
 
 

 طبقه یتا فراسو ن و مارکس؛یپرو

 1مهدی خبازی کناری
 جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران استادیار فلسفۀ

  فرزاد بالو
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 (131تا  121)از ص 

 32/11/41رش: یخ پذیتار، 31/33/49افت: یخ دریتار
 

 دهیچک
ی گذشهته  بهه سهنت شهعر    ،و محتوا یلحاظ ساختار ن است که شاعر بهیا ،نیر متعارف از اشعار پرویتفس

 دوسهتانه و مهربانانهه بهه فقهرا و     المثل نگرش انسهان  یاما ف ،ان استینیشیراه پ ۀدهند است و ادامه وابسته

و  یز از طبه  فهرد  یه تر از گذشهتگان اسهت کهه نن ن    در اشعار او پررنگ یاجتماع ی ها دغدغه یطورکل به

ن بها  یپهرو  ،سهاختار و فهر   از نظر خواهد نشان دهد  ین مقاله میاست. ا ن برخاستهیخود پرو جنسیت زنانۀ

 ۀش زمانه یلسوفان نزادانهد یف یندا ،یشعر یشه و محتوایانداز نظر اما گذشته همگا  است،  یسنت شعر

نهوپرداز   از شهاعران  یاریاو از بسه بودن  لحاظ مدرن  به یعنیه جهت   نیاست. ازا منعکس کردهز یخود را ن

مارکس  ی ها شهیاو با اند ۀمواجه ،یسترگ ی ها شهین اندین چنیتکوی  ها از خاستگاه یکیاست.  بودهجلوتر 

واکهنش نشهان   خودش ۀ زمانهای  ها و اندیشه، در مواجهه با رویدادپروین همانند هر شاعر دیگریاست. 

هه    ،دههد  نشهان  بهر نن اسهت   ن مقاله یااست.  ها، به تکوین اشعار خویش پرداخته و در نسبت با نن داده

اشعار  ،لحاظ محتوا و ه  بهن با افکار مارکس وجود داشته یپرو ییامکان نشنا ،یو اجتماع یخیلحاظ تار به

   مارکسیستی است.ین سرشار از مفاهیپرو

 

 ن، مارکس، طبقه، فرادست، فرودست.یپرو: ی کلیدیها واژه
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 . مقدمه1

 سئلهان میب. 1ه1

حاک   ی ها نظا  یاسیس ،یاجتماع ،یتنها منتقدان فکر لسوفان همواره نهی، فزع  مارکس به

 ،ن حالهت یاند و در بهتهر  بودهنیز   ها نن ۀه سلطیت و توجیعامل تثب یا گونه نبودند، بلکه به

لسهوفان  یت خهودش هماننهد ف  یه اند. مارکس به روا کرده یاتخاذ م یطرف و خنث یموض  ب

. او در را تغییر دهدبلکه بر نن بوده که جهان  ،است ن نبودهر جهایاز خود درصدد تفسش یپ

مسئله بر سر  اند؛ ر کردهیلسوفان تنها جهان را گوناگون تعبیف»د: یگو یم ینلمان یدئولوژیاکتاب 

ر امکانهات  ییه تغ ینجا به معنها یر جهان در ایی. تغ(22: 1343)مارکس و انگلس،  «ر نن استییتغ

 ی هها  از امکهان  ،یدر طبقات مختلف اجتماع  ها ما  انسانست است که در نن تیز یضرور

دن بهه  یر رسه ین مسه ییتب ،مارکس یو کانون یاصل یمشغول دل رند؛یکسان بهره گی ،جامعه

 است. ین وضعیچن

به حاکمهان   یحیا نصای یشخص یۀحد گال در ،شودمشاهده  یه  نقد اگر در سنت ما

منتقد، شهعر را هموهون    یشاعردر جایگاه  ین اعتصامیان، پروین میاست. در ا زمانه بوده

 یتیجنسه  ،ی، نژادیاسی، سی، اجتماعیاقتصاد ی ها یدن نابرابریطلببه مبارزه  یبرا یابزار

 افق کرده است. هموون مارکس ه  یلسوفین مسئله او را با فیاست. ا به کار گرفته

 قیتحق ی ها هیو فرض  ها پرسش .2ه1

برقهرار   یرابطه و تناظر ،ین از وجود اختالف طبقاتیپرومارکس و  یان تلقیتوان م یا مین

