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کارونقش آن درآفرينش شعر
بخش پنجم
ايران ،افغانستان وجنبش ھای کار گری:
جنبش ھای کارگری درايران به اندکی پيش ازمشروطيت ميرسد .گرچه
،خواستھاومطالبات کارگری درايران پيش ازمشروطيت ھم سابقه دارد،
اماخصوصــيات وويژگی ھای آ ن ازنظـــــرشکل  ،شيوه فعــاليت،تأثيرپذيری
وتأثيرگذاری اين مبارزات درمقايسه با زمان بعد فرق کلی دارد.گنجينه ھا وديدگاه
ھای سوسياليستی وکارگری برای اولين باردرتاريخ ايران توسط نويسندگان ايرانی
که در سال ھای  1259تا 1275خورشيدی ) (1880-1896ميالدی در خارج
از مرزھای ايران برای نشريه ھای بيرون مرزی قلم ميزدند ،معرفی شدند  .پس
ازسرنگونی حکومت مترقی واصالح طلب مرزا حسين خان مشيرالدوله در
سراسرکشور،بار ديگردرسال 1259موج سرکوب وسانسورحاکم گرديدودر دوره
 16ساله استبداد ناصری تعدادی از اصالح طلبان وآزاديخواھان که به ناچار
ايران را ترک کرده بودند ،در خارج از مرزھای "ايران استبدادزده"پديده نوپای
مطبوعات ضد استبدادی ناصری را در تبعيد پايه گذاری کردند .در اين دوره
روشنفکران وروزنامه نگاران ايرانی در خارخ از کشور با آسودگی ودور از
دخالت ھای سر کوب گرانه "اداره انطباعات مبارکه "وسانسور چيان " ،قلم را در
جھت منافع ملی بکار گرفتند"وتوانستند بذر انديشه ھای سوسيال  -دموکراسی
وسوسياليستی را برعرصه ادبيات سياسی ايران بپاشند ومردم ايران را با مفاھيم
انديشه ھای مترقی آشناسازند .روزنامه اختر يکی از نشريه ھای معتبر آن زمان
بود که توسط روزنامه نگاران ايرانی در خارج از کشورانتشارمی يافت.اين
نشريه خدمات ارزندۀ درمعرفی وترويج سوسياليزم ووقايع مربوط به قيام تاريخی
کمون پاريس وعمرھفتادودوروزه آن انجام داد ".روزنامه اختر" به مديريت
محمـــد طاھـــرتــبريزی دراســـتانبول انتشارمی يافت که باتشويق نويسندگانی

چون مرزانجـف عليخان خويی،ميرزاآقاخان کرمانی،شيخ احمد روحی
،مرزامھـــدی خان تبريزی )ناشــــر روزنامه ی"حکمت"در قاھـــره(ومرزامحمد
خان کاشــانی )ناشرروزنامه"ثريا"و"پرورش"درقاھره(توانست نشريه ی
"اختر"رابه يکی ازمھمترين منابع ترويج وگسترش انديشه ھای
آزاديخواھی،برابری طلبی وسوسياليستی تبديل سازد .برخی از نويسندگان
وروزنامه نگاران" اختر "ھمچون مرزاآقاخان کرمانی به طور مستقيم از انديشه
ھای آموزگاران انقالبی ودانشمندان علوم اجتماعی نيز متأثر بوده واين امر در
نوشته ھای اوکه بطورمستمر درروزنامه" اختر "چاپ ميشد،متبلور
است.مرزاآقاخان کرمانی که با پيگيری مداوم عليه استبداد ناصری قلم ميزد ،به
مرام وجھان بينی سوسياليزم ،انار شيزم ونھيليزم استناد وآن ھارابه خاطر
"مساوات"طلبی تقديس ميکرد او مينويسد که":مسأله مقدسه مساوات "مد نظر
سوسياليزم است وسوسياليست ھا "اولين وظيفه انسانيت را ھمين ميدانند".مرزا
آقاخان در نوشته ھايش تأکيد ميکند که سوسياليست ھا خواھان "مساوات در ثروت
ھستند"ومعتقداند که ھمه انسان ھابايد "در امتيازات ملی "مساوی باشند"ومالکيت
بايد لغو گردد،زيرا به نظر او "زمين تصاحب بر دار نيست ،بايد بين مردم مشاع
باشد ".اودر نوشته ھای خويش تأکيد ميکند که امالک واراضی را "جمعی بی
استحقاق ربوده اند"واز "دزدی وتقلب صاحب دولت وثروت شده اند "،در حاليکه
کارگران معدن "در سوراخ ھای مثل گور ھمچون موش کور ،زحمت ميکشند".به
عقيده مرزا آقاخان کرمانی ،سوسياليست ھا،انارشيست ھا و نھيليست ھا"با انگيزه
ای وصف ناپذير وپر شور در برانداختن ريشه ای فقر وفالکتی ھستند که به اثر
شناعت وستمگری بی انصافان عالم پيدا شده است".اينان جملگی
ميکوشندتا"مساوات ومواسات رادر گيتی اجرانمايند .44بايد توجه کرد که سخنان
ونوشته ھای ميزاآقاخان کرمانی تحت تأثير جو حاکم در اواخر قرن نزدھم ميالدی
کشورھای اروپای اتالنتيک وروسيه بود  .جوی که جنبش ھای انار شيستی
ونھيليستی از نيروھای قابل مالحظه ای بر خوردار بودندوھنوز جايگاه خودرا در
آن جوامع به انديشه ھای منسجم سوسياليستی بويژه مارکسيزم که پايه فلسفی
واجتماعی آن استوار بود  ،نداده بود  .تا آنجا که پژوھش ھای مؤرخين تاريخ
سوسيال  -دموکراسی وسوسياليزم در ايران نشان ميدھد ،قديمی ترين سند
مشخص در باره مقوله سوسياليزم مربوط به مقاله ای است که در روزنامه" ايران
"با مديريت وسردبيری محمد حسن خان صنيع الدوله،چاپ تھران شماره ی 412
به تاريخ 18اسفند1258خورشيدی )8مارس 1880ميالدی(به نقل از روزنامه"

