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چکیده
شعر معاصر فارسی با روح تازهای که انقالب مشروطه در آن دمید ،بیشتر به مسائل اجتماعی و سیاسی و تحوّالت جامعه
پرداخت؛ چنانکه مهمترین مضامین آن ،بزرگداشت آزادی و استقالل ،وطندوستی ،ظلمستیزی ،مبارزه با استبداد و جهل و فقر
و فساد اجتماعی ،و حمایت از طبقات محروم و مستضعف جامعه است .پروین اعتصامی نیز یکی از شاعران دورۀ استبداد
رضاشاهی است که به عنوان انسانی که جان و روحش با دردمندان همراه بود ،اندیشۀ رهایی انسانهای بیپناهی را که در
وادی درد و رنج گرفتار آمده بودند ،در سر میپروراند .وجود موضوعاتی پیرامون شحنه و قاضی ،یادکرد عاقبت پادشاهان
ستمگر گذشته ،خطاب شاعر به ستمدیدگان و ترغیب آنان به مبارزه با خودکامگان ،ایجاد مناظره بین اشیا و انتقال مفاهیم
ستمستیزانه از جمله روشهای بیان غیرمستقیم بیعدالتی در جامعه و اعتراض به حاکمان جور میباشد که در جایجای دیوان
او به چشم میآید .پروین اگرچه مضامین ضدّاستبدادی و آرمانخواهانه را در شعر خویش به تصویر میکشد ،امّا هیچگاه به
طور مستقیم عوامل دیکتاتوری وقت را آماج انتقادهای خود قرار نمیدهد .از این جهت ،میتوان وی را مبارزی خاموش نامید.
پژوهش حاضر ،بازتاب مسائل دیوانی و حکومتی و ارتباط آن با مسائل سیاسی -اجتماعی عصر را در دیوان پروین بازکاویده
است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که شاعر با بیان کاستیها و کژیهای جامعه و قصور طبقات اجتماعی دربارۀ تعهّدات
اخالقی ،حضور خود را در جبهۀ دفاع از محرومان و بیزاری از قدرتمندان به اثبات رسانده است.
واژگان کلیدی :پروین اعتصامی ،شعر معاصر ،نابرابریهای اجتماعی ،مسائل دیوانی ،ادبیّات اعتراض

