
 مروری بر جریان شعر کارگری در ایران؛

شعرهایی با رنِج مضاعف/ شعر کارگری، دستاورِد انقالب مشروطه   

 خبرگزاری کار ایران

 

ای  ی کارگر در شعرهای شاعران پیش از مشروطه یا اصال وجود نداشت یا در چنان لفافه توجه به مضامین اجتماعی و مردم طبقه

درواقع . کرد وپا می ی مردم جایی برای خود دست شد که کمتر به عنوان شعر اجتماعی و مردمی بین عامه صورت کمرنگ دیده می به

ی دربار و پادشاه بود و به همین دلیل محتوا و مضامین بسیاری از اشعار آن  الحمایه ت عموما تحتشعر و شاعری در پیش از مشروطی

ای سرشار از مدح پادشاهان دارند یا نهایتا به توصیف طبیعت، معشوقه و شراب، بیان افکار عارفان و پند و اندرز  مایه دوره درون

بیات و شعر ایران تا پیش از پا گرفتن نهضت مشروطه و دورانی که به عصر اصوال هنر و فرهنگ و ازجمله اد. پرداخت بزرگان می

 .ی خاصی از مردم قرار داشت بیدارى معروف است، همچون سایر مواهب و امکانات تنها در اختیار یا حتی انحصار طبقه

 تولد شعر کارگری در ایران همزمان با مشروطه

ای خیرخواهانه به  ی ضعیف جامعه نبود یا تنها به صرف توصیه ز کارگر و طبقهپیش از مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی ا

های حکومتشان دچار تزلزل نشود و هم در دیار  خواست کمی هم به فکر رعایای خود باشند تا هم پایه ها می حاکمان و اربابان از آن

ی فرهنگى ایران هم تحت تاثیر عوامل متعدد  مشروطه؛ چهرهی  اما همزمان با بلند شدن زمزمه. باقی در بهشت الهی جای داشته باشند

فرهنگى، اجتماعى و سیاسى دچار دگردیسی شد و ادبیات و شعر در کنار تغییرات اساسی که از منظر فرم و ساختار با آن مواجه 

اکوفسکی، ناظم حکمت، برتولت های بطن جامعه دارد تا در کنار مای سوی مردم و بیان دردها و خواست شود، چرخشی قابل تامل به می

 .ی کارگر مشغول شوند ی طبقه ، شاعران ایرانی نیز به سرودن درباره...برشت، لویی آراگون، پابلو نرودا، یانیس ریتسوس و
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که به زیر و بم شعر « شناختی ادبیات کارگری تاملی در محتوا و مبانی جمال»ای مفصل با نام  پور و محمد خاکپور در مقاله محمد مهدی

آوردی از انقالب  ی شعری را دست های زمانی مشروطه، رضاشاه و پهلوی دوم پرداخته است، این حوزه کارگری و انواع آن در دوره

 .ندا مشروطه معرفی کرده

 :کنند بندی می ی مشروطه را عمدتا در سه گروه ادبى عمده دسته در کل شاعران فارسى دوره

اکبر دهخدا که با آگاهى الزم و پیوند تام و تمامى که  الشعراى بهار و علی فراهانى، ملک گرا مثل ادیب الممالک گروه شاعران جناح سنت

 .فاخر و پرصالبت گذشته و استفاده از عروض و سنن موسیقی شعری تاکید داشتندهاى ادبى ایران داشتند، همچنان به زبان  با سنت

، ابوالقاسم عارف قزوینى، ایرج میرزا و میرزاده عشقى که چندان خود (نسیم شمال)گروه شاعران مردمى مثل سیداشرف الدین گیالنى 

شد،  ى و صمیمیتى که به همین دلیل در کارهایشان دیده میرا به موازین ادبی گذشته پایبند نکردند و با انتخاب زبان کوچه و بازار

 .مقبولیت عام در جامعه یافتند

هاى توده مردم و  هاى کارگرى آن زمان؛ نیازها و محرومیت گروه شاعران کارگرى که متاثر از انقالب کارگرى روسیه و اندیشه

دفاع از حقوق محروماِن رنجور وجه غالب مضمامین ی به اصطالح کارگر را موضوع اصلى شعرهای خود قرار دادند و  طبقه

تر  بندی اختصاصی در یک دسته. یزدى از مهمترین شاعران کارگری در عصر مشروطه بودند ابولقاسم الهوتى و فرخى. آثارشان شد

