
 
 
 
 
 

 *يجايگاه پروين اعتصامي در شعر فارس
 

 حشمت مؤيد

 
 پردردتر  هركه او بيدارتر

 تر رخ زردترهركه او آگاه

 )موالنا(

 

در طي چهل و هشت سالي كه از مرگ نابهنگام پروين اعتصاامي گشتاته 

 است، گويا اين نخستين باري است كه گروهي از متخصّصان ادبياا  اارساي در

 اند تا تعر او را نقد و بررسي كنند.انجمني اراهم آمده

تناسان حاضار در ايان مجمام، ماردم نظر از كيفيت قضاو  سخنصرف

ساروده، دياري اسات كاه ر ي ايران كه پروين براي آنها و به زبان آنها تاعر مي

اناد. دياوان پاروين خويش را در با ب مقبول و محبوب بودن آثارش صادر كرده

گرديده اسات. هاي   هاي آن نيز بارها منتشرو گزيده بار به طبم رسيده 9تاكنون 

تاعر ديگر ايران در اين قرن از چنين مواقيّتي برخوردار نبوده است. گويا پروين 

                                                           

.239تا  212تناسي، سال اول، صص *. ايران  
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اعتصامي و اروغ ارخزاد تنها تاعران قرن بيستم ايران باتند كه اكثار اتعارتاان 

روين راز ايان جابباش تاعر پا (1)كم به يك زبان غربي ترجمه تاده اسات.دست

چيست؟ گفتار بيل كوتش ناچيزي است براي يااتن پاسخي به ايان پرساش، و 

االمكاان ام حتّيدر طيّ آن از تكرار مطالبي كه پيش از اين در مقاال  ديگر آورده

 (2)احتراز تده است.

* 

بديهي است كه يك اثر تعري هنگامي ارزش پايدار خواهد داتت كه هم 

: يعني دو ترط اساساي در آن رعايات تاده باتادزيبا و هم نغز و پرمعني باتد 

آهنا  و روان باتاد و اصاول و يكي سبك سخن كه بايد اصيح و بليغ و خوش

اي كاه در اناد، و ديگار جاوهر انديشاهترايط آن را در كتب معاني و بيان آورده

تنها متّكاي بار اصاول عقال و معيارهااي تارف و گردد نهچنين قالبي عرضه مي

بخش كردار نيك و زندگاني پرااتخار نيز واجد اكري جديد و الهامانسانيّت بلكه 

از  ووئ سودمند باتد. هي  تعري را كه تنها به يكي از ايان دو جنباه پرداختاه 

توان تعري مواّق ناميد كه خواننادگان آن را باه ديگري غفلت ورزيده باتد نمي

واردي ايان تنهاا درمارغبت بپشيرند و در طيّ روزگار هم پايدار بماند. با وجاود 

 اند ميان اين دو عنصر تعادلي در سطحي برتر از دسترساستثنايي تاعران توانسته

 هاي متعارف برقرار كنند. قريحه

تمار گويندگاني كه از عهدة ايجاد هماهنگي ميان لفظ و معني در اراترين 

تاا  اند در همش ارهنگها اندك است. هي  تاعري ايلسوف نيستمرز كمال برآمده

چه رسد به ايلسواي بزرگ. و هرگز ايلسواي بزرگ تاعر بزرگ زبان خود نبوده 

است. نيل به اوج كمال هم در زيباايي ساخن و هام در عظمات انديشاه هرگاز 
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ساينا و غزّالاي تااعران نصيب هي  سخنوري و هي  حكيمي نشده است. ناه ابن

غرض اين نيسات كاه اند و نه نظامي و سعدي حكمايي نامدار. البته بزرگي بوده

تواند ظرف معاني السافي واقام تاود. غارض تعر براي نيل به كمال بايد يا مي

تفكّرا  و عواطفي است كه با هنر تعر و زباان و تخايّ   خاان آن مناسابتي 

داتته باتد. تاعراني مانند موالنا و حااظ كه از اين دو موهبات لطاس ساخن و 

پايگاهشان در تمدن ايران و جهان واالتر از اند عشق انديشه بيشترين بهره را برده

ديگران و يادتان جاويدان خواهد بود. هرچند درست است كه ارزتهاي ارهنگي 

يتغيّر نيست و تأثيرا  متقابل عناصر متشكل داخل ياك ارهنا  از ساويي، و لن

ها و معيارهاي بيگانه از سوي ديگر، ناچار ارزتهاي ديارين را تغييار نفوب انديشه

كاهد، اين نيز هست كه بعضي از معيارهاي اكار و عمال ياا ه از اعتبار آن ميداد

هاي كلّاي ناوا انساان در زنادگي و ميارا  پندار و كردار نمايندة جوهر تجرباه

مشترك ميان همش جوامم متمدن است. هرقدر اين اصول اناناپشير جهااني بيشاتر 

ن تاعر جايگااهي آ در عمق يك تعر رسوخ كرده باتد احتمال آن كاه سارايندة

 برتر در تاريخ ادبيا  قوم خويش احراز كند قويتر خواهد بود.

تاعراني نظير عنصري و انوري كه تمام قريحش نيرومند تاعري خود را باه 

بهاي خواهشهاي گشران و هوسهاي واهي اداي خدمت تاهان و حاميان تاوانگر 

ابال باا مناابم سرتاار آن كه قواي خ ّقش خويش را در داد و ستدي متقكردند بي

اند مقام پرااتخاري در تاريخ ادبيا  ايران كار اندازند، نتوانستهارهن  قوم خود به

احراز نمايند. در قصائد و قطعا  امثال عنصري و معازّي و ظهيار اارياابي جاز 

هاا و تركيبااتي احياناا  خاورد، و واههاي تواهد كه به درد تحقيق تاريخي ميپاره

آيد، و نيز مبلغي صنايم لفظي كاه كار ميتناسي بهژوهشهاي زبانكمياب كه در پ
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در زمانهاااي گشتااته خواسااتاران اااراوان داتااته اساات چياازي كااه باااب دناادان 

توان ياات. درحقيقت اين تعردوستان روزگار ما باتد و خاطري را برانگيزد نمي

مانناد خاود بوق و ناظمان هتاعران درباري نفوب خود را مديون اديبان سنّتي هم

دستي ايشان را در استفاده از صنايم بديعي و ساختن هستند كه در طيّ قرنها چيره

نويساان اند و باه يااري تشكرههاي سرتار از انواا بازيهاي لفظاي ساتودهچكامه

 اند.تهر  ايشان را به عنوان تاعراني توانا پايدار كرده

اقااني هسات كاه در ميان همان طبقه از تاعران البته كساي هام چاون خ

انگيز بهني بسايار مقتادر و ناادرالوجود اسات و مملاو از ديوانش تاهد اعجاب

هاي بكر و تخيب   بديم و توصيفا  جاندار و بروزا  عواطاس اصايل انديشه

هاي تديد نسبت به حواد  بروني و تاأثرا  بهناي. ولاي باا جانسوز و واكنش

ظر به دتواري سابك و كثار  نظير قريحه، تعر خاقاني نوجود چنين قدر  كم

 م توجه تاعر به معااني و مساائل ماورد ع قاشدتعبيرا  سنگين از يك سو و ع

تاناس و محقّقاان انبوه مردمان از سوي ديگر، نتوانسته است از مرز اديباان لغت

ن رخناه تاريخ اراتر رود و در ميان عامّش طبقا  مردم و حتي روتنفكران كتابخوا

قااي ساده و عاميانه بودن نه تعري را ارزتمند و ناه ب كند. از سوي ديگر صفت

ناه  هاي مردم سروده تاده باتادكند. تعري كه به دلخواه تودهآن را تضمين مي

توان گفت كاه پايادار خواهاد ماناد. زيارا وقتاي حتما  ارزتي واال دارد و نه مي

ست تحوّل هاي سياسي يا اجتماعي يا مشهبي كه اثري را مقبول عوام كرده اانگيزه

 ه دلهاايپشيرات و از ميان رات آن اثر هم از سر زبانها خواهد ااتاد. تاعراني كا

كنند اقط هنگامي از نعمت بقا برخوردارناد كاه ك مشاان ناه مردم را تسخير مي

 هايي وزين و ماندني باتد.راسته به انديشهآاقط دلنشين بلكه 
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* 

اسافند  25ان )يخ ايارهاي بحراناي تاارپروين اعتصامي در يكي از لحظاه

اي باارهن  و پابند به مي دي( در خانواده 1907مارس  16تمسي برابر با  1285

هاي سلسالش دراز سنّتهاي ديرين تولد و پرورش ياات. وي يكي از آخرين حلقاه

( آغااز 329/940اي رودكي )متواي در تعر سنتي اارسي است كه با چهرة ااسانه

جهاه باا هجاوم نيازهاا و زار و صاد ساال در مواتود و اكنون پس از يك هامي

اماش ميزانهاي زندگاني و دنياي امروز در خطر دگرگوني و زوال اسات و باراي اد

هااي زند. انق ب مشروطه كه جامعاش اياران را از تودههستي خود دست و پا مي

پشير باه ملتاي پوياا و بيادار و طلبگار مبادل جناب و جاوش و ساتممردمي بي

هر حاوزة نفاوب  عين حال نهضتي زداينده بود كه در ادبيا ، مانندساخت، در مي

ارزش تامرد و بعضاي ديگار را ديگر، سنتهاي كهنه را غربال كرد، بعضي را باي

كم هماهن  با معيارهاي جديد آزادي و حرمت انساني و تاراات پايدار يا دست

 ارهنگي تشخيص داد.

اي از اااراد ممتااز ا حلقاهپدر پروين كه خود مؤلس و اديبي آزاده باود، با

آوراني همچون دهخدا و محمدتقي بهار در زمرة آنان بودند. آميزش داتت كه نام

ياات و با خواندن اتعار خود در محاال ادبي اين گروه پروين نوجوان حضور مي

هاي جاوان ديگار نياز ابن تاركت در ايان گرات. قريحاهمورد تشويق قرار مي

حمدحسين تهريار غزلسراي دو نسل بعد مملش آنان يكي يااتند و ازجها ميدوره

بود كه در اواخر حياتش خاطرة اين مجالس و تخص پروين را در تعري سااده 

 (3)به يادگار گشاتت.
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اي در جو سياسي ايران، سرنوتت پاروين اعتصاامي با وجود چنين سابقه

هايش را ديشاهپاردة انس در اضايي آزاد نبود كه بدو مجال اظهار صريح و بيتنفّ

وايي بدهد. بيست سال دوران خ قيت تاعرانش او دقيقا  همان بيست ساال ارماانر

رضاتاااه بااود كااه در طاايّ آن حااقّ آزادي سااخن پايمااال گشاات. در اياان دوره 

سردمداران انق ب مشروطيّت يا با مقتضايا  واقعيّات سياساي جدياد همرنا  

 وصول ديارين خاويش پابناد تدند و با دولت جديد همكاري كردند، يا اگر به ا

جبرا  از صاحنش سياسات و اجتمااا كشاور بركناار گشاته گروهاي  دواادار ماندن

س و نشين تدند و گروهي كمتر يا به زندان راتند ياا مانناد عشاقي و مادرّخانه

اهميات ظاهر بيارخي يزدي به قتل رسيدند. پروين كه دختر جواني گمناام و باه

يش اض خود تيوة خاصي ابتكار كرد و در تعر خوبود براي بيان مخالفت و اعتر

اي آاريد كه در آن عناصر ستيزنده با يكاديگر رماز عوامال متناازا جهاني ااسانه

 ند.اخ قي و اجتماعي و سياسي كشور و زبان حال طبقا  مظلوم و درمانده بود

جويي گراياي و كناارهاستفاده از سبك تمثيل خواه طبعاا  باا خصاال درون

اي براي گريز اسبت داتت و خواه وي آن را از روي ناچاري چون حيلهپروين من

كنناده باود. از پنجش ستمگر قهّار اختيار نمود، در هرحال باراي وي ساپري پنهان

ها و جا در تمثاي   و ااساانهجان كه بايست هماهسپري از جانوران و اتياء بي

 مناظرا  مشهورش زبان حال او باتند.

