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چکیده
پروین اعتصامی ،یکی از برجستهترین شاعران و شاخصترین شاعر زن در عرصۀ ادب پارسی است که
توانست با اراده و پشتکاری تحسینبرانگیز در زمانۀ خود و با وجود انتقادها و اتهامات بسیار ،نام خود
را در تاریخ شعر معاصر ایران با مثنویها و قصایدش ماندگار سازد .اگرچه به اقتضای زمانه ،آنچه در
ّ
ّ
جنسیت و برخالف شاعری مانند فروغ فرخزاد ،او
انسانیت است و نه
شعر پروین منعکس میشود،
ّ
جنسیت زنانگیش را نشان نمیدهد ،اما بسیاری از اشعار پروین به نوعی دارای مفاهیم و
درونمایههای زنانه هستند که بررسی و شناخت آنها میتواند حقیقت شاعری او را به نوعی اثبات
کند؛ چراکه بسیاری از منقدان درصدد برآمدند که حقیقت شاعری پروین را انکار کرده یا آن را
ً
خدشهدار سازند؛ عدهای سرایندۀ اشعار را نه تنها پروین بلکه اصال ،زن ندانستهاند و اشعار را به
کسانی همچون رونقکرمانی ،اعتصامالملک ،پدر پروین ،حیاتی و دهخدا نسبت دادهاند.
در این مقاله با مطالعۀ دقیق و بررسی اشعار پروین نشان خواهیم داد که روح زنانه در شعر این شاعر،
بویژه در مثنویهایش موج میزند و پروین در حقیقت این توانمندی را داشته که بتواند روح زنانۀ خود را
در شعرش منعکس کند .پروین اعتصامی ،مفاهیم زنانه را با ظرافت و شگردهای شاعرانه در اشعار
خود بکار برده است و اصطالحات مرتبط با زنان ،همچون اصطالحات ّ
خیاطی ،آشپزی ،بافندگی،
زیورآالت ،لباسهای زنانه و ...در شکلگیری عناصر ّ
تخیل این شاعر ،جلوهای خاص دارند و در مقایسه
ّ
خالقیت شعری و اندیشۀ واالی او را در حوزۀ ادب فارسی نمایان میکند.
با دیگر شاعران،
کلمات کلیدی :پروین اعتصامی ،شعر معاصر ایران ،مفاهیم زنانه

 .1استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه nooraeielyas@yahoo.Com
.2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم
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مقدمه
ّ
بدون شک در تاریخ درخشان ّ
ادبیات ایران زمین ،پروین اعتصامی یکی از برجستهترین شاعران و
شاخصترین شاعر زن در این عرصه است که همچون نامش در آسمان ادب فارسی میدرخشد و
جانهای تاریک را روشنی میبخشد.
شاید به جرأت بتوان گفت که تاکنون در ادبیات فارسی هیچ شاعری به اندازۀ پروین اعتصامی کانون
جلب ّ
توجه دیگران قرار نگرفته است و هیچ شاعری به اندازۀ او با اقبال عمومی روبهرو نگشته است.
«دیوانش بیش از  02بار تجدید چاپ شده و بیش از سیصد هزار نسخه از اشعار او در دست است.
بیش از  02کتاب و  022مقاله دربارۀ او به چاپ رسیده است و این پذیرش در ادبیات فارسی بی-
سابقه است» (کراچی .)22 :3131 ،بسیاری از این کتابها و مقاالت در تأیید او و تعدادی در تکذیب
او هستند .ادعاهای بسیاری بیان شده و پاسخهایی به آنها داده شده است بطوریکه زندگی پروین با
اینکه با دوران ما فاصلهای بسیار کم دارد ،در غباری از پوشیدگی ،شکها و تردیدها فرورفته است.
از هنگامی که این بانوی بزرگ شعر فارسی نخستین اشعار خود را در روزنامهها و مجالت روزگار خود
منتشر کرد تاکنون عدهای از افراد ،بر اساس عدم شناخت و آگاهی کامل یا بر اساس غرضورزی و
کینهتوزی شخصی و خانوادگی با نوشتن مقالهها ،کتابها و نقد و تحلیلها در صدد برآمدند که
حقیقت شاعری پروین را انکار کرده یا آن را خدشهدار کنند .هر کسی از ظن خود ساز انکار را
ً
نواخت .عدهای سرایندۀ اشعار را نه تنها پروین بلکه اصال ،زن ندانستند و اشعار را به رونق کرمانی،
اعتصامالملک ،پدر پروین ،حیاتی و دهخدا نسبت دادند .اما ارادۀ محکم و پشتکار ستودنی پروین که
در دامان مردی دانشمند به نام یوسف اعتصامالملک پرورش یافته و درسها آموخته بود و همچنین
حمایت قاطع بزرگان ادب معاصر همچون زندهیاد ملکالشعرای بهار از ایشان که حاضر شد بر دیوان
او دیباچه ای به یاد ماندنی بنویسد ،موجب شد که این شاعر توانا همچون کوه در برابر این اتهامات
مقاومت کند و پاسخ منتقدین خود را با این دو بیت جاودانی دهد.
تــا بدانــد دیو،کــاین آیینــه جــای گــرد نیســت
از غـــبار فــــکر باطــل ،پــاا بایــد داشــت دل
ایــن معمــا گفتــه نیکــوتر کــه پــروین مــرد نیســت
مرد پندارند پـروین را ،چـه برخـی ز اهـل فضـل
ً
یکی از آثاری که در سالهای اخیر صراحتا سعی در اثبات مرد بودن سرایندۀ اشعار پروین داشته،
کتاب «تهمت شاعری» از نویسندهای به نام فضلالله گرگانی است .نویسنده در این کتاب به هر
طریق ممکن تالش میکند به خوانندۀ خود القا کند که دیوان پروین اعتصامی از پروین نیست بلکه از
زندهیاد عالمه علیاکبر دهخداست.
با آنکه دربارۀ پروین و شعرش ،مقالهها ،پایاننامهها و کتابهای بسیاری نوشته شده است اما مقالۀ
حاضر از دریچهای دیگر به پروین و شعرش مینگرد تا قبل از هرچیز ،وجود زن شاعری به نام پروین را
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به اثبات برساند و بعد از آن ،اندیشۀ پروین را در شعرش نمایان سازد؛ چراکه شعر انعکاسی از دردها و
رنجهای محرومان بویژه زنان بیوه ،کودکان یتیم و مردم رنجدیدۀ تاریخ سرزمینش است.
در این مقاله ،ابتدا ادعا و اتهامات علیه پروین را بیان کرده ،به آنها پاسخ خواهیم داد.
سپس اشعاری از پروین که میتواند جنسیت سرایندهاش را نشان دهد ،بررسی خواهد شد؛ مفاهیم و
ً
درونمایههایی همچون آشپزی ،خیاطی ،دوزندگی و بافندگی ،لوازم آرایشی و ...که غالبا مربوط به
زنان است .همچنین اشعاری که عواطف و احساسات زنانه و مادرانه را بیان میکند آورده شده است
ّ
جنسیت سرایندۀ شعر پی برد.
که از این طریق میتوان به
انجام این کار که بیشتر از اندیشۀ صاحبنظران استفاده شده و دیدگاه موافقان و مخالفان را بیان
میکند ،به شناخت پروین و درونمایههای شعر او کمک بسیاری میکند .در حقیقت مقام و جایگاه
پروین را در میان شاعران دیگر بخوبی نشان میدهد و نیز راهگشا و راهنمای عالقمندان به شعر پروین
خواهد بود تا بتوانند درا بهتری از شعر او داشته باشند و کسانیکه همۀ اتهامات و ادعاها را میشنوند
و درخواهند یافت که سرایندۀ دیوان اشعار کسی نیست جز پروین اعتصامی .شاعری که نگاهی
متفاوت با نگاه شاعران دیگر حتی زنان شاعر داشته؛ زیرا واقعیتهای تلخ و شیرین جامعۀ زنان ایران
را در کالمش منکعس کرده است.
