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چکیده
تفسیر متعارف از اشعار پروین ،این است که شاعر بهلحاظ ساختاری و محتوا ،بهه سهنت شهعری گذشهته
وابستهاست و ادامهدهندۀ راه پیشینیان است ،اما فیالمثل نگرش انسهاندوسهتانه و مهربانانهه بهه فقهرا و
بهطورکلی دغدغههای اجتماعی در اشعار او پررنگتر از گذشهتگان اسهت کهه نن نیهز از طبه فهردی و
جنسیت زنانۀ خود پروین برخاستهاست .این مقاله میخواهد نشان دهد از نظر سهاختار و فهر  ،پهروین بها
سنت شعری گذشته همگا است ،اما از نظر اندیشه و محتوای شعری ،ندای فیلسوفان نزادانهدیش زمانهۀ
خود را نیز منعکس کردهاست .ازاینجهت ه یعنی بهلحاظ مدرن بودن ه او از بسیاری از شهاعران نهوپرداز
جلوتر بودهاست .یکی از خاستگاههای تکوین چنین اندیشههای سترگی ،مواجهۀ او با اندیشههای مارکس
است .پروین همانند هر شاعر دیگری ،در مواجهه با رویدادها و اندیشههای زمانۀ خودش واکهنش نشهان
داده و در نسبت با ننها ،به تکوین اشعار خویش پرداختهاست .این مقاله بهر نن اسهت نشهان دههد ،هه
بهلحاظ تاریخی و اجتماعی ،امکان نشنایی پروین با افکار مارکس وجود داشته و ه بهلحاظ محتوا ،اشعار
پروین سرشار از مفاهی مارکسیستی است.
واژههای کلیدی :پروین ،مارکس ،طبقه ،فرادست ،فرودست.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mkenari@yahoo.com
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 .1مقدمه
1ه .1بیان مسئله
بهزع مارکس ،فیلسوفان همواره نهتنها منتقدان فکری ،اجتماعی ،سیاسی نظا های حاک
نبودند ،بلکه بهگونهای عامل تثبیت و توجیه سلطۀ ننها نیز بودهاند و در بهتهرین حالهت،
موض بیطرف و خنثی اتخاذ میکردهاند .مارکس به روایهت خهودش هماننهد فیلسهوفان
پیش از خود درصدد تفسیر جهان نبودهاست ،بلکه بر نن بوده که جهان را تغییر دهد .او در
کتاب ایدئولوژی نلمانی میگوید« :فیلسوفان تنها جهان را گوناگون تعبیر کردهاند؛ مسئله بر سر