ریشهه   ،یاختالفات طبقات ن باورند که تما یبر اها  دو نن ن است که هریما ا یۀفرضکرد؟ 

 د.دار یاقتصاد ی ها یدر نابرابر

 قیو روش تحقه نیشیپ .3ه1

 اسهت.  ردهنکه  ین را نقهد و بررسه  ین منظر اشعار پرویاز ا یا پژوهشگریمحقق  ،تا به حال

 .اند شده یبررس ،یقیتطبه   یلین پژوهش به روش تحلیا ی ها داده

 . چهارچوب نظری2

 مارکس .1ه2

ژه یو  و به یستایدئال لسوفانیف ریتحت تأث یقیطور عم اش به یفکرت یمارکس در نغاز فعال

ود را خکرد زود تالش  یلیخ ،راه ۀدر ادام ،ن حالی. با ا(1/31: 1331ط، ی)محاست  هگل بوده
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 ۀمعطوف به فلسهف  شتریکه البته به مارکس   ۀ. نقد عمدسازدجدا  ینلمان ی ها ستیایدئالاز 

 یدر زنهدگ  یفلسف یکردهای  و رویمفاه ینیر سازنده و عیناظر به فقدان تأثه هگل است  

 ؛(1/33: 1331)مهارکس،   فرودسهت جامعهه اسهت    ۀژه طبقه یه و مرد  و بهه  ۀو روزمر یاجتماع

هگل اشاره دارد و با ننوه در  ۀفلسف یو انتزاع یصرفاً مفهوم یختارهاکه به سا یموضوع

 یبرخه ادامه، در  دارد. یاریبس ، فاصلۀافتد یاتفاق م  ها انسان یو ملموس زندگ ینیخ عیتار

  :یکن یمرور م ،شود ین نوشتار مربوط میاموضوع شتر به ی  را که بین مفاهیاز ا

 بنده ارباب و .1ه1ه2

 هگهل  .خ اسهت یتار ۀمثاب ند فراشد عقل بهیف فرایتوص یبرا یریتعاب ،«بنده»و  «گانیخدا»

در دو  شْیپه  رد کهه از یه گ یقرار م یا ناخواسته در جامعه ،یهر انسان»: دیگو یم (211ه294: 1343)

طهرف بهه   ک یه  ز نهزاع اربهاب و بنهده را از   یه مارکس ن .«ردیگ یقرار م یا بندگیگاه ارباب یپا

خود را بها   یش رویخ پیگر، تاریطرف د گرداند و از یبازم یات انسانیخاستگاه و نغازگاه ح

ان ینزاع م یشناخت و معرفت یستیایدئالوجه  ،جهت نقد هگل مارکس در .کند یر مینن تفس

تقهرر اقتصهاد و    ۀنحهو  یخیه تار ینیگذارد و نن را برنمده از امر ع یارباب و بنده را کنار م

طبقات  ،خود ۀد زمانیوه و ابزار تولیمطابق با ش ،قات فرادستداند. طب ید میوه و ابزار تولیش

مربوط به نن را تا  یرهایاقتصاد و عناصر و متغ ،مارکس نورند. یفرودست را به خدمت درم

ارتقها   ،انسهان  یو انضهمام  یفکهر  یهها  تمها  سهاحت   ۀکننهد  نیبخش و تکهو  گاه قوا یجا

 ی هها  انیه تهاب  و متهأثر از بن   ات،یه باد ن و هنهر و ید ر فلسفه وینظ ییها ساحت بخشد. یم

دار در  هیسهرما  ۀطبقه  ۀجانبه  اد همهه یه رفت از انق برون یفرودست برا ۀاست. طبق یاقتصاد

د یو ابزار تول  ها وهیو ش یاقتصاد ی ها انیبن ،یکار از هرش یپ یستیبا ،مختلف یها ساحت

 ن نظا  را واژگون سازد.یا

 یتضاد طبقات .2ه1ه2

ان طبقهات  یه حرکت و تکاپو را برخاسته از تضاد م یخ برایتار یانرژ ،هگل تب ِ بهمارکس 

ده شهود تها   یه برچ یهد با ین تضهاد طبقهات  یه ااعتقاد دارد ن تفاوت که مارکس یداند. با ا یم

 یهگهل وجهود تضهاد را بهرا     ؛ البتهردیشکل گ یهرگونه تضاددون طبقه و ب یب یا جامعه

