
 
 
 
 

 *پروين اعتصامي از نظر بهار شعر
  

 محمد گلبن

 

ن زبا در اين كه پروين اعتصامي بزرگترين گوينده در ميان گويندگان زن

 فارسي است شك نيست. اين روشن است كه در گذشته گويندگان زن، در ادب

آوري كه در زبان ايم. اما در دويست سال اخير گويندگان نامفارسي زياد داشته

الة : يكي ژاند، كم نبودند. از ميان آنان بايد از دو نفر ياد كنيمچهره كردهفارسي 

ياد حسين پژمان بختياري و ديگري پروين اعتصامي كه اين مقامي مادر زندهقائم

 نوشته دربارة او قلمي گرديد.

مقامي و پروين اعتصامي پا جاي پاي گويندگان تواناي مرد ژالة قائم

ايد سرايي روي آورد كه برخي از قصايد او تنه بر قصيدهگذاشتند. ژاله به قص

زند و پروين به قطعه و قصيده روي آورد كه برخي از قطعات او مردان مي

 انگيز است.شگفت

اي كه در چاپ اول ديوان پروين نوشت، الشعراي بهار در مقدمهاستاد ملك

د بهار دربارة پروين نظر خود را دربارة آثار پروين آشكارا عرضه داشت. نظر استا

مانند زبان فارسي است؛ گوينده و نظر كسي است كه خود يكي از بزرگان بي

اي كه استاد دهخدا عقيده داشت بعد از حافظ شاعري به بزرگي او در نويسنده
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ادب فارسي به وجود نيامده است. مجموعة آثار قلمي بهار چه نظم و چه نثر 

شناسي او كه خصوص كتاب سبكت؛ بهزبانان شناخته شده اسبراي فارسي

جايگاه خاصي در ادب فارسي دارد. استاد بهار در اين نوشته با نگاهي نقادانه به 

سفانه مجموعة كامل اين نوشته به دست ما نرسيده أآثار پروين نگريسته است؛ مت

نظر كرده است. اما آنچه كه از اين و ظاهراً خود استاد از ارائة تمام آن صرف

ه در اختيار داريم، بيانگر اطالعات جامعي دربارة پروين است. استاد در اين نوشت

 نوشته آورده است كه:

 ريحةقپروين اعتصامي داراي طبع طبيعي و خداداد بود و به قوة طبع و »

 ع وذاتي شعر گفت. نه از راه تربيت و خدمت استاد و از روي تتبّع و تصنّ

ه است، رسد كه پروين تتبع زياد داشتبه نظر ميظاهر مطالعه. زيرا اگرچه چنين به

تتبع  ينكهاما چنان كه در قسمت انتقادي خواهيم ديد اين خانم گوينده قبل از ا

هم  اگر كرده باشد داراي طبعي روان و قريحة تند و طبيعت موزون بوده است. و

نند تتبع كرده است بسيار سرسري و سطحي است و شايد غير از كتب مشهور ما

ين اصرخسرو و خمسة نظامي و مثنوي مولوي و كليات سعدي و حافظ با دواون

يحة قر واد و هوش ديگر اساتيد زياد آشنايي نداشته است و تكية او بر طبع وقّ

 (1نوشتة استاد، ص خدادادخود بوده است. )دست

تاد ه اسكسفانه همة آن را در اختيار نداريم پيداست أاز اين نوشته كه مت

 ر دادهو نظكامل ديوان پروين را به دقت مطالعه كرده و دربارة آثار ا بهار متن

 است. قسمتي ديگر از نظر استاد را در زير مطالعه كنيد:

ترين اشعاري است كه در اين شاهكار پروين با آنكه اشعار او يكدست»

نوشتة رسد؛ باز در قطعات و مثنويات مختص او است. )دستچند قرن به نظر مي
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 (. 6، ص استاد

توان پروين را ها زيادتر پديدار است و در قصايد نميخصيت او در قطعهش

ي يرودر پ درست شناخت، زيرا قصايد او بيشتر تقليدي و از حيث وزن و قافيه

ي ر رواساتيد گفته شده است. و ابيات  قصايدش تابع قافيه و بناي قصايدش ب

يكدست و مكرر و قدري او از اين حيث  بندي است. و همة قصايدمضمون

 (.2)خط استاد معين، ص  كننده است.خسته

كار  ر سرنظر استاد را دربارة قصايد پروين مطالعه فرموديد. حال برويم ب

چه  سازي است و ببينيم كه استاد بهار در اين مورداصلي خانم پروين كه قطعه

 نظري دارد.

