوت

؛ هایی مشوخ  هر نوع بطور نرری فراه  آیدآید و امکان تشوخی  صو تدسوت میهنان که نوعی تیوور م هومی بهآن

های سونهها، مثل(. با توجه به انواع سونه435:  1370بیرو، )آلس    کنی «ای غالز را م لویی نی، صوو ت و بازتاب مشووخیووه

 (.2/271  :1382  های موضوعی و...« )ساروخانی،های بریس و سونههای نمایی، سونههای عملکردی، سونهآرمانی، سونه

اد  یکسوان  ای و طبقاتی که انسوان یر دما بیشوتر در ایس مقاله با سون  موضووعی روبرو هسوتی ؛ ی نی موضووع اندیشوه

سیرد که، خود حاصول بازتاب انسوان اسوت در منشوور غزل ابوالقاسو   میهای خاخ به عنوان یر سونه شوکلاسوت و جلوه

 الهوتی.

برند که  سذران ادب تاجیر شووروی »هون صودرالدیس عینی نای میبا نگاهی به ادبیات تاجیر شووروی وقتی از بنیان

(. در ایس سوولسووله از ابوالقاسوو  الهوتی ه  967:1382)ریپکا،    آموزسار را دارد« –ملتدر تاری  تاجیر کایگاه ویژه کدر  

هنر   1920آید، ایس سوخنور ایرانی اصول کرمانشواهی که »الهوتی تل م تاجیکی آن اسوت؛ از میان  ده  سوخس به میان می

یر شووروی سشوت، هر هند هرسز سورزمیس خود  سذران ادبیات تاجخود را به یکبارسی در خدمت ادبیات تاجیر نهاد و یکی از بنیان

دانسوت های خاور زمیس میایران و مردمان آن را از یاد نبرد و در آ ار، خود را هونان بخشوی از کوشوش سوخت در راه آزادسوازی ملت

 (.970:1382او سرایند  سرود ملی تاجیر و مترج  سرود ملی شوروی به زبان تاجیکی است )ریپکا، 

آ وار دو بحوث وجود دارد؛ یکی شووو ر بوه عنوان ابزار در جهوت عقیوده کوه ت هود و بواور توده و اهودا    در نگواه هنری بوه

اجتماعی و جهان بینی و ایدژولو ی را به دنبال دارد. نرر دیگر، ب ضوووی برآنند که مه  نیسوووت دربار  هه س تند بلکه به 

 نگرند هنری است یا نه؛ ی نی، هنر برای هنر.هگونه س تس آن می

سیرد؛ فری و محتوای مت هد و سر دقت کنی  اش ار الهوتی که در اینجا غزلیات آن مورد نرر است؛ دو وجه به خود میا

کند، دیگر غزلیات صورفاً عاشوقانه که سون  عاشوق و م شوود با میاجتماعی که سونه و سون  و تی  خاخ خود را برجسوته

بینی  که حکایت از وجوه منشووری هایی را در غزلیاتش مین لذا انسوان و سو شوود؛  میشودتت و ضو  ی به تیوویر کشویده

کوبان سوندان سوت  و سوای  خورشویدسوواران، به ت بیری شو ر او . کیادسان رنج و کتر اسوتانسوان و کاراکترهای اشو ار   

باشود؛ امتا کمتر شو ر  به نقاشوی و باید برجسوته  شعرری  منبرد اسوت. با عنایت به قالز غزل که  بیشوتر از رنجی که می

شود. »شاعر هون میای کمتر دیدههای آرمانی و اسطورههای اَنُ سوی نزدیر اسوت و بیشوتر آفاقی اسوت و انسوانسوایه روشوس

  سیرد، که طی کنش و واکنشوووی ای کرتاب شوووده در اجتمواع که به مثواب  سووولول بدنی زنده و ف ال مدتنرر قرار مییاختوه

بندی محتوایی  (. هم  ایس موارد را باید در تقسوووی 49یابد )لنگرودی، ج یر:  یافته عملکردی مشوووخ  و ناسزیر مینرای

نرران بر ایس باورند که غزل فارسوی از نرر بندی محتوایی غزل در سویر غزل فارسوی صواحزغزل جسوتجو کرد؛ در تقسوی 

 غزل اجتماعی.  -4غزل عارفانه عاشقانه  -3غزل عارفانه  -2  غزل عاشقانه-1شود:  محتوا به ههار دسته تقسی  می

های الهوتی حضووور یر عقیده و باور را در غزلیات او بسوویار  باشوود، با دقت در غزلبحث نگارنده در نوع ههاری آن می

