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  چكيده
ابزاري براي كشف واقعيات رواني زنـدگي   ةمثاب به ،اي به شعر اشاره با حاضر ةمقال

نامـه و اظهـارات نويسـندگان و     و با پيشينة پژوهش به زندگي شود مي آغاز ،آدميان
كـار در   ةهاي مقـدماتي مربـوط بـه طـرح مسـئل      پروين و گام ةشعراي ايران دربار

گاه مقاله با عناويني نظير وفـور واژگـاني    آن. پردازد هاي پروين اعتصامي مي سروده
ي گفتار از كردار و كـار، هسـتي در كـار،    يكار و تركيبات آن در اشعار پروين، جدا

 »رفـوگري وقـت  «پروري،  تشويق به تالش و صبوري در كار، نكوهش تنبلي و تن
رويـه، كاركردهـاي كـار،     نـواع كـار، كـار بـي    ، ا)اندوزي و مديريت زمـان  فرصت(

همكـاري   و كارآموزي و آموزش كار، لزوم همكاري كار گروهي و كار تخصصي،
نمـاد كوشـندگي در شـعر     ،نقش مور  به سرانجاميابد و  به شيوة دگرياري ادامه مي

هنگام وي در  به شناسي فرهنگ كار و داليل شگفتي خود از كارِ و به آسيب ،پروين
 هـاي  در سرچشـمه  شوكـا ايرانـي را بـه   پردازد و پژوهشگران  هنگام مي هناب زمانة

  .كند تشويق ميانديشة پروين 
  .)زمان تيريمد(وقت  يكار، رفوگر :ها دواژهيكل

  مقدمه
گريـز و حتـي    گـرا يـا واقـع    چه بدانند و بخواهند و چه نداننـد و نخواهنـد، واقـع    ،شاعران
يـا   جـا  ايـن هـاي آن در   در نوعي از ارتباط با واقعيت و پيوستگان و سـايه  عاقبتستيز  واقع
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اند و در پي دفن آن  حتي هنگامي كه كمر به قتلِ واقعيت بسته ،جايند و دانسته و ندانسته آن
 ،انـد  و نـامعقول   هـاي نامـأنوس   در فضاهاي نامكشوف خالقيت و تجريـد و انتـزاع و فـرم   

. ها به بو و رنگ و يا خون واقعيت آغشته اسـت  ريدي آنهاي تج هاي واژگان و پرده دست
گونه كـه   هاي دور و نزديك را آن و واقعيت است گونه كه وي از جايگاهي كه ايستاده همان

تواند  بيند، هنر هنرمند و شعر شاعر نيز مي خواهد باشند مي گونه كه شاعر مي هستند و يا آن
  .به ما نشان دهد ،قله و ابرها فرازيا بر در ته دره  ،جايي را كه شاعر ايستاده است

هم پايگاه اجتماعي موجود شاعر و هم جايگاه مقصود وي، هـم تـأثيرات بـرون و هـم     
و مضمون، يك و يـا   موضوعشود كه از هزاران  صافي قلب و ذهن و درون شاعر سبب مي

 و محوري و رنگ مسـلط در كـار ايـن يـا آن شـاعر      مهم موضوعاتشكل  به موضوعچند 
آنچه اشاره شد براي . در قله قرار دهد مضمونو هنرمند را در طرح يك يا چند  شودنمايان 

  .فرما نيز صادق است ورزان خويش پژوهشگران و انديشه
كـار و تـالش    مهـم  ةچه در كنار مسائل بسيار ديگر گاه بـه مسـئل   ما گر ةشعراي گذشت

را محـور اصـلي و    »كـار «اند، اما هرگز بـه هـزار و يـك دليـل      هايي كم يا زياد داشته اشاره
آور و جاي پرسش است كه چرا  شگفت. اند مضمون كانوني و در مركزِ شعر خود قرار نداده

سي تا به امروز، تنهـا يـك   يو چه اتفاقي افتاده است كه پس از هزار و اندي از حنظلة باد غ
ه چگونـه  كـ  كار گرويده است و پرسش دوم اين  عر آن هم يك شاعر زن تا اين اندازه بهشا
شـعرِ پـروين    ويژگـي الشعراي بهار تا به امروز كسي به اين  سال گذشته و از ملك هفتاددر 

  ؟است نكردهتوجه 
  

  پيشينة پژوهش
ن اعتصـامي در  جايگاه پروي«در مقالة  ،تنها حشمت مؤيد ،ما هاي كنوني و آگاهيبا بررسي 

  :باره سخن گفته است اين جامع در البته و اختصار به، 1»شعر فارسي
پروين هم، مانند ديگر متفكران و شاعران گذشته و حـال كـه گرفتـار ايـن انـدوه فلسـفي       

دو راه اختيار كرده است، كار و ...  فرجام براي گريز از اين غم بي ،... اند بوده] آگاهي مرگ[
و يگانـه راه مقاومـت بـا ركـود و      ،در نظر او كار مانند حركت، قانون عـالم هسـتي   .ايمان

بخشـي از آن  يـا  تمامي  بهموضوع اساسي بسياري از اشعار پروين  2.پوسيدن و مردن است
شاعر ديگر ايران به اندازة او دربارة كار و ثمربخشـي آن سـخن    هيچ. كار و كوشش است

ها  بيت ها و مناظرات و تك ن گلچيني خواندني و زيبا از قصهتوا از ديوان او مي. نگفته است
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اما كار در حقيقت دستور زندگي و داروي فراموشي  ،3آورددر ستايش سعي و عمل فراهم 
گـوي   و پاسخ بخشد تنهايي اطمينان قلب نمي يا تسليم به نظام اين جهان متحرك است و به

عقيدة  اه بهكداروي اين درد جان. نيستپرسش انسان در باب راز آفرينش و هستي و مرگ 
  .)229 :1368يد، ؤم( پروين ايمان است

اي بـه ايـن    اشـاره  هـا  المعـارف  دايرةگاه نيز در حد يك يا چند سطر در مقاالت و يا در 
نه خوابگـاه    داند، پروين جهان را ميدان همت و كار و كوشش مي«: نظير ؛شده است ويژگي

به كسب علم و كمـال و   ،... را به سعي و عمل، به اميد داشتنپروين انسان . و جاي آرميدن
او كسـي را انسـان   . خوانـد  خواهي فرا مي ستيزي و عدالت فضيلت اخالقي، بلندهمتي، ظلم

اي  زيرا جامعة بشري را كل بـه هـم پيوسـته    ،داند كه در انديشة ديگران نيز باشد راستين مي
  ).230 :1387 دروديان،( »است معني بي ،سعادت فردي، يكسره داند كه در آن مي

جاي تأسف بسيار است كه اين شاعرة نامدار عمري كوتاه داشته اسـت و افسـوس كـه    
كـه   ،پروين يـك قسـمت از اشـعار خـود را    « .بخشي از اشعار خود را نيز نابود كرده است

  ).»پروين« ذيل ،نامه لغت ( »زاندسوچند سال پيش از مرگ خود  ،مطبوع طبع وقاد وي نبود
كه اين شعرسـوزي از سـر ناچـاري و فشـارهاي شـديد       رود ميهاي ديگري نيز  البته گمان

برخي قرائن و شواهد سبب شده است كه برخي پژوهشگران مـرگ  . سياسي رخ داده باشد
هـايي از شـعر و شخصـيت     يافتـه  نو«براي نمونه در ميزگرد ؛ شمار آورند وي را مشكوك به
سرا در خانة شاعران ايـران،   در همايش كارنامة صد سال شعر زنان فارسي »پروين اعتصامي

  :كرد بيانكننده  از پژوهشگران شركتيكي 
سـالگي ديـواني چـاپ كـرد و      29گويند پروين با حصبه از دنيـا رفتـه اسـت، امـا او در      مي

هاي زيادي برانگيخت، پروين حتي دست رد به دربار زد و شعري گفت  شعرهايش حساسيت
همان زمان اين بحث مطرح شد كه پروين به قتل رسـيده اسـت، امـا    . شاه انتقاد كرداو از رض

  .)همايش كارنامة صد سال شعر زنان فارسي( ... نگذاشتند اين موضوع بسط پيدا كند

  :نوشته استتر كه  دربارة مقام شعري او چه كسي از استاد محمدتقي بهار افضل
انـد كـه مايـة     اگر شاعراني از جنس مرد پيـدا شـده   ،سخن و فرهنگ است مكانايران كه  در

اما تاكنون شاعري از جنس زن كه داراي اين قريحه و استعداد  ،جاي تعجب نيست ،اند حيرت
اشعاري چنين نغز و نيكو بسـرايد از نـوادر محسـوب و جـاي بسـي      ... باشد و با اين توانايي

  ).ز: 1314 ،اعتصامي(است ن هزاران تمجيد و تحسي ةايستتعجب و ش

زاده  روزي با جمـال « :اند الشعراي بهار نيز جلوتر دانسته حتي گاه كساني وي را از ملك
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مـن نظـر خـود را بـا كمـي      . زديم، صحبت از شعر و شاعري بود در كنار درياچه قدم مي
ايـام   گفتم ستارة درخشان شعر در اين. ترين شاعر معاصر اظهار كردم نگراني دربارة بزرگ
. شناسـم  از قاآني به اين طرف، من شاعري به اهميت و اعتبار او نمي. پروين اعتصامي بود

آمد كه چند سال پيش مـن   مياد. زاده را نيز با خود موافق يافتم خوشحال شدم وقتي جمال
همين نظر را در محفلي از ادبا بيان كردم، اما دوستان فاضلي كـه حاضـر بودنـد، جملگـي     

كـنم پـروين در    ام و تصـور مـي   اما من هنوز در اين اشتباه باقي ،... ود شمردندنظر مرا مرد
 »برتـر اسـت   ،انـد  ز حـافظ و صـائب آمـده   كه پس ا ،اصالت و استقالل از همة شاعران ما

  ).22: 1384 احمدي،(
نام، دربارة كـار پـروين داوري بسـيار    ب افزون بر بهار، برخي بزرگان ادب و پژوهشگران

زاده، اسـالمي   همچون يوسـف اعتصـامي، احسـان يارشـاطر، محمـدعلي جمـال       ؛اند داشته
قزوينـي، سـعيد نفيسـي،    محمدرضا شفيعي كـدكني، عالمـه محمـد     ،ندوشن، نادر نادرپور

  4.كوب، مهدي اخوان ثالث، سيمين بهبهاني، سيمين دانشور عبدالحسين زرين
ــل ــه   ،در مقاب ــه غوط ــتند ك ــاني هس ــروزه كس ــ ام ــي و  فميني ةور در ورط ــم افراط س

هـا و عمـق انديشـة پـروين را نداشـته وي را       هاي خود، توانايي ديدن درستي سازي كليشه
مؤنث بـدون   يك الفونتن مؤنث، يك ناصرخسروِ«: اند اي از ناصرخسرو تصور كرده كليشه

آن ديناميسم خردبرتر ناصرخسرو، دنبال عدالتي است در داخل سيستمي كه تيشه بر ريشة 
انقالبي نيست، ...  و عفيف و پاك و صميمي است 6فرمانبردارزني مطيع و  5زند عدالت مي

عشـق دنيـاي روشـن و صـاف و پـاك عاشـقان بـراي او        ... تواند باشد، غريزي هرگز نمي
شايد يكي از داليل پذيرش عام شعر پروين در جامعه و مخالفت نشدن  ...7 مفهومي ندارد

...  در ايـران باشـد  ...  ادبي نهادمردانة ادبيات ـ با آن همسويي كامل پروين با سنت تاريخي
هايش از بيان هويت زنانـه و اسـتقالل انديشـة خـود      شاعري كه با وجود همة توانمندي(
  .)21: همان( »!)عنوان يك زن شاعر عاجز ماند به

ي شـعر  اچراكه پرداختن به قالب و محتو. داوري اين سخنان نيست جا ايناما كار ما در 
نظـر   و همين اشارات براي معرفي وي كـافي بـه  . داردو شخصيت او به كتابي جداگانه نياز 