.1مقدّمه
تعداد اشعار پروین و شمار ابیات دیوان او آنقدر نیست که بتوان ذیل هر موضوع و عنوانی ،شواهد شعری جدیدی
را ذکر کرد .ازین رو ،کسی که بخواهد شعر پروین را مورد نقد و بررسی قرار دهد ،فیالمثل چنان است که از
چندین زاویه به یک تندیس نظر بیفکند .پُر واضح است که در این نگاه دقیق و هدفمند ،منتقدْ المَحاله در دام تکرار
میافتد .اینجاست که او باید بضاعت و مایۀ خویش را دستمایه قرار دهد و به انحای گونهگون ،یافتههای خود را
سَحبانوار ارائه نماید تا هم خود را از شرّ تتابع گزارههای گوشخراش و دلگَزا برهاند و هم به مقصود خود که
شناساندن درست و دقیق اثر هنری است نایل گردد .عالوه بر موضوع یاد شده ،واژگان شعر پروینْ خوانندۀ ناصبور
را از خود میرماند؛ چه ،مخاطب در پسِ پشتِ شعر او ،بویژه ناصرِ خسرو را میبیند که از وزن گرفته تا فضای
مسلّط بر شعر را به دختر یوسف اعتصامی قرض داده؛ با این تفاوت که از شدّت و حدّت و عصبیّت آن کاسته شده
است .و اگر محاکات از انوری و دیگران را نیز بدین موارد عالوه کنیم ،دیگر هیچ داعیه و انگیزهای قادر به ترغیب
مخاطب برای ادامۀ خوانش اشعار پروین نخواهد بود .واقعیّت دیگر در مورد شعر پروین این است که او را نباید با
شاعران کالسیک و حتّی شعرای معاصرش سنجید .او جربزۀ رودررو شدن با دیوصفتان ضحّاکنژاد را ندارد .او
فرّخی یزدی نیست ،میرزاده عشقی و ایرج میرزا نیست .حتّی بهار هم نمیتواند باشد که یک ضربه به میخ بزند و
یکی به نعل و یا بخواهد با دربار و طبقۀ حاکم کج دار و مریز رفتار کند .او پروین است؛ اختر چرخ ادب ،نجیب و
حیامند ،مدافع حقوق از دست رفتۀ محرومان ،دشمن ظلم و بیعدالتی .با تمام دلبستگیاش به سنّت ،مانند
روشنفکران متجدّد میاندیشد و دانشاندوزی را برای زنان ضروری میداند .امّا در آثار او هیچ اشارهای به مرجعی
خاص نشده است و همین نکته است که مهمترین عامل انتشار دیوان اوست؛ بی آنکه کارگزاران حکومتی و عمّال
 1عضوهیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد آستارا
 2استادیاردانشگاه آزاد آستارا
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دولتی خطری را از جانب او احساس کنند .با این توصیفات مخاطبان با نگارنده همداستان خواهند بود در اینکه باید
پروین را مبارزی خاموش لقب داد؛ چرا که در البهالی اشعار دیوانش هیچ اثری از جرقّهای که بتواند قطار کشف
حجاب رضاشاهی و اهریمن ستمپیشۀ حکومت پهلوی را دچار خارخاری کند دیده نمیشود ،چه برسد به اینکه
بخواهد به نابودیاش بینجامد.
.2درباره پروین وشعرش دریک نگاه
پروین اعتصامی در  22اسفند  1222هجری شمسی در تبریز از مادری آذربایجانی و پدری در اصل آشتیانی به دنیا
آمد .به سال  1221پدرش اعتصام الملک دل از تبریز برکند و خانواده را به طرف تهران حرکت داد .تحصیالت
ابتدایی را در یکی از مدارس تهران انجام داد .دستور زبان فارسی و قواعد ادب عرب را نزد پدر آموخت .از شش
سالگی در محافل ادبی پدرش که با حضور دانشمندانی چون ملک الشّعرای بهار و بسیاری از بزرگان دیگر تشکیل
مییافت ،حاضر بود .استعداد شاعرانهاش از همان دوران خودنمائی و بروز کرد .در سنّ هشت سالگی شعری به
سبک انوری سرود .تحصیالت متوسّطهاش را در مدرسۀ دخترانۀ امریکایی تهران پایان داد .زبان و ادبیّات انگلیسی را
دقیق و عمیق یاد گرفته و دو سال در مدرسهای که درس خوانده بود ،ادبیّات فارسی و انگلیسی تدریس کرد .در
تیرماه  1111هجری شمسی با پسر عموی پدر خود ازدواج کرد .پس از دو ماه به خانۀ پدری نزد مادر و پدر
بازگشت و هرگز در این مورد با کسی سخن نگفت (دهباشی )11-11 :1131 ،جز آن که در دیوانش چند بیتی به
کنایه سخن گفته است:
جللز سللرزنش و بدسللری خللار ،چلله دیللدی
ای گللل ،تللو ز جمعیّللت گلللزار چلله دیلللدی
جللز مشتللللری سِفلللله بلله بللازار چلله دیللدی
ای شللمع دل افللروز تللو بللا ایللن هملله پلللرتو
غیللر از قفللس ،ای مللرا گرفتللار چلله دیللدی
رفتللی بلله چمللن لیللک قفللس گشللت نصللیبت
(اعتصامی)442 :1131 ،
«اگر از روح عاطفی و مادرانهای که در برخی از قطعات پروین موج میزند و شعر او را مناسب حال کودکان و
نوجوانان وانمود می کند ،چشم بپوشیم بر روی هم شعر او مردانه و از نظر فکر و موسیقی و صور خیال ادامۀ اشعار
پیشین زبان فارسی است» (یاحقّی.)131 :1124 ،
«پروین شاعری است ،متعلّق به دورۀ رضاشاهی ،یعنی سالهای ( 1111تا  1121ش) .وی برجستهترین چهرۀ
شعر اخالقی و تعلیمی روزگار ما ،به شمار میآید .پروین در خانۀ پدری فاضل و دانشمند (یوسف اعتصام الملک)
تولّد و رشد یافت .در اغلب سفرهای داخل و خارج پدر با او همراه بود .از  6سالگی در محفل ادبی پدرش که در
منزلشان برپا میشد حضور مییافت .همین حضور و همراهیها ،باعث رشد ذوق ادبی و شاعرانۀ او شد» (روزبه،
.)212 :1132
؛ امّا شهرت و شخصیّت ادبی وی ،مرهون قطعات اوست ،که متأثّر از شیوۀ ناصرِ خسرو ،انوری ،سنایی ،سعدی و
ادیب الممالک است .برخی از قطعات پروین ،نشانگر اقتفا و اقتباس اوست از قطعات اروپایی بویژه فابلهای
«ازوپ»« ،الفونتن»« ،هوراشیو اسمیث» و  ...که ترجمۀ آنها در مجلّۀ بهار به چاپ میرسید؛ امّا پروین با حسن
اقتباس ،همواره روحی شرقی در این حکایات دمیده است» (باقری.)41 :1132 ،
او کم بهره از خرد پویای ادب تعلیمی کهن ،و بی بهره از خشم و خروش شعر مشروطه ،پیوسته در عوالم رام و
آرام خود به سر برده؛ به پند و مهرآموزی به سیاق کهن ،خشنود بوده است .پرویلن جستجوگلر عداللت و عاطفله
است؛ امّا صدای او در دهلیزهای تنلگ زمانۀ ستمآلود گم میشود (زرّینکوب)64 :1122 ،
تقریباً در همۀ آثار خود پروین شاعر حقیقتجو و واقعبین است و به همین سبب تلخیهای حیات را از هر
کس بهتر درک میکند و با مهارتی خاص به خواننده نشان میدهد» (صفا .)314 :1163 ،عواطف بشردوستی و
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حمایت از مردم محروم و یتیمان و سالخوردگان و ستمدیدگان از درون جان او جوشیده و سرشار از صمیمیّت و
صداقت است و رنگ ویژۀ طبع و ذوق وی را دارد» (یوسفی.)414 :1136 ،
در دیوانی با پنج هزار بیت فقط یک یا دو جاست که از خودش حرف زده و «منِ شخصی و خصوصی» او از
پسِ پشتِ شعرش خود را مینماید و جلوه میکند .تازه در آن یک دو جا هم امری روحی و بشری و از جمله
عمومیات عواطف آدمی در میان بوده ،عواطف مشترک همگان ،مثالً مرثیهای برای پدرش گفته ،یا لوحی برای
مزارش یا در تقدیمنامهای منظوم ودایع روح و مواجید قریحۀ خود را به دست زمانه سپرده است» (اخوان ثالث،
« .)111-114 :1136مجاز در شعر پروین موج میزند ،تمام حرفهایی که اسناد کرده است به عناصر بیجان و از
مفهوم آنها نتیجه و معنویت کسب کرده است؛ مجاز است» (زرّینکوب .)6 :1126 ،از ویژگی های شعر او ،سالست
طبیعی ،بیان زیبا و دلپسند ،و سبک موشکافانه است .گو اینکه اشعار او با افسانه ها آمیخته شده ولی در بنیاد و تار و
پود این اشعار نوعی لحن جدی و گویا نهفته است» (آژند .)121 -121 :1161 ،پروین ،ناظم فابْلهای منظوم است،
یک الفونتن مؤنّث دیر کرده .یک ناصر خسروی مؤنّث بدون آن دینامیسم خرد برتر ناصر خسرو ،دنبال عدالتی است
در داخل سیستمی که تیشه بر ریشۀ عدالت میزند( .براهنی .)221 -222 :1131 ،اینکه عالمه قزوینی در تقریظ
مختصری که بر دیوان پروین می نویسد وی را «خنساء عصر و رابعۀ دهر» می خواند (مجلۀ مهر ،سال سوم /211
 )1141به هیچ وجه متضمن نفی اصالت و تازگی کالم او نیست» (زرّینکوب . .)62-21 :1122 ،پروین در این
قطعات اسلوب مناظره را برای مقصود اختیار کرده است .این مناظره اغلب میان اشیاء و امور مختلف مانند نخ و
سوزن ،نهال و درخت خشک ،کودک و مادر ،پیر و جوان ،صبح و شام ،جوی و دریا واقع می شود و همیشه شاعر از
این گفت و گوها نتیجۀ اجتماعی میگیرد» (خانلری.)231 /1 :1133 ،
.9بحث وبررسی
 .1-9اندیشههای اجتماعی پروین
 .1-1-9وطنپرستی
دفلاع از فرهنگ بومی ،مانع استحالۀ فرهنگ میشود و به خودباوری و پرهیز از بیگانه تأکید میکند .از آنجا
که پروین زن بوده و عمالً نمیتوانسته از نزدیک به مبارزه با استعمار و ایادی آن بپردازد ،تنهلا در اشعلار خود به
نفلی بیگانهپرستی و مبلارزه با استعمار که از مصادیق وطنپرستی میباشد اشاره نموده است:
کلله حُلّللۀ حَلَللب ارزان شللده سللت یللا کلله گللران
چللو بگللرویم بلله کربللاس خللود چلله غللم داریللم
از آن حریلللللر کللله بیلگانلللله بللللود نسّلاجللللش