 ،به هگل و مفسر نثارش (112: 1339)کس مار ینقد اصل داند. یم یو تحقق نن دائم یهست

 ،زعه  مهارکس   ست که به ها نن یستیایدئالمعطوف به تفکر  ،فقر فلسفهدر کتاب  ،پرودون

 رد.یگنظر  خ را دریتار ینیع یت و محتوایماند، بدون ننکه ماد یم یباق یانتزاع
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ود وجه  یشهرط ضهرور  »سهد:  ینو یم هیو سرما یکارمزددر کتاب  (14ه13: 1331)مارکس 

به بهاور   .«کردن باشد ز قادر به کاریز را تصاحب نکند و نیچچ یاست که ه یا وجود طبقه ،هیسرما

به  یبرگو ، هموون روبنا و شاخبرنمده از نن یِو اختالف طبقات یاد اقتصادین بنیا ،مارکس

 یاختالفهات طبقهات  شهود، ماننهد    منجر مهی گر یگوناگون د یها در ساحت یاختالف طبقات

ربنها و  ین که زیادیبن یتا نن اختالف طبقاتو  ؛ی، حقوقیتی، جنسی، اجتماعیعلم، یفرهنگ

خواهنهد   یز به حال خود بهاق یگر نید ی ها در حوزه یاختالف طبقات ،رف  نشود ،شه استیر

س  بر نن است که یمارکس» کند که یاشاره م (131: 1411)ک فرو  یار (.293: 1319ر، ی ی)پ ماند

 .«که مالکیت خصوصی در نن وجود نداشت بازگردد ای یانسان ۀن و جامعانسا یۀعت اولیبه طب

 نی. پرو3

 نیروزگار پرو یو اجتماع یاسیاوضاع س .1ه3

سهال تولهد او مصهادف بها      ار مهه  اسهت؛  یبس یخیمقارن با دو رخداد تار ،نیعمر کوتاه پرو

هها   سهال  ازشاه است و انقالب مشهروطه پهس    نیمظفرالد دست ت بهیفرمان مشروط یامضا

ن کهه در  یئت حاکمه سرانجا  به بار نشست. پرویفکران و علما و مرد  با ه ان روشنینزاع م

قاجهار   ۀسال از عمهرش را در دور ست یباً بیتقر ،چش  به جهان گشودخورشیدی  1231سال 

دو  و کوتاه عمهر   ۀبا دور یبه نوع ،نشستن رضاخانتخت  قاجار و بر ۀان دوریپا کرد. یسپر

 .یابد ادامه می 1323شود و تا  ینغاز م 1339تقارن است که از سال ن میپرو

  و یغالبهاً از مفهاه   ،ننپهس از   انقالب مشروطه و تحوالت ی ها نهیزم شیل پیدر تحل

کمتر سخن  یرانیا ۀر نن بر جامعیو تأث 1411ران و انقالب اکتبر یمارکس در ا یها دگاهید

  یان بها مفهاه  یه نرایا ۀیه اول یینشهنا   داشهت بهه   یخواه یگذر کوتاه از این رو، .است رفته

ان یان نن، با پایکه پا یعصر یعنی؛ یرضاخان ۀتا دور س یس  و کمونیمارکس و س یالیسوس

 از نخسهت  رفت:یبه دو صورت انجا  پهذ  ،هیاول یین نشنایاست. ا همراه بودهن یپرو یزندگ

. شد می زبان چاپ یفارس یها هدر روزنام  ین مفاهیا ۀدربار که ییها و گزارش مقاالتراه 

نوشهت   یا س  مقالهه یالیمسلک سوس ۀچاپ استانبول دربار اختر ۀبار روزنامن یظاهراً نخست

 و دو  از ،شد د چاپیتجد رانیا ۀدر روزنام( خورشیدی 1214) 1333بعد در سال  یکه چند

ا یه بازرگانهان   دو دسهته بودنهد: نخسهت    ،گروه نیا. داشتندکه با خارج ارتباط  یانیرانیاراه 

نخسهت،   ۀتهر از دسهت     و مه و دو ،ر از نن داشتندیو غ یارتباط تجار ،که با خارج یافراد
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داشتند. کار در مؤسسات و معهادن  مشغول کار که در معادن نفت قفقاز  ای یرانیکارگران ا

 ییو برپها  ی  تهزار یه رژ ضهد ا  در کار مبارزه ین روس که در نن اوینفت و ارتباط با انقالب

 و هموهون انقهالب   یمیبا مفاهرا ن کارگران یا ییموجبات نشنا ،بودند یاعتصابات کارگر