تغییر نن است» (مارکس و انگلس .)22 :1343 ،تغییر جهان در اینجا به معنهای تغییهر امکانهات
ضروری زیست است که در نن تما انسانها در طبقات مختلف اجتماعی ،از امکهانههای
جامعه ،یکسان بهره گیرند؛ دلمشغولی اصلی و کانونی مارکس ،تبیین مسهیر رسهیدن بهه
چنین وضعی است.
در سنت ما اگر ه نقدی مشاهده شود ،در حد گالیۀ شخصی یا نصایحی به حاکمهان
زمانه بودهاست .در این میان ،پروین اعتصامی در جایگاه شاعری منتقد ،شهعر را هموهون
ابزاری برای به مبارزه طلبیدن نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،نژادی ،جنسهیتی
به کار گرفتهاست .این مسئله او را با فیلسوفی هموون مارکس ه افق کرده است.
1ه .2پرسشها و فرضیههای تحقیق
نیا میتوان میان تلقی مارکس و پروین از وجود اختالف طبقاتی ،رابطه و تناظری برقهرار
کرد؟ فرضیۀ ما این است که هر دو ننها بر این باورند که تما اختالفات طبقاتی ،ریشهه
در نابرابریهای اقتصادی دارد.
1ه .3پیشینه و روش تحقیق
تا به حال ،محقق یا پژوهشگری از این منظر اشعار پروین را نقهد و بررسهی نکهردهاسهت.
دادههای این پژوهش به روش تحلیلی ه تطبیقی ،بررسی شدهاند.
 .2چهارچوب نظری
2ه .1مارکس
مارکس در نغاز فعالیت فکریاش بهطور عمیقی تحت تأثیر فیلسوفان ایدئالیست و بهویژه
هگل بودهاست (محیط .)31/1 :1331 ،با این حال ،در ادامۀ راه ،خیلی زود تالش کرد خود را
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از ایدئالیستهای نلمانی جدا سازد .نقد عمدۀ مارکس ه که البته بیشتر معطوف به فلسهفۀ
هگل است ه ناظر به فقدان تأثیر سازنده و عینی مفاهی و رویکردهای فلسفی در زنهدگی
اجتماعی و روزمرۀ مرد و بههویهژه طبقهۀ فرودسهت جامعهه اسهت (مهارکس)33/1 :1331 ،؛
موضوعی که به ساختارهای صرفاً مفهومی و انتزاعی فلسفۀ هگل اشاره دارد و با ننوه در
تاریخ عینی و ملموس زندگی انسانها اتفاق میافتد ،فاصلۀ بسیاری دارد .در ادامه ،برخهی
از این مفاهی را که بیشتر به موضوع این نوشتار مربوط میشود ،مرور میکنی :
2ه1ه .1ارباب و بنده
«خدایگان» و «بنده» ،تعابیری برای توصیف فرایند فراشد عقل بهمثابۀ تاریخ اسهت .هگهل
(294 :1343ه )211میگوید« :هر انسانی ،ناخواسته در جامعهای قرار میگیهرد کهه از پهیشْ در دو
پایگاه ارباب یا بندگی قرار میگیرد» .مارکس نیهز نهزاع اربهاب و بنهده را از یهک طهرف بهه
خاستگاه و نغازگاه حیات انسانی بازمیگرداند و از طرف دیگر ،تاریخ پیش روی خود را بها
نن تفسیر میکند .مارکس در جهت نقد هگل ،وجه ایدئالیستی و معرفتشناختی نزاع میان
ارباب و بنده را کنار میگذارد و نن را برنمده از امر عینی ه تاریخی نحهوۀ تقهرر اقتصهاد و
شیوه و ابزار تولید میداند .طبقات فرادست ،مطابق با شیوه و ابزار تولید زمانۀ خود ،طبقات
فرودست را به خدمت درمینورند .مارکس ،اقتصاد و عناصر و متغیرهای مربوط به نن را تا
جایگاه قوا بخش و تکهوینکننهدۀ تمها سهاحتههای فکهری و انضهمامی انسهان ،ارتقها
میبخشد .ساحتهایی نظیر فلسفه و دین و هنهر و ادبیهات ،تهاب و متهأثر از بنیهانههای
اقتصادی است .طبقۀ فرودست برای برونرفت از انقیهاد همههجانبهۀ طبقهۀ سهرمایهدار در
ساحتهای مختلف ،بایستی پیش از هر کاری ،بنیانهای اقتصادی و شیوهها و ابزار تولید
این نظا را واژگون سازد.
2ه1ه .2تضاد طبقاتی
مارکس بهتب ِ هگل ،انرژی تاریخ برای حرکت و تکاپو را برخاسته از تضاد میهان طبقهات
میداند .با این تفاوت که مارکس اعتقاد دارد ایهن تضهاد طبقهاتی بایهد برچیهده شهود تها
جامعهای بیطبقه و بدون هرگونه تضادی شکل گیرد؛ البته هگهل وجهود تضهاد را بهرای
هستی و تحقق نن دائمی میداند .نقد اصلی مارکس ( )112 :1339به هگل و مفسر نثارش،
پرودون ،در کتاب فقر فلسفه ،معطوف به تفکر ایدئالیستی ننهاست که بهزعه مهارکس،
انتزاعی باقی میماند ،بدون ننکه مادیت و محتوای عینی تاریخ را در نظر گیرد.
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مارکس (13 :1331ه )14در کتاب کارمزدی و سرمایه مینویسهد« :شهرط ضهروری وجهود

سرمایه ،وجود طبقهای است که هیچ چیز را تصاحب نکند و نیز قادر به کار کردن باشد» .به بهاور
مارکس ،این بنیاد اقتصادی و اختالف طبقاتیِ برنمده از نن ،هموون روبنا و شاخوبرگی به
اختالف طبقاتی در ساحتهای گوناگون دیگر منجر مهیشهود ،ماننهد اختالفهات طبقهاتی
فرهنگی ،علمی ،اجتماعی ،جنسیتی ،حقوقی؛ و تا نن اختالف طبقاتی بنیادین که زیربنها و
ریشه است ،رف نشود ،اختالف طبقاتی در حوزههای دیگر نیز به حال خود بهاقی خواهنهد
ماند (پییر .)293 :1319 ،اریک فرو ( )131 :1411اشاره میکند که «مارکسیس بر نن است که
به طبیعت اولیۀ انسان و جامعۀ انسانیای بازگردد که مالکیت خصوصی در نن وجود نداشت».