هللللزار بللللار بلرازنلللدهتلللر بُللللوَد خـللقللللان


(اعتصامی)146 :1131 ،

.2-1-9آزادیخواهی
پروین چون به زندان راه نیافته نمیتواند از آزادی تصویر مناسبی را ارائه دهد .او فقط در مبارزه با استبداد از نبودِ
آزادی آن هم در معنای عام و طبیعی آن صحبت میکند و حاضر نیست آزادی را با چیزی عوض کند .وی در بیان
تقابل بودونبود در قطعۀ «سرنوشت» از زبان جغد که در ویرانۀ خویش با آزادی زندگی میکند ،به طوطی که در
قفسی زیبا جلیس بزم بزرگان و شاهان است ،میگوید:
چلللللرا دهلیللللم گلرانلمایلللله وقلللللت را ارزان
چلله سللود صللحبت شللاهان ،چللو نیسللت آزادی
بللله رنلللج گوشلللهنشینلللی و فقللللر ،تلللن دادن

بِلله از پریلللدن بیلگلللاه و داشتلللن غلللم جللللان

قفللس نلله جللز قفسسللت ،ازچلله سللیموزر باشلللد

کلله صللحن تنلللگ همانسللت و بللام تنللگ هملللان

در آشلیلانللللۀ ویللللران خلویللللش خلرسنلدیللللم

کلله خوشلدللللی اسلللت در آبلللاد دیللدن زنلللدان
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( همان)123 :
پروین مصادیقی از آزادیخواهی را در شعرش مستتر ساخته است .وی اگر چه از آزادی سخن گفته ،ولی افکار او
در این باب «متأثّر از ادبیّات سنّتی است و ذهن او بیشتر درگیر با مفهوم کالمی آزادی یعنی اختیار در برابر جبر
است» (نیکوبخت.)1221 :1126 ،
شاعلر در بیان مفهوم آزادی از زبان دو پرنلده ،که یکی بلبلل و دیگری طوطی است ،سخلن میگوید؛ به گونهای
که در آن طوطی تالش میکند تا به خاطر آرامش بلبل ،زندگی آزاد و در اسارت بودن را به قضا و قدر نسبت دهد:
کللله چنلللین روز ،ملللرا بللللاور نیللللست
بللبلللللی گفللللت بللله کنلللللج قفسللللی
آخلللر ایلللن فتنللله ،سلللیهکلللاری کیللللست

گللر چلله کللار فللللک اخضلللر نیسللت...

طوطلیلللللی از قفلللللس دیگلللللر گفلللللت

چلللله تللللوان کللللرد ره دیگللللر نیسلللت

هلملللله فلرمللللان قلضللللا بلایللللد بللللرد

نیسللللت یلللک ذره کللله فرملللانبر نیسلللت
(اعتصامی)222 :1131 ،

 .9-1-9استبداد ستیزی
پروین برخالف برخی از معاصران خود فعالیت اجتماعی قابل توّجهی نداشت و به برخی از جریانهای فکری
اجتماعی کمتر توجّه مینمود؛ به گونهای که برخی گفتهاند« :هنر بزرگ او در آن بود که توانست افکار و عقاید
جدید را با متانت و استحکام و لطف بیان در همان قالبهای معمول و معهود عروض فارسی بریزد» (آرینپور،
 .)241 :1134در اندیشۀ پروین ریشۀ برخی از گرفتاریهای اجتماعی ،خودِ مردم هستند .امّا چنین مفاهیمی به
صورت سر پوشیده و در لفافۀ حکایات و تمثیالت و مناظرات بیان میشود .او میکوشد تا مردم را به آزادی و
رهایی از سلطۀ استبداد برانگیزد:
اگلللر کللله دسلللت مجلللازات ملللیزدش تبلللری
درخللت جللور و سللتم هللیچ بللرگ و بللار نداشللت
سلللپهرِ پیللللر نملللیدوخللللت جامللللۀ بیللللداد

اگللللر نبللللود ز صللللبر و سللللکوتش آستلللللری

اگلللر کللله بدمنشلللی را کشلللند بلللر سللللرِ دار

بلللله جللللای او ننشللللیند بلللله زور از او بتللللری

(اعتصامی)221 :1131 ،
قطعۀ دیگر که «صاعقۀ ما ستم اغنیاست» نام دارد ،شعری است بسیار لطیف و در عین حال انتقادی دربارۀ مردم
ستمکش که توسط اغنیا و زورمندان استثمار میشوند« .شاعر در این مورد به زحمتکشان هشدار میدهد و بر آن نظر
تأکید دارد که در برابر زحمات طاقتفرسای یک اکثریت بزرگ ،یک اقلیّت کوچک از تمام نَعَمات بهرهمند میشوند
ولی آن اکثریت کثیر همواره در مضیقه و مرارت به سر میبرند و اگر به حقّ خود واقف شوند کمتر زیر بار زور می-
روند و روزی خواهد رسید که به حقوق از دست رفتۀ خود برسند» (سلیم .)136 :1133 ،اشارات ،واژگان و تعابیر
این شعر ،گذشته از آن که جرأت و شهامت سراینده را نشان میدهد ،حاکی از آگاهی او از پیامدهای اجتماعی سلطۀ
استبداد و عزمی قوی در مبارزه با آن است:
کای پسلر ایلن پیشله پلس از ملن تـراسلت
برزگلللللری پنلللللد بللللله فرزنلللللد داد
مللدّت مللا جمللله بلله محنللت گذشللت

نوبللت خللون خللوردن و رنللج شماسللت...

دور کللللن از دامللللن اندیشلللله دسللللت

از پلللی مقصلللود بلللرو پلللات پاسلللت...

گفلللت چنلللین کلللای پلللدر نیلللک رای

صلللللاعقۀ ملللللا سلللللتم اغنیاسلللللت...

از چللله شلللهان مُللللکسلللتانی کننلللد

از چللله بللله یلللک کلبللله تـلللرا اکتفاسلللت
(اعتصامی)162 -161 :1133 ،
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در واقع «پروین در دوره و زمانهای صحبت از انقالب و آزادی میکند که بحث از هر گونه موضوع سیاسی و حتّی
سخن گفتن از فقر و محرومیت مردم و یا نابسامانی اوضاع کشور ،سبب گرفتاری شاعر یا نویسنده میگردید .در
چنین دورهای پروین مردانهتر از اغلب شاعران مردِ هزار سال شعر پارسی به میدان آمده و در بحبوحۀ استبداد خشن
«گوهر تابناک فرق پادشاه» را «با قطرۀ سرشک یتیمان» و «خون دل مردم »...مقایسه میکند» (ترابی.)212 :1121 ،
پروین با تغییر زمان اتّفاقات ،در ظاهر ،از گذشته صحبت میکند امّا در حقیقت به طرح شکایت از حاکمان زمان
خود میپردازد که در جامعه «رفاه» و «امنیت» نیست .شاه همه چیز را برای خود میخواهد ،مالیات سنگین وضع
میکند و کارگزاران وی به مردم کشورش ستم روا میدارند:
یغماگر است چون تو کسی پادشلاه نیسلت
ویرانه شد ز ظلم تو هر مسلکن و دهلی
جمعلللی سلللیاهروزِ سلللیهکاریِ توانلللد