التي ديگر حست و دهد چنين نيهاي او كه روح گوينده را نشان ميقطعه

ها به كرده است ولي در قطعهرسد كه در قصايد، تفنني ميدارد. چنين به نظر مي

 كرده است.مي دستور استاد عمل 

زء به اي مختصر شد؛ اگر بخواهيم جبه نظر استاد بهار دربارة پروين اشاره

ين لة اجزء نظر استاد بهار را در اين نوشته مورد بررسي قرار دهيم، از حوص

جاع مختصر بيرون است. بنابراين خواننده گرامي را به اصل نوشته بهار ار

گذريم . باشد كه با متن نوشتة استاد دهيم و از طوالني شدن مطلب درميمي

 پروين اعتصامي را بهتر بشناسيم.
 

 متن نوشتة استاد بهار

 پروين اعتصامي

ي بهتر از پروين از چند قرن گذشته يعني بعد از حملة مغول تا امروز زن

همه افكار روشن اعتصامي شعر فارسي نگفته است به اين سبك و روش و با اين
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و احساسات صادق و راست و مفيد ـ شعري كه بتوان آن را به هر زباني ترجمه 

الضروره كرد و در هر عصري قسمتي از آن را بيرون آورد و شاهدي از آن لدي

 كار برد.به

ة قريح طبع طبيعي و خداداد بود و به قوة طبع و پروين اعتصامي داراي »

 ع وذاتي شعر گفت. نه از راه تربيت و خدمت استاد و از روي تتبّع و تصنّ

، رسد كه پروين تتبع زياد داشته استظاهر به نظر ميمطالعه. زيرا اگرچه چنين به

تتبع  ينكهاما چنان كه در قسمت انتقادي خواهيم ديد اين خانم گوينده قبل از ا

هم  اگر كرده باشد داراي طبعي روان و قريحة تند و طبيعت موزون بوده است. و

نند تتبع كرده است بسيار سرسري و سطحي است و شايد غير از كتب مشهور ما

ين ناصرخسرو و خمسة نظامي و مثنوي مولوي و كليات سعدي و حافظ با دواو

حة قري ور طبع وقاد و هوش ديگر اساتيد زياد آشنايي نداشته است و تكية او ب

 خدادادخود بوده است. 

ترين اشعاري است كه در اين شاهكار پروين با آنكه اشعار او يكدست»

 رسد؛ باز در قطعات و مثنويات مختص او است.چند قرن به نظر مي

توان پروين را ها زيادتر پديدار است و در قصايد نميشخصيت او در قطعه

 يرويپد او بيشتر تقليدي و از حيث وزن و قافيه در درست شناخت، زيرا قصاي

ي ر رواساتيد گفته شده است. و ابيات  قصايدش تابع قافيه و بناي قصايدش ب

بندي است. و همة قصايد او از اين حيث يكدست و مكرر و قدري مضمون

  كننده است.خسته

التي دهد چنين نيست ـ و حهاي او كه روح گوينده را نشان مياما قطعه

كرده است ولي در رسد كه در قصايد، تفنني ميديگر دارد ـ چنين به نظر مي
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الملك پدرش در كرده است. مرحوم اعتصامها به دستور استاد عمل  ميقطعه

هاي آن در مجالت )بهار( دست به انتخاب قطعات منثور بسيار زيبا كه نمونه

نگي و عربي مضامين و گردد معروف است و از كتب ادبي تركي و فردست مي

آورده و پروين را به گفتن آن مضامين نكات و افكار بسيار لطيف به دست مي

ها با كمال زيبايي از كار بيرون آمده و سلسلة داشته است. بنابراين قطعهوامي

هم پيوسته است و با يك روح معصوم و حساس و ابيات هر قطعه مانند زنجير به

 آمده است. هوشيار و مراقب به پايان

 براي معني كه گفتيم دو دليل در دست داريم:

ـ تفاوت فاحشي كه از حيث نفاست ميان قصايد و قطعات او موجود 1

 ت اوست.چنين ميان قطعات و غزليااست ـ اين

ي در اي از قطعات مشهور انورـ قطعة بسيار لطيف او كه اتفاقاً با قطعه2

عه ن قطآطابق است و به همين سبب نيز قافيه و الفاظ و مضمون درست برابر و م

چاپ  554در ديوان پروين چاپ نشده است ـ ولي در حكيمين جهانباني ص 

 :شده است و از قطعات معروف اوست

 روزي گذشت پادشهي بر گذرگهي  

 كوي و بام خاستهر فرياد شوق بر سر   

 اين قطعه چنانكه گفتيم با قطعة انوري كه مطلعش اين است:

 دستي كه روزي زيركي با ابلهيآن شني  

 حياستگفت كه اين والي شهر ما گدايي بي  

اين دو قطعه يكي است ـ و شك نيست كه از باب توارد نيست و چنين به 

رسد كه اين قطعه به مضمون اصلي در كتب تركي موجود بوده است و بر نظر مي
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آن كه مترجم مبناي عادت و بدون توجه بگويند از آن انوري است يا به سبب 

الملك آن را به فارسي ترجمه كرده و تركي آن را نام برده است مرحوم اعتصام

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 

ي را من با مرحوم پدرش در ميان نهادم، جوابي نداد ولي در بحر ديگر و اين معن

 نتيجه اين شد كه آن قطعه را از ديوان چاپي برداشت.