مدعیات و اتهامات علیه شاعری پروین اعتصامی
بعد از شهریور  2202هفتهنامهای به نام «صدای وطن» در تهران پا به جهان مطبوعات گذاشت که در
آن سالها مقاالتی در شمارههای آن به طبع میرسید مبنی بر اینکه اشعار پروین از پروین نیست لکن
نمیتوانست ثابت نماید یا حتی ادعا کند که از کیست (حدیث ناگفته ،حائری :ص .)2در آن سالها به
خاطر اینکه زنده یاد ملکالشعرای بهار بر دیوان پروین آن مقدمه را نوشته بود مورد حمله کسانی قرار
گرفت که در یک ورقه جداگانه چاپ شده بر او تاختند که «جنابعالی خود را استاد سبکشناسی
ّ
متصوف ایران را به نام خانم پروین تقریظ مینمایید ...استاد
معرفی میکنید و اشعار بزرگترین شاعر
سبکشناسی ...از تشخیص اشعار ...با اشعار یک دوشیزۀ محصلۀ امریکایی عاجز نباشد آیا سزاوار
است...؟!» (حدیث ناگفته ،حائری :ص .)0-2
«ملکالشعرای بهار دربارۀ آن مطلب در تاریخ  2200/8/02در شمارۀ  88روزنامۀ نوبهار ضمن
مقالهای با عنوان «سنخ فکر دالالن استعمار» مرقوم داشته است که :نگفته است آن شاعر صوفی که
دیوان پروین از اوست کیست؟ و در چه عصری ...وجود داشته بلکه نقطهای چند گذاشته است»...
(حدیث ناگفته ،حائری:ص .)0
اما بد نیست بدانیم که در همان دوران یعنی بعد از شهریور « 2202عبدالحسین آیتی نویسندۀ کتاب
ً
«الحیل» اظهارنظری نمود که خالصۀ آن این است :سه چهارم از دیوان پروین اعتصامی تقریبا
ً
استراق سمع از اشعار رونق علیشاه (معروف به رونق کرمانی) است که تماما کلمۀ رونق از آن برداشته
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و کلمۀ پروین به جایش گذاشته( »...همان) .مسعود جوادیان در طی مقالهای به نام معمای پروین
نوشت« :در حالیکه دیوان رونق موجود است و هرکسی با مراجعه به آن ،از عدم صحت این ادعا
اطمینان حاصل میکند .در اشعار رونق چنانکه پیداست فضای روحی و ذهنی شاعر با فضای ذهنی
و روحی پروین تفاوت دارد .دردهای رونق از نوع دردهای اهل تصوف است و دردهای پروین دردهای
اجتماعی و انسانی میباشد» (حدیث ناگفته ،حائری :ص.)222
در یادنامۀ پروین نیز دربارۀ اتهامات علیه وی آمده است« :زمانی میگفتند این اشعار او نیست و
متعلق به پدرش اعتصامالملک میباشد و زمان دیگری میگفتند از دیوان مفقودۀ شاعرهای به نام
«حیاتی» است که در ابتدای دورۀ قاجار میزیسته است» (یادنامۀ پروین اعتصامی ،دهباشی:ص
 .)825در پاسخ به این ادعا نیز باید گفت که تعدادی از بزرگان عصر ،خود از نزدیک پروین را دیده و
ً
با آن نشست و برخاست داشته و قطعا در زمینۀ شاعری او را آزمودهاند و چنانکه نقل شد ،اشعاری نیز
دربارۀ آن گفته و از سوی دیگر ،بسیاری از اشعار ّ
خاص دوران پهلوی است مثل «زن در ایران» که
نمیتوان آن را به شاعرهای به نام «حیاتی» آن هم مربوط به دورۀ قاجار دانست.
اما چنانکه گفته شد مهمترین ایراد و ّادعاها از نویسندهای به نام «فضلالله گرگانی» است که
مدعیات خود را در کتابی به نام «تهمت شاعری» به چاپ رسانده و اصل شاعری پروین اعتصامی را
انکار کرده است .جناب فضلالله گرگانی ،ادعاهای خود را اینگونه شروع میکند« :برای من قابل
اعتقاد نبود که خانمی بتواند بدین انسجام و استحکام شعر بسراید» (تهمت شاعری ،گرگانی :ص.)2
ادعاها و اتهامات این نویسنده در کتاب بیشمار است که هرکدام را میتوان با دلیلی متقن رد کرد اما
برای نمونه به یکی از این مدعیات اشاره خواهیم کرد.
نویسنده به مسمط «یاد یاران» پروین اشاره دارد که« :سرایندۀ این شعر باید در محلی مانند غار یا
موزه یا شیئ مانند یک مرده مومیایی شده یا مجسمۀ حضرت موسی یا یک شخصیت افسانهای و جز
اینها الهامبخش سرودن این مسمط بوده که با توجه با این ادعا میگوید معلوم نیست شاعر آن را در
تبریز دیده یا در تهران یا در راه تبریز به تهران چون شاعر مسافرت دیگری نداشته است (تهمت
شاعری ،گرگانی :صص  .)23-32پاسخ به این ادعا بخوبی از جانب دکتر زرینکوب مطرح شده
است:
«مسمط یاد یاران که خطابی لطیف و عبرت آمیز به یک پیکر مومیایی مصر باستانی است مأخوذ از
یک قطعۀ معروف شاعر انگلیسی به نام هوراشیو اسمیت ( )2775-2832است که در اصل آن را
ً
ظاهرا از ترجمه فرانسوی اعتصامالملک در مجلۀ بهار سال دوم (شماره  0رمضان  2225ق) ترجمه و
نشر کرده است اما کسیکه از ترجمه شعر ه .اسمیت در مجله بهار واقف نیست با تعجب زیاد میپرسد
که این پیکر مومیایی را پروین در کدام موزۀ دنیا و طی کدام مسافرت مشاهده کرده است و( » ...با
کاروان حله ،زرینکوب:ص .)237
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درونمایهها و مفاهیم زنانه در شعر پروین اعتصامی
یکی از مسائل و موضوعات بسیار مهم در شعر و نثر عصر مشروطه توجه به زنان و حقوق و جایگاه
آنان بود که بطور گسترده مطرح شد و انتظار میرود که پروین با توجه به اینکه همزاد مشروطه است،
توجه ّ
به این نکته ّ
خاصی مبذول دارد اما با نگاهی به دیوان او درمییابیم که تنها سه شعر است که
ب صراحت به موضوع زنان پرداخته؛ هر چند که در سایر اشعار چنانکه خواهیم دید مایههای زنانه و
احساس و عاطفۀ مادرانه بسیار است .اشعار «نهال آرزو»« ،زن در ایران» و «فرشتۀ انس» تنها
شعرهایی است که هر خواننده هر چند در سطح ابتدایی باشد ،درمییابد که سرایندۀ آن یک زن
ّ
است .هر چند با دقت در مناظراتش میتوان فهمید که هر کجا یکی از طرفین جدال «گل» است،
تضاد حقوقی زن و مرد را به تمثیل کشیده است .اشعار دیگری مانند «آرزوی مادر»« ،رنج و
محنت»« ،طفل یتیم»« ،لطف حق»« ،مادر دوراندیش» و صدها موضوع دیگر در اشعار اوست که
نقش مادرانه را به تصویر میکشد .پیش از هر چیز بیراه نیست اگر به نمونههایی از اظهار نظر دیگران
در رابطه با این موضوع  -یعنی زن در شعر پروین  -اشاره کنیم؛ تکمیل همایون در اینباره میگوید:
«پروین ،آزادی و پیشرفت واقعی زنان را در رهایی تمامی نهادها و گروههای اجتماعی ایران از
زنجیرههای اسارت و بردگی زورمندان جامعه میدانست و در تحلیل مسائل اجتماعی دیدی تنگ-
نظرانه و زنمدارانه نداشت .در بسیاری از سروردههای پروین ،آنجا که باید مقابل پادشاه و اهل زر و
زور ایستاد ،نقش اول به عهدۀ زنی است و یا اینکه حرف آخر را بیباکانۀ یک پیرزن بر زبان میراند و در