كار و تالش اسـت كـه در ايـن     ةپرداختن به ديدگاه پروين دربار جا اينكار ما در . رسد مي
تا ايـن انـدازه حساسـيت     ،نه زن و نه مرد ،كنم هيچ شاعري در ايران مورد خاص فكر نمي

كنم هيچ شاعر زني در ايران تـا ايـن انـدازه بـا رقـت       همچنان كه فكر نمي. شدبروز داده با
  8.آن باشد ةسوخت عدالت پرداخته و دل ةعواطف و شور و شعور زنانه به مسئل
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از نظر ما پروين از روشنفكران برجستة ديني معاصر ايران است كه تقدم عـدالت را بـر   
شدت از نبـود فضـاي آزادي    كه خود به اينخوبي حس كرده است و با  ههاي فردي ب آزادي

برده است، اما با دركي كه از اهميت و اولويت عدالت داشته است بيشترين نيـروي   رنج مي
اما گذشـته از ايـن   . عاطفي و دانشي خود را در تدقيق و تفهيم اين مسئله صرف كرده است

 ــ  سـوداگرانه « ةختگسـي  امان فردگرايـي لجـام   دو، شعر وي توانسته است در عصر سلطة بي
هـاي مقـدس    از همـة حـوزه   ،زدايـي  و عصر تقـدس  9غربروية مسلط تمدن  »استعماري

هـاي ازلـي و انسـاني آدميـان همـة       هاي مقدس و ارزش ترين حوزه از مهم و گرايانه جامعه
به هر حال . زنانه و مادرانه و دليرانه پاسداري و پرستاري كند ،برخالف تصور برخي ،اعصار
پروين از منظر توجه به كـار و كوشـندگي از نـادر شـعراي ايـران       ،ه كه اشاره شدگون همان
با  ،پايه و سنت به بدعت زدنپيوند موفق در كارِِ شاعريدر مقام  توانسته است پروين .است

 11آفرينـان  همچون اغلـب فرهنـگ   10تاريخيخوري  حركت آونگي در زمان فرهنگي و تاب
 دوسـتان  با موفقيت تـا امـروز در ميـان خواننـدگان و ادب     و جايگاه خود را. آيددر  ،جهان

گرايـان،   اين است رمز پايداري شـعر او، وي نـه بـرخالف برخـي سـنت     . ايراني حفظ كند
او . ريشه است شيفته و مسطح و بي خود يو نه همچون متجدد ،اي يخ بسته و دربسته كليشه

او . جايي اسـت  مي و جهاني و همهبودن، جهان سو بودن و مسلمان بودن و ايراني در عين زن
و  12آخـربين چنـين   ايـن  اسـت  خود، توانسـته  ةآهنگ زمان هم با فهم گذشته و درك ضرب

  :كنفوسيوس قول بهچرا كه . نگر باشد آينده
  ).ب: 1377فرهادي، ( نيست گذشتهديگر  شود فهم و آيد بياد كه چون گذشته

اي  او آرزوهاي زيبايي براي بشريت و زن ايراني دارد كه هر كدام از اين فرازها به مقالـه 
 هاي وي دربارة ستايش تـالش و كـار   به انديشه فقطجداگانه نيازمند است و ما پس از اين 

 يدار پايـدار و پايـه   ةويژه توسع تواند در سرنوشت توسعه و به ها مي كه همة اين پردازيم مي
  .داشته باشند نبنيادي سهمكشورهايي نظير ما 

اين سطور از دورة دوم دبيرستان با پروين آشنا بـوده و در همـان دوره برخـي از     نگارندة
داشـت كـه از قضـا     بـر از ي او را »جوالي خـدا «بلند تا حدي اشعار وي و از آن جمله شعر 

 ةع قرني از تمركز مؤلـف بـر مسـئل   اما تا امروز كه رب. با عنكبوت است يتنبل ةمربوط به مناظر
تواند بفهمد كه پروين با چه دقـت و خردمنـدي و    گذرد، مي نيافتگي ايران مي توسعه و توسعه

موضـوع  به اين  ،يعني بيش از هشتاد سال پيش ،هوش سرشار توانسته است در اوايل اين قرن
كردگـان و   گذشته تحصـيل  ةاي كه متأسفانه در هشت ده مسئله. تا بدين حد نزديك شودمهم 



  )1320 -  1285(كار و زمان در منشورِ شعر و كارِ كارستانِ پروين    144

  1390سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان پژوهي فرهنگي،  جامعه

توسـعة   يلااهـ  و شناسـان  شناسـان و انسـان   روشنفكران ايراني و حتي اقتصـاددانان و جامعـه  
رسـد در   نظـر مـي   هـاي ايرانـي، بـه    المثل و به زبان ضرب، اند شماري بدان توجه كرده انگشت
كـوره   پشـه پـاي   رفته، در اغلب موارد ما آويزان بـه  ما با بار مي] كار و تالش[اي كه شتر  زمانه

 14»زني در علوم اجتماعي پرسه«بصيرتي و تقليد كوركورانه و  و با بي 13ايم بوده] اوقات فراغت[
روية مسلط فرهنگ و تمدن غرب و از آن جمله تقليد نيم قرني از اوقات فراغت و دويدن بـا  

ته اسـت و  سر در پي فروع و فرعيات بسيار، ما را از اصول و رموز توسعه بـه دور نگـاه داشـ   
  .هم جز اين چيزي نبوده است 15اولطبيعتاً خواست كشورهاي توسعه يافتة موج 

  
  ...  وفور واژگاني كار و تركيبات آن و
اي را  كار بايـد گفـت در ديـوان پـروين، كمتـر صـفحه        پيش از ورود به مضامين مربوط به

كـار،   كار و يـا تركيبـات آن نظيـر كـارگر، كارگـاه، كـاردان، كهنـه        ةتوان يافت كه از واژ مي
كـاري،   كـاري، كـار بـد و نيـك، زشـت      كاري، درسـت  ، نيك)كار نكو(كامكاري، كار نيكو 

 ،كاري، كژكاري، كارآزمودگي، كار تباه، كار ناستوده، كار سرسري، كارآگـاه  كاري، آلوده سيه
همچون  ،)واژگان مترادف و متباين(جانشينان كار و يا واژگان و كنايات جايگزين و  ،نوكار

سسـتي،   ،و تالش و كوشـندگي و يـا ضـد آن بيكـاري    ) كار برجسته و نمايان(عمل و هنر 
  .تهي باشد ،پروري و كاهلي و برتري كار بر گفتار تنبلي، تن

تنها از استاد كـه از   وي همچون سعدي به اهميت و لزوم شاگردي در كار و آموختن نه
 ،يـك سـرمايه   منزلة به ،و زمانه اشارات بسيار دارد و در كل ستايش وي از آموختن طبيعت

  .پردازيم ها مي ترتيب به آن شبيه ناصرخسرو است كه به
  

  سخن حديث دگر، كار قصة دگرست
معيـار سـنجش    ،همچون برخي فالسفة چين باستان ،گونه كه اشاره شد شعراي ايراني همان

تائوگرايان چين معتقـد بودنـد كـه    . دانند و نه حرف و گفتار و ميعيار آدمي را كار و عمل ا
  .)730: 1372دورانت،  ( »كنند و اصحاب بحث كاردان نيستند ند بحث نميا آنان كه كاردان«

  :گويد الئوتزه مي
گـاه   كننـد و آن  و كـار مـي  ...  آيند وجود مي در طبيعت همة چيزها به خاموشي در كارند، به

  .)730 :همان( ... گيرند مي بينيم كه آرام مي
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  :گويد ميفردوسي 
  ).839/ 2ج: 1352دهخدا، ( دست دو گشاده بايد، بسته زبان ببست دولت كه كس آن شد گشاده

هنرنمـاي نبـودم بـدين    ، دارد »گفتار و كـردار «اي جداگانه به نام  پروين همچنين سروده
: 1371 اعتصامي،( )الله و نرگس ةمناظر/ (سخن حديث دگر، كار قصه دگريست/ هنرمندي

: همـان ) (بلبل و مـور / (تر است از سخن كار گرانسنگ/ افروزتر است از چمن دلالنه ). 82
) پايـه و ديـوار   ةمنـاظر / (چه فضيلت بـراي گفتـار اسـت   / جا كه كار بايد كرد اندر آن .)40

/ سوديسـت ز گفتـار  كردار نكو كن كـه نـه   / از گفتة ناكرده بيهوده چه حاصل ).55: همان(
  ).89 :همان) (بر و تبر درخت بي ةمناظر(

 ي،اعتصـام (/ در كشور وجود هنـر بهتـرين غناسـت   / عمل برترين پر است  آسمان علم،در 
/ شـود  درمـان نمـي   اين درد با مباحثه/ دين از تو كار خواهد و كار از تو راستي ،)ب: 1314

 و وقت كار شود باش چابك اندرچ). 5: همان) (شود اي دوست دزد حاجب و دربان نمي(
: همـان ) (نخواست هيچ خردمنـد وام از ايـام  / (چو نوبت سخن آيد ستوده گوي كالم/ كار
) بلبـل و مـور   ةمنـاظر / (ايم و تو عـار  ما هنر اندوخته/ تو به سخن تكيه كن من به كار ).10

همنشـين  / (ارگـه نيسـت گفتـه چـون كـرد      هيچ/ كار گراي چند دعوي كني به). 39: همان(
/ خلق را از كارشان بايد شناخت/ بايست باخت با سخن خود را نمي). 301: همان) (ناهموار

مبـاش همچـو دهـل     /ببين ز دست چكار آيـدت همـان مـيكن   ). 236: همان) (جا بي ةگل(
ز فرط خوف فراموش كـرد  ). 174: 1314 اعتصامي،) (گفتار و كردار/ (خودنما و هيچ ميان

كـار خـويش نپـرداختيم    ). 173 :همان/ (كار بايد و نيرو نه دعوي و عنوانكه / گفتة خويش
روز ). 188 :1371 اعتصامي،) (كارهاي ما/ (گو كرديمو م و گفتتمام عمر نشستي/ نوبت كار

 ).146: همـان ) (نـامي  نيكشرط / (وقت كوشش ز كار واماندن/ دعوي چو طبل بانك زدن
فتيلـه    بـي گه شـمع   هيچ/ را محكمي ز آستر است) رويه(اَبره / عمل چو باد هواست بي ةگفت

  ).36: همان( )باد و بروت/ (اثر است تا عمل نيست علم بي/ نسوخت
  

  هستي در كار است
اعـم از زرتشـتي و    ،هاي ايراني بعد از اسالم و همچون آئينپيش و  ةپروين همچون فالسف

نيـز   ،پدر علـم اقتصـاد   ،آدام اسميت افزون بر اين 16بيند مياسالم، هستي و جهان را در كار 
  :گويد دهد و مي كار را به طبيعت و انسان هر دو نسبت مي
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  ).98/ 1: 1370 ،و ريست ديژ(كشد  طبيعت همراه انسان زحمت مي

  :نويسد مي ،دانشگاه هوستون يشناس استاد گياه، »گرالخ. ويكتور آ«
كشند و حركتي ندارند، ولي مانند  نميرسند كه زحمتي  نظر مي چه موجوداتي به اگر...  گياهان

  ).119: 1339 گرالخ،(واقعي در جريان است  هاي آن فعاليت كندوهايي هستند كه در خانه

 اعتصـامي، ) (سرود خاركن/ (چو يك قطره و ذره بيكار نيست/ نشايد كه بيكار مانيم ما
: همـان ) (لطف حق/ (رود از پي انجام كاري مي/ رود اي كز جويباري مي قطره ،)134: 1371
هم از / اي كه به فصل بهار در چمن است فهشكو/ گويد هزار نكته ز باران و برف مي ،)253

نشـان  / (اگر گهـر بـه بـدخش و عقيـق در يمـن اسـت      / ها سختي است تحمل گرما و قرن
روش / (خزان و زمستان كنند انقالبي/ صل بهارانهاي ف براي خوشي ،)278: همان) (آزادگي
سـرود  / (چو يك قطره و ذره بيكار نيست/ ماكار مانيم  نشايد كه بي ،)122: همان) (آفرينش
  ).134: همان) (خاركن

