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 چکیده

ان با تحوالت اجتماعی و سیاسی در عصر همزم
مشروطه، نوع تلقی و برداشت شاعران و نویسندگان 
معاصر از رویدادهای پیرامون دگرگون شد و به تبع 

ها در آثار ادبی، آن، بازتاب این تحوالت و دگرگونی
یداهلل بهزاد »نسبت به گذشته، تغییر اساسی پیدا کرد، 

صری است که از جمله شاعران معا« کرمانشاهی
ترین مضامین انسانی، اجتماعی را توانسته؛ صمیمانه

کهن خود ارایه دهد. -در قالب تصویرهای شعری نو
این نوشتار، بر آن است تا بازتاب برخی از تحوالت 
سیاسی و اجتماعی در شعر او را واکاوی نماید. 

خواهی، مبارزه با استبداد، انتقادهای اجتماعی، آزادی
های مایهوجه به مسایل کارگران، درونوطن دوستی، ت

های دهند. او به اسطورهاصلی شعر بهزاد را تشکیل می
ملی ایران باستان عنایتی ویژه داشت. شعر او غالباً 

های زمانه و آمیخته به یأس همراه با شکوه از نامرادی
و نا امیدی است و گاهی هم، به ویژه در شعر وطنی 

اع از میهن، همراه با شور و در ستایش از مجاهدان دف
و حماسه است. هنر شعری او، در همه حال، در این 
است که مضمامینی ژرف را در دل واژگانی ساده به 

 ودیعه نهاده، شعری سهل و ممتنع خلق نموده است.
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Abstract 
Along with political and social change in 

an era of constitutional thought and 

perception of contemporary poets and 

writers from around events changed and 

consequently, reflects changes in the 

literature in the past, the major change was 

found. Yadu'llah B. Kermanshah" the poet 

is able, truly the most - human subjects, a 

new community in the form of poetic 

images - ancient to offer. This article is to 

reflect on some of the political and social 

developments in the analysis of his poetry. 

seeking freedom, fighting injustice, social 

criticism, patriotism, according to labor 

issues, the main theme song of the B form. 

She had a special attention to national 

myths of ancient Persia. His poetry is 

often mixed with complaints from 

unhappy all the time and frustration and 

sometimes, especially in poetry in praise 

of the residents of domestic and homeland 

defense, with passion and epic. His poetic 

art, at all, in that Mzmamyny deep in the 

hearts of the simple words to put down a 

deposit, the concept is simple poem. 

 

Key Words: Bezad Kermanshahi, Poetry, 

Politics, Patriotism, Xenophobia. 
 

                                                      
1.Associated Professor of  Arabic Language at 

Razi University. 
 salimi1390@yahoo.com  
2. Ph.D Student of Arabic Language at Razi 

University.parvaneh.ali2@gmail.com   

3.
 
Ph.D Student of Arabic Language at Razi 

University. 
 

mailto:parvaneh.ali2@gmail.com


 4931، تابستان 44پیاپی  ،، سال سوم، شماره سوم«های ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش» 10

 

 مقدمه

ه به پیوند عمیق انسان و اجتماع، ناگزیر با توج

بشری و اجتماع  هاینوعی آمد و شد بین اندیشه

-های مختلف علوم رقم زده میانسانی در حوزه

توان برای شناخت اجتماع و سیر شود که می

های فردی و اجتماعی انسان بر تکوینی اندیشه

ندگان آن تکیه کرد. در این راستا شاعران و نویس

ل اجتماعی ئمتعهد آثار خود را پایبند به بیان مسا

ها و کنند تا نابسامانیدانند و تالش میمی

مشکالت جامعه را تحلیل و بررسی کنند و آنچه 

پندارند به زبان هنری بازگو را که نیاز جامعه می

کنند و از آنجا که همراه و همدرد با مردم 

ه باشند، کنند زبان حال جامعهستند، سعی می

یداهلل بهزاد کرمانشاهی نیز از جمله شاعران 

متعهدی است که در کنار سرودن اشعار عاشقانه 

و عاطفی از بیان واقعیات اجتماعی غافل نمانده 

ها و است، وی با درک انسانی خویش تباهی

کند و آن را با های جامعه را احساس میتلخی

سراید. پیش از زبان هنری برای مخاطب می

ردازش موضوع الزم است ذکر شود که پ

نگارندگان به هیچ پژوهشی که موضوع آن 

بازتاب تحوالت اجتماعی و فرهنگی در اشعار 

هایی اند، امّا پژوهشبهزاد باشد، دست پیدا نکرده

شده است که به نحوی با بهزاد و درون  ارائه

جمله:  های اجتماعی آثار او مرتبط است ازمایه

شعری ملتزم به »، 7481، گرمارودی موسوی

، فصلنامه تخصصی گوهران، شماره «بیداری

 سلیمی و احمدی،؛ 67 – 10صص  هفدهم،

های انسانی در شعر بهزاد دغدغه»، 7457

ای شعر وادب ، همایش منطقه«کرمانشاهی

 ؛کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

، «روانشناسی شعر بهزاد»، 7457 شریفیان،

ای شعر و ادب کرمانشاه، دانشگاه همایش منطقه

ضمن استفاده از  ،آزاد اسالمی کرمانشاه. بنابراین

های مذکور تالش های ارزشمند پژوهشیافته

شود در این جستار با تحلیل عوامل اجتماعی می

و فرهنگی آثار بهزاد، ضمن آشنا کردن مخاطب 

با زندگی بهزاد کرمانشاهی و شخصیت ادبی و 

های انسانی او، تصویری شهاجتماعی و اندی

های اجتماعی، فرهنگی و روشن از چالش

های ه شود. پرسشئسیاسی دوران زندگی او ارا

 از:  ندااساسی این نوشتار عبارت

ل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ئترین مسامهم    

منعکس شده در اشعار بهزاد چه بوده است؟ و 

های او به عنوان بیان سروده ۀسبک و شیو

های ای کارساز در تحلیل واقعیتیلهوس

 اجتماعی چگونه است؟

 