كه محتمل است مقارن تروا يا در نخستين ساالهاي « نغمش صبح»در تعر 

سلطنت پهلوي سروده تاده باتاد، پاروين باه مارغ صابحگاهي كاه الباد رماز 

دهاد كاه در تاور و سرايندگان بامداد حكومت خاندان جديد اسات هشادار مي

 تكار غاال نماند.تعس صبحگاه از وجود صيّاد جان
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 گونه بپر كه پر نريزيآن

 سن  استدر دامن روزگار 

 بسيار مكن بلندخيزي

 كااتادن نام نيك نن  است

 گر صلح كني و گر ستيزي

 اين نقش و نگار ريو و رن  است

 سر بنهي و گر گريزي گر 

 تاهين سپهر تيزچن  است

 (4)تكار استصيّاد زمانه جان

نظر از خفقان حاكم بر جوّ سياسي كشور، محيط اجتماعي ايران نياز صرف

تكواايي استعداد زني جوان مانند پروين كه با تربيتي سانّتي  در آن روزگار براي

سازگاري نداتات. وي مادتي كوتااه در كاالر امريكاايي  بزرگ تده بود چندان

دختران تدريس كرد و چندي نيز به تغل كتابداري پرداخت ولي آداب اجتمااعي 

ش توانسات باه ميال خاويچنان قيد و بندي بر دست و پاي او نهاده بود كه نمي

نظر از زندگي كند و دوستان و آتنايان موااق خود را آزادانه برگزيند. ولي صرف

هاي اجباري، ظاهرا  پاروين چنادان مشاتاق تاغل اداري و وجود اين محدوديت

دانسات و آارين خاود را ميمعاترتهاي اجتماعي نباود. وي قادر قريحاش ساخن

ود را بار مشااغل ها و هنار تااعري خازندگاني در عاالم احساساا  و انديشاه

و سارودن اتاعار را داد. پروين تاعر آاريده تده بود حاصل ديگر ترجيح ميبي

تامرد. در ماد  كماابيش بيسات ساال دوران اداي اريضش هساتي خاويش مي

 11قطعش كوتاه دو و سه بيتي و  5قصيده و قطعه و غزل و مثنوي و  209تاعري، 
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رود و اين رقم كماابيش برابار باا تود سبيت مي 5606بيت كه جمعا  بالغ بر تك

تعداد ابياتي است كه حااظ درحدود پنجاه سال روزگاار تااعري خاود ساروده 

 است.

 يكي از صفا  مشخّصش پروين كه همچون امتيازي بايد مؤكّادا  يااد تاود

قس ور امور ديگر و دهمين آگاهي از رسالت تاعرانه و احتراز از صرف روزگار 

ها و ظيفاش تااعري باا سابكي كاام   معاين و انديشاهحيا  منحصرا  به ايفاي و

هاي اتعار عواطفي دقيقا  روتن است. ديوان پروين برخ ف بسياري از مجموعه

گوناه و بياانگر گااهي و حساب حالهايي غيرمارتبط و گاهديگران داتر چكاماه

هاي خصوصاي اي حواد  گشران و تجرباهي و متغيّر نسبت به پارهنواكنشهاي آ

ظامي و البته غرض پيشنهاد اين نظر نيست كه پروين مانند تاعراني نظير ننيست. 

تاوان تاد كاه عطار قب   طرحي ريخته و آن را اجرا كرده است. اما منكر هم نمي

تناسااي هماهناا  و اي اساات يكپارچااه بااا خصااايص سبكديااوان او مجموعااه

ااقاد  دست، و نماينادة ناوعي از تفكارا  اخ قاي و اجتمااعي متجاانس ويك

آميز باا تارايط زماناه. درحقيقات اتاعار تناقضا  آتكار و سازتهاي مصلحت

بندي كارد و هار رنجي و تكلّفاي برحساب موضاوا دساتهتوان بيپروين را مي

تان قسمت را زير عنواني مناسب گشاتت و بدين طريق كتابي تبيه به ماث   بوسا

 سعدي تدوين نمود.

* 

ا ميل خاطري به جريانهاي تاريخي زمان پروين را نبايد م مت كرد كه چر 

مهم كشور در اتعار  ندر  اتارتي صريح به تحوّال  و حواد خود نداتته و به

دورة سياساي « متعهاد»خود آورده است. سنجش پروين با تاعران و نويسندگان 
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زيستند نابجاست. وقتي كاه تااعر رخصات بعد كه در ترايط مطلقا  متفاوتي مي

تاوان از او ة مشك   و مسائل محيط خود را نادارد چگوناه مياظهار نظر دربار

نگار را بر عهده بگيرد و به ثبت و ضابط اخباار توقم داتت كه وظيفش يك وقايم

قناعت كند و مانند گروهي از ناظمان همزمان پروين و دورة پاس از او، مديحاه 

اتتاح كودكساتاني بسرايد و مادة تاريخ براي اتمام عمارتي يا تولد ارزند كسي يا ا

گوناه پيشاامدها ير اينقدر خاارجي و نظااو بيمارستاني يا ورود يك مهمان عالي

ها و مج ّ  بسيار و صانعت چااخ خوتابختانه ديگار بسازد؟ با وجود روزنامه

نبايد بيم آن را داتت كه گزارش اين وقايم از داتر تاريخ او  تاود و نسالهاي 

خبر بمانند. تاعران بزرگ قاديم نياز تان باه يآينده از چنين ااتخارا  تاريخي ب

توان تاهنامه و مثنوي موالنا و خمساش اند چنان كه نمياي ندادهاداي چنين وظيفه

هاي عطار و دياوان حاااظ و حتاي دياوان ناصرخسارو را آييناش نظامي و مثنوي

 نماي عصر آن تاعران پنداتت.جهان

نگريسته كه با چشمان باز مي و هشيار بوده همه پروين تاعري بيداربا اين

نظير از همرن  تدن با جماعت تن زده و سر تسليم در و با تهامت و جر تي كم

شاده برابر اشار سياسي ارو نياورده و اريفتش رن  و بوي نقش و نگار ظااهري ن

 (6)دانيم وي دعو  دربار را براي معلّمي ملكش پهلوي نپشيراتاست. چنان كه مي

ي ار كمياب اخ قي را داتت كه هرگز اريفتاش جابباش مقامهااو اين صداقت بسي

 پرسود و مجلّلي كه به آساني بدان دسترسي داتت نگشت.

* 

هاي مردم و پشتيباني هم از نيازهاي واقعاي و آوازي با تودههمراهي و هم

« وجاهت»هم از هوسهاي بيجايشان هميشه جابب دلها و مور  محبوب بودن و 
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پايدار و احتياجا  روزمرّة زندگي پيوسته متغيّر و در نوساان است. ولي هوسها نا

طبعا  كابب و زودگاشر اسات.  گونه عوامل باتداست و تهرتي كه وابسته به اين

تاوان گوناه نيسات و ميتهر  پروين و قبول عام او در ميان مردم اياران از اين

ر ايّاام تر زنادگي كاه باا ماروگفت كه به خاطر توجّاه باه موضاوعهاي ارزناده

وطنانش را نسبت باه خاويش گردد دلبستگي روزاازون همدستخوش تبديل نمي

 جلب كرده است.

است.  ازجمله امتيازا  پروين همين تعلّق او به مسائل بنيادين هستي آدمي

ود محور تفكّر او در بسياري از اتعارش روح انسان و بقااي آن، ايماان باه وجا

عناي م، مسألش قضا و قدر و جبر و اختياار، خداوند و اعتقاد به اضل و رحمت او

جاواب و گناه زيستن است. تعر پروين يااد مساائل بيزندگي و لزوم پاك و بي

ناپشيري را كه طيّ قرنها هساتش مركازي مباحاا مابعدالطبيعاه در تاعر و كهنگي

دارد. صداي او هماهن  باا عناصار السفه بوده است در بهن خوانندگان نگاه مي

 هنگي كهنسال اسات كاه تاأثيرا  و دخالتهاا و منازعاا  و مباارزا متشكّلش ار

پايان چند هزار سالش خارجي نتوانسته است ارزتهاي عراااني و ماشهبي آن را بي

هاي معنوي و اكاري، تاعر پاروين را از خطار دستخوش زوال كند. عمق ع قه

ه سااختسطحي بودن حفظ كرده و آن را متجانس با آثار جاويدان ادبيا  اارسي 

 است.

* 

اما نبايد پنداتت كه غاور پاروين در موضاوعا  مجارد وي را همچاون 

ساكنان برج عاج از توجه به مشك   اجتماعي كشاور و نسال خاويش يكساره 

هاي سياساي و مصاائب اجتمااعي غاال ساخته است. برعكس، وي از نابساماني
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ان خاود از اسااد ايران دقيقا  آگاه بوده و با تهامتي بيش از هار تااعر ديگار زما

زبان تاا دستگاه زورمندان و جور و از پادتاه انتقاد كرده است. هي  تاعر اارساي

زناان و پياران انگيز كودكاان يتايم و بيوهامروز مانند پروين نسبت به وضم رقات

دوستي خاود را در ضامن كس محتاج حساس نبوده است. وي عواطس انسانبي

از اين طريق نالش غم و تاكايت خاود را  تمثي   و حكايا  كوچكي گنجانده و

مؤثرتر از سخن تاعران ديگر كرده است كه در بيان همدردي خويش با بينواياان 

 اند.دوستي قناعت كردهبه تعبيرا  كلّي و مجرّد و نصيحت در باب انسان

نده خپروين كودكي را كه تاجي از گل بر سر نهاده به « گنر ايمن»در تعر 

 گويد:خواند، مخاطب ساخته ميه تاهان ميآن را برتر از ك 

 تو را بس است همين برتري كه بر در تو

 بساط ظلمي و ارياد دادخواهي نيست

 اي تاراجتو مال خلق خدا را نكرده

 غشا و آتشت از خون و اتك و آهي نيست

 تو را ارتته بود رهنمون و تاهان را

 به غير اهرمن نفس پير راهي نيست

 سلك و طريقت ترّط  خدا و طمم م

 گاهي نيستجز آستانش پندار سجده

 اندتهود محكمش پادتاه ديوان

 (7)ولي به محضر تو غير حقّ گواهي نيست

پادتااه را از زباان پيرزناي چناين وصاس « اتك يتيم»و در تعر معروف 

 كند:مي
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 ما را به رخت و چوب تباني اريفته است

 اين گرگ سالهاست كه با اين گله آتناست

 پارسا كه ده خرد و مِلك رهزن استآن 

 (8)تسآن پادتا كه مال رعيّت خورد گدا

ا رپروين اعتراض خاود « تكايت پيرزن»و « نامه به نوتيروان»در دو تعر 

انادوزي ناارواي پادتااه صاريحا  بياان كارده و او را از آه به ساتمگري و ثرو 

 (9)ستمديدگان و نفرين تبانش آنها برحشر داتته است.