ان یه ز بهه م ی  نین مفاهیا ،ن کارگران به داخل کشوریس  فراه  نورد. با نمدوشد ایالیسوس

بهار  ن ینخسهت  یبرا ،مشروطه ۀدر شعر دورکه  یا گونه به ،(41: 1342، یثمی)م افتیمرد  راه 

موضهوع شهعر    ،ننهان  یخیکارگران و کشاورزان و سرنوشت دردبار تار یگزند یطور جد به

 :شاعران قرار گرفت

 رنجبهههر یهنهههر یشهههاد بمهههان ا 

  ییعههههال  تههههو  یباعهههها نبههههاد 
 

 نهههههوع بشهههههر ۀشهههههرف دود یا 

 ییند  تهههههو یمعنههههه رنجبهههههرا 
 

  (111: 1313  ،یالهوت)
 د نمهود یه نشهنا با  یتوده را با جنگ صهنف 

 شود یدر بشر مجر یتا مگر عدل و تساو
 

 د نمهود... یه کشمکش را بر سر فقر و غنا با 

 د نمهود یه ا بهه پها با  یه سخت در دن یانقالب
 

 (134 :1333 ،یزدی فرخی)
انجامهد.   ین دوره مه یدر شعر ا یات کارگریادب ینوع ییدایبه پ ،دستن یا از یسرودن اشعار»

تهازه بهه    یو رنگه  ن دوره پراکندنهد یه را در شهعر ا  یستیالیتفکر سوس یبذر نوع ،یو الهوت یفرخ

 .(39ه32: 1331، ی)نجودان «دندیشعر مشروطه بخش یمبارزات ضد استبداد

 یحضهور جهد  به  یچندان ۀاجاز یاسیس ۀدر عرص کار نمدن، یروپس از  ،رضاخاناما 

ن مروجهان و مبلغهان   یتر از بزرگ یکی ،یاران یست نداد. تقیو کمون یمل و یعناصر مذهب

از  یکه ی ،. او که در زمان اقامهت در اروپها  است یضاخانحکومت ر ی ها ست در سالیکمون

 ،رانیبازگشت به اپس از  بود، رق انقالبیبو  کاریپ ی ها کنندگان روزنامه سندگان و ادارهینو

گهاه  یت و جایه اهم ،یخ جنهبش کهارگر  یمنتشر کرد که در تار 1311سال به را  ایدن ۀمجل

ن یه اسهت. ا  رگذار بهوده یار تأثیت بسسیت نسل جوان مارکسین مجله در تربیدارد. ا یخاص

همانند  یمهم یف شد، اما نثار فلسفیتوق 1319سال به شماره، دوازده انتشار پس از  ،مجله

در نن  ،«سه  ینظهر مارکس  انسهان از » و «کیالکتیس  دیالیماتر» و «یعرفان و اصول ماد»

 داشهت.  یا ژهیش ونق ،مارکس ی ها شهیبا افکار و اند یرانیا ۀجامع ییچاپ شد که در نشنا

یی  ها که بخش« مانیفست حزب کمونیست»ه لنینیست مثل ی مارکسیست  ها نثار کالسیک
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)کهه نشهر نن را فرخهی      توفهان ترجمه شهده و در روزنامهۀ    1333ه1333ی  ها از نن در سال

همهت عبدالحسهین نوشهین دوبهاره      به 1322چاپ شده بود، در سال  عهده داشت( به یزدی

 .ترجمه و چاپ شد

سته و با توجه به ننکه در دامن یز یم یو اجتماع یاسین اوضاع سیادر  ین اعتصامیپرو

اول  ۀکهه از مترجمهان درجه   پرورش یافته بود   الملک وسف اعتصا یدانشمند به نا   یپدر

دردمند، انعکهاس   یشاعر و هنرمنددر جایگاه و ازننجاکه  شود یمشروطه محسوب م ۀدور

د، یه ن یشمار م اش به یشعر یمه  محتوا ۀشاخص ،یو انسان یماعاجت یو دردها  ها دغدغه

را از کتهاب   یقهول  (3/193: 1332)پور  نیخبر باشد. نر یتوانسته از افکار و نثار مارکس ب ینم

ن از افکهار  یپهرو  یریرپهذ یبهر تأث  یکنهد کهه مبنه    ینقل مه  یاء هشترودیض منتخبات نثار