واقع او زن را در مقابل ظلم قرار میدهد و نه زن را در برابر مرد» (به نقل از :حائری.)053 :2278 ،
دکتر احمدی گیوی نیز مینویسد:
«شعر پروین هم درمان درد درمندان و ناتوانان و ستمکشان و محرومان است و هم پتگ گران بر سر
زورگویان و خودکامگان و جهلپروران و زالوان اجتماع .سرودههای او آهنگ تپش دل مادر داغدیدهای
است که فرزندش به گناه بیگناهی و یا به جرم وطنپرستی بر سر دار رفته یا در زندان سر به نیست
شده است» (به نقل از :در مدرسه پروین اعتصامی ،حکیمی:ص .)73
همچنین دکتر فاطمه کوپا میگوید:
«یکی از برجستهترین نمودها و جلوههای عشق پروین به تمامی مظاهر حیات ،عاطفه و عشق اصیل
و مادرانه او به همه چیز و همه کس است ،تا آنجا که حتی مواجهۀ او با واژهها و کلمات برخوردی
عاطفی و مادرانه است .آنگونه احساس میشود که هر کلمه را پس از چندین بار نوازش مادرانه در
بستر حریر وار شعر خویش به الالیی سپرده است( ».همان.)32 :
علیاکبر ترابی نیز در کتاب «جامعهشناسی ادبیات» ،در این باره نوشته است:
«کمتر شاعری در ادب فارسی ،در زمینۀ تهذیب اخالق و تلطیف عواطف انسانها به اندازۀ پروین
صمیمانه و مادرانه کوشیده است .زن در دیوان پروین ،دیگر آن زن مورد نظر شاعران کالسیک هم
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نیست بلکه این زن رکن خانۀ هستی ،پدیدآورندۀ محبت ،زاینده و پرورندۀ بزرگ مردان ،گاهوارۀ
جنبان حک یمان و دانامردان ،نخستین مربی و آموزگار طبیب و پرستار و نگاهبان خانواده و به روزگار
سختی تیمارخوار و پشتیبان مرد است» (جامعهشناسی ادبیات فارسی ،ترابی:صص )023-028
حتی مستشرقان نیز در این باره سخن راندهاند؛ چنانکه «میخالوویچ» شرقشناس اهل شوروی
مینویسد:
ّ
«پروین در آثار خود توجه زیادی به وضع زنان و کودکان ایرانی داشت و قسمتی از آثار خود را به آنها
اختصاص داد .پروین خوب فهمید که خانواده ،هستۀ مهم اجتماع و زنان نه تنها همسر و زن خانهدار
بلکه مربی نسل آینده نیز میباشند به همین دلیل مدافع آتشین معرفت و فرهنگ برای زنان بود» (به
نقل از:حدیث ناگفته ،حائری:ص .)277
ّاما شهربانو صحابی به پروین نگاهی دیگر دارد:
«او [پروین] در حالی که به عنوان زن ،همسر و مادر (بالقوه) میداند که در طول تاریخ بشری جامعه
مردساالر و ستمگر چگونه او و فکر او را تحت سیطره خود درآورده از زندگی عادی و روزمره انسان -
ّ
محرومیت
چه مرد و چه زن  -و تکالیف و وظایف او نیز غافل نیست .شعر پروین در جنبۀ اول فریاد
تاریخی زن ایرانی است .به نظر او تنها چیزی که تاریخ به زن داده ردپای سیاهی است که او
ناخواسته از خود بجای گذاشته است» (صحابی.)02 :2283 ،
طباطبایی اردکانی در «یادنامۀ پروین» به کاربرد اشیاء و متعلقات زنانه در شعر پروین اشاره میکند و
آن را دلیلی بر زنانه بودن شعر میداند اما در ادامه سؤالی نیز طرح میکند بر این اساس که:
«عدهای بر این باورند که آن قسمت از اشعار پروین که او به نحوی به اشیاء بیجان چون نخ و سوزن،
ً
نخود و لوبیا ،سیر و پیاز و غیره جان داده و از زبان آنها پیام خود را انتقال میدهد کامال جنبۀ زنانه
شعر او را بیان میکند .به این دلیل که همگی از اشیاء و مسائلی هستند که بیشتر زنان با آنها سر و کار
دارند اما نباید از زیر بار این یک پرسش شانه خالی کرد که آیا اگر یک زن با ذوق شاعر در مزرعه با
بیل و کلنگ و تراکتور و غیره سر و کار داشته باشد و در اشعارش از این وسایل استفاده کند آیا
شعرش مردانه است؟ در جواب باید گفت خیر چون باید دانست که چنانکه از این وسایل در شعر
ً
خود استفاده نماید قطعا باز هم احساس و عاطفه زنانه خود را نمیتواند در پشت آنها پنهان کند»
(یادمان پروین اعتصامی ،طباطبایی اردکانی :صص .)227-223
ً
هنوز هم برای بسیاری از مردم قابل فهم و درا نیست که واقعا این اشعار سرودۀ یک زن است ،بویژه
آن قصاید که روح مردانه بر آنها حاکم استّ .اما برای اقناع این دسته از افراد باید گفت شاید پروین
زنی باشد مانند مادر حسنک در تاریخ بیهقی «و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور چون خبر اعدام
حسنک بشنید ،جزعی نکرد چنانکه زنان کنند» (تاریخ بیهقی :ص )023که مانند دیگر زنان نباشد
بلکه احساس مردانۀ قوی داشته باشد چنانکه دکتر زرینکوب او را زنی مردانه در قلمرو شعر و عرفان
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دانسته (زرینکوب )232 :2283 ،و امیر اسماعیلی نیز او را زنی که مردانه به مبارزه با زشتیها
برخاست معرفی میکند (پروین از زبان دوست او ،اسماعیلی :ص .)28
از سوی دیگر نباید از یاد ببریم که زبانشناسان اروپایی معتقدند که« :تسلط مردان بر کلیۀ
جهانبینیها چون فرهنگ ،تاریخ ،سیاست ،مذهب و زبان ،زنان را در زندانی از حقیقتهای مردانه به
دام انداخته است .مشکل زنان در بیان وجودی خود مشکل فنی زبان آنهاست چراکه ساختار
جملههای موجود مناسب شخصیت وجودی آنها نیست .زنان باید ساختار را چنان تغییر دهند که
بیانگر شکل طبیعی افکار و حاالت آنها باشد .البته ویرجینیا وولف نویسنده نامآور انگلیسی میگوید:
زن برای نوشتن آنچه در ذهن دارد با دشواریهایی روبهروست که بدیهیترین آنها ساختار جمالت
است .جمالت موجود را مردان ساختهاند و خیلی سنگینتر و پرطمطراقتر از آن است که به کار زنان
بیاید .دل اسپندر منتقد معاصر ایتالیایی به همین نتیجه رسید که زبان مقولهای برساختۀ مردان
است و زنان نمیتوانند عقاید و احساسات خود را با زبانی که متناسب با نیازهای مردانه ساخته شده
بیان کنند پس باید زبانی خاص خود بیافرینند» (صحابی.)08 :2283 ،
اما سخن ما با شاعری است در دورهای خاص و با عمری کوتاه .طباطبایی اردکانی درونمایههای زنانه
در شعر پروین را به سه دسته تقسیم کرده است:
«دربارۀ مایههای زنانه در اشعار پروین و اینکه او در کدامیک از اشعارش روح زنانۀ خود را منعکس
کرده است باید گفت از سه دید میتوان این موضوع را بررسی کرد.
الف :یکدسته از اشعاری که پروین در آنها همچون مادری دلسوزی سخن میگوید مانند شعر «مادر
دوراندیش» و «کمان قضا» که مهر مادری را بیان کرده است.
ب :دستۀ دوم اشعاری که پروین در آنها رفتار شایسته یک زن را در قبال همسرش گوشزد میکند،
مانند «فرشتۀ انس»..