اختر "چاپ استانبول انتشار يافته است  .چون اين سند از نظر تاريخ انتشار
انديشه ھای سوسياليستی در ايران اھميتی خاصی دارد،به چند نکته در باره آغاز
رواج افکار سوسياليستی در کشور ايران می پردازيم .بايد خاطر نشان ساخت که
اين مقاله مستند تحت تأثير بزرگ ترين واقعه ی آن زمان يعنی قيام کمون پاريس
بزرگترين جنبش کار گری قرن نزدھم ،در نھمين سالگرد آن برشته تحرير درآمده
است.اين مقاله که بخاطر رعايت مسائل امنيتی دوران استبدادناصری بدون نام
مؤلف درج گرديده است .اما بر رسی سبک نگارش ،استفاده از واژه ھاوبرخورد
نظری نويسنده به وقايع مربوط به قيام کمون پاريس وتوجه او به سرانجام نا فر
جام قيام وجھان بينی فعالين ورھبران اين قيام نشان ميدھد که اين مقاله توسط مير
زاآقاخان نگاشته شده است.تعمق در انديشه ھای ميرزاآقاخان کرمانی وبر رسی
جھان بينی او بويژه در امر برابری طلبی ومقوله ھای چون "مساوات
ومواسات"وتر ويج آن در ايران گمان مارا در اينکه نويسنده مقاله مستند در
روزنامه "اختر"ھمان ميرزاآقاخان کرمانی است به يقين تبديل ميسازد .45سخن
از سوسياليزم ومفھوم آن در کشورھای خاور ميانه از جمله کشور ايران پس از
نيمه اول قرن نزدھم رواج داشته ودرآثار نويسندگان ومتفکران آن دوران انعکاس
يافته است؛ بطور مثال :بررسی نوشته ھای حاج مالھادی سبزواری 46
ومرزاابوالحسن جلوه نشان ميدھد که نمونه ھای شبيه به انديشه سوسياليزم تخيلی
در جھان بينی ايده آليستی آنان وجود داشته است .اعتقاد سبزواری درباره مالکيت
خصوصی که آنرا" امری اعتباری واضافی ميدانست "در نيمه اول قرن نزدھم در
ميان نخبگان جامعه شھرت داشت .تمايل ھواخواھانه ی ميرزا ابوالحسن جلوه به
جنبش بابيه در دھه ھای 1850و1860ميالدی که در بعضی عرصه ھا دارای
انديشه اشتراکی وبرابری طلب بود ،نيز ثبت شده است .ابوالحسن جلوه در سالھای
پر طالطم 1269تا1270خورشيدی )1890-1891ميالدی(از جنبش" تحريم
تنباکو"که در واقع نخستين خيزش ضد استعماری درايران بود  ،حمايت جدی کرد
وانديشه ھای برابری طلبانه وروش سياسی خودرا ترويج داد،اما اين نوع انديشه
ھای پراگنده وايده آليستی نسبت به بافت واوضاع اقتصادی واجتماعی ايران آن
زمان که استبداد پادشاھی حاکميت مطلق داشت به عنوان يک جريان فکری ،روند
رشد طبيعی خودراطی کند وبه زايش وگسترش يک جھان بينی منسجم اجتماعی
وسياسی تبديل گردد،اين امر در مورد نويسندگان وروزنامه نگارھای الئيک
وغير مذھبی که درآن زمان برای نشريه ھـــــای "اخــــتر""،ثريا""،حکمت"
و"پرورش"در خارج از مرزھـــــای ايران قلم ميزدند،نيز صدق

