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چکيده
شعر رئالیسم سوسیالیستی ،یكی از جریانهای مهم ادبی افغانستان در چند دهه اخیر است که
دردهه سی و چهل خورشیدی در افغانستان رواج پیدا کردهاست .زمان اوج آن سالهای اواخر
 52و اوایل  42ش است .شاعران این جریان غالباً نوگرا هستند و بیشتر در قالب شعرنو و
سپید و پس از آن در قالب چهارپاره شعر سرودهاند؛ اگرچه در بین آنها شاعرانی هم هستند که
همچنان به سرودن شعر در قالبهای کالسیك ادامه دادهاند .در مجموع شعر شاعران این
جریان به لحاظ محتوا ،اصالح طلبانه ،اجتماعی و گاه تبلیغی و شعاری است و به لحاظ عناصر
شعری متوسط است .شاعران برجسته این جریان عبارتند از محمدحسن «بارق شفیعی» ،اسداهلل
حبیب ،عبداهلل نایبی ،سلیمان الیق و دستگیر پنجشیری.
این جریان به دو دوره قبل و بعد از 3ثور9353ش قابل تقسیم است .اشعار دوره قبل از 3
ثور9353ش از لحاظ محتوا ،دارای دو رویكرد اصلی«بیان اوضاع نامناسب اقتصادی و
اجتماعی» و «تبلیغ حكومت سوسیالیستی» است و اشعار بعد از  3ثور تا فروپاشی دولت
کمونیستی(9339ش) ،مضامین نسبتاً متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :تبلیغ و دفاع از
حكومت سیاسی ،سرودن اشعار مناسبتی ،توجه به جایگاه زنان ،چرخش به سوی اصالح و
سرخوردگی و ندامت.
کليدواژهها :جریانشناسی شعر ،شعر معاصر افغانستان ،رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات ،نقد
شعر افغانستان.
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مقدمه
تحول شعر معاصر افغانستان به دوره اماناهلل خان(9323- 9013ش) یعنی پس از سومین
جنگ افغانستان و انگلستان بر می گردد که سرانجام به استقالل افغانستان و به رسمیت
شناختن آن از سوی انگلیس منجر شد؛ این واقعه کالنی است و پیامدهای آن از قبیل
توسعه ارتباطات فرهنگی با جهان خارج ،اعزام دانشجویان و هیأتهای فرهنگی به خارج
از کشور ،ترجمه آثار ادبی (شعر و رمان) از زبانهای ترکی ،فرانسوی و انگلیسی و
همچنین دعوت استادان خارجی برای تدریس در مدرسهها ،روند تحوالت اجتماعی و
ادبی افغانستان را سرعت بخشید که یكی از آنها پدید آمدن نوگرایی در شعر و ادب
افغانستان بود .نخستین نشانههای این نوآوری در سال 9013ش ،همزمان با شكلگیری
جنبش مشروطه در اشعار محمود طرزی و سپس در اشعار عبدالهادی داوی ،عبدالعلی
مستغنی و عبدالرحمان لودین پدیدار گشت؛ اما این تحول ،بیشتر در مضامین و محتوای
اشعار بود نه در شكل و ساختار آن و عمدتاً به ورود باورها و افكار اجتماعی و
سیاسی ،آزادی اندیشه ،آزادی قلم و احساسات وطندوستانه و موضوعاتی از این قبیل
محدود میشد نه در شیوه بیان و تصویرپردازیهای شاعرانه؛ اما طولی نكشید که با
بازگشت دوباره حاکمیت استبداد در دوره نادرشاه (9390-9323ش) ،این روند کند شد و
با وجود تأسیس دو انجمن ادبی کابل و هرات در سال 9321ش ،حضور افراد مستبد و
حكومتی در آن راه را برای انتشار افكار و اشعار آزادیخواهانه و نو بست .یكی از این
افراد میرزا محمد نوروزخان لوگری بود که سرمنشی انجمن ادبی کابل شد و وظیفهاش
نظارت بر شاعران و نویسندگان و جلوگیری از انتشار آثار ضد نظام شاهی بود؛
همچنین انتخاب یكی از شاهزادگان درانی به نام احمدعلی خان به ریاست انجمن کابل
که تا پایان کار انجمن این سمت را برعهده داشت -سبب شد حضور شاعران آزاداندیش و نشر مضامین مخالف نظام در این انجمن با مشكل روبهرو شود (حجتی،
انوشه :9339،ص .)904

در مجموع اعضای انجمن ادبی کابل در آغاز کار ،مخالف هر نوع تجدد بودند و به
پیروی از قدما اصرار داشتند و به همین دلیل از چاپ شعر شبه نیمایی خلیلی
خودداری ،و وی را سرزنش کردند که چرا قریحه اش ناگهان دچار چنین انحطاطی شده

جریان شعر رئالیسم سوسیالیستی افعانستان
است؛ اگرچه بعداً با پوزش از خلیلی ،همان شعر را به چاپ رساندند (محرابی ،انوشه،
 :9339ص 531و .)532
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در دوره پادشاهی چهل ساله محمدظاهرشاه (از  )9350-9390بویژه در دوره دوم یعنی
دوران صدارت شاه محمودخان (از سال9305تا 9330ش) در اثر فشارهای بین المللی از
جمله فشارهای سازمان ملل متحد بر افغانستان ،تغییراتی در ساختار سیاسی کشور
ایجاد شد؛ همچنین روشنفكران افغانستان در جریان جنگ دوم جهانی و پس از آن با
ایدئولوژیهای نو ،آشنا شدند و با استفاده از موقعیت جدید ،نهضت دوره هفتم شورا
یا جنبش مشروطه سوم را به وجود آوردند.
عبدالرحمن محمودی ،میرغالم محمد غبار ،شمسالدین مجروح ،ببرك کارمل و
نورمحمد تره کی از جمله روشنفكران معروف و فعال مشروطه خواه آن دوران بودند که
هرکدام گروه و حزبی را تشكیل داده بودند؛ اما در آن دوران دولت و روشنفكران
ازحدود آزادی ها و دموکراسی ،درك یكسانی نداشتند و همین موضوع ،باعث انتشار
نشریات مخالف حكومت و تشكیل بعضی مجالس و محافل مخفی و برگزاری
تظاهرات شد.
شكل گیری جریان شعر رئالیسم سوسیالیستی در افغانستان نیز به همین دوره یعنی
زمان ایجاد تحوالت نو در جامعه افغانستان برمیگردد؛ تحوالتی که بیداری قشرهای
جوان و تحصیلكرده ،تصویب و انتشار قانون مطبوعات ،ظهور احزاب سیاسی ،انتشار
جراید غیر دولتی ،تشكیل حلقههای سیاسی به شكل هستة احزاب ،جمعیتهای
محصلین دانشگاهها و مدرسههای عالی شهر کابل از جمله پیامدهای آن بود (فرهنگ،
 :9335ص .)309روابط نزدیك با اتحاد شوروی و ورود کتاب از ایران -که در آن سالها
تفكر چپ گرا بر جریانهای ادبی آن سیطره داشت -سبب شد از اواخر سالهای 9301ش
به بعد ،بسیاری از روشنفكران و نیز بخش اعظم جوانان باسواد افغانستان به افكار
مارکسیستی گرایش پیدا کنند .در سال 9324ش انتشار جریده خلق و پرچم به مدیریت
سلیمان الیق از شاعران معاصر به صورت رسمی آغاز شد .در این زمان شاعران و
نویسندگانی که به احزاب چپ پیوسته بودند ،اشعار و داستانهای خود را در زمینه
عالیق و آرمانهای حزبی مینوشتند و به نشر میسپردند؛ برای مثال میتوان به شعری
از بارق شفیعی اشاره کرد که در ستایش لنین ،رهبر انقالب روسیه در جریدة پرچم به

نشر رسید و سبب اعتراض روحانیون در مسجدجامع« پل خشتی» در شهرکابل گردید
(طنین :9332 ،ص.)943

گفتنی است که غالب این اشعار و افكار چپگرا در این دوره ،بیش از اینكه جنبه
ایدئولوژیك داشته باشد ،همانند بسیاری از نقاط دیگر جهان ،جنبه سیاسی و مبارزاتی
داشت؛ زیرا وضعیت بد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی آن روزگارسبب شده بود که عدة
زیادی از روشنفكران بر ضد نظام حاکم به مبارزه برخیزند و برای مبارزه به جریانهای
مارکسیستی رو بیاورند .البته شاعرانی هم بودند که بدون پیوستن به احزاب کمونیستی،
اشعار سیاسی و انتقادی می سرودند و در شعرشان به داس و چكش یا جنبش و قیام
کارگران اشاره میکردند؛ مانند شعر زیر از واصف باختری:
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بدگوهر گمره همه ،دست از خرد کوته همه

پیش عدو روبه همه بر مردم کشور اسد

نی شان ز دانش آگهی ،نی شان نشان فرهی

سرشان زاندیشه تهی ،دلشان پر از آز و حسد

شه گول و نادان و غبی ،ابجد نویس مكتبی

نیآگهاز دختوپسر ،نی باخبر از اب و جد...