رو در قطعات پروين دست استادي ديگر هم دخالت داشته است، و از اين

تر تر و دلپسندتر و عاليها شسته رفتهاين معني موجب آن گرديده است كه قطعه

 و باشد.از باقي اقسام شعر ا

ام بنيان و شالودة قصايد طور كه در مقدمة ديوان مرحوم پروين گفتههمان

 پروين بر حكمت ناصرخسرو سخنان متصوّفه مانند سنائي و سخنان سعدي و

 است افكار و خياالت تازة ]خود[ پروين است ـ ولي بقدري پراكنده و يكدست

نانكه ه و قصيده نام نهاد چنها را مخلوطي از غزل و قطعآالحقيقه بايستي كه في

هر توانم برطبق عقيدة آقاي عالمه قزويني كه در مجلة مخواهد آمد و من نمي

 يد ونوشته بودند جز در صورت كلي و دورنماي قصايد وجه شبهي بين اين قصا

 اند پيدا كنم.قصايد ناصرخسرو چنانكه اشاره كرده

نتقادي هم كه ضمن آن اگويم ـ و درد پروين مياي دربارة قصاياينك شمه

هاي ادبي محسوس قبيل محافل علمي است و فايدة آن از حيث سنجشالزمة اين

 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

دهد مابقي دو بيت اول كه يك قطعه را تشكيل ميدر اين هفت بيت جز  

يزي كدام با هم نسبتي ندارند. بعالوه در )چابيات جدا جدا و منفردند و هيچ

شود ـ خبر گفتن خاص گفت( و ترادف دجله و كوثر مسامحه بسيار ديده مي

ا زير ـپيمبر نيست اگرچه سزاوار از چند حديث و اخبار ماثوره مصطلحه باشد 

م شود و ويژة نبي نيست ـ چنانكه دجله و كوثر هامام نيز روايت مي خبر از

ب نيست كه با دجله آوض حطور اطالق چشمه يا ثر بهومترادف هستند و ك

 سازگاري كند و كوثر نام حوض خاصي است در بهشت.

 گويد:در همين قصيده مي

 پويدنوردي كه به اميد رهي ميره  

 ره برگرددتيره رائي است كه از نيمة   

 هيچ درزي نپسندد كه بدين بيهدگي

 دلق را آستر از ديبة ششتر گردد

 ر پيچيسچرخ گوش تو بپيچاند اگر   

 خون چو آلوده شود پاك به نشتر گردد  

م بين اين سه بيت به هيچ روي مناسبت و ارتباط موجود نيست و معلو

 ه چهبيهودگي و دام بكنيست كه بدين بيهودگي از شعر ميانين ضمير اشاره به 

 گردد و مرجع او كدام است.مطلبي باز مي

سبك اين كتاب خاصه سبك قصايد يكدست ام كه در مقدمه هم گفته

از لحاظ انتخاب بحور قديمه كه به بحر  صورةً نيست. حقيقت اين است كه 
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پاكي آن كردن « هگرز»نامطبوع شهرت دارد ... و استعمال بعضي الفاظ مانند 

جاي به« اندر»به جاي اهريمنش و آوردن « هريمنش»ماير ازقبيل حروف ماقبل ض

و « بوتدن كارگه اندر»از اسامي مضاف به باد اضافه « اندر»و مؤخر آوردت « در»

نشان از تقليد منوچهري ]ناخوانا[ خراساني « چو»به جاي « چنان»]ناخوانا[ و 

يات حافظ آب دارد ... اما روح اشعار عراقي است و از كليات سعدي و غزل

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

 كمال، ر ازروباه نفس ـ قلعة جان، زاغ سپهر، تنور پرهنر، سفرة فساد، انبا

انگاري، مهد زهد، طباخ روزگار، بحر روزگار، خسرو تن، پرتو حقيقت، پاك

 نفس، طفل روح، نيام.