  

  )تشويق به تالش و صبوري در كار( نوبت كار است اهل كار باش
جز مقايسـة   اما پروين به ،كار استطور ضمني خود تشويق به  كار و گفتار به ةچه مقايس اگر

شـكل   مكرر اين دو به اشكال ديگر و البته گاه در قالـب منـاظره و تمثيـل مخـاطبش را بـه     
  .تشويق كرده است) هنر(آشكارتري به كار و تالش و به كارهاي برجسته و نمايان 

كـه بيهـده امسـال خـويش پـار       خـوش آن / ها كه پار شدند خواب جهل، بس امسال ز
چنـد  / (كه دير ماند فالني و هـيچ كـار نكـرد   / روا مدار پس از مدت تو، گفته شود /نكرد
مـا رفتگـان بـه نوبـت خـود      / ميدان سعي و كار شما راست بعد از ايـن ). 84: همان) (پند

به خواب جهل / جواب داد كه آئين كاردانان نيست). 99: همان) (خون دل/ (تاختيم خنگ
/ جهد را بسيار كن، عمر اندكي است ).99: همان) (ناديدنديدن و / (فزودن ز كار كاهيدن

ز نـزد سـوختگان   ). 111: همـان ) (رفـوي دقـت  / (كار را نيكو گزين فرصت يكـي اسـت  
مزدور  ).125: همان) (سپيد و سياه/ (زمان كار نبايد به كنج خانه خزيد/ خبر نبايد رفت بي

) شـكايت پيـرزن  / (نيسـت  ميدان همت است جهان خوابگاه/ كس خفته را ندهد مزد هيچ
هرگـز بـراي جـرم تـو تـاوان      / تيمار كار خويش تو خود خور كه ديگـران  ).148: همان(

) همنشـين نـاهموار  / (دار تـا بـود روزگـار آينـه    / نقش كار تو چون نهان مانـد؟ / دهند نمي
 ايـن  كه خوشـتر از  چرا/ به روزگار جواني خوش است كوشيدن). 300: 1371اعتصامي، (
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نوبـت  / از براي كار خود پايي بزن). 64: همان) (تاراج روزگار/ (گاري نيستوقت و روز 
تـا كـه   / اين معما را نخواهي كـرد حـل  /  تا نه پيماني ره سعي و عمل/ تدبير شد رائي بزن

بهـر  / از براي پايداري پاي نه/ رونقي ده گر كه بازاري شكست/ آيدت كاري ز دست برمي
بـا مرغكـان خـويش چنـين گفـت       ).262: همان) (نادانمعمار / (صبر و بردباري جاي نه

اول / روزي طلب كنيد كه هر مرغ خـرد را / كاي كودكان خرد گه كار كردن است/ ماكيان
آب و  گر/ خورد و  پا نتوان چينه جست و  رنج نوك بي/ وظيفه رسم و ره دانه چيدن است

هـم نيـروي   / خـويش  قـدر درمانده نيستيد، شما را بـه  / ايست به خونابه خوردن است دانه
  ).257: همان) (مادر دورانديش/ (نشستن و هم راه رفتن است

  
  رنج مقياس ارزش راستين

سخناني دارد كه نظر برخي از اقتصاددانان مشهور  »گوهر و سنگ«شعر پروين اعتصامي در 
در پرسشي كه سنگ از گـوهر دربـارة دليـل    . سازد جهان را دربارة ارزش به ذهن متبادر مي

آوري در كار  پرسد، پاسخ وي استواري در سختي و تاب تابندگي و قدر و ارزندگي وي مي
، انـد د نمياختري  حاصل از نيكداند و ارزشمندي را امري تصادفي و رايگاني  دشوار ميرا 

  .كند ميرا سزاي رنج مدام قلمداد   بلكه آن
چنـين پرسـيد سـنگ از    / سخن گفتند با هم گوهر و سنگ/ شنيدستم كه اندر معدني تنگ

كـه دادت آب و  / رويي از كجايي پاكيزهبدين / كه از تاب كه شد چهرت فروزان/ لعل رخشان
كز آن معني / تر از در خوشاب جوابي خوب/ وهر ناببه نرمي گفت او را گ/ رنگ و روشنايي

كـه  / ام را سرخ شـد رنـگ   رو چهره آناز / كه ديدم گرمي خورشيد بسيار/ مرا گرم است بازار
كـه در سـختي نمـودم    / از آن ره بخت بـا مـن كـرد يـاري    / بس خونابه خوردم در دل سنگ

ـ / اگر چه كـار بـر مـن بـود دشـوار     / استواري و  ژيـد (/ شـمردمي كـار  ن خـود دشـوار مـي    هب
/ سزاي رنج قرني زنـدگاني اسـت  / من رايگاني استارزش نه تاب و  )118/ 1: 1370،ريست

  ).سنگ گوهر و(
ويژه اين بيت نظير برخي نظريات مشهور علم اقتصاد و از آن جملـه نظـر اسـميت و     به

  :نويسد آدام اسميت مي. شاگردانش نسبت به كار است
دسـت بيـاورد    هرا ب خواهد آن واقعاً هر چيز براي كسي كه ميقيمت حقيقي هر چيز، آنچه 

مقيـاس حقيقـي ارزش    پـس ...  دست آوردن آن است هارزش دارد؛ ميزان ناراحتي و رنج ب
  ).248 -  247: 1371 اعتصامي،( قابل تعويض تمام اشيا كار است
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  پروري نكوهش تنبلي و تن
جز اشارات پراكنده در اشعار پروين، مضمون يكـي از اشـعار بسـيار زيبـاي وي بـه نـام        به
  .شود آورده مي جا اينكاهل و عنكبوت است كه فشردة آن در  ةمناظر »جوالي خدا«

عـزم و نشـاط   « اي با عنوان بر مبناي ترجمة فارسي مقاله »جوالي خدا«اند،  كه گفته چنان«
اين مقالـه را پـدر   . مريكايي، آرتور بريزبين، سروده شده استا نگار روزنامه ةنوشت» عنكبوت

الملك، يكي از نخستين مترجمان ارزشمند عصر جديد ايـران، ترجمـه    شاعر، يوسف اعتصام
هـا و   هـم پيونـدهاي مهـم و هـم گسسـت     «اين سروده  .)435 :1340بريزبين،( ».كرده است

كردن فعاليـت عنكبـوت بـه     شاعر با تشبيه »هايي عمده با ترجمة فارسي آن مقاله دارد تفاوت
چندين حرفة انساني مختلف، از همان آغاز مفهوم كنايي عنكبوت را بـا مفهـوم عـام كـار و     

يـا بـه تعبيـر    ( »شكارچي«و  »بندباز«، »معمار«، »مهندس«عنكبوت را . دهد كردن پيوند مي كار
هنگـام خوانـدن شـعر     بـه . دانـد  مينامد و او را در همة اين كارها استاد  مي) گستر تر دام دقيق
تـرين معنـاي آن    كنيم كه شاعر درصدد است تا مفهوم كـار را بـه عـام    احساس ميوضوح  به

در ايـن مرحلـه پـروين مقالـة     . كارگري ممتـاز تصـوير كنـد     تجسم بخشد و عنكبوت را به
ردن با يـك  پيرايد تا آن را براي پيوندخو اش مي» ييمريكاا«هاي  شده را از همة ويژگي ترجمه

  17.»سنت جديد آماده كند
عنكبوتي ديد بر در گـرم  / خسته و رنجور اما تندرست/ اي افتاد سست در گوشه كاهلي

جـز ره سـعي و عمـل    / كار انداخته دوك همت را به /گير از سرد و گرم روزگار گوشه/ كار
هـا   كـوه / سـت يها بر آسمان زين كار كردن/  گفت كاهل كاين چه كار سرسريست/ نشناخته

چنـد  / گفت آگه نيسـتي ز اسـرار مـن   / بيند ترا اي پر كاه كسي نمي/ كارست در اين كارگاه
تـو  / ز او يارا ز مـا قدرت و ياري ا/ ما علم ره بنمودن از حق پا ز/ خندي بر در و ديوار من

/ در تكاپوئيم ما در راه دوست/ فارغي زين كارگاه و زين بساط/ به فكر خفتي در اين رباط
گردد اما  اش مي چرخه/ عنكبوت اي دوست جوالي خداست/ فرما او و كار آگاه اوستكار 
  ).102 -  99 :1314 اعتصامي،) (جوالي خدا/ (صداست بي

 »جوالي خـدا «جز آنچه دكتر احمد كريمي حكاك در اين مقالة ارزنده دربارة سرودة  به
و اندرونـة نـوين،    اآورده است، بايد افزود چه از منظر تمهيدات ادبي و چـه از نظـر محتـو   

و اقتصادي به امري اخالقي و  ،پروين با گذراندن مفهوم كار از امري صرفاً فيزيكي، زيستي
بخشد كه  روحاني با كاركردهايي چندين و چندگانه به كار جنبة معنوي و قدسي خاصي مي

ترتيـب بـه    گـردد و بـدين   يخ و اديان شرقي و ايراني و مسالك فتوتي باز ميريشة آن به تار
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مقطعـي و   ،احيانـاً سـطحي   ،مكـانيكي  ،هـاي بيرونـي، عينـي    انگيزه مثابه بهكردن كار  دروني
. پردازد و خودانگيخته مي ،با پيوستگي ،پرژرفا ،ارگانيكي ،برانگيخته به فعاليتي دروني، ذهني

تواند پيوند عميق با ذهن و ناخودآگـاه قـومي ايرانيـان     اين منظر مياين كاركرد شعر وي از 
  .فراتر از فعاليتي صرفاً مادي و اقتصادي ببخشد ييبرقرار سازد و به كار معنا
  :نويسد كريمي حكاك مي

 را ارزشـش  و فايـده،  كار، دربارة را تنبل مرد ةگرايان مادي بينش خود سخنان در عنكبوت
 كـه  اسـت  رو ازهمـين ...  نمايـد  مـي  عرضـه  ديگـري  ارزشـي  نظام و...  كند مي برمال نيز

 آن در كـه ...  كنـد  مـي  اشاره ديگر بازاري و ديگر محصولي ديگر، كارفرمايي به عنكبوت
 اسـت  شناسـانه  جمـال  و معنـوي  بلكـه  نيست، مادي اي رابطه...  پاداش و كار ميان رابطة

  ).193: 1384 حكاك، كريمي(
تزكيه و ورزش و پااليش روان و پختگي ذهـن و انديشـه    ةكار وسيل، »جوالي خدا«در 

پايـة   كه دقيقاً بـر  ،در اين نظام فكري. شود مياست و تبديل آن به رفتاري نمادين و رازمند 
گفتني اسـت   18.است، كار ابزار برشدن آدمي استروييده هاي فرهنگي اين سرزمين  انديشه

هاي عارفانـة خـود را نيـز     برانگيزترين پرسش و تأمل كه پروين در اين سروده گاه زيباترين
  .سازد مطرح مي

 .)60:1371اعتصـامي، ( كاهلي بيخ تو بركنـد نـه ناچـاري   / بود بازوت توانا و نكوشيدي
چه به تن ديبة  هنر گر بي/ چه بدي برتري آدمي از حيوان/ هستي از بهر تن آساني اگر بودي

پرنيان / همه ياران تو از چستي و چاالكي/ ريانبه پشيزي نخردندش چو شود ع/ چين پوشد
به اميـد ثمـري كشـت تـرا     / اي شاخك نورس، ندهي باري ز چه/ باف و تو در كارگه كتان

: همـان ) (هـا  قصـيده / (هيچ پاكيزه نيالود دل و دامان/ هيچ آزاده نشد بندة تن پروين/ دهقان
: همـان ) (هـا  قصـيده / (ند به نادانكن اهل هنر خنده مي/ زنند به كاهل كارگران طعنه مي ).51
) ها قصيده/ (كاش يك لحظه به دل بود غم جانش/ كه عمري پي آسايش تن كوشيد آن). 47

 )ها قصيده/ (درد تو درديست كه كارش دوا است/ كاهليت خسته و رنجور كرد ).36: همان(
  ).6: همان(