ای پتكها ای داسها گیرید از این کناسها

زین تیره دل خناسها داد دل اهل خرد
(واصف باختری :9340،ص)03

وی همچنین در شعر «زندگی چیست»به بیان زندگی افراد قشرهای مختلف جامعه
پرداخته و زندگی انسانهای غارتگر و صاحبان قدرت را که با عیش و نوش همراه است
و زندگی زحمتكشان را که از ناتوانی و درد و بیبهره ماندن از مزایای زندگی مملو
است به تصویر کشیده است و در انتها از کارگران و طبقات پایین جامعه میخواهد
برای به دست آوردن زندگی آسوده به پا خیزند و نظام کهنه را از میان بردارند.
شعر«مرغ گرفتار »( ،واصف باختری:9340،ص )03نیز از خفقان حاکم بر زمان شاعر
حكایت دارد« .آهنگ رستاخیز» (واصف باختری :9340،ص )32نیز از همین گونه اشعار
است که مردم را به قیام و مبارزه تشویق و ترغیب میکند .در اشعار دیگر چون ترجمة
شعر«پرسش» از «برتولت برشت» نمایشنامهنویس ،کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی نیز
مضامین ضد نظام وقت ،پدیدار است.
در این زمینه میتوان از محمود فارانی یاد کرد و اشعار ذیل را از مجموعههای
شعری وی نام برد« :نی زن دیوانه» (فارانی :9320،ص« ،)03زیباروی گدا» (فارانی:9320،
ص« ،)03خنده» (فارانی :9320،ص« ،)33سرود نیمه شب» (فارانی :9320،ص« ،)34رازهای

جریان شعر رئالیسم سوسیالیستی افعانستان
شب» (فارانی :9320،ص« ،)29تاج الماس» (فارانی :9320 ،ص« ،)20لبخند اهریمن» (فارانی،

 :9324ص « ،)02پاسبان» (فارانی :9324 ،ص« ،)00سیالب» (فارانی:9353 ،ص )33و «زیبای

مزدور» (فارانی:9353 ،ص.)54
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پس از  3ثور 9353ش روابط ادبی افغانستان با اتحادجماهیر شوروی گسترش یافت
و در سال 9351اتحادیة نویسندگان ج.د.ا (جمهوری دموکراتیك افغانستان) به ریاست
«اسداهلل حبیب» بنیاد نهاده شد .هدف ایجاد چنین اتحادیهای به وجودآوردن هستة
مرکزی برای تجمع اهل قلم زیر چتر سیاسی و تبلیغات رژیمهای طرفدار شوروی بود
که آشكارا در آثار چاپ شده آن روزگار به چشم میخورد .این اتحادیه پس از ایجاد
تشكیالت مسلكی و اداری در بخشهای شعر ،داستان ،ادبیات کودك ،نقد و پژوهش،
جوانان ،ترجمه و روابط خارجی به زبانهای فارسی دری ،پشتو و ازبكی به فعالیت
پرداخت.
بر اساس موافقتنامة رسمی که میان اتحادیة نویسندگان ج.د.ا و اتحادیة نویسندگان
شوروی امضا شد ،برنامههایی با عنوان روز ادبیات افغانستان -که در شوروی
برگزارمیشد -و روز ادبیات شوروی -که در افغانستان برگزار میشد -اجرایی شد .در
این برنامهها ،تالشهایی برای گسترش مناسبات فرهنگی دو کشور انجام میشد .از
نخستین فعالیتهای اتحادیه نویسندگان ،فعالیت ادبی «کمیسیون کار با جوانان» این
اتحادیه بود که برای پرورش استعدادهای ادبی جوانان از آغاز 9349ش به تأسیس
انجمنهای ادبی در دبیرستانهای شهرکابل پرداخت.
در نتیجه ،انجمنهای ادبی مدارس شهر کابل پیریزی شد؛ از جمله انجمنهای
دبیرستانهای دخترانه میتوان از انجمن ادبی دبیرستان «زرغونه» نام برد که شامل انجمن
ادبی دبیرستانهای «ماللی» و «جمهوریت» بود و کارش را در اسد (مرداد) آن سال با
تشكیل محافل شعرخوانی و قرائت شعر یكی از اعضای اتحادیة نویسندگان و برگزاری
جلساتی برای یادگیری اصول درست نگارش با همكاری نمایندگان اتحادیة
نویسندگان ،اکادمی علوم ج.د.ا و دانشگاه کابل آغاز کرد که هفتهای یك روز برگزار
میشد.
انجمن ادبی دبیرستان پسرانه «امانی» نیز از سوی اتحادیة نویسندگان و با همكاری
اتحادیههای صنفی نویسندگان افغانستان ،محافل شعرخوانی برگزار میکرد که در آن
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اشعاری میهنی و انقالبی خوانده میشد و شماری از کارگران گروههای صنعتی نیز از
جمله شنوندگان آن بودند .اتحادیه نویسندگان از سال  9351تا 9344ش به گونهای به
مرکز انتشارات و تبلیغات نظام حاکم تبدیل شد و سردمداران آن کسانی چون سلیمان
الیق ،بارق شفیعی ،اسداهلل حبیب ،ده نشینی ،دستگیر پنجشیری و عبداهلل نایبی بودند.
تجلیل از انقالب اکتبر و تولد لنین ،وصف کشور شوروی ،برقراری پل دوستی با
روسها ،ستایش و بزرگداشت سربازان مرده و زنده ارتش شوروی در افغانستان از
موضوعات مورد توجه شاعران اتحادیه بود .مجله ژوندون 9،نشریه اتحادیه نویسندگان
ج.د.ا نیز بیشتر در خدمت اهداف روسها و دولت طرفدار آنان بود .از دیگر فعالیتهای
اتحادیة نویسندگان ج.د .ا ،تأسیس کمیسیون ادبیات رزمی میهنی بود که نخستین
کمیسیون آن در91شهریور 9345ش در چارچوب اتحادیة نویسندگان تشكیل شد.
اعضای کمیسیون از میان رؤسای سیاسی قوای مسلح و فرهنگیان با صالحیت کشور
برگزیده شده بودند .اندیشه تربیت نظامی میهندوستانه در جلسة 93تیر9344ش دفتر
سیاسی کمیتة مرکزی ج.د.خ.ا (جمهوری دموکراتیك خلق افغانستان) ارزشی بیشتری
کسب کرد و در آن کمیته شعبة نوینی با نام تربیت نظامی -سیاسی تأسیس شد.
پس از درگذشت برژنف ،چرنینكوف و آندره پوف و روی کار آمدن گرباچف و
پدیدارشدن نوعی دموکراسی در شوروی ،و با متزلزل شدن دولت «ببرك کارمل» در
افغانستان و آغاز ریاست جمهوری دکتر نجیب اهلل ،نوعی آزادیهای نیم بند و انعطافهای
نیمرخ پا گرفت؛ با این تغییرات ،پس از سال 9344ش در موضعگیریهای فرهنگی
اتحادیه نویسندگان نیز تحوالتی پدید آمد؛ از جمله نام آن به انجمن نویسندگان
افغانستان تغییر کرد .با این تحول در سطوح مختلف کادری و برنامههای انتشاراتی آن
نیز تغییراتی به وجود آمد؛ انتخاب رئیس غیرحزبی عالقهمند به سیاست رژیم و حزب،
مانند اکرم عثمان از آن شمار بود .قبل از این حتماً رئیس انجمن از اشخاص حزبی مثل
اسداهلل حبیب و دستگیر پنجشیری و عضو هیأت رهبری دولت میبود.
پیداست هر جریان سیاسی که به قدرت میرسد ،ناگزیر با جریانهای مخالف سر
ستیز را در پیش میگیرد و نظام مارکسیستی افغانستان نیز از این امر مستثنی نبود .این
موضوع را می توان در مقدمه آثار و ابیات شاعران حامی این جریان مالحظه کرد« :شعر
بیطرف و ادبیات بی طرف وجود ندارد .اگر شعر و ادبیات به انقالب رو نیاورد؛
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بیگمان از آن رو میگرداند .نمیتوان در عین حال بر دو چوکی (صندلی) نشست و

هم نمیتوان از خط میان دو سنگر رفت» (گزینة شعر امروز :9342،ص ج) .این بیت بارق
شفیعی نیز حاکی همین است:
از تن بریده باد به فرمان انقالب

آن سر که نیست بر سر پیمان انقالب
(بیرنگ کوهدامنی :9340،ص)93

یا شعر «مرثیهای برای ترس برای سكوت»( ،حبیب :9340 ،ص 12تا  )14خطاب به
شاعرانی است که در صف حامیان دولت قرار نگرفته و یا سكوت کردهاند .حبیب آنها
را کمتر از زنانی میداند که در راه انقالب جانشان را فدا کردهاند .این طرز فكر و
داوری اشتباه ،که هر که با مانباشد آب به آسیاب دشمن میریزد ،سبب شده بود تا
تعدادی از شاعران به ناچار با این جریان همكاری ،و با سرنگونی دولت ،راهشان را
جدا کنند و از کارنامه گذشته ادبی خویش ابراز پشیمانی یا بیزاری نمایند.
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پيشينه
درباره شعر معاصر افغانستان ،نظریات ،مطالب و مقاالت مختلفی به طور پراکنده در
نشریات ،مجالت سایتهای اینترنتی و کتابها منتشر شده که دارای نكات مشترك و
مختلف است و به نظر می رسد بیشتر حاوی نظریاتی کلی است که با دیدگاههای خاص
و جانبدارانه ابراز شده است؛ هرچند دربارة جریانهای شعری بویژه جریان شعر
رئالیسم سوسیالیستی در این آثارکمتر سخن گفته شده است.
عبدالقیوم قویم ،شاعر ،پژوهشگر و استاد دانشگاه کابل ،معتقد است در ادبیات
فارسی افغانستان پنج دوره شعری هست که این دورهها با دورههای ادبی ایران مشترك
است .عالوه بر پنج دوره ،آنچه به ادبیات معاصر افغانستان و جدایی از دورههای
مشترك دو کشور مربوط میشود بدین گونه است 9322 -9:تا  9302هـ .ش  -0از
 9302تا  9342هـ .ش  -3از  9342تا 9332هـ .ش .وی همچنین میگوید :شعر
رئالیسم اجتماعی در دهه 02در افغانستان فراگیر شده بود؛ اما از دهه  02تا  42مضامین
دینی ،اجتماعی و میهنی در شعر گسترش یافت .از دهه  42تا کنون نیز دو جریان
شعری مستقل در افغانستان رواج دارد :یكی جریان مقاومت و دیگری جریان طرفداری
از اسلوبهای فكری ،ذوقی و آفرینشی که بر اساس رئالیسم اجتماعی و سوسیالیستی
0
مبتنی است.