ج :دستۀ سوم اشعاری که پروین خواهان عدالت و تساوی میان حقوق زنان و مردان است و یا به
ً
عبارتی خواستار استقالل شخصیت برای زنان میباشد مثال زن در ایران» (طباطبایی اردکانی،
.)225 :2273
اما ما در این مقاله به ابیات زنانۀ پروین از دیدگاه گستردهتری خواهیم پرداخت؛ اشعاری از پروین که
واژه های زنانه از قبیل آشپزی مانند مطبخ ،طباخ ،تنور ،دیگ ،عدس ،پختن ،شوربا و ...خیاطی،
دوزندگی ،بافندگی مانند دوا وصله ،بافتن ،دوختن ،تابیدن ،نخ ،سوزن و...؛ زیورآالت مانند عقد،
گوهر ،آیینه ،گوشوارهُ ،در ،لعل ،پارچهای قیمتی و گرانبها مانند اطلس ،دیبا ،حله ،استبرق ،حریر،
پرند ،پرنیان ،و ...و لوازم و وسایل آرایشی مانند غازه ،گلگونه ،سرمه ،مشک ،عنبر ،شانه ،کافور ،عود
ً
و  ...در آن منعکس شده است .همۀ این واژهها مورد ّ
توجه و عالقۀ زنان و دختران هستند که قطعا
بیش از دیگر واژگان در شعر آنها انعکاس مییابد.
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الزم به ذکر است که معنی و مفهوم ابیات مورد نظر نیست ،بلکه فقط انتخاب واژهها مورد نظر است
ً
مثال وقتی میبینیم که پروین واژۀ «گوهر (گهر)» را بیش از شصت بار به کار برده یا واژۀ «آیینه» بیش
از سی بار مورد استفادۀ او قرار گرفته است به یاد این مصراع ژاله قائم مقامی میافتیم که «جنس زن
را صبر از نان هست و از آیینه نیست» (نقل از :چشمۀ روشن ،یوسفی:ص  )305و میتوان پی برد که
ً
سرایندۀ این اشعار قاعدتا باید زن باشد.
الف .کاربرد واژههای مربوط به آشپزی و متعلقات آن
نیک آشکار است که یکی از وظایفی که بر عهدۀ زنان در خانواده قرار گرفته ،آشپزی یا همان امور
آشپزخانه است و این احتمال که اگر خانمی شاعر باشد ،بویژه هنگام کار در آشپزخانه شعری سروده
باشد ،از واژههای دم دست و نزدیک خود استفاده میکند و پروین یکی از این شاعران است که از
پخت و پز و لوازم آشپزخانه در شعر خود استفاده کرده است؛ برخی ابیات که نشاندهنده این نظریه
است عبارتند از:
بــه تنــوری کــه ندیــده اســت کســی نــانش ()35
چــــه همــــی هیمــــه برافــــروزی و نــــان بنــــدی
جوشــیده ســالها و نپخــت اســت ایــن طعــام ()70
منشــین گرســنه کــاین هــوس خــام پخــتن اســت
گهـــی ز ســـفره درمانـــدگان ربـــایی نـــان ()87
گهـــــی ز کاســـــه بیچارگـــــان بـــــری گیپـــــا
سیاهی سر و گوش از سـیهدلی اسـت نشـان ()87
مکـــن ســـیاه ســـر و گـــوش و دم بـــه تابـــه و دیـــگ
ز حیلهســـازی تـــو گشـــته مطبخـــی نـــاالن ()87
ز ترکتـــــــازی او مانـــــــد بیـــــــوهزن ناهـــــــار
بی دود زین تنور بـه کـس نـان نمیدهنـد ()232
بـــی رنـــج زیـــن پیالـــه کســـی مـــی نـــم خـــورد
ً
البته غیر از ابیات فوق اشعاری هستند که کامال مربوط به آشپزیند؛ مانند شعر «بازی زندگی»
(ص )202که با این بیت آغاز میشود:
روی پیچیــد و گفــت ایــن چــه کســی اســت
عدســـــــی وقـــــــت پخـــــــتن از ماشـــــــی
که مناظره عدس و ماش است .یا شعر «فلسفه» (ص  )280که با این بیت آغاز میشود:
کـــز چـــه مـــن گـــردم ایـــن چنـــین تـــو دراز
نخـــــــــــــودی گفـــــــــت لوبیـــــــــایی را
که مناظره نخود و لوبیا است .و شعر «نکوهش بیجا» (ص )273با مطلع زیر:
کــــه تــــو مســــکین ،چقــــدر بــــد بــــویی
ســـــیر یـــــک روز طعنـــــه زد بـــــه پیـــــاز
که مناظره سیر و پیاز است .و همگی مربوط به آشپزی و آشپزخانه است که کاری است زنانه.
ب .کاربرد واژههای مربوط به دوزندگی و بافندگی
از دیگر وظایفی که جامعه و خانواده بر دوش خانمها گذاشته ،دوزندگی و بافندگی است که هنوز هم
در جوامع روستایی و عشایری به چشم میخورد .شک نیست که شاعر زن ،هنگام بیان احساسات و
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عواطف خود از واژههایی که مربوط به این هنرهاست استفاده میکند که پروین نیز در این زمینه
بسیار موفق عمل کرده است به این ابیات اگر توجه شود حقیقت آن بیشتر آشکار میگردد.
آن پنبــــه کــــه همســــایه شــــرار اســــت ()23
در دوا عمـــــــــل ریســـــــــمان نگـــــــــردد
کــاینجامــهجامــهایاســتکــهخلقــاننمیشــود()87
درزیشــــــــو و بــــــــدوز ز پرهیــــــــز پوششــــــــی
بـــسجامـــه راگســـیختمایدوســـت تـــار و پـــود()32
تـــــادرزیبهـــــار بـــــرای تـــــوجامـــــهدوخـــــت
کـــــهنتوانســـــتنـــــخکـــــردنبـــــهســـــوزن()83
لحــــــــــاف پیــــــــــرزن را پــــــــــارگی مانــــــــــد
چه میخواهی دراین تاریکشب زین تیـهظلمـانی()57
چــــهمیبــــافیپرنــــدوپرنیــــاندردوانخریســــی
آنکــسکــهنــخنکــردهبــه یــکعمــرســوزنی()55
پــــروینچگونــــهجامــــه توانــــدبریــــد ودوخــــت
گنجهــــابیپاســــبان وبینگهبــــانداشــــتن()032
دیبـــــهها بـــــیکارگـــــاه ودوا و جـــــواله بـــــافتن
ً
غیر از ابیات فوق اشعاری هستند که کامال مربوط به دوزندگی و بافندگیند؛ مانند «نغمۀ رفوگر»
(ص)227؛ «نشان آزادگی» که مناظرۀ سوزن و پیراهن است (ص )228؛ «اندوه فقر» که مناظرۀ
پیرزن و دوا است (ص)233؛ «توانا و ناتوان» که مناظرۀ نخ و سوزن است (ص )272و «رفوی وقت»
که مناظره سوزن و رفوگر است (ص.)008
ج .کاربرد واژههای مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی
لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار مورد عالقۀ خانمهاست و بسیار بعید است که مردی به این لوازم توجه
ً
نشان دهد؛ مگر اینکه فروشندۀ آنها باشد .اگر شاعری از جنس زن باشد ،قطعا خواسته یا ناخواسته
این لوازم در شعرش خودنمایی میکند و از این راه میتوان به جنسیت سرایندۀ شعر پی برد .یکی از
این شاعران که از این نکته غافل نبوده پروین است که به بهترین شیوه از این لوازم استفاده کرده
است.
نبـــــــود ضـــــــرور چهـــــــرۀ زیبـــــــا را ()08
نیکـــــــو نکوســـــــت غـــــــازه و گلگونـــــــه
ندهــــــد شــــــمیم عــــــود و مطــــــرا را ()05
هیــــــزم هـــــــزار ســــــال اگـــــــر ســـــــوزد
ایــن لعــل کــه انــدر حصــار کــان اســت ()30
خــــون خــــورده و رخســــاره کــــرده رنگــــین
صـــرف گلگونـــه و عطـــر و زر و زیـــور گـــردد ()80
روســـپی از کـــم و بـــیش آنچـــه کنـــد گـــرد همـــه
بــا مــن مگــوی کــز چــه مــرا نیســت خواســتار ()30
مشـــــاطۀ ســـــپهر نیـــــار اســـــت روی مـــــن
ونــدرآنخــوندســتوپــاییکــنخضــابایرنجبــر()32
جملـــهآنـــانراکـــهچـــونزالـــومکنـــدتخـــونبریـــز
د .کاربرد واژههای مربوط به زیورآالت زنانه
ّ
توجه به زیورآالت از خصائص زنان است و کمتر زنی است که از داشتن زیورآالت اظهار مسرت نکند.
