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پروين اعتصامي از نظر بهار شعر

محمد گلبن

در اين كه پروين اعتصامي بزرگترين گوينده در ميان گويندگان زن زبان
فارسي است شك نيست .اين روشن است كه در گذشته گويندگان زن ،در ادب
فارسي زياد داشتهايم .اما در دويست سال اخير گويندگان نامآوري كه در زبان
فارسي چهره كردهاند ،كم نبودند .از ميان آنان بايد از دو نفر ياد كنيم :يكي ژالة
قائممقامي مادر زندهياد حسين پژمان بختياري و ديگري پروين اعتصامي كه اين
نوشته دربارة او قلمي گرديد.
ژالة قائممقامي و پروين اعتصامي پا جاي پاي گويندگان تواناي مرد
گذاشتند .ژاله به قصيدهسرايي روي آورد كه برخي از قصايد او تنه بر قصايد
مردان ميزند و پروين به قطعه و قصيده روي آورد كه برخي از قطعات او
شگفتانگيز است.
استاد ملكالشعراي بهار در مقدمهاي كه در چاپ اول ديوان پروين نوشت،
نظر خود را دربارة آثار پروين آشكارا عرضه داشت .نظر استاد بهار دربارة پروين
نظر كسي است كه خود يكي از بزرگان بيمانند زبان فارسي است؛ گوينده و
نويسندهاي كه استاد دهخدا عقيده داشت بعد از حافظ شاعري به بزرگي او در
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ادب فارسي به وجود نيامده است .مجموعة آثار قلمي بهار چه نظم و چه نثر
براي فارسيزبانان شناخته شده است؛ بهخصوص كتاب سبكشناسي او كه
جايگاه خاصي در ادب فارسي دارد .استاد بهار در اين نوشته با نگاهي نقادانه به
آثار پروين نگريسته است؛ متأسفانه مجموعة كامل اين نوشته به دست ما نرسيده
و ظاهراً خود استاد از ارائة تمام آن صرفنظر كرده است .اما آنچه كه از اين
نوشته در اختيار داريم ،بيانگر اطالعات جامعي دربارة پروين است .استاد در اين
نوشته آورده است كه:
«پروين اعتصامي داراي طبع طبيعي و خداداد بود و به قوة طبع و قريحة
ذاتي شعر گفت .نه از راه تربيت و خدمت استاد و از روي تتبّع و تصنّع و
مطالعه .زيرا اگرچه چنين بهظاهر به نظر ميرسد كه پروين تتبع زياد داشته است،
اما چنان كه در قسمت انتقادي خواهيم ديد اين خانم گوينده قبل از اينكه تتبع
كرده باشد داراي طبعي روان و قريحة تند و طبيعت موزون بوده است .و اگر هم
تتبع كرده است بسيار سرسري و سطحي است و شايد غير از كتب مشهور مانند
ناصرخسرو و خمسة نظامي و مثنوي مولوي و كليات سعدي و حافظ با دواوين
ديگر اساتيد زياد آشنايي نداشته است و تكية او بر طبع وقّاد و هوش و قريحة
خدادادخود بوده است( .دستنوشتة استاد ،ص )1
از اين نوشته كه متأسفانه همة آن را در اختيار نداريم پيداست كه استاد
بهار متن كامل ديوان پروين را به دقت مطالعه كرده و دربارة آثار او نظر داده
است .قسمتي ديگر از نظر استاد را در زير مطالعه كنيد:
«شاهكار پروين با آنكه اشعار او يكدستترين اشعاري است كه در اين
چند قرن به نظر ميرسد؛ باز در قطعات و مثنويات مختص او است( .دستنوشتة

143

پروين اعتصامي از نظر بهار شعر

استاد ،ص .)6
شخصيت او در قطعهها زيادتر پديدار است و در قصايد نميتوان پروين را
درست شناخت ،زيرا قصايد او بيشتر تقليدي و از حيث وزن و قافيه در پيروي
اساتيد گفته شده است .و ابيات قصايدش تابع قافيه و بناي قصايدش بر روي
مضمونبندي است .و همة قصايد او از اين حيث يكدست و مكرر و قدري
خستهكننده است( .خط استاد معين ،ص .)2
نظر استاد را دربارة قصايد پروين مطالعه فرموديد .حال برويم بر سر كار
اصلي خانم پروين كه قطعهسازي است و ببينيم كه استاد بهار در اين مورد چه
نظري دارد.
قطعههاي او كه روح گوينده را نشان ميدهد چنين نيست و حالتي ديگر
دارد .چنين به نظر ميرسد كه در قصايد ،تفنني ميكرده است ولي در قطعهها به
دستور استاد عمل ميكرده است.
به نظر استاد بهار دربارة پروين اشارهاي مختصر شد؛ اگر بخواهيم جزء به
جزء نظر استاد بهار را در اين نوشته مورد بررسي قرار دهيم ،از حوصلة اين
مختصر بيرون است .بنابراين خواننده گرامي را به اصل نوشته بهار ارجاع
ميدهيم و از طوالني شدن مطلب درميگذريم  .باشد كه با متن نوشتة استاد
پروين اعتصامي را بهتر بشناسيم.
متن نوشتة استاد بهار
پروين اعتصامي