95

گذشته از این آقای قویم کتابی را با عنوان مروری بر ادبیات معاصر دری از 9051
تا 9332ش به نشر سپرده که در سال  9333برای بار دوم تجدید چاپ شده است .این
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کتاب حاوی اطالعات خوبی درباره شعر معاصر افغانستان است؛ ولی به طور خاص به
جر یانهای شعری این سالها نپرداخته و بیشتر شعر شاعران را بر مبنای حوزه جغرافیایی
مورد بررسی قرار داده است.
به نظر کاظم کاظمی جریانهای حاکم بر شعر امروز افغانستان شامل سه دسته است:
شعر سنت گرا ،نوگرا و نئوکالسیك که هریك ویژگیهای خاص خود را دارد؛ ولی با
توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی افغانستان،گرایش دیگری پدید آمد که با جریانهای
کمونیستی همسو بود .بنابراین ،مضامین این تفكر ،رویكردی مبارزهجویانه و پیشرو
داشت .در سی سال اخیر نیز شاهد شكلگیری جریان قویتری بودیم که ضمن
بهرهمندی از مضامین و تعابیر مبارزهجویانه و عدالتخواهانه به گرایشهای اسالمی نیز
3
متكی بود.
در کتاب نمونههای شعر امروز افغانستان ،شعر 43شاعر به چشم میخورد و نیز
زندگینامه بعضی از این شاعران به طور مختصر آورده شده است .در این کتاب از زبان
شاعران افغان نقل قولهایی مبنی بر دستهبندی شعر معاصر افغانستان و نیز موضوعات و
چگونگی شكل ظاهری شعر مانند شكسته شدن عروض و پدید آمدن شعرمنثور
سخنانی آمده که نشاندهندة نظریات مختلف و ذوق و سلیقههای خاص است.
عبدالكریم تمنا شعر افغانستان را به دو بخش تقسیم کرده است و در همانجا از گروه
سوم نیز نام میبرد ..« :موافق د ولت و مخالف دولت .گروه سومی که به میل خود شعر
می گویند و اشعارشان جنبة حماسی یا غنایی دارد» (پهلوان 9339،ص چهارده).
بیشتر مصاحبه شوندگان در این کتاب ،شعر افغانستان را به دو دسته کلی تقسیم
کرده اند که شعر داخل و خارج افغانستان یا شعر حامی دولت و شعر مقاومت است.
اینگونه دسته بندی بیشتر تك بعدی است و گویندگان از یك دیدگاه به شعر نگاه
کرده اند؛ زیرا در داخل افغانستان شاعرانی حضور داشتند که حامی دولت نبودند یا
حداقل شعر آنها به گونه ای در حمایت از مردم بود و در موارد نادر ،نیم نگاهی به جهاد
و مقاومت داشتند یا اصالً به موضوعات سیاسی نمیپرداختند؛ پس نمیتوان ،آنها را در
این دو دستهبندی قرار داد.
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کتاب دیگر مویههای پامیر اثر بهروز ثروتی پژوهشگر ایرانی است که درباره شعر و
شاعران افغان و تحوالت سالهای اخیر شعر معاصر افغانستان بویژه در محیط مهاجرت
مطالبی دارد.
آ خرین پژوهش در این زمینه رسالة عبدالرحیم نیكخواه به راهنمایی عباسعلی وفایی
است که در سال 9331در دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان درونمایههای شعر معاصر
افغانستان(سه دهه اخیر) نوشته شده است .در این رساله 92مجموعه از92شاعر معاصر
افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و بسامد هر مضمون در مجموعههای مورد بررسی،
نشان داده شده است .در این آثار هیچ دوره بندی برای شعر رئالیسم سوسیالیستی
افغانستان و یا ورود به جزئیات بیشتر عرضه نشده است.
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شاعران جريان رئاليسم سوسياليستي
شاعران شاخص جریان رئالیسم سوسیالیستی افغانستان محمدحسن «بارق شفیعی»،
اسداهلل حبیب ،عبداهلل نایبی ،سلیمان الیق ،و دستگیر پنجشیری هستند .البته از شاعرانی
دیگری که در غنامندی این جریان سهیم بودهاند ،میتوان از لیال کاویان ،واحد نستوه،
عالم افتخار ،دستگیر نایل ،عبدالرزاق صاعد ،همایون مجید هلمند ،فضلاهلل
ذکی،میرعب دالقادر ابهر ،میر بهادر واصفی ،پژوهان گردانی ،م .ابراهیم آرزو ،ابراهیم
سامل«زمان»  ،نجیب رستگار ،انجیال پگاهی ،محمد عالم لبیب ،سلطان پویان ،نصیر
احمد نشاط ،حفیظ رهجو ،عزیز رویش ،عنایت پژوهان ،فیضاهلل ذکی ،همایون مجید
هلمند ،و هارون یوسفی نام برد .شاعرانی مانند صدیق کاوون توفانی ،مجاور احمد
زیار ،عبداهلل خدمتگار بختانی و طارق رشاد به دو زبان پشتو و فارسی شعر دارند؛ اما
شاعران دیگری نیز در این جریان قرار میگیرند که فقط به زبان پشتو شعر سروده ،و
این جریان راغنامند گردانیدهاند؛ این شاعران عبارتند از :محسن مختار ،ناصر حبیبزی،
فاروق ،اسحاق ننگیال ،سید محیالدین صادقمل ،اسماعیل پتیار ،رحمت گل زواکمن،
محمداهلل رازق ،محبوب سنگر ،حنیف بكتاش و سید میران روشن .باید یادآوری کرد
بیشتر شاعران رده پایین این جریان از اعضا و مسئوالن حزب بودند و وظایف حزبی
داشتند که بنابر تطمیع یا اقتضای زمان به سرودن این گونه اشعار روی آورده بودند و
اکنون از آنها خبری نیست.
الزم است یاد آور شود؛ شهرت شاعران شناخته شده جریان رئالیسم سوسیالیستی،

چون بارق شفیعی ،فقط به لحاظ احراز پستهای دولتی و حزبی نیست که بعد از 3ثور
9353ش به دست آوردند؛ 2بلكه وی پیش از آن نیز جزء شاعران شناخته شده و
صاحبنام بود؛ چنانكه پس از نشر اولین مجموعه شعرش با عنوان«ستاك» در
سال 9320ش برنده جایزة ادبی گردیده بود و حتی قبل از آن به سبب سرودن شعر«ای
ناله» (سروده سال 9333ش) و «شبستان قبرها» (سروده سال 9334ش) به دریافت جایزه ادبی
«رحمان بابا» نایل شده بود .بنابر این شهرت بارق شفیعی را نمیتوان فقط مرهون
فعالیتهای تبلیغی احزاب چپ بویژه پس از تشكیل حكومت کمونیستی دانست.
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دورهبندي
شعر رئالیسم سوسیالیستی جریانی سیاسی ادبی است که بر ایجاد تفكر سوسیالیستی
میان مردم تأکید دارد و بیشتر هدفش ،پیشبرد و تحكیم دستاوردهای انقالب و ایجاد
تصور روشنگری از اهداف آینده سوسیالیستی است .این جریان در افغانستان به دو
دوره کلی تقسیم میشود :دوره نخست ،سالهای قبل از 9353ش را در بر میگیرد که
بیشتر جوانان و روشنفكران حزبی و غیرحزبی ،خواسته و ناخواسته با نظریات و
انتقاداتشان برضد نظام شاهی و جمهوری داوودخان بهگونهای موجب تبلیغ و ترویج
ایدئولوژی مارکسیستی می شدند .دورة دوم که سالهای نخست بعد از 3ثور 9353ش را
شامل میشود ،دوره ای است که شاعران و نویسندگانی بیشتر با آگاهی در این جریان
فعالیت میکردند و آثار نسبتاً زیادی در این زمینه بهوجود آوردند.
الف) اشعار دوره قبل از 3ثور 9753ش
اشعار دوره قبل از 3ثور 9353ش از لحاظ محتوا ،دارای دو رویكرد اصلی«بیان
اوضاع نامناسب اقتصادی و اجتماعی» و «تبلیغ حكومت سوسیالیستی» است؛ از جهت
نوع بیان ،این موضوعات به سه بخش قابل تقسیم است:
 .9اشعار نمادین
 .0اشعار نیمهنمادین
 .3اشعار صریح
اشعار نمادين
اشعار نمادین بیشتر در مجموعه های شعری شاعران این جریان قابل مشاهده است که
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ای دل خموش باش! /کمتر به سینه زن /آهسته تر بتپ که محـیط تـو کوچـك اسـت/
گیرم قفس شكست /پروازگاه کو؟ /اینجا فضا کثیفتر از سینهها بود /ایـن نغمـههـای
گرم /وین ناله های درد! /هر چند گرمتر برود بی اثر شود /کاین دخمـهای سـت سـرد/
خاموش و بی صدا /افسردهتر ز انجمن مردهها بود /گر در سكوت شب /با بال آتشین/
بی نردبان کهكشان ،بی چر اغ مه /از چرخ بگذری /وز بام عرشیان /پُر شـور تـر فغـان
کنی پُر سوزتر نوا /کوه ها شوند آب /وآن آبها بخار /وین تیره خاك چشمة آتـش چـو
آفتاب /این زنده مردگان /چون شعلههای سرد /از پا فتادهاند و نجنبند ز جایهـا /بـاری
مكن خروش /آرام شو خموش! /زین بیشتر روان من بینوا مسوز! /حیف اسـت از چـو
من /بیهوده سوختن /در بزم مردگان و شبستان قبرها (بارق شفیعی :9343 ،ص 05و .)04