بدون ّ
شک وقتی در شعری به واژههایی چون عقد ،لؤلؤ ،گوشواره ،گوهر ،لعلُ ،در ،مروارید ،مرجان،
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یاقوت و خلخال ،میرسیم به سختی میتوان ادعا کرد که سرایندۀ آن مرد است و براحتی میتوان
فهمید که ممکن است سرایندۀ آن زن باشد .در شعر پروین این واژهها و نظایر آن بسیار است و این
نکته بسیار به ما کمک میکند که به حقیقت شاعری پروین بیشتر پی ببریم.
بــــــــرگــــــــردنتــــــــوعقــــــــدثریــــــــارا()08
گــــــــردیچــــــــوپاکبــــــــاز،فلــــــــکنبــــــــود
درگـــــوشچـــــوفرخنـــــدهگوشـــــواراســـــت()28
یـــــــکگـــــــوهرمعنـــــــیزکـــــــانحکمـــــــت
مـــــارافشـــــردگـــــوشوتـــــورادادگوشـــــوار()32
مـــــارابـــــهســـــرفکنـــــدوتـــــورابرفراشـــــتســـــر
اگـــــرایـــــندیـــــوزدســـــتتبـــــردانگشـــــتر()37
تـــــــودگـــــــرهـــــــیچنـــــــداریزســـــــلیمانی
ســـــنگرابـــــادرشـــــهواربـــــهیـــــکمیـــــزان()80
آنکــــــهصــــــرافگهــــــرشــــــدننهــــــدهرگــــــز
مکـــنفرصـــتتبـــهغـــواصمرواریـــدومرجـــانی()58
بــــرایغــــرقگشــــتنانــــدرایــــندریــــانیفتــــادی
چـــرابـــهگـــوشتـــوازژالـــهگوشـــوارینیســـت ()222
چرانــــــــدوختقبــــــــایتــــــــودرزینــــــــوروز
ه .کاربرد واژههای مربوط به پارچهها و لباسهای گرانبها
داشتن پارچه و لباسهای رنگارنگ و گرانبها آرزوی بسیاری از زنان و دختران هر جامعه ،بویژه جامعۀ
شرقی است .پارچههای اطلس ،دیبا ،استبرق ،پرنیان ،حریر و غیره همه و همه مورد ّ
توجه و خواست
زنان و دختران است .وقتی به این واژهها در شعر پروین برمیخوریم ،این حقیقت بر ما بیشتر آشکار
میشود که برخالف بعضی ادعاها سرایندۀ این اشعار باید یک زن باشد و آن کسی جز پروین نیست.
نفروخــــت اســــت اطلــــس و خــــارا را ()05
بـــــر بوریـــــا و دلـــــق کـــــس ای مســـــکین
بـــــه ســـــر بنهـــــاد نـــــرگس افســـــر زر ()33
بــــه تــــن پوشــــید گــــل اســــتبرق ســــرخ
بـــــه بـــــر کـــــرده پیـــــراهن پرنیـــــانی()53
نهـــــاده بـــــه ســـــر نـــــرگس از زر کالهـــــی
پـــــرده ام از حریـــــر گلنـــــار اســـــت ()223
نقــــــش بــــــام و درم ز ســــــیم و زر اســــــت
پرنــد ودیبــۀگلرنــگهــرکــه رابــه تــناســت()223
ز جانفشـــانی و خـــون خـــوردن قبیلـــۀ ماســـت
بــــــرگ و ســــــاز روزگــــــار پیــــــریام ()253
ای دریغــــــــــا طاقــــــــــۀ کشــــــــــمیریام
مـــرا بـــر تـــن حریـــر ســـبز پوشـــاند ()022
نســــــیمی دلکشــــــم آهســــــته بنشــــــاند
تـــــو غنـــــودی در حریـــــر و پرنیـــــان ()027
ناگواریهـــــــــا مـــــــــرا بـــــــــرد از میـــــــــان
و .کاربرد واژههای مربوط به احساسات زنانه
می دانیم که اشک ،آه ،گریه ،زاری ،ناله و سوگواری از خصوصیات روحی زنان است یا بهتر بگوییم در
ً
زنان جلوۀ بیشتری دارد .اگر زنی شاعر باشد قطعا این واژگان که عواطف و احساسات او از قبیل غم و
اندوه را بیان میکند ،در شعرش انعکاس وسیع مییابد .در شعر پروین نمونههای بسیاری هست که
میتوان آن را جلوهای از حقیقت شاعری او دانست.
بــه اشــک بیــوه زنــان حفــظ آبــرو کــردیم ()73
ز رشـــوه اســـب خریـــدیم و خانـــه و ده و بـــاغ

مفاهیم و درونمایههای زنانه در شعر پروین اعتصامی133/

بنفشـــــه ســـــربه ســـــر بگرفـــــت مـــــاتم
جهــــــان را ســــــوگ بگرفــــــت و شــــــباویز
بنـــــاتالنعش خـــــونین کـــــرده رخســـــار
راز گفـــــــتم ولـــــــی کســـــــی نشـــــــنید
مـــرا جـــز اشـــک و حســـرت ژالـــه ای نیســـت
ایــــن دوا میخواســــتی آن یــــک پزشــــک

شــــقایق در غــــم گــــل کــــرد شــــیون ()80
بســــــان ســــــوگواران کــــــرد شــــــیون ()83
ز مویـــــــهکردن و از مـــــــوی کنـــــــدن ()83
ســــــــــوختم زار و نالــــــــــهکردم زار ())235
بجــــز خونابــــۀ دل اللــــهای نیســــت ()088
ایـــن غـــذایش آه بـــودی آن سرشـــک ()280

ز .کاربرد واژههای مربوط به امور خانهداری
از روزی که خانواده شکل گرفت و تقسیم کار در آن صورت یافت ،خانهداری و کارهای داخل منزل به
خانمها واگذار شد .شستن رختها ،پرورش و نگهداری ماکیان ،دوشیدن گاوها و گوسفندان همه و
همه بر عهدۀ خانمها بود .این وظایف که خواسته یا ناخواسته بر دوش زنان بوده است ،در شعر
شاعران زن جلوۀ بیشتری دارد؛ مانند این اشعار پروین اعتصامی:
نبـــری فایـــده زیـــن گـــازر و اشـــنانش ()72
ریـــم وســـواس بـــه صـــابون حقـــایق شـــو
چــو یکــی جامــۀ شــوخی و قضــا صــابون ()83
تــو در ایــن نیلپــری تشــت چــو بیندیشـــی
ز علــم و تربیــت بهتــر چــه صــابونی چــه اشــنانی ( )58
بــرای شستشــوی جــان ز شــوخ و ریــم آالیــش
هـــر کـــه را پـــر شـــیرتر بینـــی بـــدوش ()282
در رواج کــــار خــــود چــــون مــــن بکــــوش
ح .کاربرد واژههای مربوط به احساسات مادرانه
هر چند همچنانکه گفتیم زنان برای بیان مقصود خویش در تنگنا هستند و اکثر واژهها ساختۀ مردان
استّ ،اما هستند واژههایی که به زنان و بهویژه احساسات مادران نزدیکترند یا بسامد آنها نشاندهندۀ
آن است که این واژهها بیشتر مورد استفاده شاعران زن قرار گرفته است؛ واژههایی که عالوه بر
احساس و عاطفه ،شغل و هنر زنانه و یا مادرانه را نشان میدهد مانند:
بـــه گـــاهوار تـــو افعـــی نهفـــت دایـــۀ دهـــر
ایــن سســت مهــر دایــه در ایــن گــاهوار تنــگ
شــــیرخواری کــــه ســــپردند بــــدین دایــــه
گهـــی پـــدر شـــد و گـــه مـــا در و گهـــی دربـــان
بـــه وقـــت شـــیر ز شـــیرم گرفـــت دایـــۀ دهـــر
نشـــاندی شـــاد چـــون طفـــالن بـــه مهـــدم
فرزنــــــــد ز مــــــــادر اســــــــت خرســــــــند
خــــون ریخــــت بــــه کــــام کــــودکی چنــــد

مبــرهن اســت کــه بیــزار از ایــن پرســتاری اســت33
از بهــــر راحــــت تــــو مــــرا داده بــــس فشــــار 32
شـــیر یـــک قطـــره نخـــورده اســـت ز پســـتانش 35
طعــــام داد و نــــوازش نمــــود و نالــــه شــــنید 233
نـــه بـــا پـــدر نفســـی زیســـتم نـــه بـــا مـــادر 282
زمـــــــانی شـــــــیر دادی گـــــــاه شـــــــهدم 005
بیگانـــــــــه کجـــــــــا و مهـــــــــر مـــــــــادر 072
بــــــــر چیــــــــد بســــــــاط مــــــــادری را 070
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بررسی چند شعر با درونمایۀ زنانه
تا بدینجا ،ابیاتی از میان اشعار پروین انتخاب شده بود که در آن ابیات واژههایی مربوط به وظایف،
احساس ،عاطفه ،حیطۀ کاری ،جلوههای زندگی ،عالیق و سلیقههای زنانه وجود داشت و بنوعی
زنانهبودن اشعار پروین را به اثبات میرساند .در این قسمت اشعاری را بررسی خواهیم کرد که به طور
کامل زنانه یا مادرانه هستند تا به حقیقت شاعری پروین بیشتر ایمان بیاوریم و به نوعی پاسخی داده
باشیم به کسانی که این اشعار را مردانه میدانستند و وجود شاعر زنی به نام «پروین اعتصامی» را انکار
میکردند.