 پردازش موضوع

 او  زندگی بهزاد و شخصیّت اجتماعی و ادبی. 4

« حسین ایوانی»فرزند « یداهلل بهزاد کرمانشاهی»

( در کرمانشاه دیده به جهان 7403) به سال

گشود و پس از عمری فعالیت فرهنگی و 

منامی و به ( در عین گ7486) تدریس به سال

دور از هیاهو، آنچنان که خود خواهش کرده 

 بود، دیده از جهان فروبست:

 مــرگی ز همه خلق نهانـی خــواهــم

 بی مجلس وعظ و نوحه خوانی خواهم
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 در ظلمـــت این وادی حســرت بهزاد

 نـه خضـر و نـه آب زنـدگانـی خواهم

 (244 :7487 )بهزاد،

ی مانده از وی آثار زیادی به نظم بر جا

های گزیده است از جمله دفاتر شعری به نام

 سخن، سخنی دیگر، خرده سخن، سخن چهارم و

-اشعارش با عنوان ۀ... که تنها دو مجموعه از گزید

به چاپ و نشر  یادگار مهرو  گلی بیرنگهای 

که اشعار آن به  گلی بیرنگرسیده است. مجموعه 

 گلچین شده است، شامل« شفیعی کدکنی»انتخاب 

نیز  یادگار مهرقطعه شعر و همچنین مجموعه  726

های که در قالباست قطعه شعر  728 دربرگیرنده

 -به جز ترجیع بند و مسمط - مختلف شعری

اند، با نگاهی کلی به اشعار این دو سروده شده

گرای شاعران سنت ۀمجموعه باید بهزاد را در زمر

ی فارسی تلقی کرد که البته گاهی اوقات نیز دست

دوستان او که از  ۀهم در نوگرایی داشته است، حلق

امیری فیروزکوهی، فرخ خراسانی، محمد قهرمان و 

سایر دوستان خراسانیش آغاز و به نوگرایانی چون 

شود، گواه اخوان ثالث و شفیعی کدکنی وصل می

بر این ادعاست. سبک او در قصیده عمدتاً 

خراسانی و در غزل ترکیب خراسانی و عراقی 

است و زبان غزل او نه بسیار نو و نه بسیار کهنه 

زبان شعری  (10 :7481 )موسوی گرمارودی، است.

بهزاد در این دو مجموعه )گلی بیرنگ و یادگار 

های دیروز و امروز است ولی مهر( مرکب از واژه

های امروزی های دیروزی استفادهغالباً او از واژه

آورد، برای کند و تعابیر جدیدی به وجود میمی

که شاعر « بخت بی مدارا»نمونه توجه شود به غزل 

ای چون یادسبز، خلوت خیال، باد های تازهترکیب

 آفریند:فتنه، گرد کدورت، بخت بی مدارا و... می

 یادت همیشه سبز است در خلوت خیالم

 خوبم به خوبی تـو پرسی اگر ز حـالـم

 گـرم است محفل من از ذکـر نامت امــّا

 دی حـریفان کمتـر دهـد مـجـالـمدمسر

 سالـی گـذشت و آمد نوروز دیگر از راه

 مـن با فروغ رویت فارغ ز مـاه و سالـم

 دانـم کـه ره نــدارم بــر آسـتانت امّــا

 بخت بــی مــدارا مـن در پـی محالــم

 انگیـخت بـاد فتنـه گـرد کـدورت ارنـه

 مای زاللــمــن با نهــاد صــافـی آیینه

 (234:7487 )بهزاد،

مهدی اخوان ثالث، شاعر معاصر، در تبیین 

جایگاه ادبی بهزاد چنین به نقل مطلب پرداخته 

گرفتند و نقادان و نقدها را اگر عیاری می»است: 

که صیرفیان عصر، کارشان قاعده و قراری چنان

-نه قلّابی و قلّاشی و غلّ و غش -سزاوار است

لی و دغلبازی و اندازی و اندودگری و سحق ط

داشت یداهلل می -قلب سازی و ناسره پردازی

بهزاد امروز، جایش در صف مقدّم و طراز اوّل 

و حرمت و شهرت و قبول و رواج و عزّت 

 )موسوی گرمارودی،. «محبوبیّت و مقبولیت بود

 تأثیربهزاد، بیشتر اشعارش را تحت ( 65:7481

وقایع سیاسی و اجتماعی سروده است و همین 

ویای این مطلب است که وی نسبت به تحوالت گ

زمان خود بی تفاوت نبوده است، بنابراین بهزاد از 

 ۀتوان نام او در زمرجمله شاعرانی است که می

شاعران اجتماعی نقل کرد، شعر او شعری است؛ 
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که رسالت اجتماعی خویش را شناخته و در ادای 