محدود به ارباب قدر  و سياست نيست و طبقاا  ماردم را  د پروينانتقا

خبري و بسياري از بيماريهاي اخا ق عماومي همچاون نيز كه گراتار جهل و بي

پرستي و دروغ و ريا و آلودگي به خراااا  هساتند دربار كاهلي و حرن و پول

 گيرد.مي

ز انتقاد اپروين اعتصامي در اطر  انساني تندخو و پرخاتگر نيست و در 

جوياناه آميز و انتقامنادر  خشاونتها نيز لحن گفتار او بهها و بدكرداريزتتي

ه است ميان دو قطاره خاون كا« مناظره»است. يكي از اين موارد كمياب در تعر 

يكي از دست تاجوري و ديگري از پاي خاركني بر زماين چكياده اسات. قطارة 

گوياد كاه ماا هاردو از ياك خون تاجور خواهان دوستي و يگانگي اسات و مي

 ايم:چشمه

 رنگندهزار قطرة خون در پياله يك

 كند اثريتفاو  رگ و تريان نمي

 ز ما دو قطرة كوچك چه كار خواهد خاست

 بيا تويم يكي قطرة بزرگتري
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 گويد:قطرة خون خاركن اين دعو  را با خشم رد كرده به پاسخ مي

 به خنده گفت ميان من و تو ارق بسي است

 ي ز دست تهي من ز پاي كارگريتوي

 براي همرهي و اتّحاد با چو مني

 خوش است اتك يتيمي و خون رنجبري

 تو را به مطبخ ته پخته تد هميشه طعام

 مرا به آتش آهي و آب چشم تري

 رن  تديتو از اروغ مي ناب سرخ

 من از نكوهش خاري و سوزش جگري

ت، آميز پروين ناساازگار اسااين سخنان اگر چند با م يمت معهود و لحن آتتي

دهد، اما دنبالاش ابياا  الاقل منطقي دارد كه علت جدايي و اخت ف را توضيح مي

رحماناه آنجا كه پروين به داوري مياان طاراين منااظره پرداختاه و تااجور را بي

 محكوم ساخته است نمودار غضبي غيرمعهود است:

 ز قيد بندگي اين بستگان توند آزاد

 هايي زنند بال و پرياگر به توق ر

 قدر خون دل نخورندزن اينيتيم و پير

 اگر به خانش غارتگري اتد ترري

 به حكم ناحق هر سفله خلق را نكشند

 اگر ز قتل پدر پرسشي كند پسري

 درخت جور و ستم هي  برگ و بار نداتت

 زدش تبرياگر كه دست مجازا  مي
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 دوخت جامش بيدادسپهر پير نمي

 و سكوتش آسترياگر نبود ز صبر 

 اگر كه بدمنشي را كشند بر سر دار

 (10)به جاي او ننشيند به زور از او بتري

و نوميدانش ياك  رحقيقت واكنش تلخاي از زبان پروين دآلودهچنين داوري خشم

دوست و حسّاس است كه كاسش صبرش لبرياز تاده و خاود را در انسان مردمي

اثار بسته و مرهم لطس و ر اات را بيبرابر قدر  حاكم بر جامعه ناتوان و دست

آلودگان بدمنش بيند. پروين اگر خود تنها يك وجب در گِل ارو راته بود لجنمي

 خواست.را بر سرِ دار نمي

توان و بايد مبارزه كرد و ريشش رنجهايي را كه هاي راير ميو پليديبا ظلم 

 تاريخ عالم نبرد باين ز جامعه درآورد.توان و بايد امسئول آن خود آدمي است مي

ر ر از رنپيزدان و اهريمن است و بايد ادامه داد. احساس ناتواني در برابر جهاني 

خو و پرعاطفه مانناد پاروين را ناچاار گراتاار انادوهي هرف و بيداد تاعري نرم

كند، ولي براي اين رنجها، ولو نه در عمال، داروياي هسات. اماا درد جانكااه مي

تاوان غام توان ياات و آن را ميكه براي آن تس يي نميدرمان ديگري هست بي

بست حيا  انسان خواند. رباعيا  خيام نالش اين درد است السفي و منبعا از بن

خاورد و زخمهايي كه مثل خوره روح را آهساته در انازوا مي»يا به تعبير هدايت 

 «.تراتدمي

كاه نماياانگر  پروين درد واقعيت تلخ هستي انسان را گااهي در تمثي تاي

قاعدة كُون و اساد عالم طبيعت و تصرّف در آن بيرون از حيطش قادر  و اختياار 

انگياز وي گوناه تمثاي   غمدهد. در پاياان بساياري از اينآدمي است ترح مي
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ه ها و خواننده را البته به جنبش و كوتش تشويق مي كند، ولي در متنِ خاردِ قصاّ

هاي حكيمانه گيرينوميدانه است كه اين نتيجهمناظرا  م حظا  او چنان تلخ و 

تااباهت بااه يابااد و بينفااس يااا داروي بيهوتااي را مي بيشااتر حكاام تلقااين بااه

اي گويي مشايعان در پايان مراسم كفن و دان نيست. چند بيت بيل نموناهتسليت

 س السفي را به زبان آورده است.أاز اتعاري است كه در آن پروين اين ي

 هودة ماحاصل هستي بي

 (11)آه سردي است كه نامش نفس است

* 

 برندچرخ و انجم هستي ما مي

 برند...بينيم و ما را ميما نمي

 كاش روزي زين ره دور و دراز

 توانستيم بازباز گشتن مي

 كاش آن ارصت كه پيش از ما تتاات

 (12)توانستيم آن را باز يااتمي

* 

 همه سيّاح وادي عدميم

 ه و رادمنعم و بينوا و سفل

 سيل سخت است و پرتگاه مخوف

 بنيادپايه سست است و خانه بي

 چند دل خوش كني به هفته و ماه

 چند گويي ز آبر و خرداد
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 كه در اين بحر اتنه غرق نگشت؟

 كه در اين چاه هرف پا نهاد؟

 اين معمّا به اكر گفته نشد

 (13)قفل اين راز را كسي نگشاد

 دير سرنوتت ما را معيّن كرده اسات و باهدر همين دو روزة حيا  هم دست تق

 قول حااظ:

 جام مي و خون دل هريك به كسي دادند

 در دايرة قسمت اوضاا چنين باتد

هاي اين انديشش جبار و بيچاارگي انساان را در دههاا تاعر پاروين نمونه

 توان ديد:مي

 اي نيستمرا جز اتك حسر  هاله

 اي نيستبجز خونابش دل الله

 و گردن كشيدن چه سود از جستن

 چمن را از تكاف و رخنه ديدن...

 چه خواهم خورد غير از دانش دام؟

 چه خواهم بود جز تيره سرانجام؟...

 ام جز محنت و درد؟چه گرد آورده

 آورد؟چه خواهم برد زي ياران ره

 در و بام قفس بام و درم تد

 (14)پرم كندند و عرياني پرم تد

* 
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 دادارمانده سپهر چو حكمي نوتت و 

 زند كه صواب است يا خطاستكس دم نمي

 اندما را براي مشور  اينجا نخوانده

 (15)از ما و اكر ما الك پير را غناست

* 

 ايماند، نه خويش اواتادهما را اكنده

 به ااتاده، زينهار دگر عاقلي مخن

 نشينان نظر نكردگردون به سوي گوته

 (16)بيهوده بود زحمت اميد و انتظار

* 

 خ دهر كه گه تيون است و گه تاديبه كا

 به ميل گر ننشيني به جبر بنشانند

 تو را بر اوج بلندي مرا سوي پستي

 (17)رانندزنند و ميمباتران قضا مي

* 

 كند با ماكند ايّام ميهر آنچه مي

 كس اي دوست اختياري نيستبه دست هي 

 كدام تاخه كه دست حوادثش نشكست

 اري نيست؟زكدام باغ كه يك روز توره

 ااروز و پايش محكمكدام قصر دل

 (18)كه پيش باد قضا خاك رهگشاري نيست؟
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يز ناين صبغش حزن و نوميدي در اتعار و تمثي   غنايي و غزلهاي پروين 

ود يأس نفوب كرده است و نتيجش آن گاهي اثري زيبا و دردناك است كه با تار و پ

 ته تده است:خيام و حال و هواي عاتقانش زني نازكدل باا

 به آب روان گفت گل كز تو خواهم

 كه رازي كه گويم به بلبل بگويي

 پيام ار ارستد پيامش بياري

 به خاك ار درااتد غبارش بشويي

 بگويي كه ما را بود ديده بر ره

 كه اردا بيايي و ما را ببويي

 بگفتا به جوي آب راته نيايد

 نيابي مرا گرچه عمري بجويي

 يك دگر دهپيامي كه داري به پ

 به اميد من هرگز اين ره نپويي

 من از جوي چون بگشرم برنگردم

 (19)چو پژمرده گشتي تو ديگر نرويي

آميخته و به انگيز گور درهموجدان مرگ با درك وحشت« بنفشه»در تمثيل 

 سخن پروين تركيبي از لحن خيام و رودكي بخشيده است:

 بنفشه صبحدم ااسرد و باغبان گفتش

 ز چمن آزرد و زرد روي نهفتكه بيگه ا

 جواب داد كه ما زود راتني بوديم 

 چرا كه زرد اسرد آن گلي كه زود تكفت
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 كنون تكسته و هنگام تام خاك رهم

 تو خود مرا سحر از طرف باغ خواهي ياات

 به جرم يك دو صباحي نشستن اندر باغ

 (20)هزار قرن در آغوش خاك بايد خفت

* 

ن ران و تاعران گشتته و حال كاه گراتاار اياپروين هم، مانند ديگر متفك

ت اند، در عمل از انديشش بدبيني خود به اين نتيجه نرسايده اسااندوهِ السفي بوده

ا كه بايد تسليم قضا و قدر گشت و از سعي و عمل باز ايساتاد. چناين حكماي ر

توان ياات. بعيد نيسات تقريب در تمام ديوان پروين در يك بيت هم نميحتي به

ي تنهايي پروين در زندگي تخصي بيش از حدّ معمول او را باه ايان تلخكاامكه 

كند تسليم امان تجويز ميسوق داده بوده است. اما درماني كه او براي اين درد بي

 مطلق نيست. خصال تخصي او و ترايط محيط خانواده كه تا پاياان عمار در آن

 حاصل زندگي سازگاري نداتت.زيست، با گشران بيمي

راه اختياار كارده اسات: كاار و  وارجام پاروين داز اين غم بيراي گريز ب

قانون عالم هستي و يگانه راه مقاومت با ركود  ،ايمان. در نظر او كار مانند حركت

و پوسيدن و مردن است. موضوا اساسي بسياري از اتعار پروين تماما  ياا قساما  

او دربارة كار و ثمربخشي آن  كار و كوتش است. هي  تاعر ديگر ايران به اندازة

كاه در وصاس و ساتايش پشات كاار « جاوالي خادا»سخن نگفته است. مثنوي 

توان گلچيناي خوانادني و از ديوان او مي (21)سروده تده معروف است. عنكبو 

ها در ستايش سعي و عمال ااراهم آورد. در بيتها و مناظرا  و تكزيبا از قصه

و همبساتگي اعضاا را در كالّ  هساخن راناد نمونش بيل پروين از روش آارينش
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كند به سعي اوست طبيعت نشان داده است. گفتگويي است ميان دلو كه گمان مي

 گويد:تود، و طناب كه برآتفته ميكه مردم سيراب و گلشن سبز و خرّم مي

 نه از سعي و رنر تو، كز زحمت ماست

 اگر چهر گل را بود رن  و تابي

 ه:و پاسخ دهقان به هردو ك

 اگر دست و بازو نكوتد، تما را

 چه ر ي خطا و چه اكر صوابي

 دهد:و به دنبال اين مناظره پروين رتتش ك م را ادامه مي

 ز باران تنها چمن گل نيارد

 ببايد نسيم خوش و آاتابي

 به هرجا چراغي است روغنش بايد

 بود كار هر كارگر را حسابي

 اگر خون نگردد نماند وريدي

 نباتد گ بي اگر گل نرويد

 يكي كِشت تاك و يكي چيد انگور

 اي يا ترابييكي ساخت زان سركه

 تاات خورتيد تابانبه كوه ار نمي

 بود لعل خوتابيبه معدن نمي

 نشستند بسيار تب خار و بلبل

 اي در چمن كرد خوابيكه تا غنچه

 براي خوتيهاي اصل بهاران
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 خزان و زمستان كنند انق بي