در دیوان پروین حدود چهل و پنج شعر وجود دارد که میتوان آنها را اشعار زنانۀ پروین به حساب آورد.
با نگاهی به فهرست عناوین دیوان پروین و انتخاب و مطالعۀ اشعار «طفل یتیم ،سفر اشک،
تیرهبخت ،حدیث مهر ،سیهروی ،توانا و ناتوان ،نکوهش بیجا ،اشک یتیم ،صائقه ما ستم اغنیاست،
کمان قضا ،نغمۀ رفوگر ،گل سرخ ،عمر گل ،آرزوی پرواز ،نشان آزادگی ،مادر دوراندیش ،بازی زندگی،
بی پدر ،آیین آیینه ،کرباس و الماس ،گوهر و سنگ ،لطف حق ،رفوی وقت ،رنج نخست ،غبار فکر،
شکایت پیرزن ،گنج ایمن ،قلب مجروح ،تهیدست ،دو محضر ،آرزوی مادر ،عهد خونین ،گوهر اشک،
فلسفه ،نغمۀ خوشهچین ،شاهد و شمع ،فرشتۀ انس ،تعزیت پدر ،کودا آزمند ،ای گربه ،نغمۀ صبح،
نهال آرزو ،زن در ایران و »...درمیابیم که بسیاری از این اشعار ،زنانه و بسیاری دیگر مادرانه و سرشار
از احساسات و عواطف پاا مادر است .برای روشن تر شدن حقیقت این امر نمونههایی را ذکر
میکنیم.
 شعر «حدیث مهر»:با مطلع:
کاخر تـو هـم بـرون کـن از ایـن آشـیان سـری
گنجشـــک خـــرد گفـــت ســـحر بـــا کبـــوتری
ّ
جای هیچ شکی نیست که این شعر از زبان یک مادر است؛ مادری کـه همـۀ امیـد و آرزویـش سـعادت
فرزندانش است و از اشعاراخالقی و اجتماعی پروین بـه حسـاب میآیـد .وقتـی شـاعر لـب بـه سـخن
میگشاید ،سخنش همه پند و نصیحت مادرانه است؛ «روزی تو هم شوی چو من ای دوست مادری» و
آن روز است که جهان راه رسم مهربانی به تو میآموزد .وقتی که فرزنـدان دور و بـر مـادر را میگیرنـد او
غیر از مادری کار دیگری ندارد.
جــــز کــــار مــــادران نکنــــی کــــار دیگــــری
گــرد توچــون کــه ُپــر شــود از کودکــان خــرد
و این را برای خود نهایت خوشبختی میداند «خوشبخت طائری کـه نگهبـان مرغکـی اسـت» و جالـب
این است که زحمت مادر بودن را شیرینترین وظیفه میداند:
فرخنـــدهتر ندیـــدم از ایـــن هـــیچ دفتـــری
شــیرین نشــد چــو زحمــت مــادر وظیفــهای
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در شر ح این شعر آمده است« :بهترین عشقها و باالترین آنها در ایـن قطعـه طـرح شـده اسـت؛ یعنـی
عشق مادر ،مقدسترین عشق .پروین اگرچه مادر نیست امـا زن اسـت ،زنـی کـه قلـبش بـرای داشـتن
فرزندی میتپد و مهر مادری با وجود او در هم آمیخته و سرشته شده است .وقتی پروین سخن از عشق
میگوید حقیقتی است که در دل او جای داد و او از حقیقـت سـخن میگویـد» (جاودانـه پـروین سـتاره
آسمان ادب ایران ،شریعت:ص .)202
ّ
شعر سرشار از احساس و عاطفه ،بدون شک یکی از شاهکارهای پروین در بیان عطوفت پاا
این ِ
مادرانه است که فقط میتواند از ذهن یک مادر یا یک زن تراوش کند و بس .این احساس مادرانگی را
ملکالشعرای بهار نیز در مقدمۀ خود بر دیوان پروین چنین بیان میکند:
«خانم پروین در مثنویات خود مهر مادری و لطافت روح خویش را از زبان طیور ،از زبان مادران فقیر،
از زبان بیچارگان بیان میکند .گاه مادری دلسوز و غمگسار است ولی بیشتر خود است که به صد هزار
جلوه بیرون آمده و سزاوار است با صدهزار دیده آن را تماشا کنند( ».دیوان پروین اعتصامی :مقدمه)
 شعر «تیرهبخت»:با مطلع:
کـــــه مـــــرا حادثـــــه بـــــی مـــــادر کـــــرد
دختــــــری خــــــرد ،شــــــکایت ســــــرکرد
این شعر که در قالب قصیده سروده شده به مسائل اخالقی و اجتماعی پرداخته و سرشار از احسـاس
و عاطفۀ دختری یتیم است که پدرش زن دیگری اختیار کرده ،و عالوه بر از دسـتدادن مـادر ،دختـر
بیچاره باید با ناسازگاریهای نامـادریش نیـز بسـازد .بیـان ایـن همـه احسـاس و عاطفـۀ دخترانـه فقـط
می تواند از ذهن و دهان یک شاعر زن برآید وگرنه هیچ مردی قادر نخواهد بود کـه ایـن همـه احسـاس
پاا دخترانه را در قالب کلمات و جمالت یا همان ابیات بیان کند .ایـن شـعر بـا واژۀ «دختـری خـرد»
آغاز میشود که ُحسن مطلع آن یـا بـه قـولی براعـت اسـتهالل آن بسـیار زیباسـت .در ابیـات دیگـر بـه
واژههای یاره ،طوق زر ،گلوبند طال ،انگشتر ،زرو زیور و گهر ،میرسیم که مـورد عالقـۀ دختـران و زنـان
است و بندرت هستند مردانی که هوش و حواسشان جمع باشد که بتوانند همۀ اینها را در شعر حتـی
اگر در توصیف دختر باشد ،بیاورند.