  
  رفوگري وقت
  و كار 19)اندوزي فرصت(زمان  ةمديريت بهين
فرهنگـي   و انساني ةاز سرماية فيزيكي و اقتصادي گرفته تا سرماي،  سرمايهگونه  اندوختن هر
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 ةريزي و مديريت و استفاد شرط الزم برنامه ،نيازمند زمان ،و اجتماعي و امكان استفاده از آن
نـه هرگـز بـراي     رودخانـه  ايناست و  ،ويژه در جواني بهينه از اين امكان نامكرر فراري، به

   نيخريـد است و نـه   ياندازشدن پسگردد، نه  ايستد و نه هرگز به سرچشمه باز مي كسي مي
  .و تجديدپذير

درستي روابـط زمـان و كـار و     با دلسوزي و مهرباني مادرانه، كوشنده و پيگير به ،پروين
ادي، آخشـيجي بنيـ  . كند را به مخاطبانش گوشزد مي) فرصت(بديل زمان  تالش و ارزش بي

هاي امروزي از  گري براي توسعه و شكوفايي فرد و جامعه كه غالباً در سيروسيل خود تيمار
  20.ياد شاعران ما تا اندازة زيادي زدوده شده است

) مفردات/ (بدل است اند بي كه فرصتي كه ترا داده/ بكوش و دانشي آموز و پرتوي بفكن
آخر اين در گرانمايه بهايي / دست مدهگهر وقت بدين خيرگي از  ).220 :1314 اعتصامي،(

كه شـد پيرايـة پيـري    / بكوش اندر بهار زندگاني). 216: 1371 اعتصامي،) (ياد ياران/ (دارد
تو فكندي بـاد نخـوت   / گشتم ز آرام و فراغ من بري ). 132: همان) (سعي و عمل/ (جواني
گرفتي گر به همت  مي/ بدل بيتا بداني قدر وقت / ما زديم اين خيمة سعي و عمل/ در دماغ
تا كه گويي دست / كنند كاردانان كار زينسان مي/ اي داشتي در دست خود سررشته/ اي رشته

گـر  / داند درنگ برق شو فرصت نمي/ رنگرز شو تا كه در خم هست رنگ/ زنند چوگان مي
يـرون  كـف ب  نقـد امـروز ار زِ  / اي بسا امروز كان فردا نداشـت / بنايي هست بايد برفراشت

تـا بـود   / تا بود پايي چرا مـانم ز راه  .)جوالي خدا/ (گر كه فردايي نباشد چون كنيم/ كشيم
/ وقت بس تنگ بـود اي سـره بازرگـان   ). 97: همان) (تيمارخوار/ (چشمي چرا افتم به چاه

تو به ميدان جهـان  / سپر و جوشن عقل از چه تبه كردي/ كالة خود بخر اكنون كه به بازاري
 )هـا  يدهقصـ / (كاهلي بيخ تو بركند به ناچـاري / بود بازوت توانا و نكوشيدي/ رياز پي پيكا

بـود  / چه كاري كنـي، چـون بـه فـردا نمـاني     / چو كار تو ز امروز ماند به فردا). 60: همان(
دزدي از فرصـت كـار و    ميچه / هاي قضا ناگهاني بود حمله/ هاي تو بيگاه و سنگين خواب
ز كردارهـا گـه   / ترازوي كار تو شد چـرخ اخضـر  / جهاني تو خود نيز كاالي دزد/ كوشش

جفـت باطـل   / 21وقت ضايع نكند هـيچ هنرپيشـه  ). 58: همان) (ها قصيده/ (سبك گه گراني
هـر  / از خُم صباغِ روزگار بر آيد .)48: 1314 اعتصامي،) (ها قصيده/ (دان نشود هيچ حقيقت

و ارديبهشـت و آذر و   مـه  دي/ گلشنكنند به  غارت عمر تو مي/ نفسي صد هزار جامة الوان
آنچـه  / جهد كن تا خرد و فكـرت ورائـي هسـت    .)46: 1371 اعتصامي،) (ها قصيده/ (آبان

چـه شـود   / وقت مانند گلوبند بود پروين ).32: همان) (ها قصيده/ (ما يكسر زدادند بگيرند 
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كـار كـن    رو/ مـروز فردا ز تو نايد تـوانِ ا  .)34: همان() ها قصيده/ (پاره پراكنده شود گوهر
/ شتر نفس را مهار است: طاعت/ گهر وقت را ترازو است :همت/ اكنون كه وقت كار است

كه هيچ سود چـو سـرماية   / چو دستگاه جوانيت هست سودي كن .)21 :همان() ها قصيده(
روح / (زمان خستگي و عجز و ناتواني نيسـت / ز بازويت نربودند تا توانايي/ جواني نيست

  ).121 :نهما() آزرده
  
  هاي كار گونه
 ،هاي ذهني همـراه اسـت   هاي بدني و حركت و فعاليت چه كار انساني هميشه با فعاليت اگر

  : گويد پروين مي. رود شمار نمي هر فعاليتي كار به بديهي است
) كـوه و كـاه  (گاه  جا و جستن بي در اوفتادن بي/ نزد اهل خرد، سستي و سبكباري استه ب
  ).192 :همان(

هنگام و بجا و هدفمند و مفيد كار است، يعني كار زاينـده و   هب  از نظر پروين فعاليتلذا 
آيند، مدنظر  شمار مي هاي مفيدي كار به چه چنين فعاليت اگر. مولد براي تالش معاش و مزد

كافي بيشتري است و به همين دليـل وي بـدون    هاي طشرهايي با قيدها و  او از كار فعاليت
هـايي از كـار را    بندي از كار را داشـته باشـد، گونـه    طبقه تاقتصاددان ني كه همچون يك آن
  .گذاري و توصيف كرده است نام

بلكه كـار و   ،دهنده نيست رسد اين تالش براي معاش، تنها براي شخص انجام نظر مي به
تصادي آيد و مزد نيز تنها مزد اق شمار مي نيازمندان و ناتوانان نيز كار به و تالش براي ديگران

  .آيد شمار مي نيست و كار براي منزلت اجتماعي و اجر اُخروي و تشفي رواني نيز كار به
بنابراين وي براي نيت در كار و فوايد آن براي جامعه و ديگـران نيـز حسـاس اسـت و     

هـا و   گـذاري  شـود بـا نـام    كارهايي كه به نفع فرد و به زيـان جامعـه و ديگـران انجـام مـي     
شناساند و كارهاي آدمي را از اين ديـدگاه بـه    مي ا راه آن شناسد و مي توصيفاتش از هم باز

رويـه و ناهنجـار و    و كار بي) كاري، كار بزرگ، هنر كاري، درست كار نكو، راست(كار نيك 
كـاري،   كاري، سـيه  زشت(و كار نانيك و بد ، )كارگي، كار سرسري، كژكاري همه(نادرست 

  .ندك تقسيم مي) كاري كار تباه يا تبه
بندي خـود   كند در طبقه مي پژوهش، »شناسي كار آسيب« دربارةاز نويسندگان معاصر كه 

كارهاي با مقبوليت كم  و »نه كاري«رسمي و غيررسمي و كارهاي غيررسمي را به   كار را به
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را به كارهاي بدون مقبوليـت و محكوميـت قـوي تقسـيم      »ناكاري«و محكوميت ضعيف و 
رسد كه پروين اعتصـامي در حـدود هشـتاد سـال      نظر مي به .)209: 1371صرامي، ( كند مي

تري را  دست داده است و واژگان پرمعناتر و درست پيش طيف بيشتري از كارهاي نامفيد به
  .كار برده است به

  
  )كاري، هنر كاري، نيك كار نيك، نكوكاري، درست( كار نكو

هـايي   ويژگـي  خوانـد،  مـي  هـاي گونـاگون   را بـا نـام   ها كه آن ،پروين براي اين دسته كارها
راه (هنگام، كار بجا و كارداني  هند از كار با تدبير، كار با عبارت اه برخي از آن شمارد كه مي بر

  .)و رسم كارداني، كارآگهي
 )همنشـين نـاهموار  / (نبـود از كـار خـويش برخـوردار     /زار كشـت كنـد   هركه در شوره

/ گـرم خـواهي كـرد ايـن بـازار را     / بـداني راه و رسـم كـار را    گـر  .)212: 1314 اعتصامي،(
كه كار / دوست خيره سخت مگير  جهان به خويشتن اي). 202: 1371 اعتصامي،) (ناآزموده(

جهد را بسيار كن، عمر انـدكي  . )129: همان( )سرنوشت/ (سخت ز كارآگهي شدست آسان
نكوكار  .)111: 1371اعتصامي، ) (رفوي وقت/ (كار را نيكو گزين، فرصت يكي است/ است

كارهـا را   ).57: همـان ) (پيـام گـل  / (يينمانده است در روي نيكو، نكو/ شو تا تواني كه دائم
صـفاي بـاغ    ).55: همـان ) (پايه و ديوار/ (فكر و تدبير كار دشوار است/ شمردن آسان است
ز كـارداني  . )49: همـان ( )بهاي نيكي/ (رنگ و صفا را چه رونق باغ بي/ هستي نيك كاريست

 ).47: همـان ) (بهاي جـواني / (كار نيست چه تأثير كارداني را چو/ ديروز من چه سود امروز
چـه در ره   اگـر / (شگفت نيست گر آيين ما سيه كاريست/ گرويم گاه به كار نكو نمي چو هيچ
/ وقـت كـار شـد ديـر     وچه تدبيري چ/ ره به وقت كار بايد كرد تدبير ).2: همان...) ( هستي

وش گـ بـه  / ره امروز را مسپار فردا/ گه تدبير عاقل باش و بينا ).207: همان) (گرگ و شبان(
مكـن  ). 137: همـان ) (سـعي و عمـل  / (كه شد پيـر ايـن پيـري جـواني    / اندر بهار زندگاني

  ).116: همان) (روباه نفس/ (كه خواهد هر قماشي بود و تاري/ فكرتي تدبير كاري بي
  
) هنگام، چنـدكارگي  هكار سرسري، كژكاري، كار ناهنجار، كار نابجا، كار ناب(رويه  كار بي

  ...) كاري كاري، تبه كاري، سيه زشت(و كار بد 
 اعتصـامي، () مفردات/ (سياهي هر كجا باشد سياهي است/ خيال كژ به كار كژ گواهي است

روبـاه  / (چو باز آورديـش وقـت درو بـود   / به وقت شخم گاوت در گرو بود .)220: 1314
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/ ها اما ز خشت ساختند آئينه/ كارها كردند اما پست و زشت. )116: 1371 اعتصامي،( )نفس
بدان  ).116: همان( )لطف حق/ (ها كندند مردم را به راه چاه/ تا كه خود بشناختند از راه چاه

: همان( )گفتار و كردار/ (به تيشه كلبة آباد خود مكن ويران/ كه قصري بنا كني روزي خيال
تو خفتـي كـار از آن   / گله خفتي يهنگام چرابه / تو عيب كار خويش از خود نهفتي ).218

ها كرديم  هفته ).208: همان( )گرگ و شبان/ (نشايد كرد با يك دست ده كار/ گرديد دشوار
: 1314 اعتصامي،) (ها قصيده/ (نور بوديم و شديم از كار ناهنجار نار/ پار ها كرديم ماه و سال

 كارهـاي / (كرديم 22جاهدواببين چه بيهده تفسير / بسي مجاهده كرديم در طريق نفاق .)31
  ).159: 1371 اعتصامي،) (ما
  

  كاركردهاي كار
. ها توجه كرده است نشمارد كه كمتر شاعر و فيلسوفي به آ مي پروين براي كار كاركردهايي بر

شوند كه جدي به كاركردهاي كار پرداختـه باشـند    شناسان نيز در جهان يافت مي اندك جامعه
م باستان تـا بـه   واي تمدن غرب از يونان و ر كه بخشي از آن از رويكرد كلي و فرضيات زمينه