 .3پروین
3ه .1اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار پروین
عمر کوتاه پروین ،مقارن با دو رخداد تاریخی بسیار مهه اسهت؛ سهال تولهد او مصهادف بها
امضای فرمان مشروطیت بهدست مظفرالدینشاه است و انقالب مشهروطه پهس از سهالهها
نزاع میان روشنفکران و علما و مرد با هیئت حاکمه سرانجا به بار نشست .پروین کهه در
سال  1231خورشیدی چش به جهان گشود ،تقریباً بیست سال از عمهرش را در دورۀ قاجهار
سپری کرد .پایان دورۀ قاجار و بر تخت نشستن رضاخان ،به نوعی با دورۀ دو و کوتاه عمهر
پروین متقارن است که از سال  1339نغاز میشود و تا  1323ادامه مییابد.
در تحلیل پیشزمینههای انقالب مشروطه و تحوالت پهس از نن ،غالبهاً از مفهاهی و
دیدگاههای مارکس در ایران و انقالب اکتبر  1411و تأثیر نن بر جامعۀ ایرانی کمتر سخن
رفتهاست .از این رو ،گذر کوتاهی خواهی داشهت بهه نشهنایی اولیهۀ ایرانیهان بها مفهاهی
سوسیالیس و مارکسیس و کمونیس تا دورۀ رضاخانی؛ یعنی عصری که پایان نن ،با پایان
زندگی پروین همراه بودهاست .این نشنایی اولیه ،به دو صورت انجا پهذیرفت :نخسهت از
راه مقاالت و گزارشهایی که دربارۀ این مفاهی در روزنامههای فارسیزبان چاپ میشد.
ظاهراً نخستین بار روزنامۀ اختر چاپ استانبول دربارۀ مسلک سوسیالیس مقالههای نوشهت
که چندی بعد در سال  1214( 1333خورشیدی) در روزنامۀ ایران تجدید چاپ شد ،و دو از
راه ایرانیانی که با خارج ارتباط داشتند .این گروه ،دو دسهته بودنهد :نخسهت بازرگانهان یها
افرادی که با خارج ،ارتباط تجاری و غیر از نن داشتند ،و دو و مه تهر از دسهتۀ نخسهت،
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کارگران ایرانیای که در معادن نفت قفقاز مشغول کار داشتند .کار در مؤسسات و معهادن
نفت و ارتباط با انقالبیون روس که در نن ایا در کار مبارزه ضهد رژیه تهزاری و برپهایی
اعتصابات کارگری بودند ،موجبات نشنایی این کارگران را با مفاهیمی هموهون انقهالب و
سوسیالیس فراه نورد .با نمدوشد این کارگران به داخل کشور ،این مفاهی نیز بهه میهان
مرد راه یافت (میثمی ،)41 :1342 ،بهگونهایکه در شعر دورۀ مشروطه ،برای نخسهتین بهار
بهطور جدی زندگی کارگران و کشاورزان و سرنوشت دردبار تاریخی ننهان ،موضهوع شهعر
شاعران قرار گرفت:
شهههاد بمهههان ای هنهههری رنجبهههر

ای شهههههرف دودۀ نهههههوع بشهههههر

باعهههها نبههههادی عههههال تههههویی

رنجبهههههرا معنهههههی ند تهههههویی
(الهوتی)111 :1313 ،

توده را با جنگ صهنفی نشهنا بایهد نمهود

کشمکش را بر سر فقر و غنا بایهد نمهود...