 شمشيرهاست آخته زين نيلگون نيام  

 ها نهفته درين كهنه ساغر استخونابه  

 دفتر ضمير:

 در دفتر ضمير چو ابليس خط نوشت  

 آلوده گشت هرچه به طومار و دفتر است  

 حصن جهان، ساحل تن، اسم نيرو، رنجبر، آز تن. ]ناخوانا[ اهل،

 بود به زندان هويآز تن گر كه نمي  

 گشت گرفتاري چندهر دم افزوده نمي  
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طور ساخته شد يا در مطبعه تحريف شده و معلوم نيست اين شعر همين

يوه ين شاست و نظر به آنكه مصحح اين ديوان عالوه بر آقاي اكباتاني كه در ا

كنم كه تحريفي رفته الملك بوده است باور نميود مرحوم اعتصامماهر است خ

غير  «از جان»ن( چيست مگر ته معني بايد آز. )آزدانم اين بيت را چاست و نمي

 از تن است. آز يعني خرجي و ربطي به تن ندارد و چگونه به زندان هوي

است و اند و آز خود از اجزاي )هوي( رود. هوي و آز هردو در يك رديفمي

كند بلكه هوس شخص و جان و روح را به زندان هوي آز را به زندان نمي

ندد به روح و جان را ميكاست عليحده  طور خود زندانيكند و آز هم همين مي

 رود!ولي خود به زندان نمي

   
 خطاب شاعر:

هاي عمومي شعرا در اشعار به چند قسم است: اي پسر، اي خطاب

 فس. نيار، جان پدر، اي حكيم، اي فرزند، اي قوم، اي دوست، اي برادر، اي 

 يا خطاب به خودش: حافظا، سعديا، فردوسيا و نظاير آنها.

ارف عاما خطابهاي خصوصي مانند: واعظا، زاهدا، اي شيخ، اي صوفي، اي 

خواهد و بايد در شعري كه خطاب خاصي در آن است مناسبتي با نيابت مي

 ر دادهرا مكرر در مورد خطاب عام قرا« فقيه»ين مخاطب موجود باشد. اما پرو

 جمله:است و معلوم نيست چرا؟ من

 كس را نرساند چرا به منزل  

 گر توسن افالك راهوار است  
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 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  

ردود مرا در شعر اول به معني )دانش( آورده است و اين استعمال « هنر»

خن ه سبان و انسان است زيرا گذشته از اينكه هنر غير از دانش است تفاوت حيو

 فزونترمي ااست نه به علم و دانش تا چه رسد به هنر، و شايد از آن چارپا از آد

 و موج زسيلباشد. مگر اينكه مناسبت فقيه با آشوبهاي سيل و عدم انديشة ناخدا ا

كيم نيست باز ح معلوم شود. چه گفتيم كه )فقيه( در شمارمخاطبات عام شعرا

 گفته بوده به بود.

 
 محات معنوي:مسا

مسامحة معنوي كمتراست، چه دقت و مراقبت در جزئيات امور خاصة 

است. خاصه مرحوم  يعني زن از مرد بيشتر در جزئيات مراقب زنان است.

شك زير دست او تربيت شده بود در اين بي الملك و شاگرد عزيزش كهاعتصام

و لطيف او اين معني غلط و معاني باريك اندازه مراقب بود و از نثر بيمعني بي



 151 از نظر بهار شعر پروين اعتصامي

چنين پروين در مراقبت معاني ابيات بسيار كنجكاو و دقيق خوبي پيداست اينبه

 است.

هايي در اين مورد نيز مانند مسامحات لفظي از او ذلك گاهي مسامحهمع

شاره شود كه براي تفريح بانوان و آقايان يك مورد از چند  مورد را اديده مي

 گذريم.كرده، مي

را  آمده است، و اين دانة غذادهندهبدش مي« لوبيا»د كه پروين از معلوم ش

شمرده است زيرا در يك بيت چنين شمردند هيچ ميكه برايش بسي فوايد مي

 گويد:مي

 گندم نكاشتيم گهِ كِشت از آن سبب  

 ما را به جاي آرد در انبار لوبياست  

ند خود او از گوي خيال كرده است كه همة خلق مانو اين بانوي سخن

. و آيد زيرا نقيض آرد كه آذوقة عمومي است لوبيا آورده استلوبيا بدشان مي

د زار ببرتر نيست و هركس لوبيا به باحال آنكه بديهي است كه لوبيا از آرد ارزان

 ماند.ستاند، و گرسنه نميتواند در عوض آرد بمي

قع ايد آرد تودر اين مورد استاد بايستي بگويد كسي كه گندم نكشت نب

جاي هداشته باشد يا اينكه كسي كه گندم نكشت يعني بيكار گشت در انبارش ب

 آرد هوا خواهد بود.

 
 

 

 