هاي  استفاده سوءداري و  گردد و بخش مؤثر آن به نظام سوداگري و سرمايه امروز به كار باز مي
 يابي و شكوفايي آدميـزاد و  كه قاعدتاً بايستي ابزاري براي هويت گردد باز مي آن از نيروي كار

 مبـدل  اي براي از خودبيگـانگي  به ورطه اما هاي اجتماعي باشد، اي براي فهم واقعيت  دانشكده
  .كه اين گونه مباحث بيش از رشد پژمرده شوند است و نتيجه آن شدهشده 
و ارن، ددينـ كردگان و روشنفكران ايرانـي بايـد بداننـد كـه رويكـرد فالسـفه،        ا تحصيلام

 23استهنرمندان ايراني به كار از سويي و جامعه و فرهنگ ايراني از سوي ديگر دگرگونه بوده 
 ،و اميدوارم اين بحث بتواند در ايران جايگاه خود را باز يابد و دانشمندان علـوم اجتمـاعي مـا   

  .منتظر غير نمانند ،شناسان و اقتصاددانان و اهالي توسعه شناسان و انسان امعهويژه ج به
بين كار و آبـاداني،   24تلگرافيتبع ماهيت شعر به شكل فشرده و  پروين در اشعارش و به

يابي  افزايي، و كار و آزادگي، كار و سرماية جواني، كار و هويت نامي، كار و زمان كار و نيك
كار و منزلت اجتماعي، كار و انسانيت و كار و تزكيـه و اخـالق، كـار و    شناسي،  و خويشتن

  .كند دين ارتباط برقرار مي
  

  كار ماية آباداني
  ).12: 1371اعتصامي،( )روش آفرينش(در آبادي هر زمين خرابي / بسي كارگر بايد و كار، پروين
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  )خوشبختي و كامكاري و بختياري(كار و سعادت 
/ چه فرق گر زر سرخ و گـر آهـن اسـت كليـد    / است به جهد غرض گشودنِ قفلِ سعادت

نتوان  ناكرده كار مي/ از كار سخت خود نكنم هيچ شكوه زانك ).127: همان) (سپيد و سياه(
سـعي تـو بنـا و    / سعي كن اي كودك مهد اميـد ). 201: همان) (مور و مار/ (زيست كامكار

/ ك چـو كـوه و صداسـت   كـار بـد و نيـ   / رويدهرچه كني كشت همان ب/ تسسعادت بنا
/ كه در سختي نمودم استواري/ از آن ره بخت با من كرد ياري ).140: همان...) ( صاعقة ما(

/ فروشان بگو اين نكته با گوهر/ خود دشواري نشمردمي كار هب/ چه كار بر من بود دشوار اگر
  ).251 ،249: همان) (گوهر و سنگ/ (كه خود خورده گهر شد سنگ در كان

  
  آزادي و رستگاريكار و 

در / سعي خود سـرانجام با كوشش و / جسته ره خالص و جستند/ بسي چون تو پرندگان گمنام
 )صـبح  ةنغم(آسايش كارگر ز كار است  /كوشنده هميشه رستگار است/ گوشة عافيت نشستند

  ).206: 1314اعتصامي، (
  

  كار و آسايش
 ).همان( )صبح ةنغم( چيني در وقت حصار و خوشه/ چاالك و دلير و كاردان باش

  
  )ناموري(كار و بزرگي و بلندنامي 

) كـوه و كـاه  ( /تو كار نيايد زمانه را چـه گنـاه؟  گر از / كسي بزرگ نگردد مگر ز كار بزرگ
يوه نخل شد اي دوست برتر از به م/ بلندگشتن تنها بلندنامي نيست )192 :1371اعتصامي،(

  .)168: همان) (هنر كيفر بي/ (عرعر
  
  وقت) آوري ري(بخشي  افزايي و بركت و زمان) وقت(و زمان كار 

عنـوان رفـوي وقـت و     يكي از تعبيرات بسيار نو و غريب پروين پرداختن و نگاه به كار بـه 
بـا همـين نـام    شـعري   در ديوان خود معناي مديريت زمان است و پروين رفوگري وقت به

ار ابزاري است كه از ريزش زمان و رسد كه از ديدگاه پروين ك نظر مي چنين به. سروده است
 25ترين نوع دوزندگي است گونه كه رفو دقيق همان. كند رفتن و نابودي آن جلوگيري مي هرز
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پـود    و  عبارت ديگر بدون كار انگار تـار  به. است »چيزي يااصالح حال «معناي مجاز  رفو به
تـرين و   كـار دقيـق   شايد منظور دورتر پروين ايـن باشـد كـه   . گسلد زمان و وقت از هم مي

پـروين در جـاي ديگـر    . داري هستي اسـت  ترين نوع استفاده از وقت و زمان و نگاه ظريف
كند كه اگر پاره شود گـوي طـال و    تمثيل زيبايي از وقت دارد و زمان را به گلوبند تشبيه مي

  :شوند مرواريد و گوهرهاي آن پراكنده و گم مي
 اعتصـامي، ) (هـا  قصـيده (شود پاره پراكنده شود گـوهر   وچ/ وقت مانند گلوبند بود پروين

1314 :34.(  

جا كه  از آن. انجام كار بگذرد افتد كه زمان بي و از نظر وي پارگي وقت هنگامي اتفاق مي
سبب پيوند گذشته بـه حـال و    ،ستو نيازمند تأمل و تدبير از ابتدا تا انتهايند افركار داراي 
  :ناميم و همان كه در تداول آينده مي »پيش آينده«هاي  به حال شود مي تداوم آن

  ).83: 1371 اعتصامي،) (بلبل و مور(كنم  پارگي وقت رفو مي/ كنم كار خود اي دوست نكو مي

معناست و اين دو با هم به عمر آدمي  زمان و بدون زمان كار بي ،از نظر پروين بدون كار
  :بخشند مي امعن

وقت / عمر را بايد رفو با كار كرد/ هاي وقت بر هم دوختند پاره/ كاردانان چو رفو آموختند
اين يكي گـردد تبـا آن يـك هبـا     / كار را از وقت چون كردي جدا/ كم را با هنر بسيار كرد

  .)109: همان) (رفوي وقت(
  

  نامي كار و نيك
  ).36: همان) (باد و بروت(نه ز هر نام شخص نامور است / كاري زاد نامي ز نيك نيك

  
  كار و قدر و منزلت اجتماعي

كارگـاه  / (خيال پرورش تن ز قدر كاستن اسـت / و عمل  بگفت قدر كسي را نكاست سعي
ورنه به كوهسـار بسـي   / قدر تو آن بود كه كني آرد گندمي .)159: 1314 ي،اعتصام() حرير

  .)156: 1371 اعتصامي،) (قائد تقدير(بهاست  سنگ بي
  

  پوشي و جبران خطا كار و پرده
گفتـار  / (به وقت كار توان كرد اين خطا جبران/ كنم ام پيش از اين كه من چه نبود آگهي
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خواسـت زيـرا كـار     كارگر مي/ كار ما گر سهل و گر دشوار بود .)173: همان) (و كردار
) جـوالي خـدا  / (پـردة پنـدار تـو پوسـيده شـد     / ها پوشيده شـد  عيب ما زين پرده/ بود

  ).100: 1314 ي،اعتصام(
  

  كارورزي و آموزش و كار
داند كه كار نيازمند تجربه است و تجربه را آدمي در محيط و در خانواده  خوبي مي پروين به

  :سرايد لذا مي ،ستاند و جامعه و محيط مي
اعتصـامي،  ( ...)صـاعقة مـا   (صاعقه در موسم خرمن بالسـت  / بايدت اول نه كار تجربه مي

1371 :141(.  
ــاهواره و   ــانواده را گ ــروين خ ــارآموزي و   پ ــودك در ك ــار ك ــادر را نخســت آموزگ م

كنـد و   داند و اين مسئله را در چندين جا با زبان تمثيل بيان مي اين راه مي اندوزي در تجربه
ـ هـاي مـادر را بـراي آمـوختن كـار و       ها و جانفشاني كوشش »اي مرغك«در سرودة   ةتجرب

  .دهد اندرز ميكند و آنان را به كار و كوشش  زندگي به كودكانش بازگو مي
نهـال  / (ده نـادان مـادري  رطفل دانشور كجا پـرو / دامن مادر نخست آموزگار كودك است

اي  از شاخه به شـاخه / پرواز كن و پريدن آموز/ اي مرغك خرد ز آشيانه .)259: همان) (آرزو
چـون  / برد اين همه رنـج رايگـاني  / روز عمل و زمان آرام/ كوشيد بسي كه در نماني/ پراندت
  .)78: 1314 اعتصامي،() اي مرغك(تو واگذاشت اين كار ه رفت و ب/ ه يافتي سرانجامتجرب

بخشي و  افزون بر خانواده و استاد و آموزگار، پروين روزگار و پير خرد را نيز در تجربه
  :داند آموزي از استاد را افتادگي و هشياري مي بيند و شرط تجربه آموزي مؤثر مي تجربه

 اعتصـامي، ) (جوالي خدا/ (من شدم شاگرد و ايام اوستاد/ گر كم يا زيادام اين است  پيشه
اگـر كـار   / 26اسـتاد كسي استاد شد كو داشت / در اين درگه، بلند او شد كه افتاد .)101: 1371

درس / اسـتاد  اوستادي نكند كـودك بـي  / هم از شاگردي آموزگاريست/ آگهي آگه ز كاريست
نامي بـيخ و   شاخ و برگت نيك .)34: 1314 اعتصامي،) (ها قصيده/ (مشعر دانش ندهد مردم بي
  .)294: 1371 اعتصامي،) (نهال آرزو(اي  اين هنرها جمله از آموزگار آورده/ بارت سعي و علم

  :شود ميآسان ) آگهي كار(داند كه كارهاي سخت با تجربه و مهارت  پروين مي
كـار آگهـي شدسـت    كه كار سخت ز / ريدوست خيره سخت مگ جهان به خويشتن اي

كه چون پير خرد  آن/ صرف باطل نكند عمر گرامي پروين .)128 :همان) (سرنوشت/ (آسان
  .)همان) (ها قصيده(راهنمايي دارد 
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  )كار تخصصي(كاري  كار گروهي و ويژه) اتفاق(لزوم همكاري 
مري پروين كار را ا ،جا خود به فراست دانسته است همينگونه كه خوانندة هوشمند تا  همان

داند و به لزوم همكاري و اتحاد فـرد بـا    اجتماعي و ضروري براي سعادت فرد و جامعه مي
خـواهي و خـودبيني متنفـر و     شدت پايبند است و از فردگرايي و خويشتن گروه و جامعه به
  .هراسناك است

بـاور دارد و  ) تخصـص (كـاري   ويژه  وي همچون ديگر انديشمندان و شعراي ايراني به
دهد  كاري پرهيز مي چندگونهافراد را از پرداختن به كارهايي كه در آن توانايي الزم ندارند و 

  .در جامعة ستوده همه برزگران يكديگرندداند كه  و همچون سعدي مي
اندوزي فراوان  داند كه هر كاري به تجربه و دامداران مازندراني ميروستاييان او همچون 

  :كنيم اول از لزوم همكاري در كار شروع مي 27.يازمند و داراي مقامات خاص خود استن
به راه سعي / تري بيا شويم يكي قطرة بزرگ/ ما دو قطرة كوچك چه كار خواهد خاست ز

  .)267: همان) (مناظره(اند چنين رهروان ز هر خطري  كه ايمن/ و عمل اتفاق كنيم
 بيـان  بـراي  را نانه و شخصي خود تمثيـل سـوزن و نـخ   پروين با استفاده از تجربيات ز

و در ضمن با خـودبيني و خودخـواهي كـه از     برد ار ميك بهمقصود خود در لزوم همكاري 
  :ستيزد آفات احترام به كار ديگران و الزمة كار جمعي است مي

مـا  / كنـي  پـا چـه مـي    سر و بي گرد بي رزهكاي ه/ در دست بانوئي به نخي گفت سوزني
خنديد نخ كه همـه  / كني؟ رسيم تو با ما چه مي هر جا كه مي/ اي رويم تا كه بدوزيم پاره مي