اها و بینی  حتی در غزل عاشوقان  او و نیز در غزلیات اجتماعی او و آن حضوور باور سووسویالیسوتی کشوور شوورکررن  می

ای از غزل اجتماعی را برای  شووود شوواخهتقدد حزب و باورهای حزبی و کرولتالیا و ادبیات کارسری اسووت. به ت بیری می



هوا و اشوووارت مربو  بوه ب ضوووی  الهوتی در نرر سرفوت تحوت عنوان غزل حزبی یوا غزل کوارسری بوا ایس تمهیودات بوا آوردن نمونوهغزل  

 دهی .هوتی مورد برسی قرار میغزلیات الها تیویر انسان را در سن 

 کز شرد انقالب دمد انقوالب سور      نوشو  به شادموانی آن دی شوراب سور 

 دریای انقالب شوود کر حباب سور     قربان آن دموی که ز خوون تو توانوگران 

 ملت نهد به سردن ظال  طناب سر       نازی به آن زمان که به نیروی کتر و داد 

 فردا حساب از تو کشد انقالب سر       اجه، خون رنجوبر، امروز کو  بریزای خو

 در شرع انقالب به ن  کتاب سوور     در خون خاژنان وطس واجز است غسل

 ( 1922)باکو، آوریل،   

ایس ها نشوان  شوود و تناسوزهای موجود در ایس غزل دقیقاً بنابر عقیده و منش سووسویالیسوتی و خلقی تیوویر میسون 

طبقه را سویاسوت؛ ایدژولو ی اسوت و از ابزار کارسری هون کتر تیوویر جام   کارسری و بیحزب داد و هکش برجسوته

کند تحت عنوان انقالب سور  که قیامت ایس سروه اسوت و ن  کتاب مقدسوشوان ن  کتاب سور   حاک  قیامتی را برکا می

اسوت. ایس غزل کامالً اجتماعی و عقیدتی و ابزاری و   اسوت که مرامنام  ارتش سور  و حزب کمونیسوت یا سووسویالیسوت

 میرد و تاری  میر  دارد.حزبی است که در زمان خویش می

با توجه به حضوور انسوان در غزلیات ابوالقاسو  الهوتی و فضوای اجتماعی غزل و سونتت جاری غزل تیوویر انسوان در یر  

 بندی اولیه دو رویکرد دارد.تقسی 

  ؛ق در آیین  سنتتال : تیویر انسان عاش

  .ب: تیویر انسان مت  ر از فضای غزل حزبی

 هایی را به عنوان نمونه و بسامد آورده تا ایس تابلوی دوسان  غزل را به نقش بنشانی . بندی و نمونهبا توجه به ایس تقسی 

 الف: تصویر انسان عاشق در آیینۀ سنّت 

یش جاری اسووت و عاشووق در بر ببر م شووود نلیل اسووت در ایس قسوومت عشووق زمینی بسوویار کررن  و در سوونتت خو

 است.های سنتی عاشقان  سذشته ه  بودههمننان که در غزل

 داند:فقط جانانه می 

 داند فقط سوووز دل  را در جهووان کروانووه مووی

 سووزد به حال مس نگری  هون زغیرت غیر می

 

از النوه می  دانود غم  را بلبلی کواواره شوووود 

زغ    هون  میننوال   بیگوانوه  مرا   دانود یواری 

 (41:1384)وفا به عهد،                        

 کند و مؤل   سنتتی از جمله کروانه و بلبل برجسته است.میدر ایس ابیات تیویر اش ار واسوخت و وقوع را مشاهده

 بت نامهربان 

 کس مرنجووان نی  جانوو  را ایا صیوواد شوورمووی

 رشته و بر کای زنجیریای هون بستهبه سردن

 راکذیری تا ابود آنجان منوتتی بههو الهووو

 کرو بالوووو  بکس اما مسوووووزان آشیووووان  را

 کس اجوازت ده کوه بگشوووای  دهوان  رامروت



 که با مس مهووووربووووان سازد بت نامهربان  را

 (41:1384)وفا به عهد،                           

 است.های خویش ماندهسذارد و شاعر در مس عاشقانهمیل بودن عاشق صحهاسارت عاشق در ایس ابیات بر نلی

شوود؛ سونت تیوویر حاک  و نیز سونتت عشوق و عاشوق و م شوود بر باور قدی   میهای غزل که فراوان دیدهدر ایس ابیات و نمونه