ان این رسالت نیز موفّق بوده است زیرا شعر او بی

باشد که های یک شاعر اجتماعی میمشغولیدل

-این دل های انسانی و مردمی دارد ودغدغه

ای قوی و محکم است که ها به اندازهمشغولی

باعث شده است شعر وی فارغ از رنگ و بوی 

کند سرگذشت اقلیمی باشد و آنچه بیان می

او به  مردمی است که در میان آنها زیسته است،

تواند نامالیمات روزگار را ند نمیعنوان یک هنرم

ببیند و سکوت کند به همین خاطر با درک انسانی 

کند از خویش دردهای جامعه را احساس می

نماید اوضاع ناپسند اجتماعی و سیاسی انتقاد می

و در جهت تغییر اوضاع، برخالف ذوق و پسند 

 گوید: جامعه سخن می

 بـازگو هرچـه دل تنگ تو خواهــد بهزاد

 که نداند کس از این جمع، زبان من و تو

 (24:7481 )بهزاد،
 

 . بهزاد و مراحل تحول شعری او2-2

سیاسی در  -بدون شک هر گونه تغییر اجتماعی

گذارد و می تأثیریک جامعه بر ارکان گوناگون آن 

گذاری سبب ایجاد برخی مبانی جدید در تأثیراین 

ری شود. تغییر شرایط اجتماعی و برتجامعه می

بینی و ایدئولوژی موجب دگرگونی یک نوع جهان

های هنری در مضامین و به خصوص در سبک

این اساس، در  بر (771:7482 )راودراد،شود. می

شناسی آثار ادبی برای شناخت بهتر تحلیل جامعه

آن باید به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم 

در عصر شاعر و نویسنده توجه شود و روابط 

بین جامعه و موقعّیت اجتماعی او نیز  موجود

مورد تحلیل قرار گیرد، با توجه به اینکه بهزاد 

کرمانشاهی دو محیط سیاسی و اجتماعی متفاوت 

، محتوای آثار او . بنابرایناست را تجربه کرده

 این دو محیط قرار گرفته است: تأثیرتحت 

  

 اوّل ۀدور

عد از اوّل زندگی سیاسی و اجتماعی بهزاد ب ۀدور

شود و تا شروع می 7442مرداد  28کودتای 

کند، سرنگونی دولت انقالب اسالمی ادامه پیدا می

 تأثیرمصدق زندگی بسیاری از مردم ایران را تحت 

قرار داد که شاعران و نویسندگان ایران هم از این 

حیث مستثنی نبودند، این واقعه باعث شکسته 

در اشعار  لطیف بسیاری از آنها شد و ۀشدن روحی

شاعران این دوره نظیر اخوان ثالث، نیما یوشیج و... 

-مرگ ۀهایی از یأس و ناامیدی و روحینشانه

 خودش ۀشود. بهزاد که به گفتاندیشی مشاهده می

به جنبش ملّی شدن نفت و رهبر بزرگوار آن 

دلبستگی داشته و برای پیروزی آن به جان و دل 

با توجه به  (72: 7481 وهران،گ)کوشیده است. 

سیاسی کشور، بهزاد دیدگاهی به  ۀفضای بست

مداران شدت انتقادی نسبت به حکومت و سیاست

، «من ۀکلب» آنها داشته و در اشعارش به ویژه در

، «سرود اهریمن»، «غبار فتنه»، «ایتنها نشسته»

و... فضای « باد نوروزی»، «فریاد»، «کبوترها»

 کشد.یر میزای جامعه را به تصومسموم و رخوت

 

 مۀ دودور

پذیری بهزاد از تأثیربا ظهور انقالب اسالمی 

ای است که شرایط اجتماعی جدید به گونه
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ای از اجتماعیات را بیان کند ابعاد تازهتالش می

ی یأس و ناامیدی کند و تا اندازه ای از روحیه

در اشعار وی کاسته شود و بعدها با شروع جنگ 

ور از سوی دشمن تحمیلی و تهدید امنیت کش

خارجی و اقامت بهزاد در کرمانشاه که بارها 

مورد حمله موشکی و بمباران هوایی قرار گرفته 

جریانات  تأثیربود، باعث گردید، که بهزاد تحت 

روز قرارگرفته و به سرودن شعرهای وطنی، 

حماسی و حتی مذهبی بپردازد که بیشتر این 

، «ی وطنا»هایش مانند: درون مایه ها در سروده

، «سردار قادسی»، «من با توام»، «با فرزندان ایران»

و... به روشنی دیده می شود. در پایان « یادعلی»

های بهزاد، جای خود ها و یأساین دوره هیجان

دهد؛ این را به نوعی تفکّر عاطفی و زالل می

مطلب را با نگاه کلی به تاریخ سرایش اشعار 

سرودی بی » ،«شوق نهانی»، «بخت بی مدارا»

؛ به و... که بهزاد در پایان هر قطعه آورده« سخن

 توان پی برد.آسانی می

 