همچنین در شعر «به مرغ آزاد »...از زیباییهای زمین که نماد کشور است ،چنین یاد
شده است:
زمین ما که رخشان اختری بود /بسی روشنتر از نور تمنا /چراغ خلوت استارگان بود/
به سقف نیلگون قندیل زیبا /به ساز زهره می رقصید عمری /به دورش نوریـان پروانـه
آسا...کنون سرد است و تاریك است و خاموش /ز توفان حوادث رفتـه از جـا /دلـش
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قبل از  9353به نشر رسیده است .در آن زمان چون امكان نشر اشعار سیاسی ،اجتماعی
و انتقادی کمتر وجود دا شت و جو سانسور حاکم بود ،شاعران میکوشیدند با استفاده
از زبان نمادین به بیان واقعیتهای اجتماعی کشور بپردازند .یكی از این اشعار
شعر«شبستان قبرها» است که در آن شاعر به ظاهر با دل خویش سخن میگوید؛ ولی در
واقع به بیان فضای خفقانآور جامعه و نبود آزادی ،وجود سانسور ،کم تحرکی و عدم
بیداری اقشار مختلف جامعه پرداخته است .در این شعر« ،دل» نمادی از انسانهای آگاه
جامعه است که میخواهند سخن خود را به گوش مردم برسانند« .محیط کوچك و
قفس» نمادی از فضای سانسور و تنگ جامعه است« .دخمة سرد» نماد جامعة سرد و
بی تحرك آن زمان است که با تشبیه آن به «انجمن مردهها» نهایت رکود و انجماد
جامعه به تصویر کشیده شده است .در ادامه« ،سكوت شب» نمادی دیگر از حاکمیت
تیرگی حاکم بر فضای جامعه است« .زنده مردگان» نیز ترکیبی وصفی است برای افراد
جامعه که به ظاهر زنده و در باطن مردگانی بیش نیستند .شاعر با این تعابیر در پی به
تصویر کشیدن جامعهای است که در آن زندگی میکند و کسی را برای عالج آن
نمییابد .تكرار «خموش» در آغاز و پایان شعر نیز نشاندهندة عدم تحمل دولت در
شنیدن صدای مخالفان است:

گور سیاه زندگانی است /تنش زندان شوم آرزوها /به جای نـور در فـانوس هسـتیش/
همی رقصند اشباح من و ما /به دام آب و گل افتاده اکنون /نه دیگر نور چشم اختـران
است /بود ماتمسرای حق پرستان /مقام عشرت اهریمنان است /حصار آرزوی نا توانان/
اسیر قدرت زور آوران است /به دژخیمان شومش میگذارم /نـه اینجـا مـأمن آزادگـان
است (بارق شفیعی:9320 ،ص.)32

شعر نمادین«بگذار توفان بغرد» از اسداهلل حبیب نیز یكی دیگر از این اشعار است:
آید آن دم که نیلگون دریا /پـرچم خشـم خـود برافـرازد /بحـر دنبـال مـوج برخیـزد/
صخره ها را ز پا براندازد /خامش ژرفنای بحر بزرگ /بشكند با هیاهوی توفان /خـواب
هر سنگ را بفرساید /جاری تلخ گریه انسان( /حبیب :9342 ،ص.)03

در شعر باال« ،دریا» ،نماد مردم« ،توفان» ،نماد قیام« ،صخره» ،نماد نظام سرمایهداری

و «امواج» ،نماد جوانان است.
اشعار نيمهنمادين
20
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اشعار نیمه نمادین ،که با بیان مشكالت و سختیهای زندگی روستاییان و طبقات محروم
جامعه ،همراه است ،بسامد بیشتری دارد؛ مانند اشعار «رقاص» (حبیب:9340 ،ص،)3
«سرشك و گلوله» (حبیب:9340،ص« ،)3شهر کهنه» (حبیب:9340،ص« ،)90مرگ قصهها»
(حبیب:9340 ،ص« )92الغ بیگ» (0حبیب:9340،ص« ،)09گلهبان» (حبیب:9340،ص )34و شعر
«شام دهكده» که با ارائه تصاویری از روستا و طبیعت آنجا ،به بیان مظالم مالکان و
سرمایهداران پرداخته است:
شامگاهان سرد و بارانی است

رعد غران چو دیو و چون جادو

باد همچون گرسنه گرگان تند

میدود زوزوه میکشد هر سو...

خار

دشت تاریك و شام بارانی است

ده در آن دورها خموش و خراب

شاهد

است

تیرگی است و خشم و باران است

همره و یار مهربانی نیست

میکند میل گریه لیك ز اشك

هیچ در دیدهاش نشانی نیست
محكم

پسر

روستا

و

پشتة

رنجهای

انسانی

ترس ارباب و دیر برگشتن

میزند

تازیانهاش

لرز لرزان به زیر پشتة خار

روستازاده

میرود

خم

(حبیب :9342 ،ص 3تا )5

خم
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داسهای

تیز

دهقانان

ده

پتكهای

آهنین

کارگر

عاقبت دنیای ما گلگون کند

واژگون سازد نظام زور و زر

چكش

ارمغان

نغمههای

زندگیساز

های و هوی صنعت و فرهنگ نو

انقالب

سرخ

آرد

جان نو بخشد برای مردمان
(پنجشیری :9342 ،ص 3و )2

به هر صورت دولت جدید پس از پیروزی ،نیاز داشت با کمك همین شاعران
وابسته به فرهنگسازی در جهت مردمی جلوهدادن خود بپردازد و بین واقعیت موجود
و آرمانهای تبلیغی خود نوعی هماهنگی و همخوانی ایجاد کند؛ این است که همین
شاعر کارگری و کشاورزی ناچار شده است به جای کارگران و کشاورزان به سپاهیان و
خون ارتش متمسك شود و بسراید:
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بیشتر محتوای این اشعار را بیان اختالفات و مشكالت طبقاتی ،اجتماعی و
اقتصادی ،فقر ،فساد اداری ،تشویق و ترغیب به مبارزه ،بیان اختالفات کشورهای عقب
مانده با کشورهای پیشرفته و مترقی ،بیان مظالم سرمایهداران و مالکان بزرگ وصف
کارگر و دهقان ،خلق ،توده ،بیان جامعه آرمانی بویژه دولت برخاسته از ارادة تودهها
تشكیل داده است .جامعه افغانستان در اشعار این جریان طوری ترسیم شده است که
گویا تعدادی سرمایه دار و ثروتمند ،افراد ناتوان و ضعیف جامعه را زیر استثمار قرار
داده و زندگی را بر آنان سخت و دشوار گردانیدهاند و در کنار آن ،عوامل دیگری چون
آسمان ابری یا در حال بارش ،رعد و برق ،وزیدن تند باد و هوای سرد ،افراد ناتوان
جامعه را زیر فشار قرار میدهد و در طرف مقابل از بیدردی طبقه ثروتمند یاد میکند
که در عیش و نوش هستند و کمترین توجهی به همنوعان خود ندارند که حاصل
زحماتشان را تصاحب میکنند.
شاعران این جریان با این گونه اشعار تا حدودی توانسته بودند ،حامیانی در میان
طبقات مختلف جامعه پیدا کنند و عواطف و احساسات خوانندگان و شنوندگان را
برانگیزند؛ اگرچه آرمانهای سیاسی بیان شده در شعر شاعران این جریان ،غیر از
واقعیتهایی شد که بعداً در افغانستان روی داد؛ زیرا نظام حاکم ،نه با ارداه کارگران و
کشاورزان ،بلكه با نیروی نظامی برانداخته شد:

در فصل بهار میسرایم  /من وصف تو را به این روانی /تا در شب جشن هفتم ثور /آن
را بــه ســپاهیان بخــوانی /زیــرا بــه بهــای خــون ارتــش /مــردم بــه مــراد دل رســانی
(پنجشیری :9342،ص.)12