مهربانی عاشوق از م شوود و وجود کررن   هایی هون نلیل بودن عاشوق تسولط م شوود و نیز طالز توجه و  جاری اسوت. ویژسی

 ها که نمایان است.مس ش ری در ایس سونه غزل

 جوابحرف بی 

 بتوووا طووووووراوت روی توووو آفتوووووواب ندارد

توو بور  سورفووت  جومووالووت  عویووز  رقویووز   هوون 

 بیوا بوه دیود  الهوتی و ببیس بوه هوه سوووختی

 

 ولیور حی ، تو مسوووتوری او نقواب نودارد

 نوووودارد... و مووووس دیدی ایووووس جووووواب  

 به یاد روی تو شووز تا به صووب  خواب ندارد

 (1918)غزلیات الهوتی، دسامبر،              

همان   خورد به همان تیواویرهای تیوویری برخوردار اسوت. هه سونتت غزل کیوند میدر ایس غزل که توصوی ، از برجسوتگی

سونتی، تیواویر تکرار در سونت خویش را داراسوت. سالیه از جدایی و  های از دسوت   لذا در تمای غزل  خوابی و انترار تا ... ؛بی

درونی و جدایی عقل و عشووق و م شووود دانا و درمانگر عاشووق و التماد عاشووق از م شووود و نورانیت م شووود و حیات  حس

 شود.میبودن م شود است که در غزل مشاهدهمحض

 مرحبا دل

دل جوودا  یووادت  از  لوحورووه  یوور   نشوووود 

 آسووووووووووایش نوداری ز دسوووتش یور دی  

تو از  دل  نووالووووووی،  زدل  الهوووووووتی   تو 

مووپوورسوووویوود مووس  از  دسوور  دل  و   زعووقوول 

 

دل موورحووبووا  دل  آفووریووس  دل   زهووی 

 ... دل  بووا  کوورد  بووایوود  هووه   نووموویوودانوو  

دل یووا  بووا   سوووواکووت  توو  یووا  کوس   حویووا 

دل کوجووا  و  عوقوول  کوجووا  آموود  عوقوول   هوو 

 (39:1384)وفا به عهد،                          

 پیر و جوان

 شنوووی ای بووت اففووووان موووووووووورا میاففووان  

 ایس جس  تو نوری است در اطرا  وجودت

 

 از آتش هجوووران تو است ایس همه اففووووووان 

 س وت کوه جوانی تو فقط جوان شوووبهوه توانبی

 (1954)غزلیات، مسکو،                          

ها یر دسوت سونتی و عاشوق و م شوود  سونه غزلها در ایس و... غزلیات از ایس دسوت فراوان اسوت و تیوویر انسوان و سون 

های  های عاشووقانه به صووورت تشووبیه و ترکیز از مؤل هقدی  اسووت که جلو  خاخ خود را دارد فقط ساهی در بضووی از غزل

 برد که به آن اشاره خواهدشد.میشناختی شاعر بهرهاجتماعی سیاسی و جام ه

 ب: تصویر انسان در غزل حزبی )اجتماعی(



تر س تی  غزل اجتماعی در غزل الهوتی بیشوتر ان کاد آیینی از حزب سووسویالسوت و کرولتاریاسوت برای  که کیشهمننان  

 های موجود غزل الهوتی را یر غزل حزبی نامید.همیس بنابر تیاویر و میداد

تی ف له اسوت که تریس رویکرد تیوویری در غزل الهوتی رویکرد مبارزاتی و جلو  تی  و سون  کارسر و به ت بیر الهوبیش

 ریشه در باور سوسیالیستی دارد.

 تصویر انسان مبارز از سنخ کارگری

 گاهتکیه

اسووووت  مس  افتخووار  کووار  و  شووور    مبووارز 

تونوهووا  مورا  موبویوس  تووانوگور  حوزب  ضوووود   بووه 

 

 نجووات ف له و محووو ست  ش ووار مس است.. 

 اسووت ف له یار مس در ایس مبارزه هون صوون 

 (1924)مسکو، نوامبر،                         

ها و یاران خویش را از میان ف لگان بر کش اسووت ه  اتحاد آنای  هد  ه  نجات کارسر و قشوور زحمتکردهمشوواهده

ا  بینند و توجیهیا در تیووواویر دیگر دو سووون  کارسر و ارباب و خواجه راه رهایی را در شووومشووویر آخته می  سزیند؛می

 عملگرایی است و ترک حر  و شکایت.