از چند قرن گذشته يعني بعد از حملة مغول تا امروز زني بهتر از پروين
اعتصامي شعر فارسي نگفته است به اين سبك و روش و با اينهمه افكار روشن
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و احساسات صادق و راست و مفيد ـ شعري كه بتوان آن را به هر زباني ترجمه
كرد و در هر عصري قسمتي از آن را بيرون آورد و شاهدي از آن لديالضروره
بهكار برد.
« پروين اعتصامي داراي طبع طبيعي و خداداد بود و به قوة طبع و قريحة
ذاتي شعر گفت .نه از راه تربيت و خدمت استاد و از روي تتبّع و تصنّع و
مطالعه .زيرا اگرچه چنين بهظاهر به نظر ميرسد كه پروين تتبع زياد داشته است،
اما چنان كه در قسمت انتقادي خواهيم ديد اين خانم گوينده قبل از اينكه تتبع
كرده باشد داراي طبعي روان و قريحة تند و طبيعت موزون بوده است .و اگر هم
تتبع كرده است بسيار سرسري و سطحي است و شايد غير از كتب مشهور مانند
ناصرخسرو و خمسة نظامي و مثنوي مولوي و كليات سعدي و حافظ با دواوين
ديگر اساتيد زياد آشنايي نداشته است و تكية او بر طبع وقاد و هوش و قريحة
خدادادخود بوده است.
«شاهكار پروين با آنكه اشعار او يكدستترين اشعاري است كه در اين
چند قرن به نظر ميرسد؛ باز در قطعات و مثنويات مختص او است.
شخصيت او در قطعهها زيادتر پديدار است و در قصايد نميتوان پروين را
درست شناخت ،زيرا قصايد او بيشتر تقليدي و از حيث وزن و قافيه در پيروي
اساتيد گفته شده است .و ابيات قصايدش تابع قافيه و بناي قصايدش بر روي
مضمونبندي است .و همة قصايد او از اين حيث يكدست و مكرر و قدري
خستهكننده است.
اما قطعههاي او كه روح گوينده را نشان ميدهد چنين نيست ـ و حالتي
ديگر دارد ـ چنين به نظر ميرسد كه در قصايد ،تفنني ميكرده است ولي در
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قطعهها به دستور استاد عمل ميكرده است .مرحوم اعتصامالملك پدرش در
انتخاب قطعات منثور بسيار زيبا كه نمونههاي آن در مجالت (بهار) دست به
دست ميگردد معروف است و از كتب ادبي تركي و فرنگي و عربي مضامين و
نكات و افكار بسيار لطيف به دست ميآورده و پروين را به گفتن آن مضامين
واميداشته است .بنابراين قطعهها با كمال زيبايي از كار بيرون آمده و سلسلة
ابيات هر قطعه مانند زنجير بههم پيوسته است و با يك روح معصوم و حساس و
هوشيار و مراقب به پايان آمده است.
براي معني كه گفتيم دو دليل در دست داريم:
 1ـ تفاوت فاحشي كه از حيث نفاست ميان قصايد و قطعات او موجود
است ـ اينچنين ميان قطعات و غزليات اوست.
2ـ قطعة بسيار لطيف او كه اتفاقاً با قطعهاي از قطعات مشهور انوري در
قافيه و الفاظ و مضمون درست برابر و مطابق است و به همين سبب نيز آن قطعه
در ديوان پروين چاپ نشده است ـ ولي در حكيمين جهانباني ص  554چاپ
شده است و از قطعات معروف اوست:
روزي گذشت پادشهي بر گذرگهي
فرياد شوق بر سر هر كوي و بام خاست
اين قطعه چنانكه گفتيم با قطعة انوري كه مطلعش اين است:
آن شنيدستي كه روزي زيركي با ابلهي
گفت كه اين والي شهر ما گدايي بيحياست
اين دو قطعه يكي است ـ و شك نيست كه از باب توارد نيست و چنين به
نظر ميرسد كه اين قطعه به مضمون اصلي در كتب تركي موجود بوده است و بر
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مبناي عادت و بدون توجه بگويند از آن انوري است يا به سبب آن كه مترجم
تركي آن را نام برده است مرحوم اعتصامالملك آن را به فارسي ترجمه كرده و
پروين را به گفتن آن وادار فرموده است و ذوق فطري پروين كه گفتيم خداداد
بوده است دوباره آن را به قالب اصلي و با همان قافيه به نظم آورده است منتها
در بحر ديگر و اين معني را من با مرحوم پدرش در ميان نهادم ،جوابي نداد ولي
نتيجه اين شد كه آن قطعه را از ديوان چاپي برداشت.
از اينرو در قطعات پروين دست استادي ديگر هم دخالت داشته است ،و
اين معني موجب آن گرديده است كه قطعهها شسته رفتهتر و دلپسندتر و عاليتر
از باقي اقسام شعر او باشد.
همانطور كه در مقدمة ديوان مرحوم پروين گفتهام بنيان و شالودة قصايد
پروين بر حكمت ناصرخسرو سخنان متصوّفه مانند سنائي و سخنان سعدي و
افكار و خياالت تازة [خود] پروين است ـ ولي بقدري پراكنده و يكدست است
كه فيالحقيقه بايستي آنها را مخلوطي از غزل و قطعه و قصيده نام نهاد چنانكه
خواهد آمد و من نميتوانم برطبق عقيدة آقاي عالمه قزويني كه در مجلة مهر
نوشته بودند جز در صورت كلي و دورنماي قصايد وجه شبهي بين اين قصايد و
قصايد ناصرخسرو چنانكه اشاره كردهاند پيدا كنم.
اينك شمهاي دربارة قصايد پروين ميگويم ـ و درضمن آن انتقادي هم كه
الزمة اينقبيل محافل علمي است و فايدة آن از حيث سنجشهاي ادبي محسوس
و غيرقابل انكار
تشنة سوخته در خواب ببيند كه همي
به لب دجله و پيرامن كوثر گردد
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آنچنان كن كه به نيكيت مكافات دهند
چو گه داوري و نوبت كيفر گردد
در اين هفت بيت جز دو بيت اول كه يك قطعه را تشكيل ميدهد مابقي
ابيات جدا جدا و منفردند و هيچكدام با هم نسبتي ندارند .بعالوه در (چيزي
گفت) و ترادف دجله و كوثر مسامحه بسيار ديده ميشود ـ خبر گفتن خاص
پيمبر نيست اگرچه سزاوار از چند حديث و اخبار ماثوره مصطلحه باشد ـ زيرا
خبر از امام نيز روايت ميشود و ويژة نبي نيست ـ چنانكه دجله و كوثر هم
مترادف هستند و كوثر بهطور اطالق چشمه يا حوض آب نيست كه با دجله
سازگاري كند و كوثر نام حوض خاصي است در بهشت.
در همين قصيده ميگويد:
رهنوردي كه به اميد رهي ميپويد
تيره رائي است كه از نيمة ره برگردد
هيچ درزي نپسندد كه بدين بيهدگي
دلق را آستر از ديبة ششتر گردد
چرخ گوش تو بپيچاند اگر سر پيچي
خون چو آلوده شود پاك به نشتر گردد
بين اين سه بيت به هيچ روي مناسبت و ارتباط موجود نيست و معلوم
نيست كه بدين بيهودگي از شعر ميانين ضمير اشاره به كدام بيهودگي و به چه
مطلبي باز ميگردد و مرجع او كدام است.
در مقدمه هم گفتهام كه سبك اين كتاب خاصه سبك قصايد يكدست
ً از لحاظ انتخاب بحور قديمه كه به بحر
نيست .حقيقت اين است كه صورة
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نامطبوع شهرت دارد  ...و استعمال بعضي الفاظ مانند «هگرز» پاكي آن كردن
حروف ماقبل ضماير ازقبيل «هريمنش» به جاي اهريمنش و آوردن «اندر» بهجاي
«در» و مؤخر آوردت «اندر» از اسامي مضاف به باد اضافه «بوتدن كارگه اندر» و
[ناخوانا] و «چنان» به جاي «چو» نشان از تقليد منوچهري [ناخوانا] خراساني
دارد  ...اما روح اشعار عراقي است و از كليات سعدي و غزليات حافظ آب
خورده است  ...به اين سبب قصايد چنانكه اشاره شد به شيوة غزل گفته شده
است و هر بيتي باالنفراد سنجيده شده و باالستقالل گفته آمده است و از لباس
قصايد قديم عاري است.
مفردات و تركيبات