 ي دست سوزدز آهو دل از مطبخ

 كه تا گردد آماده روزي كبابي

 بسي كارگر بايد و كار، پروين

 (22)در آبادي هر زمين خرابي

* 

اما كار درحقيقت دستور زندگي و داروي اراموتي يا تسليم به نظاام ايان 

بخشاد و پاساخگوي پرساش است و به تنهايي اطمينان قلب نميجهان متحرك 

مرگ نيسات. داروي ايان درد جانكااه باه  انسان در باب راز آارينش و هستي و

عقيدة پروين ايمان است.ايمان يعني درك روحاني حقيقت الهاي و توكال مطلاق 

بدان، برخ ف سعي و عمل واقعيتي ساده و انكارناپشير و روتي عملي براي بهتر 

زيستن نيست. حالتي است متعلّق به قلب و بهن كه تحصيل آن منوط باه تجمّام 

روحي و اكري پيچيده و استمرار يا ثبا  آن بساته باه صادها  ترايط و مقدما 

ها و وساوس و آرزوهاست. در عين حاال ايماان را تارهاي نازك و لرزان انديشه

توند درحالي ترين دلها سهلتر و زودتر بدان نائل ميبايد موهبتي دانست كه ساده

ره و در بهاكه حصول آن در حيّز تعقل باراي كسااني كاه از بسااطت اكاري بي

عوض از نعمت قدر  تفكر و استدالل برخوردارناد مساتلزم تق ياي ساخت و 

كنند كه با ا ميعناپشير است. عراا كه از مخاطرا  طريق دل آگاهند پيوسته دپايان

 ودانند كاه پيارايمان از اين جهان بروند زيرا يك آن غفلت يا ضعس را كااي مي

اي از ساقط كند. انسانهايي كاه باه مرحلاه خداپرستي را از قلّش ايمان به درّة تك

اند. گمان يابد كميابرسند كه ايمان در باتشان حكم طبيعت ثانوي را مييقين مي



 118 26/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

رود كه پروين ازجملش اين برگزيدگان نادرالوجود بوده است ولاو آن كاه باه نمي

م يادانسته و خدا را تنهاا طبياب جمتهاد  ديوانش ايمان را كيمياي سعاد  مي

 خوانده و گفته است: (24)علت و عيبو گل بي (23)تهاعل

 ستاين سخن پروين نه از روي هوي

 ار خداستوهركجا نوري است ز ان

 آنكه راه عراان را پيموده باتاد، همانناد عطاارظاهرا  پروين از اين نظر بي

اش عمري در كشاكش ميان تك و يقين نوسااني نامهاست كه به تهاد  مصيبت

ديد  ه است، درحالي كه نويسندة همزمان پروين، صادق هدايت، تابمدردناك داتت

بست صاداقت خاويش السفي تاعر ديگري از همان روزگار قديم بوده و در بن

ترين هدرمانده و راه گريزي جز خودكشي نيااته است. بايد اازود كاه ايماان نهفتا

حتاي باه كفار كنناد و راز دل است و چه بسا كساني از تظاهر به ايمان حشر مي

اي از ايان اكساير در ساويداي قلبشاان نهفتاه ورزند ولي ناآگاهانه مايهتفاخر مي

توان گاواه وجاود ايماان در قلاب كساي است. تا آنجا كه اعتراف به ايمان را مي

هايي كه . بايد پشيرات كه پروين معتقد به وجود خداوند بوده است و نمونهدتمر

اه بار كايا  و اتارا  ديگر موجود در ديوان گاوقب   نقل گرديد و بسياري از ح

هاي نوميدي و تنهايي مطلق، ايمان پناهگاه نهاايي او باوده اين است كه در لحظه

 است.

* 

دين در سراسر تاريخ تعر اارسي اكثرا  سهمي بيشتر از ديگر عناصر اكري 

ائي داتته است. از چند تاعر استثنايي كه بگشريم، همش گوينادگان اياران از كسا

( بارهاا قصاايد و 1330/1951الشاعراء بهاار )( تاا ملك341/953مروزي )متولد 
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اهلل و آل او و اس م و نيز قطعاتي در ترح اراد  و اخ ن خود نسبت به رسول

گوناه اتاعار ماشهبي اند. در ديوان پروين اعتصامي از اينخلفاي راتدين سروده

ها و ر سارگرم تصانيس ااساانهخبري نيست. بايد گفت كه پروين به عنوان تااع

مناظرا  و درگير مسائل و مباحا جديد روزگار خويش بوده اسات. وي مانناد 

اكثر تاعران و نويسندگان اين عهد و عصر، ارزند زمانش خاويش باوده كاه داتار 

حصي   ديني مكتبهاي قديم را بسته و با توق و بوق باه آماوختن دانشاهاي ت

 جديد غربي روي آورده است. 

اي بودبه سوي كرد پنجرهالملك پدر پروين منتشر ميبهار كه اعتصام شلمج

ااااق غاارب و در آن از مباحااا اقااه و تفسااير و حااديا نشاااني نبااود بلكااه آ

زمين و مقاااالتي در تاارح علااوم و اختراعااا  و هايي از ادبيااا  مغااربترجمااه

روين در داتت. كالر دخترانش امريكايي هم كه پروتهاي زندگاني نوين عرضه مي

اي كه ع قمندي باه التحصيل تد مسلما  درسي و برنامهاز آنجا اارغ 1303/1924

ميرا  مشهبي را تقويت كند نداتت. پروين دختر نخساتين نسال اياران پاس از 

هاي انق ب مشروطه و لهشا پروردة اضايي بود كه در آن اماواج تحاوّال  و تنشا

رو  ي ديگر تسالط داتات. از ايانسياسي و اجتماعي بر هر پديدة اكري و معنو

تاوان اي به مآثر و سنن مشهبي نميجاي تعجب نيست كه در ديوان پروين اتاره

 .ياات و البته اين سكو  ابدا  كمترين داللتي بر سستي ايمان تاعر ندارد

* 

انگيز منش مشهبي پروين اعتصامي كه در به هر تقدير، يكي از امتيازا  دل

ب اسات كاه هرگااه بار پيكار گر گشتهتعر او جلوه ، عدم تام و تمام غدّة تعصاّ

انديشه و اعتقادي رتد كرد حقيقت را مسخ و ريشش انسانيت را خشاك و ايماان 
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كند. پيام دوستي را به جهل و ترف و راستي را به دروغ و ريا و ربالت مبدل مي

و تسامح در تعر پروين تامل همش انسانهاسات و هاي  گاروه غيار مسالمان را 

سازد. اين خصلت ستودني را از اين نظر بايد امتياازي باراي پاروين ستثني نميم

االسس در آثار ادب اارسي نادر نيست و تواهد واااري دانست كه خ ف آن مم

تنها در روزگاري كه حقيقت كاالي انحصااري ياك توان ارائه داد. نهبراي آن مي

ر روتنفكري نيز ادبياا  تد، بلكه دريغ كه در اين عصمشهب و ملت تمرده مي

ورزي ما هنوز لكش تعصّب ديني و عوارض ننگين آن يعني تهمت و دروغ و كيناه

پسندانه را برخاي از هايي از اين عارضش عوامرا از اوراق خود نشسته است. نمونه

اي از كه من نيز به اتاره (26)انددانشمندان در گلستان تيخ اجل سعدي نشان داده

گوناه خارهاا گويم كه درمورد خان سعدي وجود ايني قب   ميگشرم، ولآن مي

اي از نفوب جادويي او در دلها در هفت قرن گلستان معني او را خوار نكرده و برّه

نكاسته است. بيت معروف: گر آب چاه نصراني ناه پااك اسات ا جهاود مارده 

ة مان آن را آميز و نارواست كه به عقيادقدر توهينآن (27)تويم چه باك است،مي

توان كرد تنها به عنوان نوعي هزل كه غالبا  چاتني سخن سعدي است، تحمّل مي

گوناه نيشاهاي زهرآلاود حتاي زرده نگشت. در ديوان پروين اعتصاامي از اينآو 

جويي و مبلّغ حرمت تر، اثري نيست. تعر او نغمش مهر و صلحتر و پوتيدهخفيس

هاي و منزلات اجتمااعي و وابساتگينظر از رنا  چهاره و عزّ  انساني صارف

مشهبي است. همچنين برخ ف ناصرخسرو كه گاه و بيگاه بر سنّيان و سه خليفش 

را  مهاي مردهي  مجامله و تعاراي تودهتازد و بياوّل و ائمّش مشاهب اربعش اقه مي

پروين بي آن كه طريق چاپلوسي اختيار كرده باتد، صراا  باه  (28)خواند،مي« خر»

هاي گوناگوني كه ضاي طبم اروتن و مؤدب خويش نسبت به جميم تخصيتاقت
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دهد. وي هرچند كاه در توند همدلي و همدردي نشان ميدر اتعارش ظاهر مي

هااي بازي تنهاا را دارد كاه خاود مهرههاي خود درحقيقت حكم تاطرنرمناظره

ي او دهد، ما تماتااگران ايان بازيهاا نااظر روش بهناهردو جانب را حركت مي

هستيم و تاهديم كه هميشه به هردو طرف مجال استدالل و دااا از موضم خود 

بخواند و تكفيار كناد و مساتحق « خر»آن كه هرگز جانب اروتر را دهد بيرا مي

 توهين بشناسد.

* 

 دو سبب متفاو  ديگر باعا تده است كه گروهي از تاعران ايران گهگاه

سنجان واقم توند: يكاي اساتفاده سخنگيري و احيانا  هتك حرمت معرض خرده

 هاي مستهجن، دوم اظهار اندرزهايي كه با قاطعيّت احكاماز حكايا  قبيح و واهه

 اخ قي مباينت دارد و پروين از اين هردو عيب نيز مبرّي است.

در توضيح مطلب بايد گفت كه بسياري از تاعران ما، حتي اكابر آنان نظير 

اند. ولي اگر از ايان   و عبارا  زتت پرهيز نكردهرومي و سعدي از نقل حكايا

رسيده، آن زياان الاقال باه عقيادة ممرّ به ادب اارسي و خوانندگان آن زياني مي

خود تاعران چندان قابل اعتنا نبوده است كه ايشان را از اين تيوه منصرف سازد. 

آور آميز غالبا  نوعي چاتاني مباحاا خشاك و ما لگونه حكايا  هزلنقل اين

خوانند و حكيمااني خردمناد و داناا چاون موالناا و است كه مردم به رغبت نمي

گويي و تفريح خاطر تناسي هداي مهمتر از صرف توخسعدي از اين نكتش روان

كم آن دو تاعر بزرگ با وجود استفاده از اين الفاظ به هرحال دست (29)اند.داتته

هااي ماردم از دسات مياان توده و روايا  هرگز نفوب عميق معناوي خاود را در

اش پايين اند و كسي بخصون موالنا را حتي يك پله از نردبان مقام آسمانينداده
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نياااورده اساات. گااروه ديگااري از تاااعران مااا، هاام از خياال عاراااان و هاام از 

اناد. عبياد زاكااني تااعر ديدهسرايان درباري نيز در اين تايوه عيباي نميقصيده

گويي را ن اارسي است كه عالما  عامادا  ايان روش ركياكطنزسراي استثنايي زبا

هاي مفاساد براي انتقاد از اوضاا سياسي و مشهبي روزگار خويش و دريدن پرده

و مكاره اخ قي طبقا  اتراف اختياار كارده اسات. در زمانهااي اخيار يغمااي 

مار ثجندقي زبان تعر خود را تا جايي آلوده به الفاظ ركيك و دتنامهاي وقيح بي

تامار آورد. صس تاعران محبوب ايران بهتوان او را در كرده است كه دتوار مي

از ايرج تيرين سخن هم بايد يادي كرد كه بيشتر درنتيجش همين سبك و اساتفاده 

ها، البته باا هاداهاي اجتمااعي مشاخص اسات كاه از همين دست الفاظ و قصّه

 (30)نظير يااته است.تهر  و محبوبيتي كم

وم كه معطوف به معني و جوهر ساخن اسات ناه الفااظ آن، داراي ايراد د

آگااه عمقي بيشتر است زيرا آموزتهاي ناپسندي بر آن مترتب است كه خوانندة نا

هدالن را گمراه ميهاي سليمو توده ويژه ها و باهكند. هدف اين انتقاد بعضاي قصاّ

توالي نسلهاي م زبان طياندرزهاي قصارگونه است كه در بهن خوانندگان اارسي

 ( در مياان ايان31جاگير تده و اثري نامطلوب در اخ ق عمومي داتاته اسات.)