بللاور مکللن کلله بهللر تللو روز سللیاه نیسللت

(اعتصامی)122 :1131 ،
اگرچه پروین ،ستارۀ درخشان آسمان ادب فارسی ،زود افول نمود و به قول شاعر شیراز «خوش درخشید ولی
دولت مستعجل بود» امّا در همان مدّت کم و اندکی که با نورافشانی خود پهنۀ بیانتهای شعر فارسی را روشن ساخته
بود ،توانست پیامهایی انسانی را به گونهای بسیار زیبا به دیگران انتقال دهد .در دیوان پروین اگر نامی از شاه یا
توانگری به میان آمده ،برای تمجید و تحسین آنان نیست ،بلکه قصد وی نمایش ظلم ،دورویی و پستی آنهاست.
نوک پیکان حملۀ پروین به سوی رئیس حکومت به عنوان سرمنشأ فساد و تباهی است و زمانی ارزش کار این
شیرزن مشخّص میشود که بدانیم او در فضایی تنفّس میکرد که فردی به نام «رضا شاه» بر مسند قدرت تکیه زده
بود .در شعر «ای رنجبر» پروین از رنجبران میخواهد دست از جان بشویند تا بتوانند حقوق پایمال شدۀ خود را از
زالوصفتان خونخوار طلب کنند.
ریخلللتن از بهلللر نلللان از چهلللره آب ای رنجبلللر
تللا بلله کللی جللان کنللدن انللدر آفتللاب ای رنجبللر
از حقلللوق پایملللال خویشلللتن کلللن پرسشلللی

چنللد مللیترسللی ز هللر خللان و جنللاب ای رنجبللر

جمله آنان را کله چلون زاللو مکنلدت ،خلون بریلز

وندران خون دست و پایی کلن خضلاب ای رنجبلر

(اعتصامی)162 :1131 ،
در «اشک یتیم» پادشاهی از راهی میگذرد ،مردمی که از حقیقت بیاطّالعند و در بیخبری به سر میبرند،
اظهار شادمانی میکنند .از میان انبوه جمعیّت ،کودکی یتیم به فریاد میآید و با طرح پرسشی دیگران را به فکر وا
میدارد ،پیرزنی در پاسخ سؤال وی میگوید که این گوهر تابناک بر تاج پادشاه از اشک دیدۀ من و خون دل
شماست .در این شعر شاعری را میبینیم که با تمام توان به جنگ نابخردان زورگو آمده و در دورانی که «زمستان
است و هوا بس ناجوانمردانه سرد (اخوان ثالث )22 :1131 ،با گرمی کالمش امید به زیستن را در مردم زنده میکند
و با بیباکی وصفناشدنی پیامش را به مخاطبانش میرساند:
فریللاد شللوق بللر سللر هللر کللوی و بللام خاسللت
روزی گذشللللللت پادشللللللهی از گللللللذرگهی
پرسللللید زان میانلللله یکللللی کللللودک یتللللیم

کللاین تابنللاک چیسللت کلله بللر تللاج پادشاسللت

نزدیلللک رفلللت پیرزنلللی گوژپشلللت و گفلللت

ایلللن اشلللک دیلللدۀ ملللن و خلللون دل شماسلللت

(اعتصامی)123 :1131 ،
در مناظرهای که میان دو قطرۀ خون رخ میدهد ،پروین از این فرصت استفاده نموده ،عقیدۀ خویش را دربارۀ
لزوم اتّحاد و اتّفاق ستمدیدگان و رنج کشیدگان بیان میکند.
اگللر کلله دسللت مجللازات ،همللی زدش تبللری
درخللت جللور و سللتم ،هللیچ بللرگ و بللار نداشللت
(همان)133 :
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در شعر «صاعقۀ ما ستم اغنیاست» وضع فالکت بار فقرا را که محصول ظلم و بی عدالتی اغنیاست ،از زبان
برزگر و فرزندش بخوبی بازگو میکند .پدر به فرزند پند میدهد و از او میخواهد که پیشۀ او را بیاموزد و با رنج
کشیدن زندگی خود را سپری سازد ،امّا فرزند حرف پدر را نمیپذیرد و با سخنانی کوبنده ،انسانهای غنی و ثروتمند
را که از جانب حکام ستمگر حمایت میشوند ،مورد حمله قرار میدهد؛ عقبماندگی خود و دیگران را نتیجۀ زیاده-
خواهی ثرتمندان میداند و از قحطی عدالت مینالد:
کای ،پسر ،ایلن پیشله پلس از ملن تراسلت
برزگللللری پنللللد بلللله فرزنللللد داد
ملدّت مللا جمللله بلله محنللت گذشللت

نوبللت خللون خللوردن و رنللج شماسللت

تجربلله مللی بایللدت اوّل ،نلله کللار

صللللاعقه در موسللللم خللللرمن بالسللللت

گفللت چنللین ،کللای پللدر نیللک رای

صلللللاعقۀ ملللللا سلللللتم اغنیاسلللللت

عللدل چلله افتللاد کلله منسللوخ شللد

رحملللت و انصلللاف چلللرا کیمیاسلللت

(همان)232 :
در قطعۀ «شکایت پیرزن» شاه ستمگری را با پیرزنی که تمام هستی خود را از کف داده روبرو میسازد .پیرزن که
چیزی برای از دست دادن ندارد ،بی پروا زبان میگشاید و تمام کارهای نابجای قباد را برمیشمارد و به او تیره
روزیاش را هشدار میدهد:
کللز آتللش فسللاد تللو ،جللز دود آه نیسللت
روز شللکار ،پیرزنللی بللا قبللاد گفللت
روزی بیللا بلله کلبللۀ مللا از ره شللکار

تحقیلق حللال گوشله نشللینان گنلاه نیسللت

هنگام چاشت ،سفرۀ بی نلان ملا ببلین

تا بنگلری کله نلام و نشلان از رفلاه نیسلت

...جمعللی سللیاهروز سللیهکاری توانللد

باور مکلن کله بهلر تلو روز سلیاه نیسلت
(همان)231 :

سرانجام سخن نهایی وی مانند پتکی بر فرق پادشلاه فرود میآید و او را از کیفلر فلک بیم میدهد:
بیلللرون ز دفتلللر کهلللن سلللال و ملللاه نیسلللت
تقللویم عمللر ماسللت جهللان ،هللر چلله مللی کنللیم
سختی کشلی ز دهلر ،چلو سلختی دهلی بله خللق

در کیفللر فلللک ،غلللط و اشللتباه نیسللت(همانجللا)