ميکند.عبدالصمدکامبخش نفوذ افکار سوسيال دموکراسی درايران وچگونگی
سازمانھای اوليه آنھارا مصادف با آغازسده بيست ميالدی ونخستين پايه گذاران
آن را ايرانيانی ميداند که در ماوراءالنھرقفقازدرکنار سوسيال دموکراتھای روس
مبارزه ميکردندوتجربه می اندوختند.اينھا افرادی بودندکه برای کارھای فصلی
وموسمی يا نسبتا ً دراز مدت به ماوراء قفقازوآسيای ميانه وبيش از ھمه برای کار
در صنايع نفت به باکو رفت وآمد ميکردند .اين عناصر ھمان کشاورزان وکسبه
کاران شھری بودند که در نتيجه رقابت خارجی  ،برای تالش معاش آواره شده
وبخش اعظم آنھابه مراکز صنعتی روسيه تزاری وخاصه معادن نفت باکو روی
آورده بودند.47اين کار گران که در آستانه انقالب مشروطيت ،در نتيجه اعتصاب
ھای عظيم در بنگاه ھای صنعتی نفت بيکار شده واز قفقاز به ايران باز ميگشتند،
از سوی فعالين انديشه ھای سوسيال دموکراسی به ترويج انديشه ھای خود ميان
کارگران ايران تشويق می شده اند...:پس از آمدن به ميھن تان مردم برھنه،
گرسنه وستمکش نظير خودتان را گردآوريدوبه آنھا مژده دھيد که طبقه کارگر
روسيه بپا خاسته است.به ھمشھری ھای کارگر بگوئيد...که اگر راه رفقای
اينجارا پيش گيرندوبخواھند از نوع استبداد رھائی يابـــند ،اگر خواســـــته باشند
حقوق انســــانی خودرابه کف آورندونفسی به آزادبکشند ،آنگاه رفقای روسيه
پرچم خودرا به يادگاربه آنھا خواھند سپرد48 ...اما در مجموع گــــويا آنچنان
که"آدميت"نوشـــته تاپيش از انقالب 1905روسيه،آگاھی ھای مقطعی وجسته
گريخته ای دراين مورد،داللت دارند براينـــکه انديشـــه دموکراسی اجتــــماعی از
اروپاوروســـيه ھردو به ايران راه يافت .49با اينکه به سھم کارگران در انقالب
مشروطه اشاره نشده است و "م.پاولويچ"در 1926تصريح کرده است که":در
ايران در} آغاز جنبش مشروطه{تعداد کارگر بمنزلۀ صفر است ".50اما مقوالت
مر بوط به کار وحقوق کار گر در رساالت ونشريات سالھای نزديک به جنبش
مشروطه خواھی کما بيش ديده ميشودودر محتوای ھمه انديشه ھای که از مرز ھا
واردايران ميشده است،مستتر است،چراکه پايه تفکر دموکراسی اجتماعی نشأت
گرفته از اصالت جمع  ،تأمين عدالت اجتماعی  ،از ميان برداشتن نابرابری ھای
اجتماعی  ،تضمين مساوات اقتصادی وباالخره اجتماعی ساختن قدرت اقتصادی
وسياسی  51بودکه ساختار ايدئولوژی مشروطيت واصل واساس آرمان ملی را
تشکيل ميداد وبنابر اين بطور منطقی ميتوان گفت که مسا ئل کارگری جزوی از
انبوه مسائل وخواست ھای اجتماعی بود که از سوی فعالين نھضت ھای مربوطه
به حقوق انسانی طلب ميشدونھضت مشروطه در ايران ھم از آنھا متأثر