/ پندار من ضعيفم و نـاچيز و نـاتوان  / كني بنگر به روز تجربه تنها چه مي/ جا با تو همرهيم
  .)65: همان) (توانا و ناتوان/ (كني؟ اتحاد من، تو توانا چه مي بي

  :شود يوار نيز تكرار مياين مضمون در شعر پايه و د
وقت پـرواز بـال و پـر    / اي تار است رشتة پود و رشته/ را وظيفه و عملي است يهركس

و يكي كشت يكي تاك . )56: همان) (پايه و ديوار/ (كه نه اين كار چنگ و منقار است/ بايد
  .)124: همان) (روش آفرينش(اي يا شرابي  يكي ساخت زان سركه/ چيد انگور

  
  دلو و طناب ةمناظر
 وي بـر  برآشـفت / آبي ننوشيده چه از كس من  بي كه/ نخوت به دلوي خويش با گفت سخن
/ ماسـت  زحمـت  كـز  تو، رنج و سعي از نه/ طنابي تو بر نبستند خيره به/ گفت چنين و طناب
  ).122 ،121: همان) (آفرينشروش ( خرابي زمين هر آبادي در/ پروين كار و بايد كارگر بسي
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  به شيوة دگرياريهمكاري 
ايـن   ،افزون بر لزوم اتفاق و همكاري و پرهيز از خودبيني و خودرأيي و تقسيم كار و غيـره 

بيشتر همكاري بـا محـور    جا ايناز پروين تا ها و شواهد ما  نكته گفتني است كه اغلب مثال
 ،اما همكـاري آرمـاني پـروين   . و انبازي براي سود گروهي است ،اصلي خودياري، شركت

و مسـاوات و ايثـار    28مواسـات دگرياري با درجاتي از  ،شعرا و فرهنگ ايراني ةهمچون بقي
  29.رسد است كه بابت كسب منزلت اجتماعي و يا اجر اُخروي و يا تشفي رواني به انجام مي

خـاري از پـاي   / نكـه ايـن نكتـه بايـدت خوانـد      ز آن/ نامي چيست گويمت شرط نيك
چو اندر . )147: 1371اعتصامي، ) (نامي شرط نيك/ (فشاندنگردي از دامن بي/ عاجزي كندن

گـه  / به آزردگان موميائي فرسـت / شكرانه از تشنگان رخ متاب هب/ سبوي تو باقي است آب
گـل  (نـوائيش ده    توشـه يـابي   بي وچ/ چو رنجور بيني دوائيش ده/ تيركي روشنائي فرست

  )228 ،229: همان( )سرخ
از زبان سوزن، نيكدلي و آزادگي در دگريـاري ايثارگرانـه در كـار را چنـين      ،پروين

  :كند توصيف مي
بـدان  / ها كه ز من بر لحاف پيـرزن اسـت   چه وصله/ ها ببرم بهر خرقه دوختني چه رنج

شـعار مـن ز بـس    / مرا وظيفة ديرينه سـاده زيسـتن اسـت   / هوسي كه تن اين و آن بيارايم
هميشه دوختنم كار و خويش / خلق فزون ز خويش كاستن استبه قدر / آزادگي و نيكدلي

از آن  .)277: همـان ) (نشـان آزادگـي  / (به غير من كه تهي از خيال خويشتن اسـت / عريانم
/ از آنت هست چشم دل فـروزان / كه برهاني غريقي را ز غرقاب/ كشتيت افتادست در آب

هاي بـاغ افكنـد    كه بر گل/ پايهبه گلشن سرو از آن بفراشت / كه بفروزي چراغ تيره روزان
كـه  / ز مهـر آمـوز رسـم تابنـاكي    / بترس از روزگارِ ناتواني/ بپرس از ناتواني تا تواني/ سايه

تـواني داد تـا بـرگ و نـوا     / كه همراهـي روا داشـت   نكوكار آن/ بخشد نور بر آبي و خاكي
  .)180: همان) (بختان غرور نيك/ (داشت

اسالمي همكـاري و يـاريگري واقعـي را نـه در كمـك      پروين بر پاية فرهنگ ايراني و 
  .داند بلكه در كمك بالعوض با نيت اجر اُخروي مي ،30معوض تأخيري همياري

يكي خنديد و گفت اين درهـم  / كه هنگام دعا ياد آر ما را/ بزرگي داد يك درهم گدا را
 كُشت احسـان و نبايد / نشايد خواست از درويش پاداش/ ع و شرا رايارزيد اين ب نمي/ خرد

) بهـاي نيكـي  / (نبايـد داشـت در دل جـز خـدا را    / به وقت بخشش و انفاق پروين/ عطا را
  .)49: همان(
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  مور در شعر پروين
ديوان پروين جانوران نقش فراواني دارند و بـه نمادهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي تبـديل      در 
متوجـه كـار و    اي كـه بـيش از هـر شـاعر ايرانـي      اما جايگاه مـور بـراي شـاعره    ،شوند مي

قـول   مور اين جانور كوشنده و اجتماعي و به. كاركردهاي سازندة آن است بسيار ويژه است
مـور بـا جثـة كوچـك خـود      . بيش از هر جانور ديگري آموزنده اسـت  31»آخربين«مولوي 

هـاي طبيعـي و    جـز ويژگـي   به. درستي نماد كار و همكاري و فداكاري براي جامعه است به
اي به نام  سوره كريم قرآندر . فرهنگي و آئيني نيز دارد ةمورچه، مورچه پشتوانشناختي  روان

اسـت و چـه در ادبيـات    ذكر شده نام به همين اي  خطبه البالغه نهجو در  وجود دارد »نمل«
. آن فراوان اسـت  ةها دربار المثل ضرب ها و رسمي و چه در ادبيات شفاهي و عاميانه داستان

  :كه پروين در اين زمينه كامالً بجا گفته است واقعاً ،يرانيشعراي ااما در ميان 
/ شـود  آسـان نمـي   تـن گفت ايـن بـدان كـه مـور     / اندرز كرد مورچه فرزند خويش را

چـون مگـس   / همچو مور اندر ره همت همي پـاكوفتن ). 5: 1371اعتصامي، ) (ها قصيده(
كه بار اسـت بـر پشـت      ييجا به. )17: همان) (آرزوها/ (همواره دست شوق بر سر داشتن

برآمـد صـبحدم مهـر     .)134: همـان ) (سرو و خاركن/ (براي تو اين بار بسيار نيست/ مور
بشـد  / ز سـر بگرفـت سـعي و رنـج خـود مـور      / بسان حور از چنگ هـريمن / تاب جهان

كـه  / برو ز مورچه آموز بردباري و سـعي  .)145: همان) (شب/ (گنجشك بهر دانه جستن
اي و چـه   چه النـه  .)102: 1314 اعتصامي،) (چند پند/ (روزگار نكردكاركرد و شكايت ز 

) هـا  قصيده/ (به شهر كوچك خود مور هم سليماني است/ قصري، اساس خانه يكي است
در النـة خـود بـرگ و    تا كه / مور هرگز به در قصر سليمان نرود .)153: 1371 اعتصامي،(

مـور  / شايگان كـه بـه كـنج قناعـت اسـت     گنج  زان .)216: همان) (ياد ياران/ (دارد ينواي
  .)24: همان) (ها قصيده(گر چو سليمان شود رواست  ضعيف
بلبل و «ها  يكي از آن ؛هاي مستقلي نيز دربارة مور دارد پروين سروده ،جز اين اشارات به
  :ايران نيز نظير دارد ةهاي عاميان كه در قصه است »مور

مور در اين داستان گـول  . پردازد مي 32طاسكمور و  ةپروين در شعر بلند ديگري به مناظر
خورد و پروين در پايان كار از ايـن داسـتان نتيجـة ديگـري را      هاي طاسك را مي دام و سخن
  توصيف وي از كوشندگي مور تغييري نكرده است اين، با وجود. منظور دارد

پـروين سـه منـاظرة ديگـر دارد كـه       ،»معمار نادان«و » بلبل و مور« ةجز اين دو سرود به
در منـاظرة  . اسـت  »مـور و مـار  «و  »سـليمان و مـور  « »)پايمال آز(مور و فيل «قهرمانان آن 
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هـا مـور    امـا در همـة آن   ،خـورد  به داليلي كه اشاره خواهد شد، مور شكست مـي  ،نخست
 ةنـاظر و چـه در م  »مار و مـور « ةچه در مناظر. شود كوشنده و تالشگر معرفي مي موجودي 

 ؛كنـد  هاي زورمندان بازگو مـي  در برابر قدرترا نفس و آزادگي مور  ، عزت»سليمان و مور«
 .حـرص و آز مـور   »فيـل  و مور«دليل شكست مور ناآگاهي و غرور و در  »معمار نادان«در 
  .بريم به پايان مي اين نوشته را» سليمان و مور« ةبا گزيدة مناظر جا ايندر 

  
  )سعي و عمل( سليمان و مور ةمناظر

به زحمت خويش را هر سـو  / كرد زوري كه با پاي ملخ مي/ به راهي در سليمان ديد موري
كه كارآگاه / چنان در كار خود يك رنگ و يك دل/ وزان بار گران هر دم خميدي/ كشيدي

چو مـا  / نيازيست كه ما را از سليمان بي/ ستيساز ي كه جاي چارهيبرو جا/ اندر كار مشكل
هاست زين  مرا اميد راحت/ گرديم محكوم به حكم كس نمي/ خويشيم و مخدوم خود خادم

ز ديهـيم و خـراج   / تر مرا يك دانة پوسيده خوش/ من اين پاي ملخ ندهم به صد گنج/ رنج
گه تدبير عاقل باش و / ز مور آموز رسم بردباري/ گرت همواره بايد كامكاري/ هفت كشور

سعي و / (كه شد پيراية پيري جواني/ وش اندر بهار زندگانيبك/ ره امروز را مسپار فردا/ بينا
  .)131 ،133 :1371اعتصامي،) (عمل

  
  )1320 -  1285( بين پيش پروين كارستان كار شگفتي و كار فرهنگ شناسي آسيب

اديـب يـا    ،چرا از ميان هـزاران موضـوع   ،اين پرسش زمان درازي با مؤلف زيسته است كه
شود و بخشي و يا همة عمر  مي جذب مضموني خاص بههنرمند و يا پژوهشگر و دانشمند 

زدگي مؤلـف بـيش از ايـن     اما دربارة پروين اكنون شگفت. گذارد خود را بر سر آن كار مي
گونه كه اشاره شد با وجود آشنايي اولية مؤلف در حدود نيم قرن قبل بـا   همان. اندازه است
ي وي، اما اين حـدود ربـع   »جوالي خدا«صداي  ويژه با گردش چرخة بي بهن و ديوان پروي

قرني است كه پس از فراز و فرودهاي بسيار بين واقعيت و انديشه و با دشواري و آهستگي 
اي كليـدي چـه    مهم و باالخره مسئله ةعنوان يك مسئله و سپس مسئل كار به  و پيوستگي، به

چه از منظر پـرورش و گـاهوارة آدمـي و    و نيافتگي  در پيوند با پيشرفت و توسعه و توسعه
  .گري نزديك شده است آدمي
قبل  هدهمربوط به دو  ، كه»صنعت بر فراز سنت يا در برابر آن« ةعبارت ديگر در مقال به
نيافتگي كشورهايي  افتادگي و توسعه بيروني پسترين عامل  بزرگكه  خوبي دريافته به ،است
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شـدن از   ترين عامل درونـي دور  بوده است و بزرگ آنهاي تحميلي  نظير ما استعمار و شيوه
. هاي نفت بوده است نگري در زير ساية دكل هنجارهاي درست كار و فرهنگ توليد و آينده

هـاي مـا    در مطبوعـات و رسـانه  ويژه در چند سال اخيـر   و خوشبختانه اين نگاه اكنون و به
علـوم اجتمـاعي و    ادانتـدريج از اسـت   به است وشدن  شدن و هضم آهستگي در حال فهم به

  .شود برخي اقتصاددانان ما شنيده مي
 ،دريافـت  اما حيرت مؤلف از كار كارستان پروين از حدود چند سال قبل آغاز شد كـه 