در قطعۀ «دزد و قاضی» از زبان دزد ،تبهکاریهای کسانی را که در حقیقت باید حافظ عدالت باشند ولی در عمل
چنین نیستند ،بر میشمارد .دستگاه قضاوت را که باید پناهگاه محرومان باشد ولی جایگاه دفاع از ظالمان گردیده ،به
باد انتقاد میگیرد و از فقدان عدالت گلهمند است .میگوید اگر من در شب تاریک اقدام به دزدیدن یک گلیم میکنم،
شما در روز روشن خانه را از دست یتیم میگیرید و این ظلمی فاحش است:
خللق بسللیاری روان از پللیش و پللس...
بلللرد دزدی را سلللوی قاضلللی عسلللس
...دزدی پنهللللان و پیللللدا ،کللللار تسللللت

مللال دزدی ،جمللله در انبللار تسللت

تلللو قللللم بلللر حکلللم داور ملللی بلللری

مللن ز دیللوار و تللو از در مللی بللری

دسلللت ملللن بسلللتی بلللرای یلللک گللللیم

خللود گرفتللی خانلله از دسللت یتللیم

دزد اگلللر شلللب ،گلللرم یغملللا کردنسلللت

دزدی حکّلللام ،روز روشلللن اسلللت

(اعتصامی)222 :1131 ،
گاهی پروین نظر خود را از زبان گرگ و شبان بیان میکند .معتقد است چنانچه پادشاهی خود ستم روا ندارد
ولی غفلتش باعث شود دیگران ستم کنند ،گناه این عمل بر عهدۀ آن پادشاه است و نمیتواند از زیر بار این گناه
شانه خالی کند:
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شنیدسللللتم یکللللی چوپللللان نللللادان

بخفتلللی وقلللت گشلللت گوسلللفندان

در آن همسلللایگی ،گرگلللی سلللیهکار

شللدی همللواره ز آن خفللتن ،خبللردار

گراملللی وقلللت را ،فرصلللت شلللمردی

گهلللی از گلللله کشلللتی ،گلللاه بلللردی

دراز آن خلللواب و عملللر گلللله کوتلللاه

ز خللون هللر روز رنگللین آن چراگللاه

بلله غفلللت رفللت زینسللان روزگللاری

نشللللد در کللللار تللللدبیر و شللللماری

(همان)112 :
زمانی از زبان بزرگمهر ،انوشیروان را پند میدهد و کارهایی را که شاه باید انجام دهد تا مردم در آسایش و
امنیت باشند ،گوشزد میکند .لزوم کنترل مداوم و دائمی اعملال کارگزاران را متذکّلر میگردد و سرانجام او را از آه
مظلومان میترساند:
زشلللاه ،خلللواهش امنیلللت و رفلللاه کننلللد
بزرگمهر ،به نوشلیروان نوشلت کله خللق
اگللر بلله دفتللر حکللام ننگللری یللک روز

هللللزار دفتللللر انصللللاف را سللللیاه کننللللد

بتللرس ز آه سللتمدیدگان کلله در دل شللب

نشسته اند که نفرین به پادشاه کنند(همان)123 :

در شعر «طفلل یتیلم» از ظلم زمانه شکایت میشود و از نبود عدالت اجتماعی سخن به میان میآید.
که مرا پای خانه رفلتن نیسلت( ..........هملان)222 :
کووووودکی کللللوزه ای شکسللللت و گریسللللت
هر بیت از شعر «مست و هشیار» ما را به درک وضعیت نابسامان جامعۀ آن روز ایران هدایت میکند .در بیتی از
این قطعه به والی یعنی کسی که باید حافلظ ملال و ناملوس مسلملان باشلد ،بر میخوریم« .مست» رندانه میگوید:
«والی از کجا در خانۀ خمّار نیست» .در بیتی دیگر ناهنجاری رایج در جامعه یعنی رشوهخواری را مطرح میسازد که
گناهکاران را از چنگ عدالت و حدود شرعی نجات میدهد .در آخرین بیت این قطعه ،پروین حرف نهایی و آخر
خود را از زبان مست زده است که میگوید :هیچ کسی در این اجتماع هشیار نیست ،هر کس مست چیزی است؛
یکی مست جاه و مقام ،دیگری مست زر و مال ،آن یک مست شهوت و این یک مست باده ناب و جامعهای که
چنین باشد ،توقّع استقرار عدالت در آن خیالی محال بیش نخواهد بود:
گفللت :والللی از کجللا در خانللۀ خمّللار نیسللت
گفت :نزدیلک اسلت واللی را سلرای ،آنجلا شلویم
گفللت :تللا داروغلله را گللوییم ،در مسللجد بخللواب

گفللت :مسللجد خوابگللاه مللردم بللد کللار نیسللت

گفللت :بایللد حللد زنللد هشللیار مللردم ،مسللت را

گفللت هشللیاری بیللار ،اینجللا کسللی هشللیار نیسللت

(همان)134 :
در مثنوی «ناآزموده» قاضی بغداد سخت بیمار است و از آنجا که مدّتی عدالتخانۀ وی تعطیل شده ،ضمن پند
دادن به فرزند از وی میخواهد بر مسند او تکیه زند .سخنانی که قاضلی به فرزنلد میگوید ،برگرفته از نحوۀ تفکر
اوست که این اندیشه در جامعهای ناسالم شکل گرفته است .پس باید درین جامعه ،حق را به ثروتمندان داد و حرف
ستمگران را پذیرفت.
از عدالتخانلللللله بیللللللرون بللللللرد رخللللللت
قاضلللللی بغلللللداد ،شلللللد بیملللللار سلللللخت
...خلللوش گذشلللت از صلللید خللللق ،ایّلللام ملللن

حللق بللر آن کللس ده کلله مللی دانللی غنللی اسللت

گلللر سلللراپا حلللق بلللود مفللللس ،دنلللی سلللت

حللللرف ظللللالم ،هرچلللله گویللللد مللللی پللللذیر

هر چه از مظلوم می خواهی بگیر(همان)122 :
در شعر «اندوه فقر» پیرزنی که کسی را نمییابد تا درد دلش را به او بگوید ،با دوک خود به نجوا مینشیند ،و
زندگی سراسر محنت و درد خود را بازگو میکند؛ شعر با این پیام به پایان میرسد که هرگز قدرتمندان به فکر درد
بیچارگان نیستند؛ خود آنان باید حرکتی کنند و حق خود را به دست آورند:
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بلللا دوک خلللویش ،پیرزنلللی گفلللت وقلللت کلللار

کلللاوخ ز پنبللله ریشلللتنم ملللوی شلللد سلللفید

از رنللللج پللللاره دوخللللتن و زحمللللت رفللللو

خونابللللللۀ دلللللللم ز سرانگشللللللتها چکیللللللد

مللن بلللس گرسلللنه خفلللتم و شلللبها مشلللام ملللن

بللللوی طعللللام خانللللۀ همسللللایگان شللللنید

پللروین ،تللوانگران غللم مسللکین نمللی خورنللد

بیهللوده اش مکللوب کلله سردسللت ایللن حدیللد

(همان)161 :
این نگرش در «فریاد حسرت» به گونهای دیگر بروز مییابد .میگوید ظالم ،کشتن مظلوم را نوعی سرگرمی به
شمار میآورد .خانۀ بیداد و جور همیشه آباد است و عرصۀ زندگی بر ضعیفان تنگ:
نشلللانه کلللردن مظللللوم ،کلللار آسلللانی اسلللت
اسلللیر کلللردن و کشلللتن ،تفللرّج و بلللازی اسلللت
زمانللله عرصللله بلللرای ضلللعیف تنلللگ گرفلللت