بود.52برای اينکه با خواستھای اجتماعی بطور اعم ومطالبات کار گری بطور
اخص وانعکاس طبيعی آن ھا در ادبيات کار گری آشنا شويم  ،ضرورت دارد
گزارش کوتاھيرا از باز تاب ھای تالش ھای که در سطح جھانی در زمينه مسائل
وروابط کار انجام ميگرفت  ،به خاطر آوريم.در قرن نزدھم ماليم ترين قضاوت
ھايی که پيرامون روابط کار ،کارگر وکار فرما  ،در گزارشھای رسمی ميشد،
اين بود که قانون ومقرراتی برای ايجاد روابط انسانی وبمنظور بھبود رفاه
اجتماعی  ،برای کار وجود نداشت .ھمه چيز بر اساس وميل اراده کار فرمايان
انجام ميگشت .شرايطی که موجب تقويت نيروی انسانی وبھبود زندگی ميگشت تا
المحاله از اشاعه فقر وتنگدستی جلوگيری نمايد  ،در دست نبود  ،روابط کار
فرما وکار گر بر مبنای "خودی – کردی "وزوروفشار قرارداشت.کار گران در
آنموقع در زمره تھيدستان ومستمندان محسوب ميشدند وبه ھيچوجه اصول اخالق
 ،انصاف وعدالت در باره آنھا رعايت نميگشت به حق شان تجاوز ميشدوحقوق
برای آنھا قايل نبودند.مروت وحق شناسی در کار نبود وھمه چيز بر اساس
خودخواھی وخود رايی انجام ميگرفت" .53شرح باال مقدمه ای است برای
معرفی سازمان بين المللی کار  ،در يک گذارش رسمی .انديشه ھای کار گری
ودفاع از منافع طبقه کارگر بطور منسجم توسط رھبران بزرگ پرولتاريا جھان :
مارکس ،انگلس  ،لينن  ،استالين ومائوتسه دون مدون ودر عمل پياده گرديد .در
سال" 1325علی اصغر حکمت"در نخستين کنگره نويسندگان ايران  ،در پنجمين
قسمت از تقسيمات موضوعی شعر معاصر به "اشعارسوسياليستی" يا " ادبيات
کارگری"اشاره داردوبه نظر او اين زمينه "...باب خاص است در ادبيات اين
عصر وگويندگان فارسی  ،يابه صرف قريحه طبيعی ويا با استفاده از منابع بين
المللی دراين باب سخن گفته اند".54وی در بيان کمی اين گونه اشعار  ،اضافه
ميکند که ...":البته اين گونه اشعار در ابتدای اين نيم قرن }تا سال
1325ھجری{کمتر ودراين اواخر ،بيشتر شعرای جوان دراين رشته سخن سروده
اند".55علی اصغر حکمت در معرفی پيشگامان اين نمونه شعر  ،که آثار شان
تاتاريخ مذکور ثبت شده ،از "...فرخی يزدی ،الھوتی کرمانشاھی ،ايرج ميرزا،
رعدی  ،امينی،پروين گنا بادی،فضل  fگرگانی،افراشته گيالنی ،علی اشرف
دبير ،صدارت يزدی ،مايل تويسرگانی ،ميرزاده عشقی ،کاظم رجوی
وديگران  "...نام می برد.56يحيی آرين پور ،ابوالقاسم الھوتی را" نخستن شاعر
فارسی زبان طبقه کارگر "معرفی کرده است .57دکتر شفيعی کدکنی در گذارش
چگونگی آغاز اين پديده ،در شعر فارسی معاصر می نويسد":از نخستين سالھای