 «.ر داردیدر نثار او تأث ( ها ستیالی)سوس یعن بزرگ اجتمایافکار سالک»است:  یستیالیسوس

   مارکسین براساس مفاهیل اشعار پرویتحل .2ه3

او  ییاسهت. گهو   سهخن گفتهه   یاقتصاد ی ها یاز نابرابر ،ب به اتفاق اشعار خودین در قریپرو

و...  یتیجنسه  ،ی، علمی، فرهنگیاسی، سیاجتماع ی ها یتما  نابرابر ۀشیر ،هموون مارکس

نقهد   یرو بهه سهو   ،ن نقهدها یه ا ۀن حال، همیبا ا داند. یم یاقتصاد ی ها ینابرابر را برنمده از

 موضوع است.ن یا یایگو یروشن ن بهیدارند. اشعار پرو یاقتصاد یو اختالف طبقات ینابرابر

انتخهاب نها     ،دههد  ین نشهان مه  ی  مارکس را بر پرویر مفاهیکه تأث یگریمسائل د از

 یطبقهات  ۀبهار فاصهل   ف وض  محنهت یتوص یا برایگو یمدخل ،ها ن نا یشتر ایشعرهاست. ب

در خانه شحنه خفته و »، «شود یحاجب و دربان نم ،دزد  دوست یا» چون یی ها نا  هستند؛

بها   »، «بهاد بهرودت  »، «رنجبهر  یا»، «انهدوه فقهر  »، « یته یاشک »، «رانیان وینش»، «دزدان

، «سفر اشک»، «سر و سنگ»، «رنج نخست»، «ون دلخ»، «بخت رهیت»، «دستیته»، «شکسته

 «.سود یب یۀگر»، «قلب مجروح»، «شوق برابر»، «شکسته»، «یروز هیس»

وگو بهره  فن مناظره و گفت از ،یگریاز هر شاعر دش یب ،خ شعرین در سرتاسر تاریپرو

لهف  مخت یهها  ان طبقات فرودست و فرادست در ساحتیم  ها ن مناظرهیاست. غالباً ا جسته

بها   یا حته یه ش یخهو  ۀاز طبق یا عضویفرودست با خود  ۀاز طبق یعضو رد؛یگ یصورت م

 ند.ینش یوگو م رامون به گفتیپ یایاش
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عها  قهرار    ۀرا در دو دست  ها نن  یتوان یم ، یکن یبند ن را طبقهی  اشعار پرویاگر بخواه

ن یاز ا یارید. بسنک یف میرا توص یاقتصاد یکه وض  موجود نابرابر یاشعار ،ی : اولیده

ن ی. دومیر و غنیان فقیم ییوگو ا گفتیدست یک تهی است از یقالب وصف حال در ،اشعار

فرودست را به شهورش   ۀدست و طبقیدارند و خلق ته یانقالب یکه جهتاند  یی ها نن ،دسته

  ن بهدان یکه کمتر مفسهران اشهعار پهرو    ؛کنند یدعوت م یاقتصاد ین نابرابریان ایبانضد 

فرودسهت را بهه    ۀطبق ،اریع تما  یک انقالبیهموون  ،ن اشعارین در ایند. پروا هداشت توجه

 خواند. یفرام یاقتصاد یو برخوردار یعیاحقاق حق طب

 نیوان پهرو یه در در یه  . اشهعار ز یکنه  یاول را بررسه  ۀد ابتهدا اشهعار دسهت   یه اجازه ده

 ،مقابهل نن  و در ،یلحهاظ اقتصهاد   فرودست جامعهه بهه   ۀبار طبق وض  اسف ۀکنند منعکس

ر یه نظ ییشهعرها  فرادست جامعه اسهت؛  ۀز طبقیبرانگ رشک یگاه اقتصادیاز جا یمند بهره

 اند. ن دستهیاز ا« دستیته»، «اندوه فقر»، « یتیطفل »، «پدر یب»، «قلب مجروح»

 ی هها  شهه ی  و اندیبا توجه به مفاه ن اشعاریاز ا یا ل پارهیبه شرح و تحل ،انین میدر ا

دست بها دو   یرزن تهیپ یوگو است از گفت یتیحکا« اندوه فقر» . شعر یپرداز یمارکس م

نبهود همهدرد و    ۀکننهد   یترسه  ،وگهو  مخاطهب گفهت  در مقا  اش. انتخاب دو   یسندگیر