تا مگر عدل و تساوی در بشر مجری شود

انقالبی سخت در دنیها بهه پها بایهد نمهود
(فرخی یزدی)134 :1333 ،

«سرودن اشعاری از این دست ،به پیدایی نوعی ادبیات کارگری در شعر این دوره مهیانجامهد.
فرخی و الهوتی ،بذر نوعی تفکر سوسیالیستی را در شهعر ایهن دوره پراکندنهد و رنگهی تهازه بهه
مبارزات ضد استبدادی شعر مشروطه بخشیدند» (نجودانی32 :1331 ،ه.)39

اما رضاخان ،پس از روی کار نمدن ،در عرصۀ سیاسی اجازۀ چندانی به حضهور جهدی
عناصر مذهبی و ملی و کمونیست نداد .تقی ارانی ،یکی از بزرگترین مروجهان و مبلغهان
کمونیست در سالهای حکومت رضاخانی است .او که در زمان اقامهت در اروپها ،یکهی از
نویسندگان و ادارهکنندگان روزنامههای پیکار و بیرق انقالب بود ،پس از بازگشت به ایران،
مجلۀ دنیا را به سال  1311منتشر کرد که در تاریخ جنهبش کهارگری ،اهمیهت و جایگهاه
خاصی دارد .این مجله در تربیت نسل جوان مارکسیست بسیار تأثیرگذار بهودهاسهت .ایهن
مجله ،پس از انتشار دوازده شماره ،به سال  1319توقیف شد ،اما نثار فلسفی مهمی همانند
«عرفان و اصول مادی» و «ماتریالیس دیالکتیک» و «انسهان از نظهر مارکسیسه » ،در نن
چاپ شد که در نشنایی جامعۀ ایرانی با افکار و اندیشههای مارکس ،نقش ویژهای داشهت.
نثار کالسیکهای مارکسیست ه لنینیست مثل «مانیفست حزب کمونیست» که بخشهایی
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از نن در سالهای 1333ه 1333ترجمه شهده و در روزنامهۀ توفهان (کهه نشهر نن را فرخهی

یزدی به عهده داشت) چاپ شده بود ،در سال  1322بههمهت عبدالحسهین نوشهین دوبهاره
ترجمه و چاپ شد.
پروین اعتصامی در این اوضاع سیاسی و اجتماعی میزیسته و با توجه به ننکه در دامن
پدری دانشمند به نا یوسف اعتصا الملک پرورش یافته بود کهه از مترجمهان درجهۀ اول
دورۀ مشروطه محسوب میشود و ازننجاکه در جایگاه شاعر و هنرمندی دردمند ،انعکهاس
دغدغهها و دردهای اجتماعی و انسانی ،شاخصۀ مه محتوای شعریاش بهشمار مینیهد،
نمیتوانسته از افکار و نثار مارکس بیخبر باشد .نرینپور ( )193/3 :1332قهولی را از کتهاب
منتخبات نثار ضیاء هشترودی نقل مهیکنهد کهه مبنهی بهر تأثیرپهذیری پهروین از افکهار
سوسیالیستی است« :افکار سالکین بزرگ اجتماعی (سوسیالیستها) در نثار او تأثیر دارد».

3ه .2تحلیل اشعار پروین براساس مفاهی مارکس
پروین در قریب به اتفاق اشعار خود ،از نابرابریهای اقتصادی سهخن گفتههاسهت .گهویی او
هموون مارکس ،ریشۀ تما نابرابریهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،علمی ،جنسهیتی و...
را برنمده از نابرابریهای اقتصادی میداند .با این حال ،همۀ ایهن نقهدها ،رو بهه سهوی نقهد
نابرابری و اختالف طبقاتی اقتصادی دارند .اشعار پروین بهروشنی گویای این موضوع است.
از مسائل دیگری که تأثیر مفاهی مارکس را بر پروین نشهان مهیدههد ،انتخهاب نها
شعرهاست .بیشتر این نا ها ،مدخلی گویا برای توصیف وض محنهتبهار فاصهلۀ طبقهاتی
هستند؛ نا هایی چون «ای دوست دزد ،حاجب و دربان نمیشود»« ،در خانه شحنه خفته و
دزدان»« ،نشیان ویران»« ،اشک یتهی »« ،انهدوه فقهر»« ،ای رنجبهر»« ،بهاد بهرودت»« ،بها
شکسته»« ،تهیدست»« ،تیرهبخت»« ،خون دل»« ،رنج نخست»« ،سر و سنگ»« ،سفر اشک»،
«سیهروزی»« ،شکسته»« ،شوق برابر»« ،قلب مجروح»« ،گریۀ بیسود».
پروین در سرتاسر تاریخ شعر ،بیش از هر شاعر دیگری ،از فن مناظره و گفتوگو بهره
جستهاست .غالباً این مناظرهها میان طبقات فرودست و فرادست در ساحتههای مختلهف
صورت میگیرد؛ عضوی از طبقۀ فرودست با خود یا عضوی از طبقۀ خهویش یها حتهی بها
اشیای پیرامون به گفتوگو مینشیند.
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اگر بخواهی اشعار پروین را طبقهبندی کنی  ،میتوانی ننها را در دو دستۀ عها قهرار
دهی  :اولی ،اشعاری که وض موجود نابرابری اقتصادی را توصیف میکند .بسیاری از این
اشعار ،در قالب وصف حالی است از یک تهیدست یا گفتوگویی میان فقیر و غنی .دومین
دسته ،ننهاییاند که جهتی انقالبی دارند و خلق تهیدست و طبقۀ فرودست را به شهورش
ضد بانیان این نابرابری اقتصادی دعوت میکنند؛ که کمتر مفسهران اشهعار پهروین بهدان
توجه داشتهاند .پروین در این اشعار ،هموون یک انقالبی تما عیار ،طبقۀ فرودسهت را بهه
احقاق حق طبیعی و برخورداری اقتصادی فرامیخواند.