اشعار صريح
اشعار بیپرده و غیررمزی در سرودههای سالهای نزدیك به 9353ش بیشتر مشاهده
میشود .در این اشعار رسماً از براندازی نظام حاکم سخن گفته میشود و حتی جوانان
به مبارزه برضد نظام شاهی فرا خوانده میشوند؛ مانند شعر«زنده مردگان» :آتش زنیم
خرمن هستی ظالمان /ویران کنیم نظم ستم بر ستمگران /با عزم همچو کاوه و با خشم
بیكران /اورنگ ظلم و کاخ غرور سكندران /از بیخ و بن فكنده و زیر و زبر کنیم (بارق
شفیعی :9353 ،ص)2؛ همچنین در شعر «عفریت بردگی» بیپرده از نابودی نظام حاکم و به
کام مرگ فروبردن آن سخن میراند.
22
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ای جغد کور قرن! /بر برج قلعة کهن ،این آشیان شوم /بیجا نشستهای /اینجا مسیر سیل
خروشان زندگیست /فرزند روزگار نو /این موج پیشرو /آخر به کام مرگ فرو میبرد تو را

(بارق شفیعی :9353 ،ص .)953در شعر زیر بارق شفیعی کارگران را به قیام فرا میخواند:
کارگر! ای یل زنجیر شكن خیز به پا ! /سخت و توفنده به بیبـاکی سـیالب بخیـز /بـه
شرار افكنی مهر جهانتاب بخیز ! /کاخ بیداد شكن ،هستی بیداد بسوز /خیز کانـدر افـق
روشن فردای امید /بیرق سرخ تو خورشید نجات بشـر اسـت /دسـت پُـر زور تـو ای
کارگر ایجادگر است (بارق شفیعی :9353 ،ص .)930

اشعار دستگیر پنجشیری نیز همانند دیگر شاعران این جریان ،مملو از احساسات و
هیجان و شور و نشاط و تشویق به مبارزه است و در آنها از تشكیل حكومتی برخاسته
از اراده تودهها ،مبارزه با امپریالیسم و نظامهای سرمایهداری غرب ،مبارزه با حكومت
سلطنتی ،بی عدالتی ،ظلم ،ستم و نابكاری دولت وقت سخن رفته است .آمدن سربازان
شوروی در کشور به صورت آرمانی در شعرش متجلی است و دشمنی با امریكا آشكارا
در اشعارش دیده می شود :قشون صلح شوراها اگر همرزم ما باشد /شتاب تازه تر در
جنبش نبض زمان آید /به حق رسوا شود کاخ سفید اندر همه عالم /اگر دریای خون
خلق ما غرش کنان آید (پنجشیری :9342 ،ص.)04
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از شاعران شناخته شده دوره قبل از 3ثور9353ش میتوان از بارق شفیعی ،اسداهلل
ح بیب ،دستگیر پنجشیری ،سلیمان الیق ،اسحاق دلگیر و محمدعاقل بیرنگ کوهدامنی
نام برد .البته شاعرانی چون واصف باختری ،محمود فارانی ،رازق فانی ،رازق رویین،
لطیف پدرام و دیگران که به گونهای با این جریان همراه به نظر میرسیدند ،بعد از
9353ش تا جایی که میتوانستند ،کم و بیش خود را از این جریان دور ساختند.
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ب) اشعار بعد از 3ثور 9753ش
در این دوره عالوه بر شاعران دوره قبل ،شاعران دیگری به جمع آنها پیوستند که
مشهورترین آنان عبداهلل نایبی ،فرید احمد مزدك ،لیال کاویان و عبدالقیوم قویم است.
در این دوره عالوه بر مجموعههای ش عر و داستان شاعران و نویسندگان نامدار و
سابقهدار این جریان  ،مجموعه های مشترك شعر و داستان از شاعران و نویسندگان
شناخته شده و نوپرداز فارسی و پشتو زبان به مناسبتهای مختلف از سوی نهادهای
دولتی به نشر می رسید که در روند رشد و شكوفایی کمی این جریان نقشی بسزایی
داشت؛ از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد :مجموعه شعر ترانههای دوستی ،به
مناسبت یكصدو دهمین سالگرد تولد لنین(کابل ،)9351 ،مجموعه شعر در کوچههای
سرخ شفق (دانشگاه کابل ،)9342 :مجموعه شعری که خنجر است (نشر کمیته مرکزی سازمان
دموکراتیك جوانان افغانستان ،)9349 :مجموعه شعر و داستان با بنفشههای باران به مناسبت
پنجمین سالروز انقالب 3ثور(دانشگاه کابل ،)9340 :مجموعه شعر در میالد خورشید ،به
مناسبت چهارمین سالروز قیام  4جدی/دی (دانشگاه کابل )9340 :و امثال آن.
با تغییر نظام سیاسی و تحوالت و پیامدهای ناشی از آن ،بیشتر شاعران این جریان،
که قبل از این به سرودن اشعار مردمی ،انقالبی و آزادیخواهانه میپرداختند ،بعد از 3ثور
تا فروپاشی دولت کمونیستی(9339ش) به مضامین نسبتاً متفاوت روی آوردند که
میتوان آنها را به این سر فصلها تقسیم کرد:
 .9تبلیغ و دفاع از حكومت سیاسی
 .0سرودن اشعار مناسبتی
 .3توجه به جایگاه زنان
 .2چرخش به سوی اصالح
 .5سرخوردگی و ندامت

تبليغ و دفاع از حکومت سياسي
بعد از به قدرت رسیدن نظام کمونیستی با تغییر جایگاه نظام حاکم گذشته با نظام
جدید ،عمالً جایی برای مضامین تشویق و ترغیب به مبارزه برضد حاکمیت نمانده بود
و از آنجا که جامعه آرمانی بیان شده در اشعار شاعران این جریان محقق نشده بود و با
توجه به اینكه بیشتر شاعران این جریان ،حامی دولت و خود از ارکان آن بودند،
نمیتوانستند یا نمی خواستند به واقعیتهایی عینی جامعه و بیان مشكالت مردم تن
دردهند؛ به ناچار به وصف انقالب و تشویق و ترغیب سربازان و مردم به دفاع از
آرمانهای انقالب و توصیف تفنگ و میدان نبرد و سرودن اشعار مناسبتی و امثال آن
روی آوردند مانند؛
با عزم و پر شتاب /انسان رنجبر /نابود کرد کاخ غرور و ستمگری /دیدی که مشت بستة
زحمتكشان ما /چون گرز آهنین /در روز هفت ثور /بشكست فرق دشمن دیرینة وطن /درهم
21
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بكوفت پیكر اهریمنان شوم(...قویم :9343 ،ص )90یا ابیات زیر که در وصف سربازان و
نظامیان دولتی سروده شده است:
تو ای تراوش امید غم کشیدگان شهر من! /ز شهریان خود خبـر گرفتـهای؟ /کـه ایـن
ستارگان انقالب - /برهنههای آتشین سرشت /-چسان به پای کوهها و درهها /به جنگ
شب ستادهاند و معبد سپید آفتاب را /ستون مینهند! (نایبی :9340،ص)92

یا وصف تفنگ در شعر زیر:
تفنگم! /تفنگم! /رفیق روز جنگم /تفنگم ،تفنگم! /نگـاهم در نگاهـت /گـذارم سـر بـه
راهت /که من سرباز ننگم /تفنگم! /تفنگم!(...نایبی:9342 ،ص.)955

شعر عاشق پرواز از محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی نیز از همین گونه اشعار است که
برای تشویق و ترغیب سربازان برای دفاع آرمانهای انقالب سرده شده است:
شور وطنم بر سر ،سربازم و سربازم

من عاشق آزادی ،من عاشق پروازم

در سنگر و در میدان در کوچه و کوهستان

توفانم و دریایم ،فریادم و آوازم

تا خنده کند مردم تا گریه کند دشمن

با خلق هماهنگم با توده همآوازم

حق جویم و حق خواهم ،پوینده در این راهم

فتح از من و نصر از من ،پیروز سرافرازم

در جنگل و در کوهم در بیشه و در وادی

من اوجم و من موجم ،شاهین فلكتازم
(با بنفشههای باران :9340 ،ص)920
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سرودن اشعار مناسبتي
در اشعاری که به مناسبتهایی حزبی و سیاسی چون کنگرة مؤسس ح .د .خ .ا یا سالگرد
آن ،مرگ قهرمانان داخلی و خارجی یا همرزمانشان ،قیام سوم عقرب (آبان) سال
 9322ش ،روز جهانی کارگر ،سالروز تولد رهبران سیاسی حزب کمونیست و امثال آن
می سرودند ،طبعاً آرمانهای سیاسی و ایدئولوژیك مدنظر بود؛ مانند شعر زیر از سلیمان
الیق که به مناسبت سالگرد پیرزوی انقالب اکتبر شوروی سرودهاست:
از ما سالم ب اد به اکتوبر لنین /اکتوبر کبیر /اکتوبری که طـرح نـوین ریخـت در زمـین/
اکتوبری که معجزة دانش لنین /آورد تا به عرصة پیكار آتشین /پیكـار بـیامـان /پیكـار
بیكران /پیكار خشم کارگر عاصی و حزین ....اکتوبری که در پـی خـود زاد « ثـور» را/
ثور شكوهمند /ثور حیات بخش /ثوری که خلق داد به وی رنـگ آتشـین /ثـوری کـه
حزب داد به وی خون واپسین /و الی آخر (ترانههای دوستی  ،9351ص)32

یا شعر زیر از محمد اسحاق دلگیر که به مناسبت گرامیداشت شهیدان راه حزب و
انقالب سروده است:

وابستگی بعضی از شاعران این جریان به جریان مارکسیستی حاکم آنقدر زیاد شده
بود که گاهی میکوشیدند به اشعار غیرمناسبتی و غیرسیاسی خود نیز رنگ و لعاب
سیاسی بزنند و در آن به تبلیغ نظام سوسیالیستی و تشویق و ترغیب مردم به امید بستن
به نظام و دفاع از آرمانهای آن بپردازند؛ مانند شعر «جیحونك پرخروش» که دستگیر
پنجشیری آن را به مناسبت راه رفتن پسرش سروده است .در این شعر از آینده فرزندش
میگوید که سپاهی وطن میشود؛ در راه کارگر میرزمد و راه بابك خرمدین و کاوه
آهنگر را میگیرد؛ پرچم مبارزه را برمیافرازد و امثال آن:
نرزمد مگر در ره کارگر /نكوشد مگر در ره رنجبر /...سپاهی خلق وطن میشـود /گـل
سرخ امید من میشود /...به رسم مهین بابك خرمی /کشد بیرق مردم و مردمی /به شور
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شهید راه مهین ،راه آزادی /روانت شـاد /درود آتشـین مـن نثـارت بـاد /بخـواب آرام/
بخواب آسوده ای قربانی بیداد جالدان خون آشام /که دور وحشت و بیداد جبـاران کـه
نفرین باد بر ایشان /پایان یافت /طلسم شوم افسون گستران بد گهر بشكست /گذشـت
آن روزهای تار /گذشت آن لحظه هـای تلـخ و زهـرآگین و ظلمـت بـار /کـه جبـاران
بی آزرم /به جرم عشق میهن ،هر کسی را زنـده انـدر گـور مـیکردنـد /و نـان خشـك
فرزندانشان در اشك تر می بود /و صدها کودك معصوم بیـرون از در زنـدانها هـر روز
اندر آرزوی دیدن روی پدر میبود (دلگیر :9343 ،ص.)91

25

آورد خیل زحمتكشان /نترسـد ز بیـداد آدمكاشـان /گرامـی بـدارد ره کـاوه را /بكوبـد
ضحاك فرومایه را (پنجشیری :9342،ص.)94

وی همچنین در مرثیه ای که برای مادرش سروده است ،همین سبك و سیاق را پی
میگیرد:
مادری از رنجها پوالدگون /مادری از صخرهها محكمترم /...مـادر رزمنـده و رزم آورم/
مادر دشمن ستیز صف شكن /مادر زحمت کش و کـاریگرم (پنجشـیری :9342،ص.)921

21
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این صفات به نظر می رسد ،مناسب رثای مادر نیست .شعر «قصههایی ازآدمها و
تاریخ» (حبیب :9340 ،ص 32تا )32
که آن را برای تولد چهار سالگی پسرش سروده نیز از همین گونهاشعار است که در
آن به پسرش مبارزه و حق طلبی را آموزش میدهد.
یكی دیگر از مضامین شعری این جریان ،قهرمانسازی است که در آن به بیان
رشادتهای قهرمانان ضد نظام سرمایه داری داخلی و خارجی یا افرادی از اعضای حزب
خویش اقدام کردهاند؛ مانند شعر رفیقم فاضله از فرید احمد مزدك که به مناسبت
شهادت فاضله یكی از اعضای حزب سروده است (شعری که خنجر است :9349 ،ص)23؛
همچنین می توان اشعار دیگری از شاعران این جریان را مثال آورد؛ مانند «یاد جمیله» در
بیان رشادتهای جمیله الجزایری و «شهید» به مناسبت شهادت عبدالرحمن جوانترین
عضو ح.د.خ.ا (بارق شفیعی :9353 ،ص .)025 ،31شعر«عبور از جاویدانگی» برای باقی
بریالی شاعر و افسر نظامی که شهید شده بود «از گدازة مرمی تا عروج سرخ» ،برای
همرزمان حزبی شاعر «در آبی چشمانت» برای سربازان شوروی« ،جاویدانان در آتش»
در ستایش گروهی از کمونیستها که در خاك پاکستان کنترل زندان «بده بیره» را به
دست گرفتند و با دخالت ارتش و به کمك نیروی هوایی آن کشور همه به هالکت
رسیدند (نایبی :9342 ،ص 43، 35 ،92و .)931
بیشتر قهرمانان شعر این شاعران ،کارگران ،زحمتكشان و افراد معمولی جامعه
هستند و نام قهرمانان دیگر کشورها چون اسپارتا کوس ،چه گوارا و مرکو جوان عاشق
پیشه روسی نیز در شعرشان دیده می شود و فراتر از آن ،قهرمانان دینی ،تاریخی و
اسطوره ای ادب فارسی در کنار قهرمانان مارکسیستی به فراوانی دیده میشود؛ مانند نوح
(حبیب :9340 ،ص  ،)54ابراهیم ،موسی و مادرش (حبیب :9340 ،ص  42و  ،)45کاوه ،رستم،
رخش ،آرش و امثال آن(حبیب :9340 ،ص.) 42

جریان شعر رئالیسم سوسیالیستی افعانستان

کجاست «فاضله» دختر اصیل آتش آنکه /جای مهرهاش حمایـل گلولـه بـود /و جـای
معجر سیاه حلقة ز دود تیره و /مسلسلش به دوش /و بـاورش بـه مـردم و بـه حـزب
آهنین /و باورش بدانكه /حزب /سفینة نبرد توده راست بادبان /کجاست آن غـرور رزم
بی امان /و تاج عزت هزار پهلوان /کجاست «شمله» /همان که مرگ را پـذیره گشـت و
لكة شكست را /نگشت /به روح پاکشان هزارها درود(...حبیب :9340 ،ص)14؛

اما مشكالت زنان و دخترانی را که به حزب پیوسته بودند ،میتوان در شعر لیال کاویان
یكی از زنان شاعر این جریان بخوبی مشاهده کرد:
مكن خاموش مادر! /مكن خاموش با دلسوزیت این شعله را مادر! /مزن با اشك خـود
آبی به روی اخگر شوقم! /نگه در دیده ام کم دوز و کمتر کن مالمت را /مگـو« :دختـر
زدستت روز من تار است» /مگو«:روحم ز نیش طعنههای تلخ بیمار اسـت» /مگـو«:ای
دختر عاصی! /پدر دیگر تو را با نام فرزنـدش نمـیخوانـد /بـرادر از تـو روگـردان /و
خواهر همچو من حیران! /و این باالترین ننگ است ای دختر!» /ولی مادر نمیدانـی؟/

23
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توجه به جايگاه زنان
بیشتر شاعران این جریان به تبیین جایگاه ،حقوق ،مبارزات و مشكالت زنان پرداختهاند
که عبداهلل نایبی از پیشتازان آنها است .در اشعار نایبی مادرانی حضور یافتهاند که در
کنار فرزندان خود ،آنان را به مبارزه و دفاع از آرمانهای حزب و انقالب تشویق میکنند.
عالوه بر این از مقام زنانی ستایش کرده است که به شهادت رسیدهاند و از آنانکه در
راه دفاع از حزب و دولت سالح به دست گرفته بودند؛ مانند شعر«ستاره بهار» به
دختران و زنانی که در راه انقالب جانشان را فدا کردهاند و کودکان و فرزندانشان با
آمدن شب ،انتظار ورود آنها را دارند« .از وحشتكدة چادر تا آفتاب» خطاب به دختران
کشور است تا دوشادوش مردان در کارهای اجتماعی سهیم شوند و «به دختر آفتاب»
برای دختران و زنان قریه مصرآباد است که در دفاع از انقالب در سنگر حضور داشتند
(نایبی :9340،ص« .)42 ،92،32از آتش از بهار» ،داستان فرزند پرستاری است که از زبان
مادرش به بیمار زخمی در بیمارستان برای تشویق جوانان به مبارزه برضد مجاهدان بیان
میشود (نایبی :9342،ص  )93یا شعر «رگبار بر مرمر» به مناسبت شهادت «گل سیما»
خانمی از اعضای حزب دموکراتیك از این گونه اشعار است (نایبی:9344،ص)3؛ همچنین
می توان شعر زیر را از اشعار حبیب مثال آورد که در آن از دو قهرمان زن به نامهای
«فاضله» و «شمله» به نیكویی یاد کردهاست:

که با دلسوزیت هرگز نگردد شعلة امید من خاموش /نمیدانی که روزت از نظام زور و
زر تار است /و رزمیدن به رغم این نظام کهنه تنها کار مردان نیست! /اگر کوبد با مشت
و لگد با قهر و با خشمم پدر ،مادر! /برادر گر ز من شد رویگردان /ور تویی حیـران/،
من از راهی که رفتم برنمی گردم!.../که من فرزند پیكارم /نمیترسم ز دشمن نی ز زور
و محشر تیرش /نمی ترسم ز زندان و ز زنجیرش /کـه پیـروز اسـت در فـردای آزادی
انسان فكر و ایمانم /من آخر دختر خلقم! (مطبعه دانشگاه کابل :9342 ،ص.)901
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چرخش به سوي اصالح
با گذر زمان ،آهسته آهسته چرخش به سوی اصالح و بازنگری در اشعار این جریان
آشكار می شود .نخستین تبلور این چرخش با ورود مضمون صلحدوستی و صلحخواهی
به عنوان راه حل بحران سیاسی کشور در شعر این شاعران حضور مییابد و هر یك به
نوبه خود از صلح حرف میزنند و به ستایش آن میپردازند :عبداهلل نایبی در اشعاری
«امید» و «فردا» آرزو میکند؛ صلح بیاید (نایبی :9340 ،ص 93تا  )02و در اشعار«سرودی
برای صلح» (نایبی :9342 ،ص« )950فرشتة صلح» (نایبی :9344،ص )93به وصف آن پرداخته
است؛ همچنین دیگر شاعران این جریان نیز بدین منوال ،اشعاری با مضمون صلح
دارند؛ مانند این شعر :صلح کار و صلح دانش ،صلح عشق است و هنر /وین همه سامان
هستی را هماهنگی از اوست /صلح یاری و محبت ،صلح مهر و مردمی است /صلح اگر باشد
جهان ما جهان آرزوست /زندگانی بیخبر /خالی از عشق و هنر /هستی بی آرمان و مستی بی