 . بازتاب حوادث سیاسی، اجتماعی در شعر او9

 خواهیاستبداد و آزادی مبارزه با الف(

با روی کار آمدن حکومت محمدرضا شاه 

مرداد، فضای استبداد و 28 پهلوی بعد از کودتای

رو، بهزاد به شد. از اینخفقان بر کشور حاکم 

توانست در برابر این عنوان یک شاعر متعهد نمی

وضعیت ساکت بماند و از طرفی، فضای بسته 

داد. گونه انتقادی را نمیهیچ ۀسیاسی کشور اجاز

بیانی او در شعرهای ضد استبدادی،  ۀلذا شیو

توصیفی است که در آن تا حدودی از  -روایی

کند، البتّه این امر ی استفاده میئنمادهای جز

شود که از صراحت زبانی آن کاسته باعث نمی

یکی از مصادیق بارز این « من ۀکلب»شود، شعر 

هایی از بهزاد در این شعر صحنه ست.مدعا

به  7430 مردم در سال ۀزندگی هولناک تود

کشد و مردم ایران را نسبت به تصویر می

از کند، در این شعر مراد وضعیت موجود آگاه می

کلبه، ایران است که به خاطر حکومت استبدادی، 

مانند گوری تنگ و تاریک است که در آن 

 مجالی برای زیستن وجود ندارد:

 ایـستدر دیــار شب مــرا کـاشـانه

 در و روزن چوگورتنگ و تاریک بی

 دیــده آنجــا ننگرد جـز روی غـم

 گـوش آنجـا نشنود بـانـگ ســرور

 جــال زیستــننیـسـتـش در وی مـ

 آرزو هـر چنـد بـاشـد سـخت جـان

 اموای مــن کــز نــاگـزیـری بـوده

 گـــورگـــاه آرزو را پــــاسبـــان

 ها شـد کـاندرین محنت سرایسـال

 بــی نصیـب از روشــنی و رامـشم

 امچشــم اهــریـمـن چــراغ کلبـه

 کــام دوزخ بســتـر آســایـشـــم

 (77:7481 )بهزاد، 

بهزاد بعد از آگاه ساختن جامعه از وضعیت 

نشیند و مردم را دعوت اسفبار کشور، آرام نمی

 کند:به مبارزه و قیام می

 گویـد که بیرون زین سـرایعقل می

 زنـدگـی را آب و رنگ دیگر است

 ایچــرخ را در شـب مـه تـابنـده

 هـم به روزش آفتــابـی انور است

 دم آزاده رانیــسـت آنــجـا مـــر
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 بـنــدهـا بــر پـا، نشان بـنـدگـی

 دسـت نـاپـاکـان نـیـامیزد بـه هم

 زهـر غـم را بـا شـراب زنـدگـی

 (72 )همان:

آنچه در پایان شعر، مخاطب به آن دست 

امیدی شاعر است، گویی وی  س و ناأیابد یمی

به نوعی پوچی رسیده و خود را تسلیم تاریخ و 

 دهد:طبیعت قرار می

 آیـد و لیـکپـنـد عـقلـم نیـک مـی

 چون کنم جون پای جهد خسته است

 سـر بـهــر دیـوار کوبیدن چه سود

 کـز همه سو در بـه رویم بسته است

 (74 )همان:

-، بهزاد با شناخت واقعیت«فریاد»در شعر 

های مسائل اجتماعی و سیاسی و درک 

های سران حکومتی، از ها و خیانتناهنجاری

 ۀطلبی مردم جامعست که ندای حقکسانی ا

 خود را سر داده است:

 رود بـر سـر ما هـر نـفسـی بــیـدادیمی

 کــو مــجالی که تـوانیـم زدن فـریــادی

 رفت دریـن خواب گرانداد را دیده نمی

 بــود فـریـادی اگـر در پـی هــر بیـدادی

 (53: 7487 )بهزاد، 

ی که در خفقان سیاس« باد نوروزی»شعر 

در قالب نیمایی سروده شده است،  7439 سال

اخوان ثالث است، این « قاصدک» یادآور شعر

نمای اوضاع تمام ۀتوان آیینشعر بهزاد را می

دانست که در  30 ۀسیاسی و اجتماعی ایران ده

ایران را به  ۀجامع ۀآن فضای منجمد و غمزد

ای که گرفتار تصویر کشیده شده است؛ جامعه

خاموش استبداد است و آمدن  زمستان سرد و

تواند از سرمای خفقان نوروز رستاخیز هم نمی

-بهار را نمی ۀآن بکاهد و شاعر هم در آن وعد

 تواند باور کند: 

 هــان و هــان ای بــاد نـــوروزی!

 گــوبـی سـرایــم تـرا؟در چــه مــی

 خـــواب ایـــن ویــرانـــه را

 گینخــوابــی هـمـه رؤیـای او غـم

-از چه رو با های و هوی خویشتن آشفته می

 داری؟

 بــا مـنــت ایـن شـوخ طبـعی چــیــست؟

 گویمگــفــتمـت صد بار و دیگر بـار می

 روزن خــامـوشکــانـــدر ایــن بــی

 هـیـچ دل را شـوق بـهــاران نـــیــست!