هملللاره بهلللر توانلللا ،فلللراخ میلللدانی اسلللت

همیشللله خانلللۀ بیلللداد و جلللور آبلللاد اسلللت

بسللاط ماسللت کلله ویللران زِ بللاد و بللارانی اسللت
(همان)111 :

 .4-1-9بیعدالتی اجتماعی
جنبۀ دیگر اشعار اجتماعی پروین بیان دردهای اجتماعی است که در قصاید و مناظرات پروین آمده است؛ ولی
بدین طریق فاصلۀ طبقاتی را گاهی گوشزد میکند و گاهی مردم را به همدردی و درک نیازمندان و یاری بدانها فرا
میخواند .شعر «قلب مجروح» و «طفل یتیم» از جمله اشعاری است که در آنها اشاراتی به آالم اجتماعی شده است:
کللز کودکللان کللوی بلله مللن کللس نظللر نداشللت
دی کلللودکی بللله داملللن ملللادر گریسلللت زار
طفللللی ملللرا ز پهللللوی خلللود بیگنلللاه رانلللد

آن تیلللر طعنللله ،زخلللم کلللم از نیشلللتر نداشلللت

هرگلللز درون مطلللبخ مللللا هیزملللی نسللللوخت

ویللن شللمع ،روشللنایی از ایللن بیشللتر نداشللت

خندیللد و گفللت :آنکلله بلله فقللر تللو طعنلله زد

از دانلللههلللای گلللوهر اشلللکت خبلللر نداشلللت

(همان)123 :
در نهایت تالش پروین مثل بسیاری از موارد دیگر این است که معظالت و دردهای اجتماعی را به هر دلیل به
نوعی به قضا و قدر نسبت داده و آن را خواست خداوند تلقّی نماید تا شاید بدین طریق مرهمی بر آن دردها گذارده
باشد.وی در این خصوص چنین میگوید:
هر کسی درد یار خویش کسی سلت(...همان)122 :
کللللارگر هللللر کلللله هسلل لت محتللللرم اسللللت
بلله لشللکر خللرد و رأی و عللدل و علللم گللرای

سپاه اهلرمن اندیشله زیلن سلپاه کننلد(همان)223 :

در تللللو تنهللللا عشللللق و مهللللر مادریسللللت

شللیوۀ مللا عللدل و بنللده پروریسللت(همان)112 :

پروین معتقد به سکوت و بیاعتراضی در برابر این بیعدالتی تقدیر است .آیا برای ساختن آینده و سرنوشتی بهتر
نباید تالش کرد آیا به صرف زورمند بودن ،هر فرماندهی حکم صادر کرد (درست یا خطا) ،باید سرِ تسلیم در
مقابلش فرود آورد
سپید و زرد و مشکین و کبود و ارغوانی را(همان)133 :
بهللل ص لبّاا گیتللی را کلله در یللک خـللم زنللد آخللر
بلللله خلللللق داد سللللرافرازی و مللللرا خللللواری

که درخورِ تو ازین بِه که میسلتانی نیسلت(همان)221 :

صاعقۀ ما ستم اغنیاست توصیفگر همۀ نابرابریهای اجتماعی است .درست است که پروین در اشعارش ،از
حوادث مشخّص و مرجعدار اسم نمیبرد و در این افشاگری ،به دلیل اختناق بسیار خشنِ حاکم ،جانب احتیاط را
رعایت میکند؛ امّا با این وجود ،در همان بیمرجعی ،پرده از چهرۀ ناشایستگان زمان برمیکشد .شعر مورد نظر،
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نفرت او را نسبت به زورمداران و محبّت و عشق او را نسبت به مردم شریف و زحمتکش نشان میدهد (وزیری-
نسب:)16 :1134 ،
گللللر حللللق آنهاسللللت حللللق مللللا کجاسللللت
دولللللللت و آسللللللایش و اقبللللللال و جللللللاه،
زیللللن هملللله گللللنج و زر و مُلللللک جهللللان،

آنچللله کللله ملللا راسلللت ،هملللین بوریاسلللت

عللللدل ،چلللله افتللللاد کلللله منسللللوخ شللللد

رحملللللت و انصلللللاف چلللللرا کیمیاسلللللت
(اعتصامی)121 :1131 ،

 .5-1-9حقوق زنان
در ایران در این دورۀ مورد نظر ،مسألۀ زنان از بعد فرهنگی گذشته خارج گشته و به مسألۀ سیاسی تبدیل شده بود؛ و
دلیل اصلی آن تأثیر پذیری از تحوّالت جهان بود .امّا پروین «اگر چه در جریانات اجتماعی مربوط به زنان در جنبش
آزادی و حقوق زنان عمالً مداخله نکرد ،با همۀ اینها هنگامی که زمینه برای دخالت فعّال زنان در امور اجتماعی
مساعد شد» (آرین پور )241 /2 :1134 ،اشعاری سرود .محتوای همین اشعار نشان میدهد که پروین از اوضاع عصر
خویش مطّلع بوده و از مسائل زنان غافل نبوده است .ازین رو پیوسته زنان را به کار و تالش و تحصیل هنر و دانش
تشویق میکند و یکی از دالیل عقب ماندگی زنان را بیدانشی میداند:
مللرد یللا زن برتللری در رتبللت از دانسللتن اسللت...
پسللتی نسللوان ایللران ،جمللله از بللیدانشللی اسللت
بِلله کلله هللر دختللر بدانللد قللدر علللم آمللوختن

تا نگوید کس ،پسلر هُشلیار و دختلر کلودن اسلت

زن ز تحصللیل هنللر شللد شللهره در هللر کشللوری

بر نکرد از ملا کسلی زیلن خلواب بیلدردی سلری

(اعتصامی)261 -226 :1131 ،
در دورههای پیش از دورۀ مورد بحث ،زنان معموالً در مقایسه با مردان از حقوق انسانی خود محروم بودهاند و
تداوم این وضعیت به مدّت بسیار طوالنی باعث شده بود که در جامعه توهّم برتری مردان بر زنان ایجاد شود .امّا
پروین بر تساوی حقوق انسانی زن و مرد ،به عنوان شرط اساسی آزادی زنان ،تأکید میکند و چنین میگوید:
بللللرای مللللرد کمللللال و بللللرای زن نقصللللان
بللله هلللیچ مبحلللث و دیباچلللهای قضلللا ننوشلللت
وظیفلللۀ زن و ملللرد ای حکلللیم دانلللی چیسلللت