 جواب ظلم

 و عار کس را زبند و زنجووووویر اسووتهه نن 

 بگو به توووووود  ایران که ترک شوکووووووه کند 

 ببیس هسوان شوک  خواجه سویر از آن نانسوت

 

 زه صوون  ف له هون شوویر اسووت که در مبار

 جواب ظلووو  فقط آبدار شمشوووووویر است ...

 که رنجبر کی تحیویل آن، جان سویر اسوت 

 (1929)تاشکند، اکتبر،                         

کند و میکند؛ سویی تجرب  رهایی را به توده توصویهمیساهی الهوتی مبارز  کارسران و تجرب  مبارزه را درتاری  یادآوری

 داند و راه کیروزی مبارز  داژ  است.ر مبارزی از طبق  کارسر را تجست  همیش  تاری  میتیوی

 آتش اسر هه سوووخوووووت تس ناتووووووان مس

نوموی خوواموش  و  زمووانووه  کوهوس   شوووودسوردد 

 تاری  جنوووووو  رنجبران را برو بخوووووووان 

 

 سل کرد عشوق و مانووووود به عال  نشوان مس

 ها که جسوووتوه برون از دهان مسآن شووو لوه

 خوووواهی اسر خبر شووووی از داسوووتان مس

 (1930)امتحان وفا، مسکو، فوریه،             

ی نی کارسر و نقط  مقابلش اربابان و   شووود؛تیووویر انسووان، تیووویر حزبی در غزل الهوتی مشوواهده می ترکس بیش

 خواجگانند.

موس  از  آه  توو  از  داد  دهوقووان  توو  و  کووارسور   موس 

 موهوموات بر سردن نوابسوووتوه اسوووت توا رشوووتو  

 

 توا هنود برنود اشووورا  ک ش از تو کاله از مس 

 کشد هیهات شی  از تو شاه از مسکی دست

 (1925)مرغان سرفتار، دوشنبه، اوت         

 نسان از سنخ آزادگان و وارستگان:تصویر ا



دهد و تضوادی نشوانباشود تا تیوویر وابسوتگان را به وارسوتگی و آزادسی از جمله اهدا  الهوتی در شو ر و اندیشوه ا  می

سونه و سون  عدی تسولی  در مقابل ظالمان اسوت.  های ایسشوود. از ویژسیانسوان مت  ر از عقیده و حزب او به آزادسی برجسوته

 سونه اش ار اهل دعا و انترار نیست و فرزند رنج و تال  و اقتدار است. انسان در ایس

   سر هوووووووور  به کووووووووای ما نگووووووووردد 

 وووو  ما سوووووووورد سوییوووووووو  به او مطیوووو

دسووووت مووا  ورنووه  خووود   سشووووت   سوور 

 هوووورسووووووووز قوووود مردمووووووووووووووووان آزاد 

 در کنجوووووو  اقتوووووووووووووووووودار مووووووردان 

 الهوووووووووووتی اسر بمیوووووووووورد از رنوووووج

 

 کاری بکنیوووووووووووو  تا بگووووووووووووردد    

موی  نوگووووووووردد یووا  یووا  و   سوووووووووووووووردد 

 از او نکشوووووووووووووووی  تا نگووووووووووووردد  

 با هیووووووووووووچ فشوووووووووار تا نگووووووردد  

وا    کوووه  سووورهوووی   نوووگوووردد... نوووبوووود 

نگردد   اغنووووووووووووویووا  بووه   تسووووووووولویو  

 (1922)آزادسی، باکو،سپتامبر                  

 تصویر انسان سنخ دینی

ازتیواویر دیگر انسوان تیوویر انسوان با ههر  دینی مثل امای شوهر، شوی ، کار و کیر اسوت که با توجه به عقید  شواعر در  

   نشاند.داند. ایس جلوه را با خود اتهامی و اختال  و تقابل به رن  میاستثمار میسنجد و آنان را خادمان  باور شاعر نمی

 غیر با مس دشومس اسوت و یار ه  با مس بد اسوت

 اندکیوور و شیوو  و کار س توو  خووادی سرمایووه 

 اسووتتازه بوور ک ووووری امووای شهوور فتوووا داده

 ای از رنج مردی رزد خوردن دزدی استس ته

 حال دل  دلووودار ه  با مس بوووداست وای بر   

 خرقوووه بد، شی  زنار هووو  با مس بد اسوووت 

 ایس مردار ه  با مس بد استبد بنگر کهبخت 

 استدار ه  با مس بدتاجر و مالک و مخووزن 

 (1922کای،  )دشمس                            

 تصویر دگردیسی مرشوق انسانی به مام وطن

های شو ر و غزل  انسوان در غزل الهوتی تیوویر دسردیسوی م شوود زمینی به مای وطس اسوت که از ویژسیازجمله تیواویر 

 اجتماعی حزبی اوست.