روين در دوران جواني و آن هـم  كار، پ ةتحت چه شرايط سخت جهاني و كشوري در زمين
زده و  زده و ادكلـن  بيشتر شعراي ايراني دستي بـه زلـف فـر    نيمِ مك دستسال پيش كه  77

كردند و نگـران   تابي مي ديدار بي ةكردند و براي لحظ مشق فرنگستاني مي هدستي به جام باد
از گله  رگبز «ن عنوا خورده به خراش تيغ و وزش باد بودند و احتماالً به اين شاعره شكست

در مقدمة كوتاه خود به كتاب  است الشعراي بهار ناچار بوده كردند كه ملك ه مياي نگ»به در
  :پروين اشاره كند
پس اين ديوان دربارة عشق كه تنها چاشـني شـعر   : سري از ما بپرسد شوريدهخوانندة شايد 

  ).ز: 1314 ،اعتصامي( ؟گويد است چه مي
تنهـا بـه    اغلـب سال گذشته  هشتادحدود  و اقتصاددانان ما درشناسان  جامعهكه  درحالي

چنين كار و تالش را  اينپروين  ،بوده است »كار«اند همانا  كاري كه اصالً و ابداً كاري نداشته
ترين شرايط و زمانة كسرت كار و  محور و كانون كار قرار داده است و اين كار را در سخت

 جـا  ايـن بحران كار چه در سطح جهان و چه در سطح ملي به انجام رسانده است، كه ما در 
 و كـار  فرهنـگ كنـيم و مسـتندات آن را در كتـاب     شكل فشرده اشاره مـي  بهبه اين شرايط 

سخن گفتن دربارة كار . خواهيم آورد ،، اگر زمان و زمانه اجازه دهدايران در توليدي هنگفر
  :چنين است هنگامي مشكل است كه در روزگار ما

   ؛فرهنگ مسلط جهاني فرهنگ غربي است
  ؛داند باستان ميروم فرهنگ غرب سرمشق و الگوي خود را از يونان و 

  ؛داري است نظر غرب عصر برده باستان موردم رونظام مسلط در يونان و 
  ؛داري كار خوار و ننگ و عار است در عصر برده

سال گذشته به اشكال جديد و در لواي اسـتعمار و   پانصدفرهنگ غربي اين نظام را در 
  .كند سازي مي نژادپرستي نوسازي و زنده

هـاي كهـن و جديـدتر آن مقـدس شـمرده       ينئكار و كوشش كه در فرهنگ شرقي و آ
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اند از اخالق كار بودايي تا اخالق كار زرتشتي و اسالمي و اخالق كـار جـوانمردان    شده مي
  .شود و اصناف به پس رانده مي) فتوتي و اخوتي(

استثمار و اسـتحمار و اسـتعمار نهـاده شـده      ةپاي كه بر ،سالة مسلط غرب1500فرهنگ 
خالص اقتصادي تبديل كرده  رج و به كار اجباري واكار را از حوزة اقتصاد اخالقي خ ،است
كه آدمي تنها موجود اخالقي جهـان اسـت   ) غيراخالقي(در چنين شرايط غيرانساني . است

مشـاركت،   ،گـري  هـاي آدمـي   روش و پـرورش كـنش و مـنش    ،شكوفاسازي يجاكار به 
بـراي اسـتثمار و ازخودبيگـانگي و فردگرايـي و     ينـدي  افرپذيري بـه   پذيري، فرهنگ جامعه
  .شود تبديل مي ستيزي فرهنگگريزي و  و جامعهگرايي  جامعه

فرهنگ مسلط غرب در شرايطي كه حياتش وابسته به كار و استثمار نيروي كار است، از 
نظر رواني و عاطفي از كار و كاركنندگان متنفر و در اعماق فرهنگ و تـاريخ خـود از آنـان    

ــاگون بــه  يــد و تحديــد و و تطميــع و تهد تخــديردنبــال  منزجــر اســت و بــه انحــاء گون
   .هاست جاي آن كردن بزرگان ماشيني به جايگزين

هاي مستعمره  ويژه در دو جنگ جهاني اوايل قرن بيستم و خيزش ملت به ،دانايان غرب
نفع آنـان نيسـت و    اند كه روند جهان به خوبي دانسته به ،سال تجربة استعماري پانصدو طي 

و  سـت ها سـيادت سـتمگرانة و درازمـدت آن   خطرات بالقوه و بالفعل زيادي در پي حذف 
و  ،هاي چندهزارسالة اين تمدن كنترل نيروي كار بردگان، مهاجران اند كه راز موفقيت دريافته

ــا زور نظــامي و ابزارهــاي تســهيل  گــر و ضــمني و انضــمامي  نيــروي كــار مســتعمراتي ب
  .بوده است) زورپوشيده(

يشرفت غرب در چند هزار سال گذشته محرك پ) بربرها(جا كه نيروي كار ديگري  از آن
خودمختاري ايـن نيـرو را    هايخطرغرب هم فوايد اين نيروي محركه را و هم  ،بوده است

ويژه در شرايط خاصي كه به آن اشـاره خواهـد    به ،را مهار كند داند و هرجا كه نتواند آن مي
 ،»مردن در خوشـي زندگي در عيش، « :مانند را فلج كند شد، الزم است به انحاء مختلف آن

گرايي، مصرف انبوه، اسـتعمار   فاعتياد به مصر  ،گرايي به اشكال گوناگون اشرافيت اعتياد به
  . ... و اعتياد به مواد مخدر ،پروري اعتياد به كاهلي و تن ،اي و آموزشي، ابزارپرستي رسانه

الزم است  خيز، و اخيراً گاز خيز ويژه نفت به ،اما در مورد كشورهاي صاحب ذخاير كمياب
غرايز بايـد   ةو هم هااقتصاد ها، سياست ،، علوم اجتماعيها، هنراه ، فلسفهلومع ،ها تمام انديشه

هـا بايـد تنهـا در كشـورهاي      آن. از كار بيفتد ينبنيادهايي  كار بيفتد تا نيروي كار چنين ملت به
اصالحات آتاتوركي بيهوده نيست كه در . مركز و براي مركز كار كنند و نه در كشور خودشان
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 پاية نيازهاي واقعي و دروني شروع شود از بيـرون و بـر   كه از درون و بر رضاخان بيش از آن
 تـرين  و نمايشـي  تـرين  شود و در بيرون نيز از نمايـان  نيازهاي كشورهاي مركز شروع مي ةپاي

  .است سطوح
چنين است تاريخ طوالني پراجبار و پراستثمار كار در فرهنگ غرب و دشـمني صـريح و   

دنبـال   ضمني نظـام سـوداگري و اقتصـاد بـدون اخـالق در نظـام سـوداگري جديـد كـه بـه          
ـ . ستآشنا و هبيگان ،سفيدپوست وپوست  رنگين ركار و كارگ خوارشمردنكردن و   رنگ كم ه ب

هاي علوم اجتماعي و اقتصـاد غـرب    همين دليل است كه جايگاه كار و انسان كارگر در كتاب
معناي ابزار جاندارِ فرهنگ و تمدنِ ارسطويي به  بهبرده . نسبت به اهميت آن بسيار خالي است

اشكال گوناگون در حال بازتوليد است و اكنون زمان آن رسيده اسـت كـه ابزارهـاي پيچيـدة     
  .االمكان بگيرند وانند جاي اين ابزارهاي جاندار را حتيجان بت بي

كار، به داليلي در غرب و كشورهاي مركز بر سر جنگ و ناسازگاري  شرايط در چنين
چـه انـدازه فراسـت و خردمنـدي الزم      ،و به داليل ديگري در كشورهاي پيرامون و ايران

كوچـك و   ةاز ميان هزاران مسـئل  ،ايراني در اوايل قرن بيستم بتواند و شاعرزني است كه 
بزرگ راستين و هزاران مسئله و صحنة برساخته و دروغين، به تشخيص افتراقي و چنـين  

اي را طرح و پيشنهاد كند كـه پـس    آور دست بزند و دردشناسي و درمانگري ويژه شگفت
تدريج گوش و هوش برخـي ايرانيـان بتوانـد آن صـداها را ادراك      سال به هشتاداز حدود 

 »شاعر خودش است و ديگران«جا كه  قول نيما از آن به. كند و بر حقانيت آن صحه بگذارد
، لـذا بـر پژوهشـگران    »شاعر ديگران است و خـودش «قول شاگردي از شاگردان نيما  و به

در حلقة دوستان پدر  يهاي اجتماعي و ادبي اين مرز و بوم است كه در پي يافتن سرچشمه
اندوختـه  هـا   فكري ديگري باشند كـه پـروين از آن  اي ه نحلهاد و پروين اعتصامي و يا افر

شـك متـون    بـي . را به راهي چنين تنهـا و كـم رهـرو بكشـاند    خود كرده و توانسته است 
) رسـائل جـوانمردان  (ها  نامه فرهنگ شرقي در كل و متون اسالمي و ايراني همچون فتوت

فرد پروين نيز در اين  و منحصربهشكل اخص و فرهنگ عاميانة ايران و تجربيات زيسته  به
  .اند تأثير نبوده ميان بي

  
  نوشت پي

، شناسي ايران ، »جايگاه پروين اعتصامي در شعر فارسي« ،حشمت مؤيد ←براي اطالعات بيشتر . 1
 .239 -  212، ص 1368تابستان  ،2، ش 1س 
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و يـا  » نپـيچم، نيسـتم مـن   اگر بر خود / قرارم در اين دريا چو موج بي« :نظير شعر اقبال الهوري .2
مـوج ز  / هـيچ نـه معلـوم شـده آه كـه مـن كيسـتم؟       / ساحل افتاده گفت گرچه بسي زيسـتم «

ديدن دگر آموز شنيدن دگر [» روم گر نروم نيستم هستم اگر مي/ اي نيز خراميد و گفت خودرفته
شـن،  محمـدعلي اسـالمي ندو   ةبا انتخاب و مقدمـ  ،ارعاش ةبرگزيد ،الهوري عباس اقبال. آموز

 ].133 ،20ص ، 1370تهران، اميركبير،
جناب قدمياري با ايـن   ةمؤلف خوشحال است در ويراستاري نهايي اين مقاله از طريق كار ارزند .3

 .مقاله آشنا شد و اميدوارم گامي درست در اين راه نهاده باشم
 ،»پـروين اعتصـامي  « ،علـي ميرانصـاري   و اصـغر دادبـه   ←ها  آن هايدربارة اين اشخاص و نظر .4

معجـزة  و همچنين  ،و منابع آن 618 -  611، ص 1383، تهران، 13 ج، بزرگ اسالمي المعارف ةداير
 .ياريمبه اهتمام مجيد قد پروين

دنبـال   محمدرضاشاهي، جامعة پر از عدل و داد بود، ديگر چه نيـازي بـه   ـ اگر جامعة رضاشاهي .5
دنبـال   اي بـه  پروين انقالبي نبوده و در چنين جامعـه ؟ اگر منظور اين است كه بودعدالت رفتن 

چه دليلي در دست است؟ در روزگاري كه شعراي مـرد و زن مـا    ،اصالح حكومت بوده است
اي كـه كمتـرين شـعر شخصـي را سـروده اسـت و بـه         گفتنـد، شـاعره   حديث نفس مي اغلب
 ؟كرد بايست چه مي شناسي مسائل اجتماعي عصر خود برخاسته است مي آسيب

تـن بـه    گيقيمـت نـابودي زنـدگي خـانواد     آزادي خود به  زني كه براي دفاع از حريم آزادگي و. 6
دايي از همسري داد كه براي فهم موقعيت وي بايستي فضاي جامعة رضاخاني را ادراك كرد ج

دانم آقاي براهنـي و پذيرنـدگان    نمي. كه از معلمي زن و فرزندان رضاشاه امتناع كرد تر آن و مهم
توانند پـروين را بـا واژگـان مطيـع و      مالت وي چگونه با چنين رفتارها و چنان اشعاري ميج