 یزندگ یا رزن در جامعهین پیا. دراز کند یگرید یاریبه  یاست که بتواند دست یسخن ه 

 ،را ندارند یگرید یاریگر توان یو دگذرانند  میروزگار  یسخت شتر افرادش بهیکند که ب یم

ار برخوردارنهد؛  یاز مواههب بسه  و شهوند   یفرادست اجتماع محسوب م ۀکه از طبق یتیقلاو 

   کنند.یازمندان جامعه را در نن سهیننکه ن یب

 تاسه  یز جهان تهیچ جز من که دست  از همه

 ز  و زغهال یه کهس ندههد ه  ه به  یزر، کس یب

 شیان خهههوینشههه بربسهههت ههههر پرنهههده درِ
 

 دیهر کس که بود، برگ زمستان خود خر 

 دیه ام یکه ی، نن ین نرزوست گهر نگهر  یا

  دیه خز یا خت هر خزنده و در گوشهه یبگر
 

 (31: 1311اعتصامی، پروین )
 خورند ین نمیتوانگران غ  مسک  نیپرو

 

 

  دیه ن حدیه اش مکوب که سرد است ا هودهیب 
 ج

 (32)همان: 

است. نه لباس مناسهب و درخهور    نبرده یا ک انسان بهرهی یۀاول یازهایاز ن ،رزنین پیا

 به تن دارد:
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 نمانهد   ا  جامهه  ۀوصله در هم یک جای
 

 دیدر وصله کرد ، از نن رو ز ه  ین رویز 
 

 (31)همان: 

 خوردن: یبرا یکاف ینه غذاو 

 دیگان شههنیهمسهها ۀطعهها  خانهه  یبههو  من ها مشا  من بس گرسنه خفت  و شب
  

 )همان(

 ستن:یز یل و باران برایمن از سیا یخانه و مسکنو نه 

 شیا  خهو به انهدود   ،گشهتن  ریه د اندوه ز

 یست سقف من، از بس شکستگا زنیپرو
 

 دیه پتد  و بهاران، دله    یه هرگه کهه ابهر د   

 دیه ل چگونهه توانهد کهس نرم   در برف و گِ
 

 (32)همان: 

ان ید میشد یدو اقتصا یاختالف طبقات ،گرید یز به وجهین «دستیته» ۀن در قطعیپرو

پوش  ر و ژندهیفق یدخترک یوگو گفت ،ن شعری. اکند را توصیف میدستان یثروتمندان و ته

ن یه کهدا  از ا  ههر  رنهد؛ یگ یفرادست است که از او به اکراه کناره مه  ۀاز طبق یبا همساالن

بهودن   دار بودن لباسش، وصله نلود چر  ۀد: به بهانیجو یم یاز او دور یا به بهانه ،دختران

 ش:یرو یرنگ یش، بیمو یدگیراهنش، ژولیپ یزانوانش، تنگ

 رفهههت یخهههرد بهههه مهمهههان یدختهههر

 گهههره یابهههرو ک افکنهههد بهههریهههن ن

 زانهههوش نمهههود ۀوصهههل یکهههین یههها

 ش گفههههتیمههههو یدگیههههن ز ژولن
 

 دیههههچنههههد خز یدر صههههف دخترکهههه 

  دیکشه  یک سهو یه جامهه بهه    یکین یو

  دیهههراهن تهههنگش خندیهههوان بهههه پ

  دیپرسههه شیهههرو یرنگههه ین ز بهههیهههو
 

 (11ان: )هم

ر بهر مهن   یدرنمد کهه شهما هه  هموهون بخهت و تقهد        ها نن به سخن با ،او به طعنه

 .(11ه11همان: ) دیخند یم

در فرودسهت   یخیر تهار یتقهد  یا   گونهیز مالحظه کردیمارکس ن ی ها شهیان اندیدر ب

 د:یگو یمه  ن طفل یکه ا چنان ل است؛یا دخیکارگر و پرولتار ۀبودن طبق

 مههن نوشههاندند  تلههخ بههود ننوههه بههه  
 

 دید نوشهههههیهههههر ببایتقهههههد یمههههه 
 

 (11)همان: 

   فلههک اسههت ین ره و رسهه  قههد یهها
 

 د یههه دسهههت بر یکهههه تهههوانگر ز ته   
 

 (13)همان: 
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 یانقالب یشعرها. 9

ز یه انهه ن یکارجویو پ یانقالبه  ین، او نگرشه یت و اشعار پرویبرخالف فه  متعارف از شخص