اجازه دهیهد ابتهدا اشهعار دسهتۀ اول را بررسهی کنهی  .اشهعار زیهر در دیهوان پهروین
منعکسکنندۀ وض اسفبار طبقۀ فرودست جامعهه بههلحهاظ اقتصهادی ،و در مقابهل نن،
بهرهمندی از جایگاه اقتصادی رشکبرانگیز طبقۀ فرادست جامعه اسهت؛ شهعرهایی نظیهر
«قلب مجروح»« ،بیپدر»« ،طفل یتی »« ،اندوه فقر»« ،تهیدست» از این دستهاند.
در این میان ،به شرح و تحلیل پارهای از این اشعار با توجه به مفاهی و اندیشههههای
مارکس میپردازی  .شعر «اندوه فقر» حکایتی است از گفتوگوی پیرزن تهیدست بها دو
ریسندگیاش .انتخاب دو

در مقا مخاطهب گفهتوگهو ،ترسهی کننهدۀ نبهود همهدرد و

ه سخنی است که بتواند دستی به یاری دیگری دراز کند .این پیرزن در جامعهای زندگی
میکند که بیشتر افرادش بهسختی روزگار میگذرانند و دیگر توان یاری دیگری را ندارند،
و اقلیتی که از طبقۀ فرادست اجتماع محسوب میشهوند و از مواههب بسهیار برخوردارنهد؛
بیننکه نیازمندان جامعه را در نن سهی کنند.
جز من که دست از همهچیز جهان تهی اسهت

هر کس که بود ،برگ زمستان خود خرید

بی زر ،کسی بهه کهس ندههد هیهز و زغهال

این نرزوست گهر نگهری ،نن یکهی امیهد

بربسهههت ههههر پرنهههده درِ نشه هیان خهههویش

بگریخت هر خزنده و در گوشههای خزیهد
(پروین اعتصامی)31 :1311 ،

پروین توانگران غ مسکین نمیخورند

بیهوده اش مکوب که سرد است ایهن حدیهد
ج

(همان)32 :

این پیرزن ،از نیازهای اولیۀ یک انسان بهرهای نبردهاست .نه لباس مناسهب و درخهور
به تن دارد:
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یک جای وصله در همۀ جامهها نمانهد

زین روی وصله کرد  ،از نن رو ز ه درید
(همان)31 :

و نه غذای کافی برای خوردن:
من بس گرسنه خفت و شبها مشا من

بههوی طعهها خانههۀ همسههایگان شههنید
(همان)

و نه خانه و مسکنی ایمن از سیل و باران برای زیستن:
ز اندوه دیهر گشهتن ،انهدود بها خهویش

هرگه کهه ابهر دیهد و بهاران ،دله تپیهد

پرویزن است سقف من ،از بس شکستگی

در برف و گِل چگونهه توانهد کهس نرمیهد
(همان)32 :