بهتر و بهبود شرایط  گرایی و ناسیونالیستی، ترغیب برای زندگی هایی با رویکردهای ملی توان اشعار کارگری را در زیرگروه هم می

 .محور جای داد اجتماعی و رویکرد سوسیالیسم

های مشروطه همراه و همگام است ولی با درک عمیق از مناسبات پنهان اجتماعی و  یزدی مثل عارف، عشقی و بهار با آرمان فرخی

 :ازدپرد ی کارگر نام دارد؛ می سازو کار نظام سلطه صراحتا به بیان آنچه که تضییع حقوق طبقه

 کند داری می آنچه را با کارگر سرمایه

 کند ی باز شکاری می با کبوتر پنجه

 دار برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه می

 کند بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می

 :کند که مبارزه طبقاتی را تنها راه رستگاری جامعه است و حتی در جایی اعالم می

 توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

 کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود

 در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای

 این دو صف را کامال از هم جدا باید نمود

 تا مگر عدل و تساوی در جهان مجری شود

 انقالبی سخت در دنیا به پا باید نمود



الهوتی که . ان در شعرهایش نمود یافته استهای کارگر ها و شکست توان نخستین شاعری معرفی کرد که رنج ابوالقاسم الهوتی را می

را به عنوان مهمترین سرود جنبش کمونیستی به فارسی آهنگین برگرداند، در شعرهایش خود را یک کارگر « انترناسیونال»سرود 

 :کند معرفی می

 دنیا، وطن است و زحمت، آیین من است               من کارگرم، کارگری دین من است 

 آگهی صنف تو کابین من است: گفت           فتح، کابین تو چیست؟ گفتم به عروس

 :دهد یا در اشعار دیگری بر تاکید مجدد با کارگر معرفی کردن خود؛ آگاهی طبقاتی را به زبانی ساده برای کارگران شرح می

 من از عائلۀ رنجبرم

 ی دست زحمت ی رنجم و پرورده زاده

 نسلم از کارگران

 ا کوشش و زحمت از ماستچر: حرف من اینکه

 حاصلش از دگران؟

 این جهان یکسره از فعله و دهقان برپاست

 !خوران نه که از مفت

های فقیر به مبارزه و  هایش اندیشه انقالبی دارد و اهل تضرع نیست و توده در شعر ابوالقاسم الهوتی، کارگر برای رسیدن به خواسته

 :شوند قیام علیه استبداد فراخوانده می

 ای رنجبر فقیر معصوم،

 تا چند ز حق خویش محروم؟

 !بیدار بشو، بس است غفلت

 تا کی به مرارت و مذلت؟

 :گوید دهد و از نیاز به تشکیالت کارگری سخن می او حتی در یکی از اشعارش صراحتا تاکتیک مبارزه طبقاتی را شعار می

 چیست قانون کنونی، خبرت هست از آن؟

 !حکم محکومی ما

 ی روی زمین د شدن، در همهبهر آزا

 از چنین ظلم و شقا

 !ی رنجبران وحدت و تشکیالت است چاره

« کارگر و کارفرما»اند، مثل شعر  هایی با مضامین کارگری از خود به جای گذاشته البته در برخی موارد شاعران گروه دوم نیز سروده

 :از ایرج میرزا

 شنیدم کارفرمایی نظر کرد



 رگر راز روی کبر و نخوت کا

 روان کارگر ازوی بیازرد

 که بس کوتاه دانست آن نظر را

 ور این نخوت از چیست؟ بگفت ای گنج

 چو مزد رنج بخشی رنج بر را

 من از آن رنج بر گشتم که دیگر

 نبینم روی کبر گنج ور را

 تو از من زور خواهی من ز تو زر

 چه منت داشت باید یکدگر را

 ی سیم تو صرف من نمایی بدره 

 ن ت تاب روان نور بصر رام  

 منم فرزند این خورشید پرنور

 چو گل باالی سر دارم پدر را

 مدامش چشم روشن باز باشد

 که بیند زور بازوی پسر را

 زنی یک بیل اگر چون من در این خاک

 بگیری با دو دست خود کمر را

 نهال سعی بنشانم در این باغ

 منت از آن چینم ثمر را که بی

 نخواهم چون شراب کس به خواری

 خورم یا کام دل خون جگر ر ا

 ز من زور و ز تو زر، این به آن در

 کجا باقی است جا عجب و بطر را؟

 فشانم از جبین گوهر در آن خاک

 ستانم از تو پاداش هنر را

 نه باقی دارد این دفتر نه فاضل

 گهر دادی و پس دادم گهر را



 به کس چون رایگان چیزی نبخشند

 چه کبر است این خداوندان زر را؟

 چرا بر یکدگر منت گذارند

 چو محتاجند مردم یکدگر را

 :گوید داران و استثمارگران به دستمزدها و حاصل کار کارگران می ی دستبرد سرمایه شعرای بهار در شعری درباره یا ملک