 (19:7481 )بهزاد،

در میان شعرهای « ایتنها نشسته» شعر

کتاب کم نظیر است و به علت تصویرهای مفصّل 

موفقی که به تناسب هر قسمت شعر دارد باید آن 

ترین شعر سیاسی کتاب بشماریم زیرا را موفق

-ترین و پر فراز و نشیبتوانسته است حساس

 .ترین برگ تاریخ معاصر ایران را به تصویر بکشد

خفقان سیاسی، دعوت به خیزش و قیام، کشته 

اسی و... مفاهیمی هستند که در شدن مبارزان سی

 این شعر به آن اشاره شده است:

 ایدست از طلب کشیده و از پـا نشسته

 ایجـا نشستهخیـز ای رفیـق راه که بـی

 ما را ز بس که تیر ستم در جگر نشست

 ایایم و تو بی ما نشستهدر خون نشسته
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 روندپیـر و جـوان طـایفه از دست مـی

 ای؟خــدا را نشسـتهای دستیـار قــوم، 

 بر بسته گوش و چشم از آفـاق این دیار

 ایبی هیچ جنب و جوش چو خارا نشسته

 (76-71 )همان: 

 گراییب( باستان

بهزاد کرمانشاهی به خاطر عشق و ارادتی که به 

فرهنگ و تمدّن ایرانی داشته است در بعضی از 

شعرهایش رویکردی به گذشته و سنت و فرهنگ 

دارد و در هر کجای شعرش مجالی نیاکان خود 

نماید، های ایرانی میای به سمبولپیدا کند اشاره

گیری توان نوعی جهتدلیل این کار او را نیز می

در برابر شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن 

زمان دانست، از جمله نمادهای باستانی که در 

 ند از:  اشعر بهزاد به کار رفته است عبارت

که نامش به صورت « انگره مینو»اهریمن: 

اهریمن در فارسی میانه آمده است، رهبر گروه 

دیوان است، هدف او ویران کردن جهان و نابود 

در پایان جهان  کردن آفرینش اهورا مزداست و

مراد  (7، 793ج: 7436، )رضی خورد.شکست می

از اهریمن در اشعار بهزاد حاکمان ظالم و 

ه درصدد نابود های استکباری است کقدرت

 کردن جامعه و مردم هستند:

 ها شد کاندرین محنت سرایسـال

 بی نصـیـب از روشنی و رامـشم

 امچشـم اهـریمن چـراغ کـلبـه

 کـام دوزخ بـسـتـر آسـایـشـم

 (77:7481 )بهزاد، 

در بیت زیر مراد از اهریمن، آمریکاست که 

 فریبد تا به ایران حمله کند:صدام را می

 و غافل که از شیطان بـزرگست خرّم شد

 آن نـقش نگارین که نمودنـد به خوابش

 خوانددر گـوش وی اهریمن افسانه مسی

 تا بـرد بدر عاقبت از راه صـوابـش

 (734:7487 )بهزاد،

اهورامزدا: در دین زردشت، خداوند آسمان 

. و زمین است و منبع تقدس، خیر و راستی است

یرانیان آزاده را به بهزاد نژاد ا (799:7436 )رضی،

 کند: اهورامزدا منتسب می

 نیـاکـان پـاکــت اهــورائینـد

 گـر کیـش یکتــائیـندستـایش

 زانـروی نـام آورند« آزاده»بـه 

 گـرندکـه آزادگـی را ستایـش

 (758 )همان: 

 را بـهـر کیــش و آییـناهورایـیان 

 زخرد و کالن سر به سر دوست دارم

 (793 )همان: 

اب: یکی دیگر از باورهای ایرانیان شر

باستان که همواره با نوعی تقدس همراه بوده 

نوشی است. این شراب است؛ شراب و شراب

بار حاکم بر جامعه برای گریز از شرایط اسف

بوده است که توسط حکومت پهلوی ایجاد شده 

های بود و اعتراض به وجود برخی ناهنجاری

 باشد:اخالقی در جامعه می
 

 ای نماندخانهیگر به کوی عشق طربد

 ای نماندخم درشکست و ساغر و پیمانه

 عزّت گـرفت جای ۀتـا شحنه بر اریک

 مستـانه نمـانـد ۀکـس را مجـال نعـر

 (44:7487 )بهزاد،
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 من و در پای خُم دُردی کشیدن با قدح نوشان

 که بیزارم به جان از صحبت این خرقه بر دوشان

 ریاکاری طمع داریطینتـان ترک ز روبه

 نبدد صورت ایـن معنی مگر در خواب خرگوشان

 (775:7481 )بهزاد،

 

 گراییاسطوره ج(

وضعیت نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران قبل از 

انقالب اسالمی و بحران روحی شاعر به خاطر 

سقوط دولت مصدق، باعث شد که بهزاد گاهی 

های خود را در ساختار اسطوره اوقات اندیشه

های بیان کند. هدف بهزاد از این امر تغییر واقعیت

موجود و همچنین کاهش دردهای اجتماعی آن 

اوضاع سیاسی و  ۀزمان بوده است، وی با مشاهد

خفقان موجود به دنبال خیزش سیاسی و 

اجتماعی برای دگرگونی وضعیت حاکم بر جامعه 

در شعر  ها رابود. مخاطب اوج کاربرد اسطوره

سروده است،  7436 که به سال« سوگ تختی»