و  ويژه از دانشمند اقيد احمد كسروي نام برد كه آثار سعديدسته منتقدان بايد به

خواناد و آنهاا را الياق ساوختن رومي و حااظ و بسياري ديگر را بادآموزي مي

قاال  خود بر روش پاكدينانش او در بارها در م دانست. مخالفان كسروي هم كهمي

قعاا  اند البته بر آنچه از نظر اخا ق انسااني وانقد ادبي تاخته و بدان پاسخ نوتته

 اند.نارواست مهر قبول نزده
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گويي و از حياا تعر پروين اعتصامي را تايد بتوان ااقد طيبات و تاوخ

 حتي تبسّمي طنز و طعن ادبي ضعيس دانست و بر او خرده گرات كه قادر نيست

اه بر لبهاي خوانندگان خود ظاهر كند. ولي كسي نخواهد توانسات وي را باه گنا

آور بخواناد. زباان گويي و بدآموزي سرزنش كند و مطالعش ديوانش را زياانهرزه

هاي پندار است كه هرگز وار نمايانگر بهن پاك بانويي منزّه از آلودگيپروين آينه

 لودگي نيفتاده است. در گفتار هم به دام ابتشال و

* 

تخصيّت پروين اعتصامي نظري اجمالي به كيفيت داوري او  براي تناخت

هاي معماول ديگار تااعران نياز دربارة تعر خودش و مقايسش آن با خودساتايي

 ثمر نيست.بي

هاي اين سنّت خارج از موضوا گفتار و محتااج ارصاتي بحا در گشتته

مطلب اين است كه اكثر تاعران از قديم  بيش از حوصلش اين مقاله است. مختصر

اند تا امروز گاهي با دواعي و علل متفاو  تعر خود را با الفاظ و تعبيراتي ستوده

سرايي است و گاهي نيز باه الف كه گاهي بجا و درخور پايگاه بلندتان در سخن

مقدار نزديكتر است. هدف تاعر از باليدن به قريحش خاود ياا و گزاف مدعيان كم

ااا در برابر مخالفان و رقيبان حسود بوده است يا تق ّيي براي ارار از گمنامي و د

هاي آنان. و اگر معلمان حكمت و اخا ق تقرّب به دربار حكّام و استفاده از صله

اند تاايد بادين مانند ناصرخسرو و سنايي هم از اين ابراز غرور روگردان نشاده

ديبي خويش را پشتوانش مرام مشهبي و حكمي اند مقام بلند اسبب بوده كه خواسته

اند قرار دهند. با تيوا روح تصوّف كه باتا  با تفااخر و كوتيدهكه در رواجش مي

ب و آتش است، خودستايي تاعران از رونق ااتاد گرچه از آخودپسندي در حكم 
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ميان نرات و به عنوان سنّتي ادبي ادامه ياات. و حتي عاراي صادق و ااتاده چون 

اش ترح پرسوز و گاداز ساير و سالوك معناوي نامهاريدالدين عطار كه مصيبت

 اوست، پايش سخن خود را برتر از عرش تمرده است:

 سخن گر برتر از عرش مجيد است

 اروتر پايش تعر اريد است...

 قيامت تيره خواهد گشت خورتيد

 ولي روتن بود اين تعر جاويد

 كه تا در خلد اين حوران دل ااروز

 (32)خوانند هر روزلحن عشق ميبه 

يگار غزلسرايان دورة مغول و تيموري نيز باوجود تغيير كلي وضم دربارهاا كاه د

ت عم  چندان سودي براي مفاخرا  تاعران باقي نگشاتته بود، از سر ايان سانّ

ر ياك دنگشتتند و آن را به صور  عبار  يا تعبيري كوتاه درآوردند كه معموال  

گنجاندند، و اين تيوه سرمشق غزلسرايان قرنهاي بعد غزل مي يا دو مصرا نهايي

ن گشت و تا نزديك به روزگار ما ادامه يااات. در مياان تااعران همزماان پاروي

الشعراء بهار و حميدي تايرازي را باياد دو اساتاد ممتااز ساخن اعتصامي، ملك

اند. هاتاتتمرد كه به قدر  تاعري خود باليده و اين سنّت ديرين را زنده نگاه د

ر دبايد اازود كه به تعر خود باليدن اگرچه با صفت تواضم سازگار و بخصون 

آيند نيست، به خودي خود ناپسند و زننده هم محساوب روزگار ما چندان خوش

گردد و چه بسا كه دليل بر صداقت احساس گوينده و اجتناب او از تظاهر به نمي

 هاي ريايي است.نفسيتكسته
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اعتصامي، تاحدي كه در ديوانش تاناخته ماي تاود، باا  تخصيّت پروين

سازد و طالب تحليل و تكريم عمومي نيست و در پناه تهر  و جاه و تفاخر نمي

هاي ها و قدرتناسيآزرم باتي و تيفتگي صميمانه به ارزتهاي معنوي از ستابش

وي تنها دعو  دربار را براي معلّمي ملكش درباار پهلارسمي گريزان است. وي نه

نپشيرات و همچنين از قبول نشاان درجاش ساوم ااتخاار وزار  معاارف امتنااا 

كه اين هردو را ممكن است ناتي از مخالفت وي باا رهيام حكومات  (33)ورزيد

روز تمرد، بلكه حتي به كوتش دانشمند هندي پرواسور محمد اساحق، مؤلاس 

تاائق ( كاه 1937-1933جلاد، دهلاي  2كتاب سخنوران ايران در عصر حاضر )

از  6192و يك مؤلس امريكايي كاه در  (34)م قا  او در طهران بود پاسخ رد داد.

ناورترين گوتاش العاده كمرو بود... در كمنويسد كه پروين اوقوي ديدن كرد مي

ا اطاق نشسته بود و در تمام يك ساعت و نيم كه من حضور داتتم چهرة خاود ر

ااظي باا او دسات دادم از وحشات زير حجاب پوتانده بود. و وقتي براي خداح

گاه منش خاان اوسات ديوان پروين اعتصامي جلوه (35)نزديك بود ه ك تود.

كه گاهي در هيأ  عنصري مظلوم و اروتن در اين آيينه ظااهر تاده اسات. وي 

هرگز صريحا  زبان به ستايش خود نگشوده است. تنهاا در ياك تاعر اسات كاه 

زند، چكامه و عي كه سر به اظهار نيستي ميبكري از ديوان خود نموده و با خضو

 1314/1935سخن خود را به صفر تشبيه كرده است. تاريخ نظم اين قطعاه ساال 

 باه« هدياش اكار و تاعر»است و پروين در آن نخستين چاخ ديوان را به عناوان 

 پدرش تقديم كرده و ضمنا  گفته است:

 مانستچكامه و سخن من به صفر مي

 در تماري بود... كه در برابر اعداد
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 غبار توق من ار نور خود نديد چه غم

 اش غباري بود...همين بس است كه بر عرصه

 نبود درخور ارباب اضل گفتش من

 (36)در اين صحيفش ناچيز يادگاري بود...

 پروين در زمان زنادگي او چااخ تاده اسات در اين قطعه كه بنا به ارادة

بيشتر به عشرخواهي تبيه اسات و  نشاني از خودپسندي نيست و تعر درحقيقت

گويد كه توق من به سرودن تعر برّة غباري اسات و درخاور اربااب اضال مي

خواساته اسات اي كه براي سن  مزار خود ساخته يعني مينيست. اقط در قطعه

اند، ااتهبعد از مرگش ديده تود، و نسخش آن را بعد از واا  او در ميان اوراقش ي

ا ندگي آن را به كسي نشان ناداده باوده اسات، خويشاتن ريعني تاعر در زمان ز

 وصس« هرچه خواهي تيرين»ناميده و سخن خود را با عبار  « اختر چرخ ادب»

 كرده است:

 اين كه خاك سيهش بالين است

 اختر چرخ ادب پروين است

 گرچه جز تلخي از ايّام نديد

 (37)تا بخواهي سخنش تيرين است

* 

بارة تعر پروين از همان آغاز يعناي وقتاي كاه تناسان دراما داوري سخن

منتشار گردياد هماواره آميختاه باه تحساين و  1314نخستين چاخ ديوان او در 

وصول يك نسخش ديوان، محمد قزويني با اظهار اعجاب بوده است. اندكي پس از 

در درجاش »هاي او را ، چكامه«النساء الشواعرملكةيك چنين »تگفتي از ظهور 
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ت و س ست و متانت كه لفظا  و معني  و مضمونا  و اكرا  با بهتارين اول از اصاح

نويساد دانساته مي« زنادقصايد اساتيد و مخصوصا  ناصرخسرو... دم براباري مي

پروين اعتصامي است كه عباار   موضوا تعجب جنبش لفظي و اني اتعار خانم»

و صاوغ باتد از نهايت حسن انتخاب كلما  و جمل و تعبيرا  و اصاط حا  

ك م در قالب معهود متداول بين احول اساتيد قدما و باه هماان طارز و اسالوب 

 (38)«معمول بين ايشان...

رتباش در سا مت و متانات تاعر هم»را  پاروينبوق دهخدا خوش ع مش

سرور تااعران ايان قارن محمادتقي بهاار تقاريظ  (39)تمرد.« استادان قديم نظم

هنا  در ايران كه كان سخن و ار»ه گفته كه مفصلي بر ديوان او نگاتت و ازجمل

اناد جااي تعجاب اند كاه ماياش حير است، اگر تاعراني از جنس مرد پيدا تده

و باا  نيست، اما تاكنون تاعري از جنس زن كه داراي اين قريحه و استعداد باتد

د، از اين توانايي و طيّ مقدما  تتبم و تحقيق اتعاري چنين نغاز و نيكاو بساراي

  (40)«.محسوب و جاي بسي تعجب و تايستش هزاران تمجيد و تحسين استنوادر 

 طبم»... نويسد كه پروين ديگر از دانشمندان آن ايام استاد سعيد نفيسي مي

توانسته است خواسته است ميجا هرچه ميبسيار بلند توانايي داتته و تقريبا  همه

كارده و ماانم از اداي ميبگويد و وزن و قاايه به هي  وجه طبام او را محادود ن

تده است. رواني كاه در تاعر او هسات يكاي از مظااهر بسايار مقصودش نمي

راته اتعار پيچيده مغلق و گره خاورده در سراسار همبرجستش طبم اوست و روي

  (41)«.سخنان او بسيار كم است و اگر هست بيشتر در قصايد اوست...
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ك ي كرده قدر  قريحه و سباز ادباي نسل معاصر نيز هركس كه از او ياد

« گال گلهااي تاعر دوران جدياد»سخنش را ستوده است. اس مي ندوتن او را 

  (42)ناميده است.

دربارة تيوة تاعري و قالبهاي اكري و »نويسد: كوب ميعبدالحسين زرّين

جا پيداسات... توان گفت كه نشان اصاالت در آن هماهبياني پروين اين اندازه مي

پردازي باين مضمونهاي مأخوب از حيا  هر روزينه، و تايوة منااظرهتنوا قالبها، 

دهد، دنياي انديشش او اي ميجان كه مختصا  عمدة تعر او را رن  تازهاتياء بي

هماه در كا م او از جاوش دهاد و اينرا پر از تور و احساس تاعرانه نشان مي

 (43)«.اكر و از تازگي و اصالت راستين حاكي است

 واز دل »ناميده اسات كاه « معماري زبردست»د ارامرزي او را سلطاني گر

زبانان جان كوتيده و جوهر لطيس روح خود را چون ارمغاني ارزنده باه پارساي

تاود بلكاه در تامار تقديم كرده است، ارمغاني كه با گشتت روزگار كهناه نمي

هاد گماان جااودان خواستونهاي استوار ارهن  ملّتي كهن جا گراته اسات و بي

 (44)«.ماند

ر ع وه بر محققان كه نقل نمونش داوري هاي همش آنان در ايان گفتاار ميساّ

هايي به ياد نيست، گروهي از تاعران نيز در اين پنجاه سال گشتته قصايد و قطعه

الشاعراء بهاار و محمدحساين هاي ملكاند كه از آن مياان چكاماهپروين سروده

 (54)تهريار بخصون نغز و خواندني است.