 هیچ با حاصل دهقان نکند سیل ملخ

 آنچه با حاصل این ملک نمودید امسال

 رزگر گرسنه و جیش بریتانی سیرب

 توشه و اردو ز خورش ماالمال شهر بی

 کاسب و شهری و زارع همگی حیرانند

 کز کجا توشه رسانند به اهل و به عیال

 :سراید زند و اینگونه می های کارگران می بهار در شعری دیگر مجدد گریزی به رنج

 ای مفتخوران مفتخوری تاکی و تا چند

 ! ؟ کو حس و حمیت

 ای رنجبران دربدری تاکی و تا چند

 !! بیچاره رعیت

ها را « کاله نمدی»ی عشقی هم در سرایش چندین و چند شعر خود به کارگران پرداخته است ازجمله در شعر زیر که  میرزاده

 :ای از کارگران قرار داده و سروده است استعاره

 حق شما را کنند ضایع و پایمال 

 اـــش ماهـــكوشم و اـــد قیـــه نباشـــر كگـ

 کوشش ماها، پی حقوق شماهاست

 به که به ماها، کمک کنید شماها

 بنده قلم دستم است و دست شماها

 !بیل و کلنگ است ای کاله نمدیها

 از چه کنارید ای کاله نمدیها؟..

 !دست در آرید ای کاله نمدیها



شود برای شرح  اش را در ادبیات کالسیک سراغ نداریم مجالی می از شعر مدرن فارسی که نمونهای  کم شعر کارگری به عنوان شاخه کم

البته شعر کارگری در کنار ورود به موضوعاتی نظیر فقر و غنا، تبعیض اقتصادی، اختالف طبقاتی و هر . ی کارگر رنج و مشقت طبقه

ی مدرن نیز تاکید دارد و در آثاری حتی کارگران را به قیام  در جامعه شود؛ نقش کلیدی کارگران آنچه که مربوط به اقتصاد عمومی می

 .خواند علیه استثمار و فئودالیته نیز فرامی

، ولی با تکیه بر عواطف اخالقی و «کارگری-سندیکایی»و « اقتصاد سیاسی»در همین مسیر پروین اعتصامی نیز اگرچه نه با نگاه 

 :گوید ها شعر می خورد و برای آن م رنجبران را میانسانی و با زبان تمثیل و خاص خود غ

 آنان، همه آرام و خواب  پیشه

 قسمت ما، درد و غم و ابتالست

 برند حاصل ما را، دگران می

 مدعاست زحمت ما زحمت بی

  از چه، شهان ملک ستانی کنند

 از چه، بیک کلبه ترا اکتفاست

 گشت حق کارگران پایمال

 بر صفت غله که در آسیاست

 رونق است ار ضعیفان ز چه بیک 

 بهاست خون فقیران ز چه رو، بی

 عدل، چه افتاد که منسوخ شد

 رحمت و انصاف، چرا کیمیاست

یادآور شده که البته « جایگاه کارگران در شعر معاصر فارسی»ای با عنوان  در مقاله( پژوهشگر مسائل فرهنگی) نجفی علی امینی

اند که تنها همدردی کافی نیست، پس محرومان را به اعتراض و خیزش علیه ساختارهای نظام د هرچند پروین اعتصامی هم کامال می

 :خواند سیاسی و اجتماعی روزگار خویش نیز فرامی

 تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر؟

 ریختن از بهر نان از چهر آب ای رنجبر

 از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی

 ای رنجبر؟ چند میترسی ز هر خان و جناب

 دهد حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی می

 کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر

 جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز



 !وندرآن خون دست و پایی کن خضاب ای رنجبر

 جایگاه کارگران در اشعار مدرن فارسی یا سپید

به . گیری این سبک شعری جریان داشت ی کارگر از همان ابتدای شکل های توجه به طبقه در شعر مدرن فارسی یا شعر سپد هم نگرش

خانواده »ی خود همچنین اشاره کرده؛ نیما یوشیج به عنوان پدر شعر نو در شعرهای  نجفی در مقاله عنوان مثال آنطور که علی امینی