 شعر «زن در ایران»:با مطلع:
پیشـــهاش ،جــــز تیــــرهروزی و پریشــــانی نبــــود
زن در ای ـران ،پــیش از ایــن گــویی کــه ایرانــی نبــود
این شعر در کنار دو شعر دیگر یعنی «فرشتۀ انس» و «لطف حق» ،از معروفترین و مشهورترین اشعار
پروین در رابطه با زن ،حق و حقوق ،احساس و عاطفه و وظیفۀ اوست که میتوان آن را سیاسی-
اجتماعی دانست .پروین این شعر را به مناسبت فرمان کشف حجاب سروده است؛ زیرا این برهه از
زمان را سر آغاز فصلی تازه در حیات زن ایرانی میداند و به نقل از دوست صیمیمی پروین ،یعنی خانم
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مهکامه محصص ،پروین مثل همۀ افراد روشنفکر از رفع حجاب زنان اظهار خرسندی میکرد (حدیث
ناگفته ،حائری :ص .)232
شهربانو کراچی نیز دربارۀ وجهۀ سیاسی اشعار پروین مینویسد:
«در تاریخ زنانۀ شعر فارسی پروین تنها زنیست که زیباترین اشعار سیاسی  -انتقادی را با نگرشی زنانه
کمیت و ّ
سروده و از جهت ّ
کیفیت چنین اشعاری با هیچکدام از زنان شاعر همانند نیست .با بررسی
تذکرهها بسادگی میتوان به این نتیجه رسید که از آغاز شعر فارسی تاکنون هیچ زن شاعری به اندازۀ
پروین اعتصامی به مسائل سیاسی  -اجتماعی جامعهاش توجه نکرده و چندان حساسیتی به
رویدادهای محیطش نداشته است» (پروین ،اعتصامی ،کراچی:ص .)22
و محمدجواد شریعت نیز در شرح شعر «زن در ایران» مینویسد:
«اگر بخواهیم همۀ مقاالتی را که دربارۀ زن ایرانی و رهایی از اسارت او گفته شده است خالصه کنیم
باید همین شعر پروین را بجای آنها بیاوریم .فیالواقع عصارۀ افکار پروین در مورد همجنسان خود در
این شعر جاودانی او آمده است و سزاوار است که زن ایرانی همین شعر را باعث افتخار و مباهات خود
بداند» (حدیث ناگفته ،شریعت :ص .)028
جالب است بدانیم که این شعر پروین ،زندگی زن ایرانی را به دو مقطـع متفـاوت تقسـیم کـرده اسـت؛
یعنی در حقیقت این تاریخ مبدأ تحـول زنـدگی زنـان ایـران اسـت .زمانیکـه قبـل از آن زن را جزئـی از
جمعیت کشور بحساب نمیآورند و مانند یک زندانی با او رفتار میشد و در هر محکمهای محکوم بود و
حق آموزش و پرورش نداشت و خالصه اینکه زندگی برای زن ایرانی نبود و همین باعـث شـد کـه ایـن
فرمان رضاشاه ،زنان خفتۀ ایران را کند و با حق و حقوقشان آشنا سازد .این فرمان زمانی بیشتر پروین
را خشنود ساخت که او قبل از این در جشن فارغالتحصیلی خود از مدرسۀ امریکایی شعری با همـین
مضامین سرود و خطابۀ مهم خود با نام «زن و تاریخ» را در همین مضمون ایراد کرد.
 شعر «نهال آرزو»:پروین در خردادماه  2222از مدرسه اناثیۀ امریکایی تهران فـارغ التحصـیل شـد .در آن هنگـام قطعـۀ
«نهال آرزو» را با مطلع زیر ذیل برای جشن فارغالتحصیلی کالس خود سرود:
غنچـــه بـــی بـــاد صـــبا ،گـــل بـــی بهـــار آوردهای
ای نهـــــال آرزو ،خـــــوش زی کـــــه بـــــارآوردهای
این شعر ،حدود ده سال قبل از شعر «زن در ایران» سروده شده است .هر چنـد شـعر در هـیچ یـک از
قالبهای سنتی شعر فارسی نمیگنجدّ ،اما میتوان این شعر را خواست عمومی و آغاز حرکت اجتماعی
زنــان ایرانــی بــرای باســواد شــدن و آگــاهی از حــق و حقــوق خــود دانســت .شــاعر ابتــدا خــود و
همکالسیهایش را خطاب قرار داده و از «نهـال آرزو بـه عنـوان نمـاد دختـر ایرانـی اسـتفاده کـرده و
موفقیت خود را مرهون آموزگار و تحصیل میداند .سـپس از دختـران میخواهـد کـه فرصـت را غنیمـت
بدانند و سعی و تالش کنند ،زیرا عامل عقبماندگی زنان ایرانی بیسوادی اسـت و مـالا برتـری زن و
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مرد «دانستن» .پروین ،از اینکه در جامعهاش پسر را هوشیار و دختر را کودن میدانند ،بسـیار غمگـین
است و از دختران میخواهد که با علم آموختن بر این اندیشه خط بطالن بکشند .او بـه عنـوان نمونـه،
ّ
عامل ترقی زنان در کشورهای دیگر را تحصیل میداند و سرانجام این پیام بسیار مهـم را بـه همـه ،چـه
زن و چه مرد ،چه دختر و چه پسر ،میدهد که:
طفــل دانشــور کجــا پــرورده نــادان مــادری
دامــن مــادر نخســت آموزگــار کــودا اســت
ّ
پروین با این بیت میگوید اگر خواهان پیشرفت و ترقی هستیم باید دختران که مـادران فـردای بچـهها
هستند ،با سواد باشند تا فرزندان با سواد تربیت کنند .او بر این باور است با اینکه از کشـورهای دیگـر
عقبماندهتریم اما اگر به دنبال علم و دانش برویم میتوانیم کرات آسمانی را فتح کنیم.
 شعر «تهیدست»:با مطلع:
در صــــــف دخترکــــــی چنــــــد ،خزیــــــد
دختـــــری خـــــرد بـــــه مهمـــــانی رفـــــت
این شعر که مسائل اخالقی و اجتماعی را بیان میکند شرح حال دختر بیچارهای اسـت کـه بـه جمـع
دختران وارد میشود ّاما با دیدن او دیگران نارحت شده ،درصدد طرد او هستند و او را به سبب لبـاس و
موی ژولیدۀ مورد تمسخر قرار میدهند .دختر همۀ این سخنان را که پنهانی است میشنود و غـم خـود
را از روزگار میداند.
بـــــه مـــــن ازدهـــــر رســـــیدآنچه رســـــید
چـــــه شـــــکایت کـــــنم از طعنـــــۀ خلـــــق
این دختر خود را معرفی میکند که مـادرش را از دسـت داده اسـت و پـروین در حقیقـت جـز بیـان درد
یتیمان و بیچارگان چیزی نمیگوید .اگر به تکتک ابیـات ایـن شـعر نگـاهی افکنـیم ،وجـود واژههـای
شانه ،دوا ،یاره ،جامه ،گهر ،مادر ،بوسه و  ...همه و همه نشان از این است که سرایندۀ این شعر یک
زن استّ .
حتی آنجا که شرح حال دختر را میگوید باز خود بهتـرین گـواه بـر زنانـه بـودن شـعر اسـت.
علیاکبر ترابی ،دربارۀ مضمون یتیمپروری در شعر پروین چنین مینویسد:
«سعدی در توجه به درد دل یتیمان از اغلب شاعران شعر فارسی ممتاز است ولی نه سعدی و نه هیچ
شاعر کالسیک دیگر حال زار یتیمان و انسانهای محروم را به شیوایی و رسایی پروین مطرح نکرده و
آنچنان تکاندهنده به تصویر نکشیده است .شاید یکی از علل این امر گذشته از تربیت خانوادگی و
اجتماعی ،طبیعت مادری یا زن بودن شاعر باشد .دیوان پروین بویژه مباحث اجتماعی ،اخالقی و
فرهنگی آن از پروین شاعری انساندوست و دلسوز که همانند مادری مهربان در بند سعادت حال و
آینده فرزندان است ،ارائه میدهد .شاعر و مادری که از واقعیتهای تلخ اجتماعی و دردهای عمیق و
جراحات کهنه جامعه به زیبایی سخن میگوید( ».جامعهشناسی ادبیات فارسی ،ترابی :ص .)032
با نگاهی عمیقتر به اشعار پروین  -که به برخی از آنها اشاره کردیم -این حقیقت را به اثبـات میرسـاند
که سرایندۀ آنها نمیتواند یک مرد باشد اگر این ضربالمثل را بپذیریم که «از کوزه همـان بـرون تـراود
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که در اوست» آنچه در این ابیات و اشعار خود را نشان میدهد به نوعی جلوههای زنانه است کـه چـون
در اندیشه شاعر بوده ،در شعرش انعکاس یافته است.