یکللی اسللت کشللتی و آن دیگللری اسللت کشللتیبان

(همان)142 :
پروین همچون جامعهشناسی ژرفاندیش ،تمامی زوایای مسأله را مدّ نظر قرار داده و تنها به مسألۀ حجاب و
برابری حقوق زن و مرد نپرداخته بلکه متذکّر میشود که نقش مادری زنان ،بسیار درخورِ توجّه است و نباید از آن
غافل بود:
فرخندهتر ندیلدم از ایلن هلیچ دفتری(هملان)121 :
شللیرین نشللد چللو زحمللت مللادر ،وظیفللهای
از نظر پروین ،دانایی مادر مهمترین شرط برای اجرای صحیح نقش مادری است:
طفل دانشور ،کجا پرورده نادان مادری(همان)261 :
داملللن ملللادر نخسلللت آموزگلللار کلللودک اسلللت
 .6-1-9ظلم و ستم
اجتماعی که انسان در آن زندگی میکند تأثیری مستقیم بر افکار ،اندیشه و رفتار او خواهد داشت و هنرمند با
چشمانی بازتر از افراد عادی ،به مسائل حول و حوش خود دقّت کرده ،ارتباطی تنگاتنگ با یک یک آن مسائل برقرار
میکند؛ شاعران نیز از این تأثیر برکنار نمانده ،با طبعی لطیف ،روحی حسّاس و بصیرتی مشرف بر مسائل جامعه،
مشکالت آن را در لفافۀ طنز و انتقاد و در قالب انواع شعر به تصویر میکشند و از بیعدالتی ،فقر ،اختالف طبقاتی،
دزدی ،رشوهخواری و ...سخن میگویند.

 / 664همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر فارسی آذر 1936

پروین در بیان این مسائل ،سهم عمدهای بر عهده گرفته و با اشارات و تلمیحات در قالب مناظرههای زیبا ،نکات
مهمّی را به شعر درآورده است .مهمترین مسألۀ اجتماعی در دیوان او «فقر» و اختالف طبقاتی جامعه است .در
مناظره میان دو قطره خون ،نهایت اختالف و فاصلۀ طبقات اجتماعی را نشان میدهد .علّت سرخی خون فرمانروای
تاجور و خارکن را چنین بیان کرده است:
من از نکوهش خاری و سوزش جگری(همان)262 :
تلللو از فلللروا ملللی نلللاب سلللرخ رنلللگ شلللدی
در قطعۀ «بی پدر» فقر اجتماعی و بیدارویی و نبودن طبیب را چنین سروده است:
صورت و سینه بله نلاخن ملیخسلت...
بللللر سللللر خللللاک پللللدر دخترکللللی
گریللللهام بهللللر پللللدر نیسللللت کلللله او

مُلللرد و از رنلللج تهیدسلللتی رسلللت

زان کلللنم گریللله کللله انلللدر یَل لمِ بخلللت

دام بللر هللر طللرف انللداخت گسسللت

پللللللدرم مللللللرد ز بللللللی دارویللللللی

و نللدرین کللوی سلله داروگللر هسللت

دل مسللللکینم ازیللللن غللللم بگللللداخت

کللله طبیبلللیش بللله بلللالین ننشسلللت

(همان)122 -122 :
و مثالهای دیگر در این مورد ،اشعاری است به نامهای «شکایت پیرزن»« ،اندوه فقر» و «تهیدست»« ،طفل یتیم»،
«خاطر خشنود»« ،قلب مجروح» و «نغمۀ خوشهچین» که شاعر این اشعار را در قالب حکایتهای غمگین در بیان
واقعیات و تجربیات قابل لمس هر انسان دلسوز درآورده است.
«در شعرهای پروین تقریباً همه جا زور و اجحاف و ستمگری ،از سوی هر کس باشد ،کوبیده میشود ،خواه این
کس سلطان باشد ،خواه اغنیا ،خواه قاضی ،...خواه روحانی ....این مهاجمه با ستم از خصلت اجتماعی ...او مایه
میگیرد» (بابایی.)43 :1162 ،
نخوانللده بللود مگللر درس باغبللانی را
شکستم و نشلد آگلاه باغبلان قضلا
گفللت چنللین کللای پللدر نیللک رای

(اعتصامی)132 :1131 ،
صاعقۀ ما ستم اغنیاست(همان)121 :

«مد لونگ از این سخنان نظرگاه اجتماعی پروین را استنباط میکند که بین طبقۀ بهرهجوی و کامیاب با طبقۀ
محروم هماهنگی و همگامی صورتپذیر نیست» (جاللیپندری« .)22 :1131 ،شاید اگر پروین ،همچون فرّخی یزدی
یا میرزادۀ عشقی ،بی پرده و با دادن آدرسهای مشخّص ،به دستگاه فاسد حکومت رضاشاهی حمله میکرد ،به همان
سرنوشتی گرفتار میآمد که آنها آمدند ،لیکن پروین چنین نکرد .شعر او میتواند به گونههای مختلف ،تعبیر یا
دریافت شود .امّا باید گفت که این گونههای مختلف آنچنان باز نیست که بتواند قاطعانه ،حکومتیان را متقاعد کند
که شعر مورد اشاره ،علیه آنان گفته شده است» (وزیرینسب.)22 :1134 ،
پنجلللللللۀ آللللللللودۀ ایشلللللللان گواسلللللللت
الشللللله خلللللورانانلللللد و بللللله آللللللودگی
خلللللون بسلللللی پیرزنلللللان خلللللورده اسلللللت

آنکلللله بلللله چشللللم مللللن و تللللو پارساسللللت

از حقلللوق پایملللال خویشلللتن کلللن پرسشلللی

(اعتصامی)122 :1131 ،
چند میترسی زِ هَر خان و جناب ای رنجبر...

هللر چلله بنویسللند حکّللام انللدرین محضللر رواسللت

کس نخواهد خواسلتن ز ایشلان حسلاب ای رنجبلر

گفللت :مسللتی ،زان سللبب افتللان و خیللزان مللیروی

(همان)161 :
گفللت :جللرم راه رفللتن نیسللت ،ره همللوار نیسللت
(همان)212 :
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ناهموار بودن راه شاید کنایه از ظلم و بیداد باشد .ثروتمندان و زورمندان اجتماع تأکید دارند که مردم را در بی-
خبری نگه دارند تا به اهداف خود نائل شوند؛ چون اگر مردم بدانند حقّشان پایمال میشود برای ستاندن آن قیام
خواهند کرد .پس ،از دیرباز به این عقیده که هر کس سرنوشت محتومی دارد که خدا برایش رقم زده دامن زدند تا
کسی خیال سرپیچی از آنها را به ذهن خود راه ندهد:
گلللللللر ز املللللللروز بگلللللللذرد فرداسلللللللت
هرگللز ایمللن مشللو کلله حملللۀ چللرخ
هر چه ملن گلردن نهلادم ،چلرخ زد

(همان)122 :
خللللون مللللن ایّللللام را بللللر گللللردن اسللللت

ملن بله صلد خونابلله یلک نلان یللافتم

(همان)122 :
نان نخوردن بهتر از خلون خلوردن اسلت...