 ضحاک نو

 میهووووس افتوواد  ما باز جووان خواهوودسرفووت

 کشوود از هر طر  زیر لوای حزب خویشصوو 

 دهد الهوووتیش میووووهس هر زمووان فرمانمای

       

 خواهودسرفتنکیشویس آزادی موکادر ص 

 کشان خواهوودسرفووت تود  ما کیوو ر از آدی

 سرفت  خواهدعنانو در دستیدر دستیمهخا

 (1947)ضحاک نو:                           

داند، دیگر بر سوور خویش مندی میهس میسووخس از م شووود میهس و مای وطس اسووت و آزادی میهس را سووبز حیات

 کشد.اندیشد. اندیش  ادب دور  بیداری را به تیویر میوطس میزند بلکه به آزادی  نمیهانه

 به وطنم

 سل با شد و بوی خو  آن بر همس افتد        تا کرتوو خورشوید به کوه و دموس افتوود 



 ور هست هنیس دست کلید از بدن افتد .         دستی که ببازد به تو در زیر فلر نیست 

 سلووزار وطوس در ک  زاغ و زغوس افتوود       شاهیوس اجل هموره آن بوی که خوواهد

 وز مهوور تو کرتوو به سر مرد و زن افتود       بگوذار عودو میورد و تو زنوده بموووانی 

 (1937)وفا به عهد،                             

که دعای  های موجود در ابیات باال نشوان از فراموشوی مس شوخیوی یا مس شو ری و حست شواعر اسوت مبنی بر ایسمؤل ه

 خواهد، زیرا باور شاعر به وطس و توده است نه خویش.ها را میتابید برای وطس دارد و مرگ عدو و زاغ ونغس

 تصویر انسان از سنخ شغلی  

تیاویر و جلو  دیگر انسان درغزل الهوتی تیویر شفلی و مجریان قانون است. وکیل و وزیر که با تیویر من ی   از جمله

ها اسووت و ویرانی وطس را از آن اقشووار  شووود ریشووه در اختال  عقیدتی و طبقاتی دارد و نگاه حزب بر خال  آنمیاراژه

 کشاند.یها را به نقش مداند؛ شاعر در تجاهلی ایس تی  و سن می

 وطن ویرانه 

 وطووووس ویرانه از یار است یار اغیار یا هر دو  

 کند ایمووس میوکیععنن    وطس را از ظ ر فکر

 داد بر دشوومس  مسعندنشعینانوطس را فتن 

 به قتل و غارت دهقان و اسووتثمار زحمتکش 

 کنود عموداًمیوکیول از خودمتوت ملوت تفوافول

 سویوووووو  میفا وکیالن و وزیرانند خاژوووس  

 

 هاسوت یا ک تار یا هردو ... میویبت از مسولمان

 و یا سر نیووز  یر لشووووکر جوووورار یا هردو  

 دانووووووش بازار یا هوووردو ... و یا ایس مردی بی

 فقط مسوووجود بود بوانی و یوا دربوار یوا هردو ... 

 از مملکت بیزار یا هر دو ...  وزیرو یا باشووود  

 یا هووووردو اسر در زیر تیفوو  یووا به روی دار 

 (84:1909)وفای به عهد،                      

ها و کند و در ترازوی بیت فاصوولهای طبقاتی را ترسووی خواهد جام ههای شووفلی کر واضوو  اسووت که شوواعر میاز سونه

دارد و امیبرخوردها را بسوونجد و به ایدژولو ی کرولتالیا نزدیر شووود و انسووان را با خوانش ابیات و طرح سوووال به درن  و

های شو ر الهوتی و سویر شو ر  در باورهای حزبی اسوت. وکال با توده هسوتند یا با کشواند. ایس از ویژسیجام ه را به نقد می

 های شفلی دیگر. دقیقاً ش ر ابزاری است در راه باورهایش.لشکر دشمس و نیز دیگر سونه

 

 تصویر انسان از سنخ جنسی زن 

سیرد؛ نخسوت  ازجمله تیوویر انسوان، تیوویر زن در غزل الهوتی اسوت؛ زن در غزل الهوتی م موال دو جلوه به خود می