ظھور فکر مشروطه خواھی ،ادبيات کارگری در قلمرو شعر ايران ظھور
يافت .در روزنامه ھای آن دوره ،جای جای،مزدک گرائی وادبيات بلشويکی را
ميــتوان به چشـــم ديد،از عشــــقی ،که درسال1335ھجــــری  -قمری ميــــگويد:
بر نيــکی راه مزدک آگــــاه ،منـم
وانکس که بود رھبر اين راه منـم
پيـــــغمبردين وآدميـــــــــت  ،اول
حقـــا که بود مزدک وآنـگاه  ،منم
واز عارف که در سال 1337ھجری  -قمری ميگويد:
عارف اگر کھـــــنه شد ترانه مزدک
نغمه ای از نو عالوه کن توبه طنبور
اما ادبيات کارگری با مزاج حکومت استبدادی جور نمی آمد وبنابرآن "نظام
رضاخانی  ،جلوآنرا گرفت...اين نوع ادبيات ھيچگاه در ايران رشد نکرد
ومھمترين مانع رشدآن مزاحمت ھای نظام رضاخانی بود که جلو رشد زمينه ھای
کارگری را می گرفت ودرادبيات آنھا ھيچگاه ،مسايل کارگری ،مطرح
نشد".58بعد ازشھريور 1320وفروپاشی حکومت استبدادی )نوع
رضاخانی(ھمپای رشد دم افزون نھضت ھا ونھادھای گوناگون سياسی ،جنبش
کارگری نيز به تشکلھای تدريجی ،اما سريع دست يافت .درمتن اين تشکل
ھا،مسائل کارگری ،ھمراه با خواستھای روز افزون کارگران ودھقانان ،موضوع
مھم برنامه ھای گروه ھای سياسی وشعارھای روز شدوچون ھنر وادبيات
وخاصه شعر  ،به عنوان سالح مھم مبارزه)از پيدايش انديشه مشروطه خواھی(
ھمچنان اھميت خودرا حفــظ کرده بود.لذا ادبيات کارگـــری در فاصــله شھريور
1320تاکودتای  28مرداد 1332تحرک وپويايی ويژه ای يافت.دراين دوران
پرتپش ،شعر از ميان فرم ھای ھنری ،ھمچنان پيشتاز بود ويکی از مؤثرترين
وپر استفاده ترين قالب ھا  ،برای بيان مسائل وخواسته ھا -خاصه نيازھای اساسی
"اھل کار به شمار ميرفت.تفاوت عمده ادبيات کارگری دراين دوره ،بادوره
مشروطيت وپيش از استبداد رضاخانی ،در اين است که در دوره بعدی ،مسائل
کارگری حاد ترومشخص تر وحرکتھای مربوط به آن سازمان يافته تر بود
وپشتوانه باصطالح تئوريک وسنديکاليزم داشت وانعکاس آن در ادبيات بويژه در
شعر – از اين حالت متأثر بود.نکته قابل اھميت اينست که جنبه ھای ھنری آثار
شاعران در شعر کار – در قلمرو ادبيات کارگری معاصر – تحت الشعاع جنبه

ھای سياسی واجتماعی آن قرار داشت  ،چراکه ظاھراً وقت تنگ بود وگفتنی
زياد .گويا سلطه پر تأکيدوبی امان استراتژی ھا واھداف مکتبی از يکسو
وعمرھای کوتاه دوره ھای آزادی قلم وبيان وتالشھای سياسی ومکتبی از ســـوی
ديگر فرصت چندانی برای تجربه ھای با دوام ومستمر ھنری دراين گستره باقی
نميگـــذارده است.شعـــر ســياسی – اجتـــماعی ادبيات کارگری معاصرايران سه
خصوصيت عمده دارد.
 شعر طنز وساده صابر ودنباله روان او ،که به شعر فولکلوريک وعامــــيانهنزديک است.
 شعر جدی شاعران کالسيک شعر نوپردازانشھرت ادبی – سياسی ميرزا علی اکبر صابر)تولد 1279مرگ
1329ھجری(با انتشار روزنامه فکاھی مالنصرالدين در آذربايجان در سال
 1906- 1905ميالدی آغاز شد ".روزنامه مالنصرالدين يک ارگان
دموکرات انقالبی بود که جمعی از روشنفکران وترقی خواھان وارباب ادب
وفرھنگ را پيرامون خود گرد آورده بود .59اين روزنامه به مبارزات ملل
شرقی اسالمی وازجمله ايران توجه داشت ونويسندگانش با عادات وآداب
ايرانيان کامالً آشنا بودندواز ھمين روپا بپای مردم ايران برای کسب مشروطه
ھم آھنــــگی داشت وصـــابر يـــکی از نويسنـــدگان اين روزنامه بود.در اينجا
بطورنمونه قسمتی از اشعار صابر را نقل مينمائيم:
...دادست به مسکين وتوانگر ،که مساوات ؟
دارنــــد ھم از شکل وھم از اصـــل منافات
بی پول چگــــونه بکـــــند فضل خود اثبات
ايـن ممتنع آيا بودت قابــــــل امکـــــان
انسان شدن،احمق  ،مشمار اينقدر آسان
چکــــش زن و ز انـــدازه منه پای فراتر
گــــفــــتند مســــاواتی در حـــــد مقـــــــرر
آخـــرزچه بابت توشـــبيھی به توانـــــگر
روزانه يک عباسی است  ،مزد تو نه مليان
انــسان شـــدن  ،احمق ،مشمار اينقدر آسان
گزيده از اشعار اشرف الدين بن حسينی  ،نقل از )باغ بھشت(
عيد شما مبارک ای زارعــين مسـکين