، زندگی روزمره ...و « کار شب پا»، «منظومۀ مانلی»، «مادری و پسری»، «شهید گمنام»، «خارکن»، «محبس»، «سرباز

کند که نیما نیز در شعرهایش از زحمتکشان  هایی تصریح می نجفی با تکیه بر نمونه امینی. زحمتکشان و کارگران به تصویر کشیده است

 :خواند ها را به طغیان و قیام نیز می سخن رانده و گاهی آن

 اش، آهنگر فرتوت در درون تنگنا، با کوره

 دست او بر پتک

 و به فرمان عروقش دست

 :دائماً فریاد او این است، و این است فریاد تالش او

 ـــ کی به دست من "

 آهن من گرم خواهد شد

 و من او را نرم خواهم دید؟

 !آهن سرسخت

 "!نی کنتر زندگا قد برآور، باز شو، از هم دوتا شو، با خیال من یکی

 !زندگانی چه هوسناک است، چه شیرین

 چه برومندی دمی با زندگی آزاد بودن،

 !ترس گفتن، شاد بودن ترس، حرف از خواستن بی خواستن بی

 او به هنگامی که تا دشمن از او در بیم باشد

 (آفریدگار شمشیری نخواهد بود چون )

 ترسد، و به هنگامی که از هیچ آفریدگار شمشیری نمی

 ...دهد تعمیر ای را می های آنانی که در زنجیر زنگ آلوده تغاثهز اس

 بر سر آن ساخته کاو راست در دست،

 (آن آهنگر)گذارد او  می

 های خود دست مردم را به جای دست

 او به آنان، دست، با این شیوه خواهد داد



 ی کوچک، ساخته ناساخته، یا ساخته

 بخشد او، به دست کارهای بس بزرگ ابزار می

 !دهد پرداخت او، جهان زندگی را می

یک « سوی شهر خاموش»و « مرغ آمین»، «ناقوس»های بلند  گذارد و در منظومه نجفی، نیما حتی پا را فراتر می ی علی امینی به گفته

 .کشد انقالب با شکوه را به تصویر می

 :گوید های دهقانان و کارگران در ایران و شوروی را مدنظر دارد و می او در شعر معروف داروگ به تعبیری تفاوت

 خشک آمد کشتگاه

 در جوار کشت همسایه

 گریند روی ساحل نزدیک می: "گر چه می گویند

 ".سوگواران در میان سوگواران

 رسد باران؟ کی می! قاصد روزان ابری، داروگ

 ه بساطی نیستبر بساطی ک

 ای با آن نشاطی نیست ی تاریک من که ذره در درون کومه

 ترکد های نی به دیوار اطاقم دارد از خشکیش می و جدار دنده

 ـــ چون دل یاران که در هجران یاران ـــ

 رسد باران؟ کی می! قاصد روزان ابری، داروگ

آرمان محرومان در آثار بیشتر شاعران پیرو نیما یوشیج ازجمله احمد  این پژوهشگر مسائل فرهنگی همچنین تاکید دارد که همنوایی با

، اسماعیل شاهرودی، سیاوش کسرایی، نادر نادرپور، نصرت رحمانی، منوچهر آتشی، منوچهر نیستانی، اسماعیل خویی (بامداد)شاملو 

 .شود نیز دیده می... و

آزاد شاید تنها شعر موفق کارگری در . که به زعم م« کارخانه»ری با نام منوچهر نیستانی از شاعران نسل دوم پیروان نیما نیز در شع

 :آورد؛ سروده است  کارل سندبرگ را به یاد مخاطب می« درهای کارخانه»ست که شعر  شعر امروزی فارسی

 اینجا

 ای به منبع برقیست متصل، هر دکمه

 کار تالش آهن و بازوست

 هر گوشه پیلواری، پوالد،

 روی زمین چوب

 ست و دود عالم، با اوست خفته



 ها رفاقت دیرین صبر و سل با سینه

 اینجا،

 های شما را های لفظ گل

 نارسته از لبان -

 توفان پرغریو هزاران چرخ،

 .برد از دودکش، به خارج انبار می

 اینجا،

 انبار انفجار مدامی پر از صداست،

 هاست، صدای لبان، پیک قلب بازی بی

 ای، وز صد یاد مشتعل هر سینه، کوره

 یاد غروب

 چرخند درهای آهنی بر روی پاشنه می

 مردان چرب خسته،

 حرف بی

 ...آیند دسته دسته، بیرون می

 ....یاد غروب و خانه 

 !چه خوب، آه -

 لم دادن و تمدد اعصاب،

 با چای داغ، و شام لب حوض،

 ها، فریاد بچه

 برخورد دیگ و قاشق مطبخ

 خواب،و آنگاه، 

 ...خواب 

 ...توانند این دود را شکافت چشمان نمی

تر از گذشته دنبال شد منوچهر شیبانی،  های صنفی و سیاسی، شعر کارگری جدی تشکل  پیروزی انقالب اسالمی هم در سایه بعد از 