سری اسوت بر سور کار دل و م شوود دوران با جاری سونتت خویش تیوویر زن در غزل سونتتی او که تکرار تیوویر باالبلند عشووه

است. ایس سونه غزل تیویری کارسری دارد و زاد  رنج و خاک سرفتهدر غزل حزبی است. زن در ایساست و دیگر تیویر زن  

تیووویر عمالً با روح سوونتت غزل سووازسار نیسووت و تیووویری هنجارشووکس دارد و با آن خشووونت خویش از زیبایی غزل 

 شود.  میکاسته



 مالک جهان 

 یووس روزسواران روزسووار ما بوود بهتر     یوار موا بود  - با همووه دلموووردسی یوار 

 ای  آزادی زحمت ش ار ما بود ... ف له     ما به ضد صن  استثمار کس داری  جنو 

 سرد زحمت غاز  روی نوگار موا بوود     درت و سوهر زینت زن های استثمار هی است  

 (1922)مالر جهان،                                                                                      

داری و کاکیتالیسوتی،  اندکه دنبال لوازی آرایش و طال و جواهراتند با توجه به طبقه و عقید  سورمایهزنان اسوتثمارسران

سوت. زن در غزل الهوتی برابر با همان مردان اسوت که دوشوادو  زنان طبق  کارسر که سورخابشوان سرد زحمت کارسری ا

شوود. فمنیسوت شو ر الهوتی آسوایش برای زنان در نرر ندارد بلکه برابری با مردان را میکند و به تیوویر کشویدهمرد کار می

ولو ی و های حزب کارسری سووووسووویالیسوووتی عدی اطالع از فیزیداند. به نرر نگارنده یکی از ضووو  نشوووان عدالت می

سوووازد هون در نرر سرفتس شووورایط و به نسوووبت آن عدالت سووونجیده و شوووناختی اسوووت. شووورایط برابری را میروان

 شود.  میکرداخته

 تصویر دوگانۀ عقیدۀ انسان در غزل الهوتی 

ن با های الهوتی به غیر از تیوویر عاشوقانه انسوان که در غزل با نگاه سونتتی اسوت در غزل حزبی او ساهی انسوادر غزل

شود. ساهی انسان باورمند به ماورا و جام   توحیدی است که ان کاد میاختال  فاحشی در عقیده و باور به تیویر کشیده

و ربطی به باور شواعر ندارد. نویسونده م تقد اسوت که الهوتی   اسوتسوویه  اعتقاد شواعر به اقتیواد سووسویالیسوتی اسوت که یر 

هایش ایس باور را حتی در عاشوقانه  و سویاسوت به سووسویالیسوت سرایش دارد؛از نرر اعتقادی توحیدسراسوت و فقط در اقتیواد  

با توجه به تود  بودند کارسرانی که توحیدسرا و مسولمان ولی از نرر اجتماعی سویاسوی    بینی ؛ها میاز طریق ب ضوی ترکیز

 اند. کارسری جذب احزاب سوسیالیستی شده

 کرد از آشو تس یر مو... جهانی را کریشوان

 

 بسووتند همرهوووووان سوووی یار و دیار یار

 انددرآتش  ز فرقووووووووت یاران که س تووووه

بوار دل و جوان سرفتوه  ای ای کواروان کوه 

 راه وطس بگیووور که ایس منزل غوووووووووریز 

 

 بگشووواید از سیسوووو خ  دیگراسر مراذاهلل  

 (1919)غزلیات، غ  دیگر،                     

از دیوار جز مس کوه دور موانوده از یوار و   ای 

 از کوووواروان به جای نماند به غیوووووووور نار

برو کوه  خو  می  نگواهودار خعدایعت  روی 

 آب و هوووای آن نبووود بر تو سووازسووووووووار 

 (1920)غزلیات، آتش کاروان،                  

 تصویر اصطنحات اجتماعی سیاسی و شخصیت حزبی  

شووناختی و شووخیوویت حزبی های جام ها  مؤل هها و هه در اجتماعیات غزل حزبیدر غزل الهوتی هه در عاشووقانه

ها دخالت  زیباشوناسوی ترکیزهای اجتماعی سویاسوی هون جمهوری، انقالب، فت  و ... که بیشوتر در  شوود، مؤل همیدیده

 های غزل الهوتی است.دارد. ایس ترکیز انگار تین ی است و ت  یر عقید حزبی و مبارزاتی شاعر است و یکی از ویژسی