کند. بهزاد، مرگ مشکوک تختی را مشاهده می

ها و نمادهایی کارگیری اسطورهای برای بهبهانه

داند تا در چون سهراب، تهمتن، تهمینه و... می

برابر اوضاع نابسامان اجتماعی به اعتراض بپردازد 

ها تالش دارد که پذیری از این اسطورهو با الهام

 دیدی بر زندگی مردم حاکم کند: فضای ج

 تاب مرددریغـا که مهـر جهـان

 و زان در تـن زندگی تاب مرد

 پهلوان مرد و بی او جهانجهان

 خزانیست کش باغ شاداب مرد

 دگـر بـاره تهمینـه سهراب زاد

 دریغـا دگـر بـاره سهراب مرد

 تهمتـن ز رخـش تکـاور فتـاد

 جهـان شد به کام بد اختر شغاد

 ری ای بـال دیـده مام وطن                    بگـ

 کـه بهـر تـو پـور دالور نماند 

 تـرا دستگیـر و تـرا یــارمنـد

 بالیت چـو تـازد بسر، برنماند

 بــدا روزگــارا کــه روبـــاه را

 بپـرورد و بـا شیــر یـاور نماند

 بــدا سرزمینا کـه جـز کـام گور                      

 تر نماندمـرد را جای خوش درو

 (17:7487 )بهزاد،

از « نام کودکی»بهزاد هنگامی که در شعر 

گوید، باز هم برای محیط نابسامان خانه سخن می

های فرار از آن محیط سخت، گریزی به داستان

آشنایی و  ۀدهندزند که نشاناساطیری ایران می

 پیوند استوار او با فرهنگ این سرزمین است:

 گــویم در جمع یـاران، قصّـهآن من

 از حـدیــث رستــم و اسفنـدیـــار

 یـا ز رزم طــوس نــوذر بــا فـرود      

 بــر ستیغ کــوه و در گـرد حصــار

 سخن     داستان دلچسب و راوی خوش

 مستمع را سوی من چشمست و گوش

 قصّـۀ مـهـرش کـنـــد آرام و رام 

 روشداستـان جنـگــش آرد در خـــ

 (725 )همان:

 ل کارگریئبیان مسا د(

های مشروطه، ادبیات همزمان با نخستین سال

کارگری در قلمرو شعر فارسی رواج یافت. 
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لذا با توجه به زندگی ( 41:7480 کدکنی،)شفیعی

کردن بهزاد در میان مردم محروم و طبیعت 

ل کارگری و ئخشن کرمانشاه، توجه به مسا

های شعری از درونمایهها یکی شرایط زندگی آ

بیانی « دست کارگر» داد، شعراو را تشکیل می

 ساده از وصف این قشر از جامعه است: 

 ایـن دســت درشـت پیـنـه بسـته

 کوشش است و کار است ۀپرورد

 خـونی که بـه گردش است در وی

 خـون شـرف اسـت و افتخـار است

 مـنّــت نبــرد ز هـیــچ بــاز

 ار پیـنه دار استدستــی که ز کــ

 مفـت در گـریــز است ۀاز لقمـ

 وز مــال حـرام بــر کنــار است

 (706 )همان:

این شعر بیانگر نگرش و بهزاد در مورد 

قشر کارگر با شعر شاعرانی همانند الهوتی 

متفاوت است و در آن به دور از هرگونه تبلیغاتی 

پردازد و به ستایش از این قشر زحمتکش می

 آورد. مصایب آنها به میان نمیسخنی از 

 

 بیگانه ستیزی هـ(

عراق به ایران و شروع جنگ تحمیلی  ۀبعد از حمل

ادب و هنر به وجود آمد.  ۀتحولی بنیادین در عرص

 ۀپس با توجه به این سخن که محتوای شعر، رابط

انسان زنده و یا شاعر با جهان، طبیعت، قوم، قبیله 

درون  (725:7480 )براهنی، و اجتماع خود است.

ای در این دوران رواج پیدا های شعری تازهمایه

ای به دفاع کرد، زیرا هنگامی که یک ملّت یا جامعه

خیزند شاعران آنها از در برابر تجاوز بیگانگان برمی

گیرند که موضوع هایی بهره میها و نوشتهسروده

ستیزی و مبارزه در برابر دشمن اصلی آن بیگانه

-آن نشان دادن افق روشن پیروزی می است و پیام

 ۀآورد تالش، وحدت، همدلی و مبارزباشد که ره

مبارزه با دشمن خارجی و  ۀمستمر است. اندیش

)جنگ تحمیلی(  دفاع از میهن در این برهه از زمان

های اصلی شاعر متعهد ایرانی، بهزاد یکی از دغدغه

سردار »کرمانشاهی است و این افکار در شعر 

که به مناسبت فتح خرمشهر سروده است،  «قادسی

به خوبی نمایان است وی در این شعر صدام و 

کند گیرد و اشاره میحامیانش را به باد تمسخر می

های استکباری توانایی رغم پشتیبانی قدرتبهکه 

ای از خاک ایران را تصرّف کند آن را ندارد که ذرهّ

ن ـر ایـان دلیـود مردمـم وجـل آن هـو دلی

 سرزمین است:

 گنجشک عقـابش ۀایران نشود طعم

 صدام به خود خندد و بغـداد خرابش

 روزی سخنی گفت اگر از سر دعوی

 دیدی که گرفت از دهن توپ جوابش

 در خـواب مگر دید که ایـران کهن را

 دربست سپردنـد حریفـان بـه جنـابش

 ایـرانــی آزاده بــا خصــم درآویخت

 از مـام و زبابش کاموخته بود ایـن هنر

 کرد از وطن خویش دفاعی که بشایست

 چون شیر ز نیزارش و چون ببر ز غابش 

 (732:7487 )بهزاد،

« دشمن» وی همچنین در قطعه شعری به نام

دهد که به با لحنی حماسی به دشمن هشدار می

ای که نسبت به او دارد تواند از کینهوجه نمیهیچ

         در امان بماند:              
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 گر خاک کند ز روی و آهن دشمن