پروین در قطعۀ «تهیدست» نیز به وجهی دیگر ،اختالف طبقاتی و اقتصادی شدید میان
ثروتمندان و تهیدستان را توصیف میکند .این شعر ،گفتوگوی دخترکی فقیر و ژندهپوش
با همساالنی از طبقۀ فرادست است که از او به اکراه کناره مهیگیرنهد؛ ههر کهدا از ایهن
دختران ،به بهانهای از او دوری میجوید :به بهانۀ چر نلود بودن لباسش ،وصلهدار بهودن
زانوانش ،تنگی پیراهنش ،ژولیدگی مویش ،بیرنگی رویش:
دختهههری خهههرد بهههه مهمهههانی رفهههت

در صههههف دخترکههههی چنههههد خزیههههد

نن یه هک افکنهههد بهههر ابهههروی گهههره

وین یکی جامهه بهه یهک سهوی کشهید

ایه هن یکه هی وصهههلۀ زانهههوش نمهههود

وان بهههه پیهههراهن تهههنگش خندیهههد

نن ز ژولیههههدگی مههههویش گفههههت

ویهههن ز بهههیرنگهههی رویهههش پرسهههید
(همان)11 :

او به طعنه ،به سخن با ننها درنمد کهه شهما هه هموهون بخهت و تقهدیر بهر مهن
میخندید (همان11 :ه.)11
در بیان اندیشههای مارکس نیز مالحظه کردی گونهای تقهدیر تهاریخی در فرودسهت
بودن طبقۀ کارگر و پرولتاریا دخیل است؛ چنانکه این طفل ه میگوید:
تلههخ بههود ننوههه بههه مههن نوشههاندند

مههههی تقهههههدیر ببایههههد نوشههههید
(همان)11 :

ایههن ره و رسهه قههدی فلههک اسههت

کهههه تهههوانگر ز تهیدسهههت بریهههد
(همان)13 :
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 .9شعرهای انقالبی
برخالف فه متعارف از شخصیت و اشعار پروین ،او نگرشهی انقالبهی و پیکارجویانهه نیهز
داشتهاست .این نگرش ،در برخی اشعار او هموون «اشک یتهی »« ،شهکایت پیهرزن»« ،ای
رنجبر»« ،ست اغنیا» بهروشنی دیده میشود .اگر مرا نامۀ مارکس و انگلس ،چکیهدهای از
تما مفاهی منظور ننهاست ،شعر «ای رنجبر» پروین میتواند مرا نامۀ اشهعار و افکهار او
باشد .او در این شعر ،بسیار انقالبی طبقۀ فرودست را به شورش ضد طبقۀ ظال ِ فرادسهت
فرامیخواند .واژگان این شعر به ادبیات مارکسی بسیار نزدیک است :رنجبر ،حقوق پایمال،
خان و جناب ،زالو ،دیو نز ،حاک شرعی ،فقیران ،مردارخواری ،کهارگر ،وصهله .ایهن شهعر،
ضمن همدردی با طبقۀ کارگر و رنجبر جامعه ،به توصیف جزءبهجزء وضه اسهفبارشهان
میپردازد و در عین حال به ننان یادنوری میکند که قادرند با قیا برضد خودکامگان ،بهه
این وض رقتبار خاتمه دهند:
تا بههکهی جهان کنهدن انهدر نفتهاب ای رنجبهر