 بگوذار تا که جلووه کنوود آفتواب حسووووس         بیورون بیوا ز کرده بودر حجواب حسوووس 

 انقنب حسعععن کوتاه کرد زل  تو خو          نیست  جمهور عشقزنجیر و بند مسلر 

 طناب حسسدل را به سوی خویش کشد بی    تو       ت که رویسیسوی تاب داده هه حاجوو

 کتاب حسعنای انوودر  نای تو صحیوو هبی        نیست  دبسعتان عشقدر هیوچ کشوری 

 سر از جناب حسوووواال مقای عشق و به غی         وریووووشوود هر توووانگاز انقووالب کست

 الهووووتی فلر زده تنوووها خراب حسوووس       ، عالمووی آباد کرد و ماند      جمهععور حسن

 (1925کتاب حسس،   )غزلیات،          

ابوالقاسوو  الهوتی با توجه عقیده و سرایشووش؛ از جفرافیای فرهنگی سوویاسووی و جفرافیای فرهنگی زیباشووناسووی و 

جمهور باشود. انقالب حسوس،  سوازد که نوعی هنجار شوکنی میهای هنری میآموز  و کرور ، ترکیزجفرافیای فرهنگی  

  . ...  عشق، دبستان عشق، جمهور حسس، کتاب حسس و

 رود ز دلبواک  از مرگ نیسوووت کوه خون می

 است کرده و آن را سرفتهفتعع جنگیووووووده  

 

 رود ز دل دی اسر هه فزون میخون دی به

 رود ز دلهگونه کنون مووووویبرون عشعقت 

 (1939آهسته،آهسته  )غزلیات،                  
 

 آهسوته کباب آهسوته  عشعقتشودی در آتش 

 به هشمت سو کند دل را ز غ  آزاد یکوباره

 آهسوووته بزن از باده آب آهسوووتهبه مس ساقی

 آهسته آهسته  انقنبکه دیدسوت   دنیا  درایس

 (1939آهسته، )غزلیات،آهسته               

 کرد ای کاشووووکی به عووال  تا هش  کار می

 شداسر نموی  شعورای دولت عشق فات 

 

 کرد دل بود و آدی آن را قربوان یوار مووووووی

می  جمهوری دلم مووار  و  تووار  غ    ...کردرا 

 (60:1384)وفای به عهد،                      

کارسیری اصوطالحات  رسود که م شوود وطس با بهسونه به نررمیاجتماعی سویاسوی غزل الهوتی ایسساهی در تیواویر 

همننیس ساهی با هنجارشووکنی   ؛... تر اسووت. کلماتی هون فت ، شووورا، دولت ومبارزاتی و جام   مدنی اجتماعی، نمایان

آهسوته« که ه  به هشو  م شوود و ب آهسوتهنشواند »در ایس دنیا که دیدسوت انقالم نایی، دو فضوای مختل  را کنار ه  می

سیرد. با توجه به تیواویر سون  سویاسوی ساه تمای  سونه به اسوتخدای میای وا   انقالب را ایسدارد به سونهه  به وطس اشواره

با او داند که جهان  دلی میطوری که او را هو صاحزکند، بهمیعقاید  در یر نماد انسوانی از سون  کیشوایان احزاب جلوه

 شود.میبه جنبش آید و شاد شود. اینجاست که عقید  الهوتی به سمبل محدود و میرا خت 

 بلبول به نووای نی کور ناز تو رقیووود...   سنبل به هوای خو  طناز تو رقید 

 شور  به سر افتاده به شهناز تو رقید  صاحز دل هر مملکت آید به هوایت

 سل خندد و با ساز فسووونساز تو رقیود     ستعععالینهون در غزل مس شوونود نای 

 ( 1927رقیند، سپتامبر،)غزلیات، همه می

 الله های نورد خارود و روشان را ببیس       روشنی بارد ز روشان نسل رخشان را ببیس



 دوران را ببیووووس ستالینیستکر زآ ار        کنندکنج ساله کودکان ه  نامووداری موی

 (25:1384)وفای به عهد،                              

 تصویر سنخ عاشق و مرشوق در غزل حزبی الهوتی 

های عاشوق و م شوود که در ادبیات غنایی ایران م رو  اسوت؛ در غزلیات  در غزلیات اجتماعی حزبی الهوتی شوخیویت

عقیده و مرای اوسووت. صوو ت و  های عاشووق و م شووود م رو  دونحزبی او جلو  دیگری دارد. در غزل الهوتی شووخیوویت