 مـا نمـاند ایمن دشمـن ۀاز کینـ

 ایمما را که به راه دوست سر باخته

 بیم از چه دهد به سر بریدن دشمن

 (772:7481 )بهزاد،

 

 وطن دوستی و(

ۀ شور و عشق به وطن ریشه در تاریخ و گذشت

ادبیات  ۀت ایران دارد که تصویر آن در آیینمل

وطن  ۀ، حجم زیاد اشعاری که دربارمتجلی است

این موضوع است،  ۀسروده شده است تأییدکنند

بهزاد کرمانشاهی نیز از جمله شاعرانی است که 

ترین دوستی پررنگعشق به وطن و روح ایران

جایگاه را در میان اشعارش به خود اختصاص داده 

دوستی بیشتر در جنگ است و نمود این وطن

است، وی هنگامی  لموستحمیلی برای مخاطب م

گوید لحنی حماسی که که از ایران زمین سخن می

گیرد که حاکی از شور و نشاط است به خود می

عشق فراوان او به ایران زمین  ۀدهنداین امر نشان

با »، «ای وطن»، «توام من با»، «خاک ما» است،

و... شعرهایی هستند که « زادبوم»، «فرزندان ایران

ن بهزاد نسبت به میهنش مشاهده در آن عشق سوزا

یکی از زیباترین « من با توام»شود، شعر می

شعرهای بهزاد در مورد وطن است که در تمام 

 زند:های آن روح ایران دوستی موج میواژه

 
 در میان آتش و خون، ای وطن من با توام 

 ور بباید گفت ترک جان و تن، من با توام

 حـزن  گـر نگارستان شوقی ور خزانستان

 آید ز من، من با تواممصلحت جویی نمی

 مـرگ هم پیوند مارا نگسلد از هم، که باز

 در دل گـور و در آغوش کفن، من با توام

 تـرک مـادر کـی تواند گفت فرزند شریف

 ای گـرامی مادر من، ای وطن، مـن با توام

 (777:7481 )بهزاد،

عشق به وطن باعث شده است که بهزاد 

فردوسی قطعه شعری به  شاهنامهحتی در شأن 

به نظم درآورد زیرا در چشم « باستانی سرود»نام 

بینای بهزاد ستودن شاهنامه، ستایش از میهن 

 )موسوی گیالنی، است، ستایش از مادر است.

19:7481:) 

 اال ای مهین دخت ایـران زمیــن 

 گـر دانـش و داد و دیــنستــایش

 د تـرا زیبـد ایـن باستـانی سـرو

 کش اندرز و پند است درتار وپـود

 تـرا ره نمـایـد ســوی مهتـری

 بـیــامـوزدت راه  دانـشـوری

 (751:7487 )بهزاد،

 تعهد دینی ز( 

با ظهور انقالب اسالمی و تغییر شرایط اجتماعی 

ایران، بخشی از اندیشه و افکار  ۀو سیاسی جامع

ای که شود، به گونهبهزاد نیز دچار تحول می

توان در کاس این تحوالت فکری را میانع

های مذهبی آفرینی و مدح شخصیتمضمون

مشاهده نمود، البته این بدان معنا نیست که وی 

گونه تعهد دینی و مذهبی پیش از انقالب هیچ

نداشته است، بلکه شرایط برای بیان این افکار و 

ها با توجه به حاکم شدن فضای ارزشی و اندیشه

، «فاطمه ام ابیها»، «یاد علی»د. اسالمی مهیّا ش

شعرهایی « والیت علی»، «یا علی»، «هاخراسانی»
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هستند که بهزاد در آن ارادت خالص و به دور از 

ریای خود را به ائمه و معصومین بیان کرده 

است. در این اشعار، رنگ قیام، اندوه، ظلم 

ستیزی و نیازمندی که از خصایص شعر شیعه 

 به خوبی مشهود است:  (10:7482 )رجایی، است.

 آن کفر ستیـز قـهرمان کیست؟ علی

 عدل و امان کیست؟ علی ۀوان شیفت

 ای زمـانـهبیـدادگری ۀدر عـرصـ

 ترین مـرد جهان کیست؟ علیمظلوم

 (56:7481)بهزاد،

 انتقادات اجتماعی( ح

نازک و حساس بهزاد تاب تحمّل  ۀروحی

همین های اخالقی جامعه را نداشت به ناهنجاری

به صورت مستقیم و به دور از هرگونه  سبب

های ناپسند رایج در کاری در برابر اخالقمحافظه

گشود، یکی جامعه در هر زمانی لب به اعتراض می

های اجتماعی که موجب آزرده خاطر از ناهنجاری

شدن بهزاد شده بود ریا و تظاهر به نیکی بود که 

، «رد غمدُ»مخاطب، واکنش به این موضوع را در 

و... « رنگ ریا»، «زندگی چیست»، «سر بی کاله»

شعر زندگی چیست  کند. بهزاد درمشاهده می

عالوه بر تظاهر و ریا، سایر رفتارهای ناپسند 

 گیرد: را نیز به باد انتقاد می 7434 سال ۀجامع

 بایدام، خسته، چند میخسته

 پنـجه در پنجۀ قضا کردن

 نــادرستان و نابکاران را

 خـطا مدحت و ثنـا کردن به

 دزد را پــاسبــان لقـب دادن

 هیـز را پـارســا نــام کـردن

 با حریفان که همچو من دغلند

 رنــگ آمیــختن ریـا کـردن

 از درون جملـه تیـرگی بودن

 وز بــرون دعوی صفا کردن

 زندگی چیست؟ نـاروا کاری

 چنـــد ازیــن نــاروا کــردن

 (68:7481 )بهزاد،

 

 تمجید از شهیدان و مجاهدان دفاع از میهن( ط

-موضوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس باب تازه

ای در ادب انقالب اسالمی گشود و همین امر 

منجر به سرودن اشعاری با عنوان شعر جنگ 

-ترین و با ارزشلذا مهم (279:7482 )ندیم، شد.