شاید مردان شاعری باشند که بتوان در بعضی از اشعار آنها رگههای زنانه و احساسی یافت ،اما وقتـی
بسامد این واژهها را بررسی میکنیم ،خواهیم پذیرفت که سرایندۀ این اشعار نمیتواند یـک مـرد باشـد.
همچنین خطابۀ «زن و تاریخ» (را:حدیث ناگفته ،حـائری :صـص  ،)082 -075در حقیقـت مکمـل
اشعار اوست .این خطابه را باید ّ
مقدمۀ شعر «زن در ایران» او دانست که به نوعی در هم گـره خـورده و
اندیشۀ یک زن روشنفکر و تحصیلکرده را نشان میدهد .با اینکه پـروین هرگـز مـادر نبـود امـا اندیشـۀ
پاا مادرانه در شعرهای احساسـی و عـاطفی او انعکاسـی از جنسـیت اوسـت کـه در بسـیار از اشـعار
خودنمایی میکند .این احساس و عاطفه کمتر شادی و بیشتر غم و اندوه زنـان و مـادران جامعـه را بـه
ً
مادران غالبا بدون یار و یاور را.
تصویر میکشد؛ آن هم زنان بیوه و
ِ
نتیجهگیری
ّ
با انتشار اشعار ،مقاله و خطابۀ پروین در مجالت ،سیل اظهار نظرها ،چه موافق و چـه مخـالف جـاری
شد .هرکس با هر زبانی و قلمی که داشـت نکتـهای و ناگفتـهای را بیـان میکـرد و مقالـهها مینوشـت و
ّ
بیانیهها میداد و برخی نیز بدین راضی نشده و در اینباره کتابها نوشتند و هنوز هم خواهند نوشت.
افراد مختلف ،دانسته یا نادانسته با نوشتن بیانیهها ،مقاالت و کتابها درصدد برآمده بودند تـا حقیقـت
شاعری پروین اعتصامی را کتمان کنند یا حداقل به وجهۀ شاعری او خدشه وارد سازند و برای رسیدن
بــه هــدف و مقصــود خــویش ،اشــعار پــروین را بــه افــراد دیگــری همچــون رونــق کرمــانی ،حیــاتی،
اعتصامالملک و دهخدا نسبت دادند .در پاسخ به این ادعا باید گفت که تعدادی از بزرگان عصر ،خود
ً
از نزدیک پروین را دیده و بـا آن نشسـت و برخاسـت داشـتهاند و قطعـا در زمینـۀ شـاعری او را آزمـوده
بودهاند.
همچنین روشن است که شعر پروین نمیتواند متعلق به شاعری به نام «حیاتی» مربوط بـه دورۀ قاجـار
باشد ،چراکه بسیاری از اشعار او مانند «زن در ایران»ّ ،
خاص دوران پهلوی است .از سوی دیگر آشـکار
ً
است که اعتصامالملک ،پدر پروین ،اصال شاعر نبوده که بخواهد شعرش را به نـام دختـرش بـه چـاپ
برساند .همچنین بررسی شعر و اندیشۀ دهخدا نشان میدهد که نگاه دهخـدا بـه شـعر بـا نگـاه پـروین
ً
تفاوت دارد .پروین یک زن است و از واژهها و مفـاهیم زنانـه بسـیار اسـتفاده کـرده و دهخـدا غالبـا بـه
مسائل سیاسی پرداخته و لحن شعر او مردانه است.
با بررسی کامل دیوان پروین و تببین مفاهیم و اصطالحات زنانه در شعر او ،میتوان بخـوبی نشـان داد
که هیچ شاعر مردی ،حتی آنها که به زیبایی هر چه تمامتر به توصیف زن پرداختهانـد ،نتوانسـتهاند از
این همه واژه های زنانـه مربـوط بـه خیـاطی ،دوزنـدگی ،بافنـدگی ،آشـپزی و لبـاس و زیـورآالت زنانـه
استفاده کنند و این خود یکی از دالیل و مستندات محکم در ّرد ادعاهای مخالفان است.

مفاهیم و درونمایههای زنانه در شعر پروین اعتصامی123/

بررسی بسیاری از اشعار پروین  -همچون «طفل یتیم ،سفر اشک ،تیرهبخت ،حدیث مهـر ،سـیهروی،
توانا و ناتوان ،نکوهش بیجا ،اشک یتیم» و - ...این حقیقت را بر خواننده آشکار میکند که روح زنانه و
ً
مادرانه در اینگونه اشعار موج میزند و قطعا سرایندۀ چنین اشعاری یک زن است و کسـی نیسـت جـز
پروین اعتصامی .همچنین بسیاری از اشعار و خطابۀ با عنوان «زن و تاریخ» نشان میدهد که سراینده
و گوینده زنی است که ب ّ
شدت مدافع حقوق زنان است و این خود چیزی نیست جز بازتـاب سـراینده و
گویندۀ آن.
ّ
ّ
هر چند باید گفت در شعر پروین آنچه مطر ح است انسانیت است و نه جنسیت و بسیاری از اشعار
ّ
جنسیت را نشان نمیدهد؛ اما بسیاری از این اشعار به نوعی دارای مفاهیم و
پروین مانند قصاید او
درونمایههای زنانه هستند که بررسی و شناخت آنها میتواند حقیقت شاعری او را اثبات کند .با
مطالعۀ دقیق و بررسی دیوان شعری پروین میتوان پی برد که روح زنانه در شعر او بویژه در مثنویهایش
موج می زند و پروین در حقیقت این توانمندی را از خود نشان داده است که بتواند روح زنانه خودش را
در شعرش منعکس کند؛ برای مثال مضامین مشترکی مانند «لطف حق» و «مادر موسی» که در
ّ
دیوان پروین و مثنوی موالنا آمده ،وقتی مورد دقت قرار گیرد میتوان به یقین حکم کرد که کدام شعر
سرودۀ مرد و کدام شعر سرودۀ زن بوده است و این خود گامی بزرگ در جهت شناخت پروین به عنوان
سرایندۀ اشعار و پاسخی محکم به منتقدان اوست.
وقتی از زوایهای دیگر شعر پروین را با دیگر شاعران زن چه قبل از او مانند رابعه بلخی ،جهان خاتون،
قرهالعین و چه بعد از او مانند فروغ فرخزاد ،سیمین بهبهانی و ...مقایسه میکنیم ،تفاوت دیدگاه آنها
ً
ّ
جنسیت خویش آشکار میشود .شعر زنان شاعر دیگر غالبا مربوط به زندگی خصوصی و
حتی دربارۀ
عشق و عاشقی آنهاست و حول محور «من» فردی است؛ یعنی شاعر ،تجربۀ شخصی و احساس و
عواطف فردی خویش را در قالب شعر بیان کرده است اما در شعر پروین از «من» فردی بندرت سخن
به میان آمده است .آنچه هست «من» اجتماعی است و این چیزی نیست جز بازتاب اندیشه و حوادث
روزگارش در شعر .باید این حقیقت را پذیرفت که روزگار پروین ،با روزگار دیگر شاعران قابل قیاس
نیست و هر شاعری باید فرزند روزگار خود باشد .این نکته نه تنها دربارۀ پروین بلکه در شعر همۀ
شاعران عصر مشروطه به بعد صادق است که شاعران پی بردهاند که شعر فردی به درد فرد میخورد و
شعر اجتماعی به درد اجتماع.
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