داند. با توجه به ادبیات کارسری الهوتی و دردان میهای از سوور عشووق را تیووویری از اغنیا و بیتیوواویر هنیس شووخیوویت

باشود حتی عشوق را عاشوق  های آن ف له یا کارسر میتریس مؤل هبرجسوتگی ادبیات سووسویالیسوتی و کرولتاریا که شواخ 

 داند.  نون و فرهاد را از دست  عاشق نمیداند و وامق و مجزحمت و کار می

غزل حزبی الهوتی بیشوتر شوکل شو ار دارد و در خدمت عقیده و حزب اسوت؛ ن  تیوویر و سوخس همان داد و هکس  

شوناسوی از نرر اما از نرر تیوویر انسوان و سونه  تاباند؛ژولو ی ایس طی  را باز میو کره  سورخی اسوت که عقید  او و اید

شوود که زمین  روشون کری دوران اسوت که شوی  را دسوتاویز قرار میشوود ساهی سون  دینی به نقد کشویدهتیوویر عاشوق و م 

ای طبقاتی دارند و فقط ف له و عقاید  هرا که شوی  اسوتبداد جام ه  کشود؛داده و فقط انیوا  حزب خویش را به تیوویر می

 سازد.  ای بدون طبقه و کر از عدل میحزب سوسیالیست جام ه

 ی سازنده هادست

 سوید عدل باید باشد و بیووووووووووداد ه   شیخ

 شودمووویویران  فرعععله  سوید بدونلیر می

کتور و داد تود  زحموت کوه آنزنوده  بوادا 

 راعاشوق زحمت تویی الهوتی اینسوان عشوق

 

 درجهان انیوا  فرض اسوت و اسوتبداد ه ... 

 لندن و کاریس و برلس بیره و بفووووداد ه  ... 

 اضووداد ه  صوون  و بیعالمی بیسووازد از نو 

 ومجنون و و از فرهواد ه  کس نودیود از وامق

 (1924های سازنده، فوریه، )غزلیات، دست   

شوایان نکر اسوت تیوویر سونتتی عاشوقان ادب غنایی فارسوی در غزل حزبی و اجتماعی الهوتی که رن  کارسری سرفته و 

اسوت و همیس اسوت و در مقابل داد و هکش رن  با ختهتهدر مقابل عقاید سووسویالیسوتی و کارسری او رن  خاک سرف 

اما روح مبارزاتی دارد    ؛استبندی شدهاست و بر مبنای سنتت قابتیویر غزل عاشقان  سنتتی او شکل خویش را ح م کرده

 داند.و از ایس لحاق عاشقان غنایی و زمینی را ناق  و ناتوان می

 کوهکن  

 کن  مس سوی  نه شیون مینه می      اسر هه روزسار مس سویاه است

 . کن  مس ..به ناخوس کنده مامس می   سحرها خاک صحرای عوورب را

 کن  مسبرای سوور کنووووودن مووی   دوباره ناخنان هون تیشوه حاضر 

 کنو  مسنکرده کوهووکس مس مووی   خالصه آننه را در عشق شیریس 

 (1921)غزلیات، اوت    



 نتیجه

رسی  که غزلیات او در دو تقسی  کلی  جو به رو  استقراء در غزلیات ابوالقاس  الهوتی، به ایس قیاد میوب د از جست

اما   ؛کندمیاسوت. ایس تیواویر در دو رویکرد تقسوی  غزل به سونتتی و غزل حزبی جلوهخویش، تیواویری از انسوان را آفریده

کند. رن  آرمانی و ان سوی  میت سوی شواعر از حزب و باور سووسویالیسوتی هربش تیوویر انسوان مت  ر از ایس ت کر را برجسوته

س ت: غزل الهوتی بیشوتر حالت ابزاری دارد و حنجر  شواعر تریبون افکار  توانخیلی ک  و بیشوتر آفاقی اسوت. می تیواویر

های غزل الهوتی نمود دارد و تیواویر اجتماعی سویاسوی به حزب اسوت. رن  کارسر و ت کر کرولتاریایی حتی در عاشوقانه

شووود س ت غزل الهوتی تیووویر زمینی  ایس توضوویحات میسر اسووت؛ با  کند و بسوویار جلوهصووورت ترکیز نمود کیدامی

سیرد و نیز سویمای غزل الهوتی سویمای ایدژولو ی و ت کر  اسوت و انسوان بیشوتر تیوویر مبارزاتی و طبقاتی به خود میداشوته

 حزبی اوست. 
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