شعر کارگری را افراشته  پرچم... پور، محمد مختاری، عمران صالحی و سایبر هاکا و نصرت رحمانی، خسرو گلسرخی، سعید سلطان

 .نگاه داشتند



ترسم بعد از مرگ هم  می»های شعر کارگری سایبر هاکا که این روزها شاید تنها شاعر این حوزه باشد، در کتاب  ترین نمونه در تازه

 :سروده است« کارگر باشم

برای / که دوستش دارم/ ها دنبال خانه کسی بگردم و در انبوه ساختمان/ ها در ارتفاعی باالتر از شهر بایستم ساعت/ همیشه دوست داشتم

 !همین کارگر شدم

 :دهد یا این شعر که همزمان فقر و ایمان را در خود جای می

 .کشید خجالت می/ هایش از دست/ خواند مرد باایمانی که هر بار نماز می/ پدرم کارگر بود

او . های اخیر سراغ نداریم کم در سال عری به عنوان شعر کارگری دستکند؛ ش اما اذعان می( پرداز ادبی منتقد و نظریه)عالیی   مشیت

خورشیدی را بتوان زمانی برای سرایش شعر کارگری نامید که آن  ۰۴و تا حدودی دهه  ۰۴و اوایل دهه  ۰۴  شاید دهه: گوید به ایلنا می

وایل انقالب اسالمی به این طرف ادبیات کارگری و از ا. های سیاسی و فعالیت احزابی مثل حزب توده بود هم بخاطر داغ بودن جریان

ها هم معموال  آوری شده باشد که آن هایی جمع در حوزه شعر شاید مجموعه. شود صورت تخصصی شعر کارگری چندان دیده نمی به

ها  ت و در سایر کشورهرچند افت توجه به ادبیات کارگری تنها مختص به ایران نیس. های گذشته هستند برآیند و مخزنی از اشعار سال

میالدی در شوروی آنچه که در  ۰۴تا  ۰۴های  نشینی چپ در مقیاس جهانی و بعد از اتفاقات دهه با عقب. شود هم تا حدودی دیده می

 .های مختلف ازجمله شعر داشته است بلوک شرق گذشت تاثیر ناباوری در کل جامعه جهانی و بویژه هنرمندان حوزه

داری در  عدالتی که کشورهای سرمایه رسد چراکه مسئله کارگر و بی نظر نمی دیگری چنین افتی طبیعی به  بته از جنبهال: دهد او ادامه می

به . پس حتما شعر و داستان باید مجالی برای پرداختن به ادبیات کارگری داشته باشد. اند همچنان به قوت خود باقی است جهان دایر کرده

خوریم درحالیکه شرایط  حتی در حوزه نمایشی و سینما نیز کمتر به آثاری در حوزه کارگری برمی های اخیر عبارت دیگر در سال

نشینی جناح  هرچه هست عقب. تر هم شده است توان گفت سخت اجتماعی و امکانات زندگی طبقه کارگر تفاوت چندانی نداشته و حتی می

 .تاثیر نیست ر این مسئله بیداری د سوسیالیست و پیروزی موقت یا غیرموقت جبهه سرمایه

 اما و اگرهای شعر کارگری فارسی

آنگیل؛ شعر کارگری فارسی را در قیاس و سنجش با دیگر انواع ادبیات کارگری،  البته برخی از کارشناسان ادبی مثل عباس سلیمی

ها با اینکه  از دید آن. اند شعر کارگری بوده تر از ها و آوازهای کارگری موفق کنند حتی ترانه دانند و تاکید می دارای غنای چندانی نمی

گرایی، متاثر از نظریات سوسیالیستی نیز  ی شصت، همپا با اسالم هایی پایانی دهه ادبیات ایران نه فقط تا انقالب اسالمی، که حتی تا سال