 یا»، «رزنیه ت پیشهکا »، « یته یشک ا»هموون اشعار او  یدر برخ ،ن نگرشیاست. ا داشته

از  یا دهیه چک ،مارکس و انگلسنامۀ  مرا اگر  شود. یده مید یروشن به« ایست  اغن»، «رنجبر

اشهعار و افکهار او   نامۀ  مرا تواند  ین میپرو« رنجبر یا»شعر  ،ست ها ر ننونظ  میتما  مفاه

فرادسهت   ظال ِ ۀد طبقضفرودست را به شورش  ۀطبق یار انقالبیبس ،ن شعریباشد. او در ا

مال، یک است: رنجبر، حقوق پایار نزدیبس یات مارکسین شعر به ادبیخواند. واژگان ا یفرام

 ،ن شهعر یه ، کهارگر، وصهله. ا  یران، مردارخواری، فقیو نز، حاک  شرعیخان و جناب، زالو، د

بارشهان   جزء وضه  اسهف   به ف جزءیکارگر و رنجبر جامعه، به توص ۀبا طبق یضمن همدرد

بهه   ،ا  برضد خودکامگانیکند که قادرند با ق یم ینور ادیننان  ن حال بهیپردازد و در ع یم

 بار خاتمه دهند: رقت ن وض یا

 رنجبهر  یا جهان کنهدن انهدر نفتهاب     یکه   بهه تا 

 فتاب و خا  و بادن ز ینیکه ب یهمه خوار نیز

 یشههتن کههن پرسشهه  یمههال خویاز حقههوق پا

 زیه بر خهون  ،جمله ننان را که چون زالو مکنهدت 
 

 رنجبهههر یا نب هخههتن از بهههر نههان از چهههر    یر 

 رنجبهر  یا ا عتهاب یه ست مزدت جهز نکهوهش   یچ

 رنجبههر یا جنههاب خههان وز هههر  یترسهه یمههچنههد 

  رنجبر یا، خضاب نکُ یین خون دست و پان ندرا و
 

 (33ه32)همان: 

ار ن به ینخست یبرا ،(3/193: 1332) پور نیر نریبه تعب، «استیاغنما ست   ۀقصاع» در شعر

ک زنِ شهاعر،  یه  بر زبان  ط نلوده، ننیمتهورانه در چنان مح ،یرانیوض  ناگوار کشاورز ا

ه و یبهر سهرما   ینظا  مبتنه  رفت از ظل  کند که راه برون ید میپور تأک نینر .شود یم یجار

 اسهت؛  یگهانگ یو ازخودب ینانگهاه  ۀله یکارگر از پ ۀنمدن طبقرون ی، بیا و چاپلوسیسود و ر

فرادست تما   ۀچراکه طبق رد،یخود کارگر انجا  پذ ۀواسط به یستین کار تنها بایا که چنان

شتر خهود  یت هرچه بیجهت تثب و... را در ینموزش ،یاسی، سیاجتماع ینهادها و ساختارها

اسهت   ییوگو گفتمذکور، کند. شعر  ید میز تأکین موضوع را مارکس نیاست. ا بستهکار به 

ا   شهیمن پپس از  دیدهد که با یفرزند را پند م ،پدر ،. در ابتداگر و فرزندشیک برزیان یم

کهار کشهت و زرع    و به  ینن را به دوش بکش ی ها یو تما  مصائب و دشوار یرا دنبال کن

در  ،امها فرزنهد   .یمهن نگهه دار  یا ات را از دست صهاعقه،  ین و زندگیو خرمن زم یبپرداز
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کننهده و سهوزاننده همهان سهت      رانیو ۀه صاعقکند ک یم با پدر به او خاطرنشان گوو گفت

  ها نن ش و نرامش است. اگریاز نسا یعار ،ما یست که زندگ ها است. از جور و ست  ننیاغن

 ۀچرا سفر گران ببرند؟یحاصل ما را د یستیچرا با ، پس حق ما کجاست؟از حق برخوردارند

ن و نن باشد؟ یا بارکش ،انیارپاهزارع هموون چ دیبا یتا ک ؟است یما از خورش و نان ته

زور است نه کار  ۀقص بلکه ست،یر و قضا نیکشد: حاصل تقد یپدر را به نقد م ،یپسر انقالب

 یپه  در یکسه چ یهه  و گشهته  مهال یحهق کهارگران پا   کند که همواره ید میپسر تأک .قضا