* 

همه ستايش و تجليل، دقتي بيشاتر در دياوان به نظر نگارنده، با وجود اين

دهد كه تعر او از نقطش نظر زيبايي و اصاحت باه پااي پروين اعتصامي نشان مي
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هايي كه پروين در مجماوا آثاار رسد. ثرو  واههآثار قدر اول تاعران قديم نمي

اعراني چون منوچهري و نظاامي و هاي تكار برده است با گنر عظيم واههخود به

سخن، تاعر كند. در قياس با اين استادان خاقاني و حتي قاآني و بهار برابري نمي

پروين داراي بساطت و سهولتي است كه تمتم از آن را بدون دتواري باراي هار 

كند. همچنين تعر پروين اگرچه از زياور صانايم زبان كتابخواني ميسّر مياارسي

نيست ولاي از ايان حياا هام البتاه آن ظرااات و م حات اتاعار بهره ادبي بي

بزرگاني چون سعدي و حااظ را نادارد كاه لفاظ و معناي را تاا سارحد اعجااز 

اعتاراف  (46)اند. همچنين بايد در موااقت با دكتار عاليشاانهماهن  و زيبا آاريده

خود  ها و مناظرا  هنگامي كهنمود كه گفتار پروين، بخصون پس از پايان قصه

گيرد، گااهي باه اطنااب ممالّ انجامياده به عنوان داور رتتش ك م را به دست مي

است. البته اين هم هست كه بوق ادبي در روزگار ما به ساليقش غربياان گرايياده 

تده اسات، در است و گرنه اطناب، هرچند نزد محققان قديم هم مملّ تمرده مي

ير بوده است و تعدادي از آثار پاروين زبان سنّتي رانهاي تاعران اارسيااكثر ديو

هم از اين عيب جاري آن روزگاران اارغ نيست. همچنين گااهي در ايان ابياا  

نهايي موضوا مطلب عوض تده است و تاعر به پيروي از نوعي تسلسل خواطر 

و معاني چندين انديشش متفاو  را به دنبال يكديگر رديس كارده اسات. در ايان 

وي تاابم سانّتي ديارين باوده اسات كاه نموناش آن را در تيوه هم بايد گفت كه 

بينيم. عطار در پايان هار حكايات خاود اخاش هاي عطار و موالنا رومي ميمثنوي

اي كرده و اتفاق ااتاده است كه بدون م حظش چهارچوب اكاري حكايات، نتيجه

آن را به موضوا ديگري پيوند زده و گاهي حتي صراا  به اقتضاي مناسبا  لفظي 

 (47)حكايتي غيرمربوط آورده است.
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تاوان گراات كاه در وصاس طبيعات و بر ديوان پروين نكتش ديگاري مي

العادة پروين در تارح عواطاس هاي محسوس ضعيس است. قدر  خارقزيبايي

اي طبيعاي پرداختاه ضاعس قلب و عوالم معني است و هرجا كه به وصس منظره

رده است. وي ظاهرا  تعلّقي قوي باه تخيّل و اقد ديد زيباتناسي خود را آتكار ك

اوصاف طبيعت در ديوان منوچهري داتته و در چند مورد محدود كه باه وصاس 

طبيعت پرداخته نتوانسته است خود را از نفوب صريح استاد دامغان آزاد كند. از آن 

تبي گيسو ارو هشته به »كه صريحا  به اقتضاي قصيدة « تب»جمله است قصيدة 

ه تده است. وزن هردو قصيده هزج مسدّس مقصور و قاايش هردو سرود (48)«دامن

مسبوق به اتحه و موضوا هردو توصيس طبيعت هنگاام تاب اسات « ن»حرف 

)قصيدة منوچهري تنوّا موضوا بيشتري دارد و در آن سفر خيالي تاعر به طلاوا 

دق كشد و سرانجام با مدح سپهساالر علي بن عبيداهلل صااآاتاب و باد و باران مي

بيات  38مضاامين و تشابيها ، در مجماوا  نظر از اتتراكيابد(. صرفپايان مي

بيات، قاوااي مناوچهري اسات كاه  23قصيدة پروين، عجُز يعني كلَمش قااياه در 

هاي بالنسبه به سبك پروين غيرعادي جوتن، ا خن، زليفن، توسن، ادكان، واهه

ي آن مصاادر اعلاي اسات تاقاايش ديگر سايزده 16و كلمن از آن جمله است. از 

بيت قصايدة خاود حتاي  65مانند كشيدن، كردن... الخ، درحالي كه منوچهري در 

اي است بادون تعر دوم قصيده (49)يك بار هم با مصدر اعل قاايه نساخته است.

و تكارار « تاب»بيت در وصس خزان با همان وزن و قاايش قصايدة  25عنوان در 

چند كلمش ديگر از قوااي منوچهري مانند قاارن تقريبا  كامل چند مصرا و اقتباس 

بيت كه درحقيقات  14در « نوروز»اي است موسوم به تعر سوم قطعه (50)و بيژن.

راجم به بهار است و كلماش ناوروز ياك باار هام در آن نياماده اسات و از نظار 
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هاي غزنوي و سلجوقي است اصط حا  و تشبيها  پيروي از اتعار مشابه دوره

حتماال  ناآگاهانه تقليد كرده است و هي  نوا تازگي و ابتكااري در آن كه پروين ا

ها و مثنويا  نيز البته گاهي چند بيتي در توصيس مناظر در باات قطعه (51)نيست.

كدام خصيصش تعري بارزي ندارد كه تعر پروين را تود كه هي طبيعت ديده مي

صايد »ين اقاره در مثناوي از آثار ديگران متمايز سازد. از اين قبيال اسات چناد

 (52)«.تباويز»بيت آغاز مثنوي  9و « پريشان

يك پديدة چشمگير ديگر در تعر پروين يكدست بودن سبك آن از آغااز 

تاا  (53)تا انجام است مثل اين كه قريحش تاعر از سالهاي نوجواني و حتاي پيشاتر

اده و نه رو ااتسالگي، حركتي ااقي داتته و تقريبا  هرگز نه ا 34هنگام وااتش در 

 الشعراء بهار در تقريظ معروف خود اين نكته رابه اوجي برتر گراييده است. ملك

ستگي عجب آن كه اين همه ساز و برگ و آرا»... در عبار  زير بيان كرده است: 

و تركيبا  مختلس را چنان در ياك كالباد جااي داده و قاب   در ضامير مركاب 

تر و عجب«. ه در يك ساعت گفته تده استساخته است كه گويي اين اتعار هم

درج در ، من«صاعقش ما ستم اغنياست»آنكه تعري با لحن تند و پرخاتگرانه مانند 

ست كاه امي دي  1922-1921قمري برابر با  1340دورة دوم مجلش بهار در سال 

و چنين تعري از دختري چهارده ساله باا  سال داتته 15-14در آن وقت پروين 

 انگيز است.و رقّت عواطس الحق تگفتآن لطاات 

المجموا بدين معناي نيسات كاه حيااما اين يكسان بودن تعر پروين من

ويژه هاا و باهارزش است. تعدادي از منااظرا  و مثنويتعر ديوان هم 210تمام 

داني حدّ همين است ساخن»به اوج اصاحت رسيده و مصداق « سفر اتك»غزل 

كه تعداد اازونتري، ولو آن كه در همان سياق ساخن  گشته، درحالي« و زيبايي را
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كند و با تعبيرا  خاان پاروين سااخته تاده اسات، از و عوالم اكري سير مي

سطحي متوسط اراتر نراته است. درحقيقت اقط حاااظ اسات كاه هار تاعرش 

الغزل معرااات اسات و گرنااه صاعود و ناازول در درجاا  زيبااايي تااعري بيات

 ست.سرنوتت همش تاعران بوده ا

و  تعدادي از اتعار پروين زيبايي ظاهري را با لطس معنايي بسايار دلكاش

از  بديم و نوظهور تو م ساخته و در تمار تاهكارهاي تعر اارسي درآمده است.

و اثر اكر و ابتكار تاخص  عنوان، بدا 4-3اين نقطش نظر مناظرا  او، بجز تايد 

بينيم. هاي اراوان او مايقصهپروين است. همين تازگي مضامين و تمثي   را در 

ساي بدين ترتيب مسلم است كه پروين سهمي گرانبها و بديم به گنجينش ادب اار

 ادا كرده است.

در باب احوال دروني و تفكرا  السفي و اخ قي و اجتمااعي پاروين در 

اي كوتاه به ايان مقاال  مختلس سخن گفته تده است. در اين گفتار تايد اتاره

رات و در نباتد كه بعضي پروين را بيش از آن كه تاكنون گمان ميثمر مطلب بي

توان داد مراقاب جريانهاا و مساائل سياساي و اجتمااعي اولين نظر تشخيص مي

ها اندكي عقب بزنيم و دانند و معتقدند كه اگر پرده را از رمز قصهكشور خود مي

رمانرواي روز و هاي ابه جاي اتياء و جانوران و روابط و گفتگوهاتان تخصيت

ر جبر حكومت و واقعيت حواد  جاري را بگشاريم، در وجود پروين انساني ديگ

اي ديگر از همان انسان سابق كشس خواهيم كرد كه تااكنون ندياده يا الاقل جنبه

بوديم. در وجود پيل و مور و گل و مارغ و روبااه و ناخ وساوزن چاه بساا كاه 

جاوالي »تي در وجود عنكبو ِ تعر حهاي حقيقي ديگري خواهيم ياات و چهره

  (51)خود پروين اعتصامي را باز خواهيم تناخت.« خدا
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ه به به هر تقدير، به گمان من در انديشش السفي پروين كه از سويي آن هم

قدر از قضا و قادر ساخن گفتاه كار و كوتش تشويق نموده و از سوي ديگر آن

ساعي و همّات خاويش در ياك است، حتما  نبايد تناقضي ديد. موري كه با همه 

تود، درحقيقات پايماال اجال محتاوم چشم برهم زدن زير پاي پيل مضمحل مي

تواند از آن بگريزد. ولي كوتش هماان تده است كه در جهان خلقت احدي نمي

اي و مور كه رمز تق ّي مردم رنجبر باراي كساب رزق زنادگي و سااختن خاناه

اختن ارزه با زورمنادان و راه آبااد ساجهاني بهتر است، دستور زندگي و تيوة مب

 (52)اين عالم است. اين كوتش به ثمر خواهد رسيد و نبايد از آن دست كشيد.