) همايون فال(اهللا آرتا  با پسر عموي پدرش، فضل 1313پروين در تير «. فرمانبردار توصيف كنند
ايـن  . كه رئيس نظمية كرمانشاه بود، ازدواج كرد و چهار ماه بعد، همراه او راهي كرمانشـاه شـد  

رسماً از همسر خـود جـدا   ، 1314يد و پروين در بازگشت به تهران، در مرداد يند چندان نپاپيو
ناسازگاري اخالق نظامي آرتـا بـا روح لطيـف و آزاد    «ابوالفتح اعتصامي علت اين امر را ...  شد

المعـارف بـزرگ    ةدايـر  ،»پروين اعتصـامي «، علي ميرانصاري و اصغر دادبه» .پروين دانسته است
  .612 ، ص1383، تهران، 13ج  ،اسالمي

پروين همانند شاعري نوپرداز كه نامش به خاطرم نيست هنگامي كه حلقة ازدواج را زنجير 
بـا متانـت و گذشـت قفـس در      ـ »گويم زنجير من به يك حلقة انگشتر مي« ـ آزادگي خود ديد

  .گلزار را شكست و مشتري شفلة بازاري را رها كرد
معلم ملكه و فرزندانش به كـاخ شـاهي    در مقامش از طرف دربار دعوت شد تا 1304وي در «

» .برود و تاريخ ايران را شفاهي براي رضاشاه بخواند، اما او از پذيرش ايـن دعـوت امتنـاع ورزيـد    
 .611 :همان
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 ،1384، تهـران، نشـر چشـمه،    امـروز  تا آغاز از زن شعر، پگاه احمدي ←براي اطالعات بيشتر . 7
 .، به نقل از رضا براهني21 ص

را چگونـه   »عشـق و غريـزه  «واژگـاني همچـون    طال در مـس بايد ديد آيا ايشان در كتاب 
شـناختي اسـت؟ از    از غريزه، غريـزه بـه معنـي و تعريـف روان     ،آيا منظورشان. كنند تعريف مي

شود، نيـاز بـه يـادگيري     هاي فعل غريزي آن است كه در يك نوع به يك شكل ديده مي ويژگي
آيا رفتارهاي آدمي غريزي است  ،كند، از اين گذشته زمان تغيير نمي طيندارد، ناخودآگاه است، 
 و يا بايد غريزي باشد؟

ن ان و ناقـد ابود كـه اغلـب شـارح    ؤلاين دغدغه در كار وي چنان نو و پر از تازگي و شدت تأل .8
فصـلي از كتـاب    حكيم بانوي شعردكتر رحيم چاووشي اكبري در . اند پروين به آن اشاره كرده

  .ستيزي در شعر پروين كرده است خود را وقف ستم
مقدمـة   ،مرتضـي فرهـادي   ←دربارة فرهنگ دو كانوني غـرب و رويـة مسـلط و نامسـلط آن      .9

  .شناسي توسعة پايدار در ايران انسان مقدمةو  شناسي ياريگري انسان
 ،مرتضـي فرهـادي   ← خـوري تـاريخي   و تـاب ) آونگـي (دربارة اصطالح حركـت پانـدولي    .10

 . 87 -  84، مقدمه، ص شناسي ياريگري انسان
، »طبقة متوسط جديـد در جوامـع غربـي و ايـران    « ،پريچهر ابراهيمي ← آفرينان فرهنگدربارة  .11

  .1386پاييز ، 9، ش علوم اجتماعي ةفصلنام
محمـد برهـاني،    ← دربـارة اشـعار پـروين    .»اي اسـت  مرد آخربين مبارك بنده«: مولوي گويد .12

 .1385، تهران، نسل نوانديش، ياعتصام نيپرو شعر در يديتوح ينيب جهان
   نگارنـده  ةصـاحب م[» چسـبه  كـوره را مـي   ره، پـاي پشـه   شترش با بار مي«: اي المثل كمره ضرب .13

  ].محل در
 .1018 ص، 1352تهران، ، 2 ، جامثال و حكمدهخدا،  »گردد م كرده پي افسارش ميگشتر را «: نظير
دشـواري   ةاستاد باستاني پاريزي در همايشي در سـيرجان بـا فروتنـي خـاص خـويش دربـار       .14

: گفـت  نويسـي خـودش   از قول يك استاد تاريخ پاكستاني و در نقد شـيوة تـاريخ   نويسي تاريخ
نقل به [» !هاي پاريز است كه هر از چند گاهي در آن تفرجي كند كند تاريخ باغ باستاني فكر مي«

منـدان   هخواست بـه جمعيـت انبـوه عالقـ     باستاني مي]. معني همايش تاريخ و فرهنگ سيرجان
سيرجاني خود بگويد كه كار تاريخ را آسان مگيرند و اي كاش پژوهشگران علوم اجتماعي مـا  

  .بتوانند از اين سخن پند بگيرندهم 
 ةمفصـلنا ، »صنعت بر فـراز سـنت يـا در برابـر آن    « ← توسعه ةاز اصطالحات مؤلف در مسئل .15

درآمـدي  ، بر فراز سنت يا در برابر آن صنعتتر از آن در كتاب  و مفصل؛ 23و  22، ش فرهنگ
  .قرار دارد در دستور كار نشر ثالث كه ،شناسي توسعة پايدار بر انسان
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، علـوم اجتمـاعي   فصـلنامة  ،»هاي ايـران  كار در انديشه و آيين« ،مرتضي فرهادي ← باره دراين .16
  .55ش  ،)1390زمستان (

مسـعود   ة، ترجم»سرودة پروين اعتصامي »جوالي خدا«: تصرف« ،احمد كريمي حكاك ← باره دراين. 17
بـه نقـل    331 -  300ص   ،1384تهران، مرواريد، ، طليعة تجدد در شعر فارسيبه نقل از كتاب  ،جعفري

  .196 -  195به اهتمام مجيد قدمياري، ص  ،پروين ةمعجز: از
ش . علوم اجتماعي ، فصلنامة»هاي ايراني كار در انديشه و آيين« ،مرتضي فرهادي ← باره دراين. 18

  . 8ش  ،اجتماعي ةريزي رفاه و توسع برنامه ، فصلنامة»هاي ايراني نامه كار در فتوت«؛ 55
 .مؤلف از معناي رفوگري وقت پروين دريافت .19
در ...  از جمله داليل عزيز و ارجمنـدبودن پـروين اعتصـامي   ... «: گفتة اخوان ثالث دربارة پروين به .20

تازه در آن يك دو جـا  ...  ديواني با پنج هزار بيت فقط يك يا دو جاست كه از خودش حرف زده
يعنـي شـعر و   ...  بشري و از جمله عموميـات عواطـف آدمـي در ميـان بـوده     هم امري روحي و 

شـعر  «مهدي اخوان ثالـث،   .»قدرها هم شخصي و خصوصي نيست حكايت از احوالي دارد كه آن
  .اختصار ، نقل به114 ،113، ص 1368 ،، تهران، مرواريداز اين اوستا ،»غيرشخصي

معنـاي كـار برجسـته و نمايـان اسـت و       اشـاره شـد بـه   گونه كه قـبالً   همان »هنرپيشه«هنر در  .21
 ةنامـ  لغتدر . سرخويش را تاج، خود بر نهد/ هنرپيشه آن است كز فعل نيك :ناصرخسرو گويد

ذيـل   ه،نامـ  لغـت  ( آمـده اسـت   »كـه كـاري بـزرگ كنـد     آن«دهخدا نيز يكي از معناي هنرپيشه 
  ).»هنرپيشه«

 .قرآن كريماي از  اشاره به آيه .22
، ش علوم اجتماعي ة، فصلنام»هاي ايراني كار در انديشه و آيين« ،مرتضي فرهادي ←باره  دراين .23

  . 8، ش ة اجتماعيريزي رفاه و توسع برنامه فصلنامة ،»هاي ايراني نامه كار در فتوت« ؛55
گويي را بـه دليـل    پيش از تلگراف و الزامات كوتاه سخن گفتن با آن شعراي ايران و جهان فشرده .24

كلمـه   8اند كـه داسـتان را در    اي قادر بوده كننده كمره اند، و نظير آن تلگراف ماهيت شعر ياد گرفته
مرغ  ش1330اي از شهرهاي كوچك استان مركزي در دهة  گويند سه شريك كمره مي ،بازگو كنند
هـا نزديـك    در يكي از اين سفرها ماشين باري آن. بردند به آبادان مي ا راه آن و ندخريد  و خروس

ها نابود و دست يكي از دو شريك همـراه قطـع    شود و اغلب مرغ و خروس آباد واژگون مي خرم
ود پول ش رود كه متوجه مي مي زدن خانه براي تلگراف آباد به تلگراف شريك سالم در خرم. شود مي

وي كه اين . اي دو ريال هزينه داشته است در آن زمان تلگراف كلمه. زدن دارد اندكي براي تلگراف
كند و تلگرافـي بـدين مضـمون     اش گُل مي گويي شبه شاعرانه اوضاع كامالً كالفه بوده طبع فشرده

و  ،»خـودت برسـون  / دسـتون كيعلـي   حسـين  /گـون  ماشين واژگون، مرغـا اللـه  «: كند مخابره مي
  .رساند كلمه كل ماجرا را به اطالع شريك سوم ساكن در واليت مي 9 يا 8ترتيب با  بدين
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  .561، ص »رفو«ذيل  ،دهخدا نامة لغت ← باره دراين. 25
  هيچ آهن خنجر تيزي نشد/ كس در پيش خود چيزي نشد  هيچ .26

  .ي نشدگتا كه شاگرد شكربي/ هيچ قنادي نشد استادكار
جـز هـي    چوپوني صد و بيست مقوم دارِنه به«: گويد هاي مازنداراني مي دامداران آملي و گالش .27

  ].مصاحبة نگارنده در محل[» دوزي است و دريايي علم پاالن«: و يا» هي و هيهاتش
معاونت ياران و دوستان و مستحقاق است در معيشت و تشريك ايشـان در قـوت و   «: مواسات .28

كردن كسي را به مال خـود، برابـر گردانيـدن او را بـا خـويش و       خواري غم) نالفنو نفائس(مال 
ذيـل   ،مهنا لغت .»... اند كه مواسات تنها در كفاف باشد و در فضل كفاف را مواساه نگويند گفته

  .»مواسات«
، شناسـي يـاريگري   انسان  مرتضي فرهادي، ←خودياري، دگرياري، انواع و اهداف آن  ةدربار .29

  .1388، ثالثتهران، 
شناسـي   انسـان  مرتضـي فرهـادي،   ←هاي هريك  دربارة تفاوت همياري و دگرياري و ويژگي .30

 .1388، تهران، ثالث، ياريگري
چشـم آخـوربين   / چشم آخربين تواند ديد راسـت «. »اي است مرد آخربين مبارك بنده«: مولوي گويد .31

رضـا  ، »هركه آخربين چـه بـا معنـي بـود    / بودبين بود اعمي  هركه اول«و يا » غرور است و خطاست
 .45 ،44، ص تكامل فرهنگ كار، »برخورد پيامبر اسالم با كار«تقوي، 

هاي لغت آمـده اسـت، خـاكريز كوچـك و      كه در كتاب  جز معاني ادبي آن به ،طاس و طاسك .32
سازد  رم ميهاي ن با كاركرد دام در خاك) مورخوار(اي است كه نوعي حشره  مانند و لغزنده قيف

دهخدا اين معنا ديـده نشـد و    نامة لغتدر . كه حشرات كوچك در آن لغزيده و سرنگون شوند
رهاننده را چاره بايد نـه  / افتاد مور  چو در طاس لغزنده،«احتمال دارد كه طاس در شعر سعدي 

در ايـن منـاظره مخاطـب مـور همـان حشـرة       . معناست و نه كاسه و ظرف معروف بدين» زور
اي كه ظاهراً در  خانه همان صاحب. »اي خانه اي كه در اين خانه صاحب«: طاسك استصاحب 

چـون تـو انـدر    ... «: عزلت گرفته است ةگوش«قول مور  ته طاسك و زير خاك استتار كرده و به
 .»گوشة عزلت نماند
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