روباه نفس ـ قلعة جان ،زاغ سپهر ،تنور پرهنر ،سفرة فساد ،انبار از ،كمال
زهد ،طباخ روزگار ،بحر روزگار ،خسرو تن ،پرتو حقيقت ،پاكانگاري ،مهد
نفس ،طفل روح ،نيام.
شمشيرهاست آخته زين نيلگون نيام
خونابهها نهفته درين كهنه ساغر است
دفتر ضمير:
در دفتر ضمير چو ابليس خط نوشت
آلوده گشت هرچه به طومار و دفتر است
[ناخوانا] اهل ،حصن جهان ،ساحل تن ،اسم نيرو ،رنجبر ،آز تن.
آز تن گر كه نميبود به زندان هوي
هر دم افزوده نميگشت گرفتاري چند
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و معلوم نيست اين شعر همينطور ساخته شد يا در مطبعه تحريف شده
است و نظر به آنكه مصحح اين ديوان عالوه بر آقاي اكباتاني كه در اين شيوه
ماهر است خود مرحوم اعتصامالملك بوده است باور نميكنم كه تحريفي رفته
است و نميدانم اين بيت را چه معني بايد آز( .آزتن) چيست مگر «از جان» غير
از تن است .آز يعني خرجي و ربطي به تن ندارد و چگونه به زندان هوي
ميرود .هوي و آز هردو در يك رديفاند و آز خود از اجزاي (هوي) است و
هوي آز را به زندان نميكند بلكه هوس شخص و جان و روح را به زندان
ميكند و آز هم همين طور خود زنداني است عليحده كه روح و جان را ميبندد
ولي خود به زندان نميرود!
خطاب شاعر:

خطابهاي عمومي شعرا در اشعار به چند قسم است :اي پسر ،اي
دوست ،اي برادر ،اي يار ،جان پدر ،اي حكيم ،اي فرزند ،اي قوم ،اي نفس.
يا خطاب به خودش :حافظا ،سعديا ،فردوسيا و نظاير آنها.
اما خطابهاي خصوصي مانند :واعظا ،زاهدا ،اي شيخ ،اي صوفي ،اي عارف
نيابت ميخواهد و بايد در شعري كه خطاب خاصي در آن است مناسبتي با
مخاطب موجود باشد .اما پروين «فقيه» را مكرر در مورد خطاب عام قرار داده
است و معلوم نيست چرا؟ منجمله:
كس را نرساند چرا به منزل
گر توسن افالك راهوار است

150

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 35 /

يك دل نشود اي فقيه با كس
آن را كه دل و ديده صدهزار است
چون با دگران نيست سازگاريش
با تو مشو ايمن كه سازگار است
جاي ديگر:
با دانش است فخر نه با ثروت و عقار
تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست
ز آشوبهاي سيل و فريادهاي موج
ننديشد اي فقيه هر آنكس كه ناخداست
«هنر» را در شعر اول به معني (دانش) آورده است و اين استعمال مردود
است زيرا گذشته از اينكه هنر غير از دانش است تفاوت حيوان و انسان به سخن
است نه به علم و دانش تا چه رسد به هنر ،و شايد از آن چارپا از آدمي افزونتر
باشد .مگر اينكه مناسبت فقيه با آشوبهاي سيل و عدم انديشة ناخدا ازسيل و موج
معلوم شود .چه گفتيم كه (فقيه) در شمارمخاطبات عام شعرا نيست باز حكيم
گفته بوده به بود.
مسامحات معنوي:

مسامحة معنوي كمتراست ،چه دقت و مراقبت در جزئيات امور خاصة
زنان است .يعني زن از مرد بيشتر در جزئيات مراقب است .خاصه مرحوم
اعتصامالملك و شاگرد عزيزش كه بيشك زير دست او تربيت شده بود در اين
معني بياندازه مراقب بود و از نثر بيغلط و معاني باريك و لطيف او اين معني
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بهخوبي پيداست اينچنين پروين در مراقبت معاني ابيات بسيار كنجكاو و دقيق
است.
معذلك گاهي مسامحههايي در اين مورد نيز مانند مسامحات لفظي از او
ديده مي شود كه براي تفريح بانوان و آقايان يك مورد از چند مورد را اشاره
كرده ،ميگذريم.
معلوم شد كه پروين از «لوبيا» بدش ميآمده است ،و اين دانة غذادهنده را
كه برايش بسي فوايد ميشمردند هيچ ميشمرده است زيرا در يك بيت چنين
ميگويد:
گندم نكاشتيم گهِ كِشت از آن سبب
ما را به جاي آرد در انبار لوبياست
و اين بانوي سخنگوي خيال كرده است كه همة خلق مانند خود او از
لوبيا بدشان ميآيد زيرا نقيض آرد كه آذوقة عمومي است لوبيا آورده است .و
حال آنكه بديهي است كه لوبيا از آرد ارزانتر نيست و هركس لوبيا به بازار ببرد
ميتواند در عوض آرد بستاند ،و گرسنه نميماند.
در اين مورد استاد بايستي بگويد كسي كه گندم نكشت نبايد آرد توقع
داشته باشد يا اينكه كسي كه گندم نكشت يعني بيكار گشت در انبارش بهجاي
آرد هوا خواهد بود.