ترین نماد در ادبیات دفاع مقدس برای بیان 

ت، شهید است، بهزاد پایداری و مقاوم

با اشاره به ایثار و « خاک ما»کرمانشاهی در شعر 

های خواهد به نسلهای رزمندگان، میشجاعت

آینده بفهماند که آنها چگونه در برابر هجوم 

دشمن برای حفظ خاک میهن از جان و مال 

مقاومت و  ۀخود، مایه گذاشتند و همچنین روحی

 دارد: لحشوری را در مخاطب نگهس

 اندای بسا خاکا کـه با خون آبیـاری کرده

 اندخاک ما را تا ز خصمان پاسـداری کرده

 تر از آن روید ز خاک این دیارالله رنگیـن

 اندکش بخون خویـش، یاران آبیـاری کرده

 جان ز کف بگذاشتند و سرفرازی یافتند

 اندتا نگوید خصم کاینان خوبه خواری کرده

 (783:7487 )بهزاد، 

 واطف انسانی در شعر بهزادع ی(

شخصی شاعر « من»تعدادی از شعرهای بهزاد به 

های زندگی خصوصی او تعلق دارد در و لحظه
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های حسی و عاطفی او گونه شعرها تجربهاین

مجال تجلّی بیشتری یافته و همین امر به شعر او 

تازگی و حالت خاص داده است. وی با بیان 

سخت و  هایل عاطفی و گزارش لحظهئمسا

آور زندگی خود قدرتی قابل توجه حاصل مالل

بهزاد محیط « نام کودکی» است؛ در شعر کرده

است که مادر و  خانه را به زندانی تشبیه کرده

خود او بندیان آن هستند و هر دم توسط اهریمن 

 رسد:)پدرش( به آنها گزندی می کژدم

 آن منم از خـانه بیرون تــاخته

 ـراه مدرسـهبـامــدادان رو بـ

 از بالی خـانه تـا گـردم رهـا

 گـریـزم در پنـاه مدرسـهمـی

 ایممـادر و مــن بندیان خـانه

 آن سرای شوم پـی زنـدان ما

 هر دم از اهریمنی کژدم سرشت

 رسد بر جان مانیش دردی می

 آن منم در جـامـه خـاکسـتری

 خرمنی از موی مشکین بر سرم

 خولاوستـادم تــا دهــد اذن د

 لـرز لـرزان ایستـاده بـــر درم

 (726)همان:  

نباید فراموش کرد در پشت این بیان ساده و 

له ژرفی حاکم است و آن خستگی ئکودکانه مس

یک کودک از محیط نابسامان و شرایط ناگوار 

خانه است که بهزاد توانسته است به این برخورد 

مستقیم با حوادث زندگی رنگ و بوی  ساده و

 ه بدهد.شاعران

 

 گیرینتیجهبحث و 

سرایش اشعار بهزاد به  ۀقابل توجّه در شیو ۀنکت

عنوان یک شاعر اجتماعی متعهد، بازشناسی و 

های سیاسی و اجتماعی همراه بازآفرینی موقعیّت

هایی متناسب با آن با کاربرد نمادها و نشانه

به این ترتیب که شاعر توانسته  ستهاموقعّیت

ل اجتماعی ئبیان مسا ۀه از عهداست به طور شایست

 نمایی برآید. و سیاسی روز با جنبه حقیقت

با توجّه به تاریخ سرودن اشعار بهزاد که در 

پایان هر قطعه شعر ذکر شده است، مخاطب به 

هایی از فضای اجتماعی و تواند نشانهراحتی می

 سیاسی حاکم بر آن دوره را دریابد.

نسبت به در آثار بهزاد دو جریان عمده 

آید، سایر موضوعات شعری بیشتر به چشم می

شرایط خاص سیاسی و  ۀکه هر دو موضوع، زاد

 اجتماعی بوده است:

اشعار سیاسی که بر ضد استبداد  (الف

 پهلوی سروده است. 

میهنی که در زمان جنگ  -اشعار ملی (ب

 تحمیلی در وصف ایران گفته است.

های لحن و سبک بیان بهزاد بنا به موقعیّت

اجتماعی و سیاسی متفاوت است وی زمانی که 

های جامعه سخن از استبداد، خفقان و ناهنجاری

آلود دارد، امّا زمانی گوید، زبانی تلخ و یأسمی

سراید، شور و نشاط که در مورد ایران می

شود. در بیان او مشاهده می مضاعفی در لحن و

 های بهزاد جایها و یأساواخر عمر او، هیجان

 دهد.خود را به تفکرات عاطفی و زالل می
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