ریخههتن از بهههر نههان از چهههره نب ای رنجبهههر

زین همه خواری که بینی ز نفتاب و خا و باد

چیست مزدت جهز نکهوهش یها عتهاب ای رنجبهر

از حقههوق پایمههال خویشههتن کههن پرسشههی

چنههد م هیترس هی ز هههر خههان و جنههاب ای رنجبههر

جمله ننان را که چون زالو مکنهدت ،خهون بریهز

و اندر نن خون دست و پایی کُن خضاب ،ای رنجبر
(همان32 :ه)33

در شعر «صاعقۀ ما ست اغنیاست» ،به تعبیر نرینپور ( ،)193/3 :1332برای نخستین بهار
وض ناگوار کشاورز ایرانی ،متهورانه در چنان محیط نلوده ،ننه بر زبان یک زنِ شهاعر،
جاری میشود .نرینپور تأکید میکند که راه برونرفت از ظل نظا مبتنهی بهر سهرمایه و
سود و ریا و چاپلوسی ،بیرون نمدن طبقۀ کارگر از پیلهۀ نانگهاهی و ازخودبیگهانگی اسهت؛
چنانکه این کار تنها بایستی بهواسطۀ خود کارگر انجا پذیرد ،چراکه طبقۀ فرادست تما
نهادها و ساختارهای اجتماعی ،سیاسی ،نموزشی و ...را در جهت تثبیت هرچه بیشتر خهود
به کار بستهاست .این موضوع را مارکس نیز تأکید میکند .شعر مذکور ،گفتوگویی اسهت
میان یک برزیگر و فرزندش .در ابتدا ،پدر ،فرزند را پند میدهد که باید پس از من پیشها
را دنبال کنی و تما مصائب و دشواریهای نن را به دوش بکشی و به کهار کشهت و زرع
بپردازی و خرمن زمین و زندگیات را از دست صهاعقه ،ایمهن نگهه داری .امها فرزنهد ،در
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گفتوگو با پدر به او خاطرنشان میکند که صاعقۀ ویرانکننهده و سهوزاننده همهان سهت
اغنیاست .از جور و ست ننهاست که زندگی ما ،عاری از نسایش و نرامش است .اگر ننها
از حق برخوردارند ،پس حق ما کجاست؟ چرا بایستی حاصل ما را دیگران ببرند؟ چرا سفرۀ
ما از خورش و نان تهی است؟ تا کی باید زارع هموون چهارپایان ،بارکش این و نن باشد؟
پسر انقالبی ،پدر را به نقد میکشد :حاصل تقدیر و قضا نیست ،بلکه قصۀ زور است نه کار
قضا .پسر تأکید میکند که همواره حهق کهارگران پایمهال گشهته و ههیچ کسهی در پهی
دادستانی یا همدلی و همدردی با تهیدستان نیست .قاضی و طبیب در خدمت اغنیا هستند.
تنها فقرا بی یار و یاورند:
مههها فقهههرا از همهههه بیگانههههایههه

مههرد غنههی بهها همهههکههس نشناسههت
(پروین اعتصامی)113 :1311 ،

در این شهعر ،بهه نظهر مهیرسهد پهدرْ نمهادی از روال متعهارف مردمهان ماسهت کهه
محافظهکارانه در برابر هر گونه ظل و ستمی ،به ذلت سکوت تن میدهند و دیگران را به
سکوت فرامیخوانند؛ اما پسر ،نمادی از انسان نگاه به حق و حقوق خود در جامعه اسهت و
میخواهد نن را به هر قیمتی که شده ،از پایمالکنندگان بازستاند:
گفههت چنههین ،کههای پههدر نیههکرای

صههههاعقۀ مهههها سههههت اغنیاسههههت

پیشهههۀ ننهههان همهههه نرا و خهههواب

قسههمت مهها درد و غهه و ابتالسههت

دولههت و نسهههایش و اقبههال و جهههاه

گر حق ننهاست ،حق مها کجاسهت؟

قههوت ب هه خونههاب جگههر م هیخههوری

روزی مهههها در دهههههن اژدهاسههههت

غلههه نههداری و گههه خههرمن اسههت

هیمهههه نهههداری و زمهههان شتاسهههت

حاصهههل مههها را دگهههران مه هیبرنهههد

زحمههت مهها زحمههت بههیمدعاسههت

از غ ه بههاران و گههل و بههرف و س هیل

قامههت دهقههان ب هه جههوانی دوتاسههت
(همان)11 :

 .1نتیجه
پروین ،نمایندۀ نسل جوان نواندیش و روشننگری است که خواههان تغییهر در بنیادههای
اجتماعی و سیاسیاند .او نیز هموون مارکس ،نهایت اندیشهه را ظههور تغییهری عینهی و
بیرونی میداند .مراد ما از مقایسۀ پروین و مارکس این نبهوده کهه پهروین را مارکسیسهت
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بدانی  ،بلکه بر نن بودی که اشاره کنی او تحت تأثیر افکار انسانمدارانۀ مهارکس بهوده و
تالش کردهاست با نگاهی همدالنه ،افکار مارکس را برای تغییهر جامعهۀ منفعهل در برابهر
وض موجود ،به یک جامعۀ فعال با ماهیتی مدنی و انسانی تازه ،به کار گیرد .با اینکه ،ه
مارکس و انگلس و ه پروین ،از طبقۀ مرفه جامعۀ خویش بودند ،بوداوار به تما امکانات
و موقعیتهای طبقۀ خویش پشت پا زدند و به روشن کردن طبقۀ فرودسهت بهرای پهایین
کشیدن طبقۀ فرادست پرداختند.
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