آبروست (بارق شفیعی :9344 ،شعر شماره .)03
سرخوردگي و ندامت
سرخوردگی و ندامت در اواخر دولت کمونیستی و بعد از فروپاشی آن در سرودههای
شاعران این جریان راه یافته است .یكی از این شاعران دستگیر پنجشیری است .وی از
معدود کسانی است که سالها قبل به بیان واقعیتهای اجتماعی پرداخته بود :گرچه آماج
هزاران درد و دشنامیم ما /نزد اوباشان گیتی سخت بدنامیم ما (پنجشیری :9342،ص .)33هر
چند به نظر می رسد منظور شاعر از (اوباشان گیتی) کشورهای زورگو باشد نه عامه
مردم ،ولی همین که از بدنامی یاد کرده است ،خود درخور توجه است .در شعر«نسیم
بهاران» نیز با استفاده از کنایه و نماد نارضایتی خود را چنین بیان کرده است :از این گیاه
طفیلی امید تازه ندارم /به انتظار فصل شكفتن و میوههای دیارم /...هزار بار بگفتم مكن تمسخر

جریان شعر رئالیسم سوسیالیستی افعانستان
و بازی /به سر نوشت مردم و دمهای شیر دیارم /ز حرف بیعمل ،همرهان سست و دو پهلو/
خجل به پیش رفیقان و قوم و خویش و تبارم (پنجشیری :9342،ص.)13

خستگی و سرخوردگی پنجشیری از جهان سیاست در مجموعه بهار جاویدان در
شعری که به مناسبت روز جهانی کارگر سروده ،مشهود است:
مپیچ در دل گردابها چو خار و چو خس /شهاب باش شناور و راهنما اختـر /خـروش
خستهدالن زمانه را بشنو /ز برگ سبز بهاران و اللة احمر /به «آرزوی »5بلندم رسان تـو
مردم را /بجوی بحر بزرگ و جهان پهناور /نهنگ بـاش بـه دریـای بیكـران زمـان /نـه
اشتری که شوی باز بسته در دم خر /نه همچو من که به دام سیاست دنیا /شوی اسیر و
به کنجی فتاده چون اخگر (پنجشیری :9334 ،ص.)95

این سرخوردگی در سروده های غربت بارق شفیعی یعنی سالهای اخیر بویژه در شعر
«مادر مرا ببخش» مشهود است .در این شعر از مادر وطن طلب عفو و بخشش میکند؛
زیرا از جامعه آرمانی که می خواست بسازد ،ولی در این امر ناکام مانده سخن رانده و
نیز از آمدن طالبان و بدبختیهای اخیر مردم یادکرده است:

نشانههای دگرگونی تفكر و ایدئولوژی را میتوان در شعر دستگیر پنجشیری
مالحظه کرد .ظاهراً این دگرگونی هنگامی بر شاعر مستولی میشود که وی بعد از
کودتای ناکام «شهنواز تنی» وزیر دفاع وقت دولت کمونیستی به جرم همدستی با او به
زندان می افتد .پنجشیری در بحبوحة آمدن مجاهدان یعنی اواخر سال9332ش که در
زندان به سر میبرد در شعر«شرق نو» چنین میسراید:
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مادر ،مرا ببخش! /می خواستم به باغ تو ،نخل امید من /سبز و بلند و شـنگ و شـكوفا
شود ،نشد! /هر شاخه /هر ستاخ /پُر برگ و بار و خرم و زیبا شود ،نشد ! /هر برگ گل
به شاخ /تصویر جلوه پرور فردا شود ،نشد !.../مادر ،مرا ببخش! /میخواستم که هر چی
ز خاك تو سر زند /با رنگ و بوی زینت روی زمین شود /میخواستم که هر کی به نام
تو می زید /نیروی آفرینش عصر نوین شود - /جهان آفرین شود / -طراح نظم تازة دنیا
شود ،نشد! /مادر ،مرا ببخش! /که در روزگـار مـن«/آیـین طالبانـة» بگذشـتههـای دور/
پرغوی جنگلی ستمب ارگان زور /دست ستم ز دامن پاکت رها نكرد /مادر ،مرا ببخش!/
می خواستم برون و برونتر ز خویشتن /هر همزمان من /از دانگی برون جهد و خرمنـی
شود /یعنی به رغم «من» همه جا « ما » شود ،نشد! /مادر ،مـرا بـبخش! /زیـن واپسـین
«گناه» /می خواستم تمامت این ناتمامها /این ایده آلها /از مـن جـدا شـود /ویـن جـان
4
ناتوان /ز«آینده» نا امید /بی انتظار و بیخود و تنها شود ،نشد!

29

خیز ای کابل دریادل و ای شهر خراب /که نظام دگری آری بر وفق مراد /باز کن باز در
بستة زندان ملل /سوی دنیای جوانی که شود دلها شاد /سوی فردای درخشـان و یكـی
نظم نوین /که کند میهن ویرانة ما را آباد /تا که اسطورة خونین شهیدان تو را /نَبَرد خلق
مسلمان و جهانم از یاد /میروم در ره پر پیچ و خم آزادی /ای دل خاور من هر چه که
شد باداباد (پنجشیری :9334 ،ص .)24
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باید یادآور شد شاعران برجسته و مطرح این جریان ،کسانی چون محمدحسن
«بارق شفیعی» ،اسداهلل «حبیب» ،عبداهلل «نایبی» و سلیمان «الیق» هستند که از
بنیانگذاران احزاب چپ و جریان ادبی رئالیسم سوسیالیستی هستند و بیشتر آنان تا
کنون بر مواضع و دیدگاههای حزبیشان تأکید کردهاند؛ از این میان تنها دستگیر
پنجشیری در اواخر حكومت نجیب اهلل ،بنابر دالیلی تغییر موضع داده است .البته شاعران
دیگری نیز که بنابر تطمیع یا اجبار به این جریان روی آورده بودند با فروپاشی دولت
مارکسیستی در افغانستان از این جریان فاصله گرفتند و شاید در مواردی از کارنامه
ادبیشان اظهار پشیمانی و ندامت کرده باشند.
ويژگيهاي عمده زباني و ادبي شعر جريان رئاليسم سوسياليستي
از ویژگیهای برجستة زبانی و ادبی جریان شعر رئالیسم سوسیالیستی میتوان به کاربرد
واژگان شعاری ،اصطالحات مارکسیستی ،استفاده فروان از رنگ سرخ ،روی آوردن به
زبان ساده و عامیانه ،عرضة توصیفات ادوات رزمی و جنگی و استفاده فراوان از عناصر
طبیعت در تصویرسازیهای شاعرانه و گرایش به قالبهای شعرنو یاد کرد:
شعارزدگی یكی از ویژگیهای شعری شاعران رئالیسم سوسیالیستی است که در
اشعار بیشتر شاعران این جریان مالحظه می شود؛ ولی در اشعار پنجشیری جلوه خاص
دارد .وجود ترکیبهای زنده باد و مرده باد ،این موضوع را بیشتر نمایان گردانیده است:
زنده باد این جنبش نسل جوان /زنده باد این شور بی پایان خلق /زنده باد ایـن مـوج
پیشاهنگ عصر /زنده باد این غرش توفان خلق (پنجشیری :9342،ص )9یا :مرده باد این
پاسداران کهن /مرده باد این ارتجاع حیله گر /مرده باد این تشنگان خون ما /مـرده بـاد
این صاحبان زور و زر (پنجشیری :9342،ص)4؛ همچنین این ابیات :زنده باد این میهن
آزادگان /زنده باد این چشمة جوشان ما /زنده باد این سنگر زحمتكشان /زنده باد ایـن
عشق بی پایان خلق (پنجشیری :9342،ص.)33
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ورود واژگان مارکسيستي و عاميانه
در اشعار بیشتر شاعران این جریان ،واژگانی وارد شده که ناشی از ایدئولوژی
مارکسیستی آنها است ،مانند کار ،کارگر ،خلق ،توده ،دهقان ،داس ،چكش ،درفش
سرخ ،مالك و کاخ ارتجاع و امثال آن.
دیگر ویژ گی زبانی در اشعار این شاعران استفاده از واژهها و اصطالحات عامیانه در
افغانستان است؛ مانند کاربرد واژههای :خامبوی (حبیب :9340 ،ص ،)3لوش :آب نجس
(حبیب :9340 ،ص  ،)2همو و جتكه :تكان (حبیب:9340 ،ص  ،)4ناجور به معنای بیمار و
مریض و بد حال؛ مثال شعری :برای معدهای خالی آن فرزند گریانش /و آن فرزند
ناجورش...؟من آن گریان ناجورم(حبیب :9340 ،ص  )93یا واژهها و اصطالحات کاپ:
گوژ پشت ،اارسی :پنجره .هوی ،گندنه هوی! :جار زدن سبزی فروشان که گندنه (تره) و
دیگر انواع سبزیجات را میفروشند .کونه زری کو :اصطالح کهنه فروشان دوره گرد
است که اجناس کهنه را با نو مبادله میکنند .در اصل جمله این طوری است کهنه (را)
زری کن .قیآور :استفراغ آور (حبیب :9340 ،ص 92و  )95یا:

استفاده فراوان از رنگ سرخ
کاربرد رنگواژه ها بویژه رنگ سرخ یكی از ویژگیهای برجستة شاعران جریان رئالیسم
سوسیالیستی است که در شعر بیشتر شاعران این جریان قابل مالحظه است؛ولی در شعر
نایبی جلوه ویژه دارد .در اشعار نایبی نه تنها رنگ سرخ ،بلكه دیگر رنگها نیز حضور
گسترده دارد .این ویژگی ،اشعار او را از دیگر شاعران این جریان متمایز گردانیده است.
توصیف و تشبیهها ی نسبتاً جدید بویژه وسائل و ادوات جنگی در شعر شاعران این
جریان به فراوانی مشاهده می شود ،مثل تشبیه تانك به اژدها ،جت به مرغان آتشین پر و
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سوبكی(صبحگاهی) وخت که نیش افتو (آفتاب) /از سر کوه نمایان می شـد /غـم هـر
روزة او گل میكد(گل کردن :آغاز شدن) /به غم یافتن نان می شد /...از همو پیچ و خم
راه که راه دگراس(دیگران است) /سون سنگای کالن(سوی سنگهای) /کتِ یك بیـل و
جبل(همراه) ... /شو که شد دیر نیـایی کـه تنـا مـیمانیم(شـب ،تنهـا) ... /خسـته شـد
شیشت(نشست) /او به مانند دگه کم بغال (فقیران ،ناتوانان اقتصادی) ... /چرت بردیش
(فكر و اندیشه ناشی از ناتوانی در کاری) ...سنگ تامیر بزرگاره به ای پای چالق(سنگ
تهداب تعمیر یا ساختمان ،بزرگها را)( .../رویین ،بیتا :ص 39و  )30و امثال آن.
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امثال:
از غرش تفنگ و غریو سپاه خلق

پیچیده است ناله گرگان به غارها

چون جره باز های تهاجم شود فرو

مرغان آتشین پر جت بر حصارها

هنگام واپسین یورش اژدهای تانك

اردویظلم را بهجز از مرگچاره نیست
(حبیب :9340،ص)20
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شایان ذکر است هرچند نخستین شاعران این جریان در آغاز از قالبهای چهارپاره،
مستزاد و قالبهای سنتی استفاده میکردند ،در ادامة راه و با آمدن طیف شاعران جوان
و نوپا ،بیشتر آنان به شعرنو و سپید روی آوردند .شاعران سنتگرایی همچون دستگیر
پنجشیری نیز که غالباً در وزن و قالب گذشته شعر میسرودند در عین حال او هم
تعدادی شعر در قالب نیمایی دارند که در مجموع بیانگر رویكرد کلی شاعران این
جریان به شعرنو است.
در اشعار شاعران این جریان ،مانند بارق شفیعی و اسداهلل حبیب اشعاری که
مضامین اجتماعی دارد با استفاده از مظاهر طبیعت توصیف میشود؛ مانند شعر شام
روستا:
تیری ز آخرین نگه سرد آفتاب /از چلة کمان زمان در غروبگـاه /بـر قلـههـای دور در
اعماق ابرها /پرواز می کند /افرشتة طالیی روز از ستیغ کوه /پرواز آخـرین خـود آغـاز
می کند /ابر سیه چو پیكرة اژدهای پیر /از الی صخرههای گرانپای اوجگیر /اندوهبار و
تنبل و لغزان و سینه سا /در عمق دره میرود و میرسد فرا /شام غـمآفـرین و مـهآلـود
روستا /در پای قلعة کهن اندر کنار راه /بر تك درخت خشك گشن بیخ دیر سـال /زاغ
سیاه پیر /فریاد میکشد /قاه -قاه -قاه-قاه ! /در کوره راه دهكده خـاموش و بـیصـدا/
پیری برهنه پا /با قامتی دو تا /لرزان به زیر بار گونها و بوتهها /آهسته مـیخـزد /یـك
لحظه بعدتر /در پای برج شوم فلك سای کدخـدا /از پشـت درب قلعـه سـگی حملـه
می کند /خون میجهد برون ز تهیگاه پیر مرد /دهقان سالخورده /در زیر بار مـیفتـد و
ناله می کند /او ،کدخدای ده /سر میکشد ز پنجره و خنده میکند /قاه-قاه-قاه-قـاه!/....
در بسته می شود /بر تك درخت خ شك گشـن بـیخ دیـر سـال /زاغ سـیاه پیـر /فریـاد
میکشد /قاه-قاه-قاه-قاه! /...از البهالی بار گونها و بوتهها /برقی ز واپسین نگـه مـرد
بینوا /چون روح بی گناه ،محكوم و داد خواه /بر بال وهم دادگریهای آسمان /پرواز مـی
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کند /آوخ! چه اشتباه ! /در آسمان بـه کنگـرة کـاخ دادگـاه /ز اهریمنـان سـاختة ذهـن
کدخدا /اهریمنی ستاده چو عفریت روستا /وز آن بلند جا /خندد به ماجرا /قاه-قاه-قاه
-قاه!(...بارق شفیعی:9353 ،ص.)090
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نتيجهگيري
اشعار شاعران جریان شعری رئالیسم سوسیالیستی در افغانستان از لحاظ محتوا بیشتر در
بردارنده دیدگاههای ایدئولوژیك است .محتوای بیشتر اشعار این جریان ،مضامین و
بنمایه های همسان ،مانند بیان اختالفات و مشكالت طبقاتی ،اجتماعی و اقتصادی است.
مضامینی اجتماعی چون تشویق به کار و تالش و وصف و تجلیل از کارگران ،کمال
زندگی و بیان عظمت گذشته تاریخی کشور ،بیان جایگاه زنان در جامعه نیز جزو
دغدغه های شاعران این جریان است .در اشعار مناسبتی نیز بیشتر به مناسبتهای سیاسی
و حزبی پرداختهاند.
از لحاظ محتوا اشعار سیاسی شاعران این جریان را میتوان به دو بخش قبل و بعد
از  3ثور  9353تقسیم کرد .بیشتر شاعران این جریان در اشعار قبل از سال9353سعی
د اشتند تا ذهن مردم را برای ایجاد تحول نظام سیاسی فراهم سازند .ولی پس از آن
سعی در تبلیغ و تحكیم پایه های حكومت مارکسیستی سعی داشتند؛ اگرچه در دوران
آخر حكومت از صلح نیز سخن می گفتند و حتی در شعر برخی از آنان ،مانند دستگیر
پنجشیری ،نشانههایی از سرخوردگی و شكست نیز مالحظه میشود.
بیشتر شاعران جریان رئالیسم سوسیالیستی از زبان معمول و رایج روزگار خویش
استفاده کرده و در حوزة تخیل نیز اگر چه به مضامین نو روی آوردهاند به دلیل نداشتن
نگرش و دید تازه به اشیا و رخدادهای محیط پیرامون و نیز نداشتن تجربیات شخصی،
کمتر تصاویر نو بهوجو آورده اند؛ بلكه بیشتر مضامین از پیش اندیشده شده در قالب
شعر به خوانندگان منتقل شده است .بنابر این تصاویر این شعرها چندان تازه و بدیع
نیست.
اگرچه شاعران رئالسیم سوسیالیستی به قالبهای شعرنو و چهارپاره ،غزل و مستزاد
توجه ویژهای میکنند ،بای د در مجموع ،آنان را از پدیدآورندگان و مروجان شعرنو در
افغانستان به شمار آورد ،بویژه که عالوه برآوردن مضمون و محتوای جدید و عالوه بر

رویآوردن به قالبها و شیوههای شعرنو ،عناصر زبانی و نوع نگرش امروزی را نیز تا
حدودی در اشعارشان به کار گرفتهاند.
در مجموع بررسیها نشان می دهد به لحاظ ادبی در جریان شعر رئالیسم سوسیالیستی
افغانستان ،شاعری که بر شاعران بعد از خویش اثرگذار باشد به ظهور نرسیده است؛
بلكه حداکثر تأثیر و تأثر موجود بین شعر این شاعران از حد سرودن شعر در بحر
عروضی مشابه و مضامین نزدیك به هم ،فراتر نرفته است؛ چنانكه بارق شفیعی در شعر
«شبستان قبرها»  ،سلیمان الیق در دفتر شعر بادبان ،ن.م.صریر در شعر«راه آرزو» و رحیم
الهام در شعر «سرگشته» همه به پیروی از یكدیگر بر یك وزن شعر سرودهاند؛ ولی شعر
آنان به گونه ای نبوده که بتوان گفت یكی بر دیگری تأثیر جدی گذاشته است.
در مجموع شعر شاعران رئالیسم سوسیالیستی از لحاظ زبانی و گوهر شعری در حد
متوسط قرار دارد و مضامین آن غالباً تكراری و شعارگونه است.
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