از نقــطه الــنگه تا دھـــــنه ی ورامين
دھقانيان گيــالن  ،زحمتکــشان قزوين
عيـــد شــما مبارک ای کاســـبان بازار
ھــرچندجمله ھستيم بردردوغـم گرفتار
از يکطرف مخارج ازيکطرف طلبکار

الطاقکم مزيدا  ،ايامکم سعيدا
الطاقکم مزيدا  ،ايامکم سعيدا
)از شعر عيد مبارک(

رمضان آمد ودرســـــفره زارع نان نيست
در تن دخــــتراوپيـــرھــن وتــــنبان نيست
جگری نيست که خونين زغم دھقان نيست
علت آنست که انصاف دراين ويران نيست
روزوشب زارع بيچاره بصد رنج وعذاب
بھر يک لقمه نان غــــــرقه ميان گل وآب
آخر ســـال که شد ميکــــندش خانه خراب
ھمه آنست که انصاف در اين ويران نيست
زن زارع شـــده مســتغرق گل تا به کمر
کرده در مزرعه ھرروز کمک با شوھر
زن ارباب نشــــسته به ســـر بالـــش زر
ھمه آنست که انصاف دراين ويران نيست"...
) شعر کشاورز(
نمونه شعر ابوتراب جبلی:
ايــــن رئـــيس اداره کـــار است
خانمش قوم خويش تيمسار است
پــــدرش بوده منــــعم الـــديوان
مادر ش دخـــــتر غضنفـر خان
دخــــتر اوزن بھــــــادر جنــگ
پسرش مدتی است رفته فرنــگ
دائی او مديــــر کــــــل باشـــــد
چونکه ھست او جناب عاليشان
تو ،به او"او"مگو بگو" ايشـان"
الغــــرض اين نژاد کيــــکاوس
ميکند چون به پشت ميز جلوس

چشـــم پوشـــــد زحال وآيــــنده
نيست ديگـــــر خـــــدای رابنده
چون فشاری دھد به دکمه زنگ
پرد از روی پيشخدمت رنــــگ
َ
ميزنــــد وقتی از اداره به چاک
شوفــــــرش واکند در کا ديالک
اين جــنــــاب اجـــل عاليــــقدر
که نفھميــــده ھيــــچ معنی درد
اين وجود شــــريف با مقــــدار
که ندانســـــته کار وارزش کار
از دماغـــش نرفته قطرۀ خون
دستش از دستکش نرفته برون
فقروذلت در انتظـــارش نيست
خبرازدست پيـنه دارش نيست...
با چنين حال وبا چنين کـــردار
ھســت عنوان او رياســـت کار
از شعر رياست کار .چلنگر،سال اول شماره 5
شعر از افراشته ،سنگسری
اوالً بر مردمان ضــــد اســـــتعمار رحـمت
آنکه برھم زد بســــــاط نقشه دربـار رحمت
دست جمع برکارگرھا يکزبان يکبـاررحمت
آنکـــه دنيارا بھشتی ميکــند از کار رحمت
ھم چنين بر برزگـــرھا در تمام کشـــور ما
از خود بحرين تا جلفـــا ارادت وار رحـمت
بچه ھای مدرسه را کمپلــت از مردواز زن
خوب ھاشان را برادرواروخواھروارزحمت
پشت بنـــدش کاســبان خرده پا وپيشه ورھا
چرخ دستيکش،طبقکش ،مرد دکانداررحمت
ای برادر اينکه کلی بود ،اما خورده خورده
بھر ھر صنفی جـــداگانه کنم تکرار رحمت...
از شعر رحمت نامه .چلنگر،سالدوم شماره 42

تن آدمی شريف است ،به شـــرط کارکـردن
نه به اين لباس رسمی وبـراق دور گــــردن
تو به قدر کود کاھو نشدی مفـــيد به عمری
شده ای جناب اشرف به ھوای مفت خوردن
به حقيقت آن طبق کش،زتوبيش داردارزش
تو واو کــــدامتان را  ،شـــود آدمی شمردن؟
به سر اوھمی برد بار وتو بار خلــق ھستی
غلط است باربودن ،شــرف است بار بردن
نه کــمانچه ميتوانی بزنی ،نه شخم ،پس چه
به کــــدام دلخوشی بايدت احـــترام کــــردن
باقيدارد