 ا هستند.یب در خدمت اغنیو طب یست. قاضیدستان نیبا ته یو همدرد یا همدلی یدادستان

 اورند:یار و ی یتنها فقرا ب

  یههها گانههههیمههها فقهههرا از همهههه ب  
 

 کههس نشناسههت بهها همههه ینههمههرد غ 
 

 (113: 1311اعتصامی، پروین )

متعهارف مردمهان ماسهت کهه      الاز رو ینمهاد  رسهد پهدرْ   یبهه نظهر مه    ،ن شهعر یدر ا

 گران را بهیدهند و د یبه ذلت سکوت تن م ،یگونه ظل  و ستم هر برابر کارانه در محافظه

از انسان نگاه به حق و حقوق خود در جامعه اسهت و   ینماد ،اما پسر خوانند؛ یفرام سکوت

 :ستاندبازکنندگان  مالیاز پا ،که شده یمتیخواهد نن را به هر ق یم

 یرا کیههپههدر ن ین، کههایگفههت چنهه

 ننهههان همهههه نرا  و خهههواب  ۀشهههیپ

 ش و اقبههال و جهههاه یدولههت و نسههها 

  یخههور یخونههاب جگههر مهه  هقههوت بهه

   و گههه خههرمن اسههت  یارغلههه نههد 

 برنهههد یحاصهههل مههها را دگهههران مههه

 لیاز غهه  بههاران و گههل و بههرف و سهه
 

 

 اسههههتیمهههها سههههت  اغن ۀصههههاعق 

 قسههمت مهها درد و غهه  و ابتالسههت  

 ؟حق مها کجاسهت   ،هاست گر حق نن

 مهههها در دهههههن اژدهاسههههت  یروز

   و زمهههان شتاسهههتیمهههه نهههداریه

 مدعاسههت یزحمههت مهها زحمههت بهه  

  دوتاسههت یجههوان  هقامههت دهقههان بهه
 

 (11مان: )ه

  جهی. نت1

 یادهها یر در بنییه است که خواههان تغ  ینگر ش و روشنینسل جوان نواند ۀندینما ،نیپرو

و  ینه یع یرییه شهه را ظههور تغ  یت اندینها ،ز هموون مارکسیاند. او ن یاسیو س یاجتماع

سهت  ین را مارکسین نبهوده کهه پهرو   ین و مارکس ایپرو ۀسیداند. مراد ما از مقا یم یرونیب
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مهارکس بهوده و    ۀمداران ر افکار انسانی  او تحت تأثی  که اشاره کنیبلکه بر نن بود ،بدانی 

برابهر   منفعهل در  ۀر جامعه ییه تغ یافکار مارکس را برا ،همدالنه یاست با نگاه تالش کرده

ه   ،نکهیرد. با ایگ، به کار تازه یو انسان یمدن یتیفعال با ماه ۀک جامعیبه  ،وض  موجود

بوداوار به تما  امکانات  ،ش بودندیخو ۀمرفه جامع ۀاز طبق ،نیو ه  پروانگلس  مارکس و

ن ییپها  یفرودسهت بهرا   ۀکردن طبقزدند و به روشن پا ش پشت یخو ۀطبق ی ها تیو موقع

 پرداختند.فرادست  ۀدن طبقیکش

  مناب 
 .، چاپ سو ، تهران، اخترانیا مرگ یا تجدد(، 1331نجودانی، ماشاهللا )

 ، چاپ چهار ،تهران، زوار.از نیما تا روزگار ما(، 1332ی )پور، یحی نرین

، چهاپ هفت ،تههران،   بههار  یالشهعرا  ملهک  ۀمقدمه ، بها  اشعار پهروین اعتصهامی  (، 1311پروین اعتصامی )

 زمین. ایران

الدین ضیاییان، چاپ چههار ،  تههران، دانشهگاه     ، ترجمۀ شجاعمارکس و مارکسیس (، 1319یر، نندره ) پی

 تهران.

 ، به کوشش حسین مسرت،چاپ دو ، تهران، قطره.دیوان اشعار(، 1333یزدی، محمد ) فرخی

 ، به کوشش احمد بشیری،چاپ اول، تهران، امیرکبیر.دیوان اشعار(، 1313الهوتی، ابوالقاس  )

 جا. کارگر سوسیالیستی. ، برگردان یاشار نذری،چاپ اول، بیفقر فلسفه(، 1339مارکس، کارل )
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