گرای معاصر سروده است، شعر  یان آرمانآنچه جر آنگیل تاکید دارد که  سلیمی. بوده، اما شعر کارگری قابل توجه در آن بسیار کم است

 .«کارگری»است نه شعر « مبارزنواز»

دار، لزوما  سوزانه برای کارگر یا تاکید بر رعایت حقوق کارگر از سوی کارفرما و سرمایه به عبارت دیگر هر نوع توجه صرفا دل

ای آرزو و شکست و خشم،  ، بازتاب غیرکلیشهی تصویری زنده از فضاهای عینی زندگی کارگری سادگی، ارائه. شعر کارگری نیست

از مهمترین … ی قشر کارگر و تمجیدهای دهان پرکن و خر رنگ کن از او و گویی درباره نمایی و کلی دوری از هرگونه معصوم

شود؛ وجود داشته  هایی هستند که به اعتقاد این دسته از کارشناسان ادبی؛ باید در شعری که با پسوند شعر کارگری از آن یاد می مولفه

 .باشد

نخستین و »: که به شعر کارگری در ایران پرداخته؛ نوشته است« نشستن کنار گود»آنگیل در یادداشتی تحت عنوان  عباس سلیمی

شاعر با تمام صداقتش یک . ای بیش نیست آشکارترین نقطه ضعف شعر کارگری زبان فارسی این است کارگر در این شعرها ابژه



گویی  تصویری معصومانه همراه با کلی. سازد ای می ای مقدس و اسطوره شیند و از کارگر انتزاعی و تخیلی خود چهرهن ای می گوشه

خواه معاصر هرگاه که از مبارزان انقالبی و آگاه و  شعر آرمان. شود هرچند عنصر صمیمیت گاهی چاشنی کار می. ی رنجبران درباره

شود، پیامد منطقی جریان شعر فارسی  گرا می شعری نخبه. رسد مانند می گوید، به اوجی کم ن میهای پویا و از خود گذشته سخ از انسان

ی  طلِب فارسی در طول چندین دهه به همین دلیل است که مخاطب شعِر دگرگونی. شود و شعری مدرن های روز می ها و نظریه و آموزه

ین شعر کارگری نبود که پایان روز و هفته و ماه، برای گرفتن مخاطب ا. اخیر، قشر تحصیل کرده، آگاه و دانشگاه دیده است

کرد و هنوز  شماری می ی سوسن و آزیتا و یا سرک کشیدن به خیابان جمشید لحظه زار و کاباره مزدش و پرسه زدن در خیابان الله دست

شعر : مخلص کالم اینکه. دهد یم  (LCD)گرهای  هم مخاطبی نیست که حقوق سر ماهش را قسط یخچال ساید بای ساید و نمایش

 «.گوید کارگری فارسی شعری ناموفق، اما مبارزنواز و شعری موفق است؛ شعری که از کاشفان فروتن شوکران سخن می

های شعر کارگری پرداختن به زندگی  ترین مولفه مهم: شود ها و نمادهای مهم در شعر کارگری یادآور می عالیی نیز در توضیح المان

عنوان موجودات  در ادبیات کارگری نباید از قشر کارگر به. ای است که هدف رشد و تعالی این قشر از جامعه باشد کارگران از زاویه

کم با به تصویر  در اینکه هستی اجتماعی انسان مرهون کارگری و کارگران است شکی نیست پس دست. ردضعیف و ناتوان یاد ک

ها از نمایش و فیلم گرفته تا شعر و داستان یکی از ملزومات اعتالی جامعه  رود در انواع هنر ها می هایی که بر این عدالتی کشیدن بی

تواند با استناد به  له کارگر را در شعر یا داستان خود داشته باشد به راحتی میاگر کسی هم دغدغه پرداختن به مسئ. انسانی است

 .های خوبی که در اشعار داخلی و خارجی داریم؛ آثار خود را خلق کند نمونه

ثبت ترین مسئله در پرداختن به حوزه کارگری در شعر و داستان را؛ طرح موضوعات مرتبط با کارگران از دریچه ایجابی و م او مهم

ساز نشان دهد مثل آنچه که  ساز و آینده ها را تاریخ آنچه که باید در شعر کارگری شاهد آن باشیم این است که آن: کند داند و تصریح می می

شود تاکید دارد اما  کشد او در این فیلم گرچه بر مشکالت و ظلمی که به طبقه کارگر می چاپلین در فیلم عصر جدید خود به تصویر می

 .دهد ه و سرنوشت تاریخ را نهایتا از آِن کارگران نشان میآیند

 