* 

ز باود كاه هناو« جايگاه پروين اعتصامي در تعر اارسي»عنوان اين گفتار 

گنجياد، ناگفته مانده است. با آنچه گفته تد و مطالب ديگر كه در اين گفتار نمي

 ن را سزاوار دانست كاه در سالك تااعران قادر دوم زباان اارسايآيا بايد پروي

تمار آيد يا تاعري است كمابيش متوسط كه نظايرش در هر عصري از تااريخ به

الجملاه طراوتاي انداز تااريخ ادباي اياران را ايادبي ايران وجود داتته و چشام

 اند.بخشيده

عيب و نقاص او با توجه به حدّ  بهن و قدر  انديشه، پروين، معيار بي

ن دسته ارزتاهاي واالي آخلل از در سنجش ترف انساني و اخ ق، پشتيباني بي

كه جزء ميرا  نوا بشر در همش عاالم محساوب اسات، و باا است ارهن  ايران 

نشايند، و سابك روان هايش كاه بار دلهاا ميتوجه به زيبايي و گيراياي انديشاه

ناظرا  و تمثي تاي كاه وي آارياده و ها و مديوانش، و نيز با توجه به انبوه قصه

تنها بزرگترين تاعر سنّتي هتر ساخته است، به گمان من پروين نادبيا  ما را غني
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ترين تاعران كلّ تاريخ ادبيا  اارسي است و در اين قارن زن كه يكي از برازنده

الشعراء بهار است كه بر او برتري مسلم دارد. جاببش عارف قزويناي كاه تنها ملك

مندي مردم ايران است در احساسا  وطني و سرود و موسايقي نوز مورد ع قهه

الدين گي ناي و اوست وگرنه در هنر تاعري مقام خاصي نادارد. اتاعار اتارف

ميرزاده عشقي از جنبش سياسي و به خاطر پيوستگي نزديك آن دو با تااريخي كاه 

تاود. دو حساوب مينسل زندة ايران هنوز از ياد نبرده است مهام و خوانادني م

تاعر نامدار ديگر اين عهد ابوالقاسم الهوتي و ارّخاي يازدي اقاط در صاورتي 

مواق به تسخير دلهاي مردم ايران خواهند تد كه كشور ما در برابر عقيدة سياسي 

ترين قاوي ميرزادرآيد و به جبهش ملتهاي كمونيست ملحق تود. ايرج وآنها به زان

ي نگراات و ، ولي دريغ كه اين موهبت نادر را جدّقريحش تعري اين روزگار بود

ن را جز در چند مورد معدود، صرف ساختن هجويا  و قطعا  ركيكي ساخت آ

هاي مشكّر تمرده مي تود. به خ ف همه ايان گاروه كه وسيلش تفريح در مهماني

اي الهاي دياده و آن را وديعاهپروين اعتصامي در هنر تاعري خاود رساالتي مي

تزلازل و انحاراف تاا آخارين است كه بايد بر دوش كشيده تود و بي دانستهمي

منزلگاه عمر حمل گردد. در ساختن اتعار مناظره وي مطلقا  بزرگترين تاعر زبان 

مناظرة زيبا و پرمعني ساروده اسات، درحاالي كاه  65اارسي است كه دست كم 

تاد، مي معارض اين اان تاناختهاسدي طوسي كه قبل از ظهور پروين استاد بي

كدامشاان باه پااي منااظرا  پاروين تنها پنر مناظره ساخته است كه ارزش هي 

رسد. وي همچنين حدود چهال و دو قصايدة حكيماناه باه سابك و آهنا  نمي

نظير است. يا توجه به ايان جمال و ناصرخسرو ساخته است كه در حدّ خود كم

النسااء الشاواعر ملكةةصور  و معني بايد داوري ع ّمش قزويني را كاه او را 
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يگانه و اريد و گوهر رخشاندة اكليال »خوانده است و داوري دهخدا را كه او را 

دانسته است، پشيرات و با بزرگترين تاعر چناد قارن اخيار « مفاخر عصر حاضر

هرگاه تنها غزل سفر اتاك از ايان تااعرة »ايران بهار هماواز تد كه گفته است 

ود كه وي را در بارگاه تاعر و ادبياا  جايگااه زبان باقي مانده بود كااي بتيرين

 (56)«.عالي و ارجمند بخشد...

 

 بعدالتحرير

ه در تشخيص جايگاه پروين اعتصامي چند نكتش زير را براي توضيح انديش

 اازايم:و برداتت خود بر متن مقاله مي

ز ا اگر صراا  براي تسهيل گفتگو و بررسي، مجموا تااعران اارساي را ا1

مقام تاعري به پنر طبقش ارضي تقسيم كنايم و اردوساي و خياام و نظر عظمت 

طبقش  ونظامي و موالنا و سعدي و حااظ را ستارگان قدر اول اين آستان بشناسيم 

ه از اول محسوب داريم، پروين اعتصامي در زمرة تاعران طبقش دوم خواهد بود ك

گيارد. را در بر ميرودكي گراته تا بهار ميان بيست تا بيست و پنر تاعر معروف 

وزن و در تارازوي تااريخ اين سخن بدان معني نيست كه اين تااعران هماه هام

سن  يكديگرند. بديهي است كه در ميان اين گروه ا و هار گاروه مفاروض هم

ديگر ا درجا  كهتري و مهتري بسيار است. چه، نه از حيا قدر  ساخنوري و 

هاي تااعري ياق معناوي و رتاتهعظمت انديشه با يكديگر برابرند و ناه در ع 

يكسان و همراه هستند. ترايط سياسي و اجتمااعي آنهاا متفااو  باوده اسات و 

 قريحه و حجم كار و كيفيت و ارزش آثارتان نيز مختلس است.
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 ا با وجود همه ستايشي كه جمعي از تااعران و اساتادان ادب از پاروين2

ن و ابتكار تمثاي   نغاز طاات احساسي و انسجام سخاند و رقت معاني و لكرده

اند، داوري در باب او آسان تيست. اين مبحاا تحقياق تاازه را در تعر او ستوده

 گشوده تده است و مجال موتكااي و سنجشهاي متباين در آن اراوان است.

خلد ناتي از اين واقعيت نخستين خار ترديد كه در اين داوري به بهن مي

است. درست است كه دانشامندي تارط  است كه پروين دانشمندي بزرگ نبوده

رساند، خاصّه اگر به ياد آوريام كاه آاريني نيست، ولي آسيبي هم بدان نميسخن

سرايان بزرگ، يا دست كم اكثرتان، باري سانگين از ارهنا  و داناش بار سخن

اند. وقتي كه تاعراني نظير بهار و دهخدا، با آن كاه حقاا  دريااي كشيدهدوش مي

تاته ، جايگاهي در طبقاش دوم و قادر دوم از ج لات تااعري دااندمعرات بوده

طراز آنان و منسوب باه هماان طبقاش دوم نمايد كه پروين را همباتند، دتوار مي

ي بشناسيم. اما از سويي ديگر در اين هزار سال سخنوراني ممتااز همچاون ارخا

اناد بوده اي چندان عظايم نبارهايم كه از دانشهاي عصر خود بهرهسيستاني داتته

اند و در تماام قارون خواننادگان ولي در تعر اارسي استاد مسلم تاناخته تاده

اند. هرچند مقام علمي پروين و تسلط او بار زبان را تيفتش ك م خود كردهاارسي

، ولاي زبان و دانشهاي سنّتي قابل سنجش با نظاير سنايي و خاقاني و بهار نيسات

عناي رتار داتاته اسات و مهمتار آن كاه ماي سوي از ارهن  روزگار خود بهره

 زندگاني يك انسان بزرگ را عميقا  درك كرده بوده است.

ا هنگام بازنگري به آثار تاعران قديم نبايد اراموش كنيم كه در عصر ما 3

به علل گوناگون معيار قضاو  نيك و باد در تاعر دساتخوش دگرگاوني تاده 

يوانهااي بسايار، و تحقياق و زمين، چااخ انتقاادي داست. نفاوب ادبياا  مغارب
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ساال  60-50هاي دانشمندان در صدها و هزارها مقاله و كتاب در طايّ موتكااي

گشتته، محك آزمايش تعر را دقيقتر و باه واقعيات نزديكتار سااخته اسات. در 

تعر قديم از كرسي عزّ  و ج ل « اكابر گردنكشان»نتيجش اين تحول گروهي از 

اند. يك نمونش بارز اين تااعران ناارجاام ند ارو ااتادهاكه قرنها بر آن جالس بوده

عنصري بلخي است كه تا چند دهه پيش از ايان مقاام تاامخي داتات و حتاي 

العاده به انون تاعر و ادب در الزمان اروزانفر با آن بهن وقّاد و احاطش خارقبديم

كه زبان سراي قرن پنجم بلپرداز و مدحبزرگترين استاد قصيده»گفت وصس او مي

يك اارسي است و تاكنون بدين پايه و مايه در جزالت لفظ و رتاقت سبك، هي 

. و سالها بعاد تافيعي (57)«اي انشا كننداند قصيدهسرا... نتوانستهاز تعراي قصيده

كدكني، خلس صدق همان دانشامند گرانقادر، در تحقياق صاور خياال در تاعر 

عنصاري »نويسد: د خرد و خمير كرده ميرحمانه او را به تازيانش انتقاعنصري، بي

ترين گويندگاني است كه به علت نداتتن دياد تاعري و گمان يكي از ضعيسبي

تجربش حسي كوتيده است انديشه و تأمل خود را در جهتي به اعاليت وا دارد كه 

تمار رود براي آن ضعس تخيال و عادم اساتعداد بار خلاق تصااوير پوتشي به

نظر ناقد امروز كه تعر را در حوزة زندگي و تجربيا  حسي از »... و نيز « تعري

نگرد عنصري به هي  روي تاعر به حساب نخواهد زندگي، در هر روزگاري، مي

 (58)«.آمد...
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 :يادداشتها
 سال تشام،نامه، ، ايران«به ياد هشتادمين سال تولد پروين اعتصامي ها،برگزيده». رك: حشمت مؤيد، 1

ح حال پروين رك: ابوالفتح اعتصامي، تاريخچش زندگاني . براي تر118-117ص ص ، 1366 ، 1ش

ااا  پروين اعتصامي، مجموعش مقاال  و قطعا  و اتعار كه به مناسبت درگشتت و اولين سال و

 خانم پروين اعتصامي نوتته و سروده تده است. ضميمش دياوان اتاعار پاروين اعتصاامي، چااخ

شمت مؤيد، مقدّمه در زندگي و تعر و انديشش پروين، دياوان ح؛ نيز 8-6، ن 1353/1974تشم، 

 ، ن هشت ا سي و يك.1987پروين اعتصامي، انتشارا  مزدا، 

  A Nightingale’s Lament. Selections from the ( و هماو1. حشامت مؤياد، مقدماه... )يادداتات 2

Poems and Fables of Parvin E’tesami. Translated from the Persian by Heshmat Moayyad 

 and A. Margaret Arent Madelung. Mazda Publishers 1985, pp. XI-XXXVII 
 .711-705، صص 1349مجلش راهنماي كتاب، سال سيزدهم،  . رك:3

 .255، ن «نغمش صبح». ديوان، 4

ه اسات و باه تاد قرار داده 207تك بيت در پايان ديوان تماما  زير تمارة  11. اين پنر قطعش كوتاه و 5

گشاري مادوّن حسب آن كه قطعش سه بيتي مربوط به ازدواجش را مجزّي بشمريم يا هماان تاماره

 خواهد بود. 211يا  210ديوانش را بپشيريم، تعداد اتعار 

 ؛7ن « . ابوالفتح اعتصامي، مجموعه...6
Vincent Sheean, The New Persia. New York, 1927, pp. 255-57. 

 .228، ديوان، ن «منگنر اي. »7

ان گفته است . نبايد همش اتعاري را كه پروين در تكايت از بيداد پادتاه79، ديوان، ن «اتك يتيم. »8

بر باا ها . ق برا 1340در صفر « اتك يتيم»معطوف به رضاتاه پهلوي دانست. ازجمله همين تعر 

نر پاو  1921اورياه /1299مي دي يعني اقط چند ماهي پس از كودتاي سوم اسافند  1921اكتوبر 

 سال پيش از جلوس رضاتاه بر تخت سلطنت سروده تده است.

 .167، ديوان، ن «تكايت پيرزن»؛ 250، ديوان، ن « نامه به نوتيروان. »9

، «جباراي رن»و  174-172، صاص «صاعقش ما ستم اغنياسات». نيز رك: 244، ديوان، ن « مناظره. »10

 .83-82صص 

 .10، بيت 197وان، ن ، دي«كاروان چمن. »11

 .31-28، بيت 111-110، ديوان، صص «تير و كمان. »12

 .20-14، بيت 262-261، ديوان، صص «هرچه باداباد. »13

 .54-51، بيت 177-176، ديوان، صص «صيد پريشان. »14
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 .23-22، بيت 185-184، ديوان، صص «جوعيب. »15

 .13-12، بيت 225-223، ديوان، صص «گل و خار. »16

 .31-30، بيت 259-258، ديوان، صص «خبراننكوهش بي. »17

 .20-16، بيت 107-106، ديوان، صص «تاراج روزگار. »18

 .103، ديوان، ن «پيام گل. »19

، ن 1958. مقايسه تود با ابوعبداهلل رودكي، نشريش دولتاي تاجيكساتان 95، ديوان، صص «بنفشه. »20

452. 

الطير عطار، به كوتش دكتر گوهرين، نطقم. مقايسه تود با 120-117، ديوان، صص «جوالي خدا. »21

 .122-121، صص 1348تهران 

 .151-150، ديوان، صص «روش آارينش. »22

 تناسم يك طبيب آن هم خداستمي . من چه دانم كان طبيب اندر كجاست23

 .29، بيت 181، ديوان، ن «عشق حق» 

 عيب خداستعلت و بيگل بي . هر گلي علت و عيبي دارد24

 .26، بيت 216، ديوان، ن «عيبگل بي» 

 .63، بيت 236، ديوان، ن«لطس حق. »25

 .394، ن 1344علي دتتي: قلمرو سعدي، چاخ سوم، تهران . »26

 (.22)حكايت « در اضيلت قناعت». گلستان سعدي، باب سوم، 27

جتبي مينوي و مهدي محقاق، خسرو، به تصحيح متود از ديوان ناصر. براي نمونه چند بيتي نقل مي28

 )رقم اول رقم قصيده است و دومي تماره بيت(: 1354تهران 

 اي آنكه دين تو بخريدم به جان خويش  

 (6/39)  از جور اين گروه خران بازخر مرا   

 هركه چون خر اتنش خواب و خور است  

 (16/1)  صور  است آن هم خر است گرچه مردم  

 ك سري تْكمينه معينند ديوان  

 (98/36)   كه تو خر ته هم گوتش پر معيني  

  ست اين جان تر زين تنبهره چرا ماندهبي  

 (59/19)   دانش و تمييز همانند يكي خربي  
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 ستان سخن گزااه و چون مستان  

 (41/36)   اي مكن كسر نالينگر خر نه  

 دارياگر چون خر به خور مشغولي و طاعت نمي  

 (131/21)  خورتر تو را از صد قبا پاالنقبا بفكن كه در  

 اند اين خران ز دانش تربس امل

 مردمي از كاه و دانه يا ابلي  

 چون ز ستوري به مردمي نشوي  

 (38-135/37)   اي پسر و از خري برون تچلي  

 ناصرخسرو مردم عوام يا مخالس خود را نه اقط خر بلكه انواا ديگر چارپا و حيوان نيز لقاب داده 

 است.

كوب، سرّ . راجم به حكايا  مستهجن و الفاظ ركيك در مثنوي موالنا رومي رك: عبدالحسين زرين29

طور كلاي رك: طناز و هازل باه ، راجم به328-326، صص 178، مقاله 1314ني، جلد اول، تهران 

 .1364طبعي در ايران، تهران اي بر طنز و توخهاصغر حلبي، مقدمعلي

هزل و طنز و توخي در تاعر »الشعراء بهار از اين تيوه رك: حشمت مؤيد، دة ملكراجم به استفا. 30

معاصران، هاي  نويسانده و  . در ميان624-596، صص 1366، 4نامه، سال پنجم، تمارة بهار، ايران

هاي ركياك باا تاعري در اين ان به پاي ببيح بهروز كه با هداهاي انتقادي دقيق و مشخصي قصه

 رسد. رك:اخته است نميالفاظ مستهجن س
Paul Sprachman, “Behrūz.” Encyclopaedia Iranica, Vol IV, Fascicle I, P. III ff. 

رد »؛ و 276-227صاص « گلساتان». براي نمونه رك: علي دتتي، قلمارو ساعدي، اصال ياازدهم، 31

 .12-5همان كتاب، چاخ سوم، صص « انتقادي بر قلمرو سعدي و پاسخ بدان

 .285، ن 1339امه، به تصحيح اؤاد روحاني، تهران ن. الهي32

 (.6)رك: يادداتت  7. ابوالفتح اعتصامي، مجموعه...، ن 33

34 .M. Ishaque, Islamic Culture, Vol. 18/1943, No. 1, p. 49 

 (6. )رك: يادداتت 257، ايران نوين، ن  (Vincent Sheean)آن تي. 35

 و هشت. ، ديوان، ن سي، « به باغ نظم. »36

 .272، ديوان، صص «اماين قطعه را براي سن  مزار خود سروده. »37

 .22-19صص « مجموعش مقاال ...« وينيآقاي سيخ محمدخان قزنامش. »38

 .74. مجموعش مقاال ...، ضميمه، چاخ تشم، ن 39
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ن كاه دياوا 1978الشعراء، ديباچش ديوان پروين اعتصاامي، ن ياد )در چااخ . محمدتقي بهار ملك40

 انتشارا  مزدا در اياال  متحدة امريكا چاخ كرد اين مقدمه حشف تده است(.

 .104-98، صص 1333تهريور . سعيد نفيسي، مجلش پيام نو، سال اول، 41

 .289-288، صص 1349بين، چاخ سوم، تهران، . محمدعلي اس مي ندوتن، جام جهان42

، صاص 1356ها و جساتجوها، تهاران انديشه ارها،كوب، داتر ايام، مجموعش گفت. عبدالحسين زرين43

59-60 ،62. 

 .18-17، صص 1353، سال 140، مجلش نگين، تمارة «هاي پروينتهر انديشه». علي سلطاني، 44

 .48-31. رك: مجموعه مقاال ...، قسمتهاي دوم و سوم، صص 45

46 .Leonardo P. Alhshan, Journal of Near Estern Studies, Vol. 34, No. 1, 1988, p.66  (Review) 

الش نهم . نمونش اين تبديل موضوا سخن در حكايا  و گاهي سستي پيوند آنها پنجمين حكايت از مق47

گفت و نقل نماود كاه خاود نامه است در بكر تفيق بلخي كه روزي راجم به توكل سخن ميالهي

 م نياز يابد.كه حتي به آن يك در« آاقط با يك درم در جيب به زيار  كعبه راته و برگشته است بي

گيرد كه تو اگر توكل داتتي آن يك درم را چرا در جيب نهادي؟ عطار رو به او نكته ميجواني گرم

 كنم:بيت آورده كه دو بيت پايان آن را نقل مي 5به دنبال اين قصه 

 كه گلگونه ز خون خويش سازد  عجب كارا كه آن درويش سازد  

 بر او يك پيارهن  پارده نگاردد  اا  مرده  نگرددعجب كارا كه  ت  

( 6ه در بيت اخير بهن تاعر را از انديشش توكل منحارف و باه حكايات بعاد )تامار« پيراهن»اگر 

خواست و خطاب از حق آمد كاه اي است كه از خدا كرباس ميمنتقل كرده است و آن قصش ديوانه

دهد كه من دانام ش عاقل به توخي پاسخ ميه. ديواندهم اما براي كفن نه براي جامبه تو كرباس مي

 پرور.تو را اي بنده

 تو ندهتي هي  كرباسيش هرگز  كاه تا اوّل نميرد مرد عاجز 

 كه تا كرباس يابد از تو در گور  بيايد مرد اوّل مفلس و عور 

خاونِ  پس از اين عطار ده بيت ديگر ساخته و در طيّ آن از مضمون كشته به مضامون خاون، و از

تود، كشته به خونِ زن و تبديل آن به تير و اين كه خون خوردن همانا با مكيدن تير مادر آغاز مي

و سپس به مضمون سرنگون بودن آدمي در خاك و خون و از اين دو عنصر سرتته بودن و ساپس 

اي هانابه لزوم خون خوردن يعني درد و رنر خواستن پرداخته و اينجا حكايت هفتم را در باارة ديو

گريي؟ گفت تا تايد خدا را دل بر من بسوزد. يكاي گفات گريست. پرسيدند چرا ميكه ميآورده 
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تنها دل بلكه همه چيز از خداست پرداخات، و كه خدا دل ندارد و ديوانه به اثبا  اين مطلب كه ته

، به تصحيح اواد نامهخورد. رك: الهياي ديگر پيوند مييابد و به انديشهاين بحا همچنان ادامه مي

الزمان اروزانفار، تارح . و خ صش اين حكايا  در: باديم118-117، صص 1339روحاني، تهران 

، صاص 1340-1339احوال و نقد و تحليل آثار تيخ اريدالدين محماد عطاار نيشاابوري، تهاران 

را  . گفتار استاد اقيد اروزانفر را در بحا مقدماتي همان كتااب، آنجاا كاه روش عطاار183-184

 كنم:( ، براي استفادة خوانندگان نقل مي98-97كند )صص معراي مي

نامه اين است كه در آغاز هر مقاله سؤال پسر و جواب پادر را روش عطار در ترتيب مقاال  الهي»

طور كلاي آورد و غالبا  بلكه بهكند و پس از آن از گفتش پدر به مناسبت جواب حكايتي ميمطرح مي

كشد و به اقتضااء ساخن تود و تيخ امور ديگر را در نظم ميمطلب عرض مي پس از اين قسمت

كند كه گاه نتيجش آن با مطلبي كه حكايت را به تناسب آن آورده است ربط جلاي و حكايتي نقل مي

كند يا به پيوند روتني ندارد و گاه ترتيب مطالب و حكايا  به صورتي است كه خواننده تصوّر مي

مانند ديگر ابياتي كه )تيخ حكايتها را پيشتر ساخته و سپس براي پيوستن آنها به يك بيند كهيقين مي

فتاار تخلبص است در قصائد مدح( گنجانيده و به صور  آنها را به تكل يك مقاله و در ساياق گ

أمال واحد درآورده است و به همين سبب جها  انتقال تيخ را از مضموني به مضمون ديگار باا ت

 «.توان ترجمه نمود...واري ميبسيار و به دت

 .66-64، صص 1347. ديوان منوچهري دامغاني، به كوتش دكتر محمد دبيرسياقي، تهران 48

ه پروين با وجود كوتشي كه براي حفظ مضامين ادبي باه تايوة مناوچهري كارد« تب». در قصيدة 49

 ست.ده اتود ارو ااتااست گاهي به سطحي كه در عرف قدما نازل و مبتشل تمرده مي

 تاده آزرده از داناه كشايادن  به كنر النه مور آرامگه ساخت 

 در آغال گوسفنادان را نشيمن...  به رسم و راه ديرين داد چوپان 

 كه نتوانست نخ كردن به سوزن...  لحاف پيارزن را پارگاي ماناد 

 (165-164)ديوان، صص 

 .52-51، صص 33. ديوان، تمارة 50

 .260-259، صص ، ديوان«نوروز. »51

 .166-165، ديوان، صص «تباويز»؛ 177-175، ديوان، صص «صيد پريشان. »52
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وي از حدود هفت سالگي و به تصديق سيد « پروين اعتصامي»نامه، بيل . به قول ع مش دهخدا، لغت53

گفتاه ت ساالگي تاعر مي( از سن هشا58-57نصراهلل تقري )به نقل بهار در مجموعش مقاال ... صص 

 ت.اس

54 .Margaret Medelung, A Nightingale’s Lament…, Commentary, p. 215 

55 .L. Alishan (No. 45), pp. 65-66 

 . ديباچش ديوان پروين اعتصامي، ن يد.56

 .112، ن 1350. سخن و سخنوران، چاخ دوم، تهران 57

 .430و  420، صص 1350. صور خيال در تعر اارسي، تهران 58

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