بللر سللتمکاران سللتم کللمتللر کنللد

ایلللن سلللزای بردبلللاری کلللردن اسلللت
(همانجا)

دور جهان خونی خونخوارهاسلت

محکمللللۀ نیللللک و بللللدِ کارهاسللللت
(همان)123 :

 .7-1-9فقر و تنگدستی
یکی دیگر از دغدغههای پرویلن فقر و تنگدستی است که این تأثیلر بسزائی در افکار و اندیشههای شعرا داشته
است و تأثیر مسائل اقتصادی بر شعر او به خوبی نمایان است .به عنوان مثال:
ا من آنجلا بخلت بلد هلم مسلکن اسلت
مللن بلله هللر جللایی کلله مسللکن مللیکللنم
چه شلب و روزی ملرا چلون روز و شلب

صللحبت مللن بللا نللخ و بللا سللوزن اسللت

نلللله دم و دودی نلللله سللللود و مایللللهای

خانلللۀ درویلللش از دزد ایملللن اسلللت

دل ز خللون یللاقوت احمللر سللاختهسللت

مللن نمللیدانسللتم ایللنجللا معللدن اسللت

جاملللههلللا کلللردم رفلللو امّلللا بللله تلللن

دارم کلللله چللللون پرویللللزن اسللللت

آنچللله روزی در تلللنم دل داشلللت نلللام

بللس کلله سللختی دیللد امللروز آهللن اسللت

(همان)122 :
رفوگر پس از سالها امشب درد دل میکند« :هرچه امشب دوختم بشکافتم /این نخستین مبحث نادیدن است»
که خبر از ناتوانی و پیریاش میدهد و حاال که با کدّ یمین و عرق جبین نمیتواند امرار معاش کند ،از فقر و ترس
از آینده شکایت مینماید:
ایلللن چنلللین ارزش بللله هلللیچ ارزیلللدن اسلللت
ارزش مللللللن پللللللارهدوزی بللللللود و بللللللس
ایللللن هملللله جللللان کنللللدن و سللللوزن زدن

گلللور خلللود بلللا نلللوک سلللوزن کنلللدن اسلللت

شللللب شللللد و مللللرد رفللللوگر ناللللله کللللرد

کللای خللوش آن چشللمی کلله گللرمِ خفللتن اسللت

ملللن بللله صلللد خونابللله یلللک نلللان یلللافتم

نلللان نخلللوردن بهتلللر از خلللون خلللوردن اسلللت

نیسلللللت جلللللز ملللللوی سلللللپیدم حاصللللللی

کِشتم ادبار است و فقرم خلرمن اسلت(همان)121 :

 .2-9افکار سیاسی در شعر پروین
در اشعار پروین توجّه خاصّی به مسائل سیاسی جامعه شده است .با اینکه اشعار او تاریخ مصرف ندارد ،امّا از آن-
جا که بر هر نظام خودکامهای ارکان و شرایط تقریباً یکسانی حکمفرماست ،شعر او نیز با اشارات صریح و
غیرصریحی دورۀ ستمشاهی را در بر میگیرد .در بخشهایی از شعر پروین به سلطه یافتن بیگانگان بر ایران ،استبداد
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داخلی و بیبندوباری و فساد حاکم بر طبقۀ حاکمه اشاره شده است .در بخشهای دیگری به عکسالعمل مثبت و
منفی تودۀ مردم که عدّهای با ظلمپذیری و صلحجویی خود به زورمندان اجازۀ جوالن میدهند و برخی با مقاومت و
افشاگری و اعتراض ،راه پیشروی را بر ستم آنان میبندند ،میتوان پی برد
 .1-2-9استعمار
زندگی پروین در زمانی است که استعمار سایۀ شوم خود را بر روح ملّت ایران انداخته بود .ایران در دوران پروین
به صورت کشوری مستعمره درآمده بود و این موضوع را کامالً در شعر او میتوان یافت:
کانللدر اندیشللۀ تیلل آخللتن اسللت
اهللرمن را بلله هللوس دسللت مبللوس
(اعتصامی)124 :1131 ،
خدمتگزاری و دستبوسی انگلیس و آمریکا و نظام شاهنشاهی پاداشی بهتر از مرگ برایت نخواهد داشت .تو برای
رسیدن به آرزوهایت به بندگی تنمیدهی ،امّا اجنبی تورا فدای آمال خود خواهدکرد:
بُللردن ایللنجللا هملله را بللاختن اسللت(همانجللا)
ای کلللله بللللا چللللرخ همللللیبللللازی نللللرد
سرسپردگی به شیطان و اهریمن که همواره در صدد فریب انسان است ،در حکمِ زیان و نابودی است و
گمشدگانِ در این راه ،دست بوسان هوس بازند:
دیلللو را دیلللدن و نشلللناختن اسلللت(همانجلللا)
عجلللللب از گمشلللللدگان نیسلللللت عجیلللللب
 .2-2-9خودکامگی
استبداد و خودکامگی یکی دیگر از مسائل و موضوعات سیاسی دوران پروین است که وی این بُعد را به خوبی در
شعر خود تبیین نموده ،به عنوان مثال او در خصوص خودکامگی و دیکتاتوری رژیم حاکم چنین میگوید:
این گرگ سالهاست که با گلّه آشناسلت (هملان)121 :
مللا را بلله رخللت و چللوب شللبانی فریفتللهسللت
چملللن چگونللله رهلللد ز آفلللت دی و بهملللن

صبا چه چلاره کنلد بلاد مهرگلانی را (هملان)122 :

تیرگی و ظلم و استبداد باال گرفته و طبقۀ زحمتکش جامعه مینالند و بر حال کسانی که مرفّهاند و در آسایش
زندگی میکنند ،غبطه میخورند.
 .9-2-9فساد زمامداران
فساد زمامداران ،دیگر موضوع زمانۀ پروین است که او را سخت آزردهخاطر نموده است .وی در اشعار خود این
موضوع را چنین بیان میکند:
جز سفله و بخیل در این بارگاه نیست (هملان)212 :
صللد جللور دیللدم از سللگ و دربللان بلله درگهللت
اگلللر کللله بدمنشلللی را کشلللند بلللر سلللر دار

به جای او ننشیند بله زور از او بتلری (هملان)232 :

دزد اگلللر شلللب ،گلللرمِ یغملللا کلللردن اسلللت

دزدیِ حکّللللام روزِ روشللللن اسللللت(همان)111 :

گفللت :بایللد حللد زنللد هشللیار مللردم مسللت را

گفت :هشیاری بیار این جا کسلی هشلیار نیسو....

گفت :نزدیلک اسلت واللی را سلرای آنجلا شلویم

گفت :والی از کجا در خانلۀ خمّلار نیسلت(همان)212 :

فساد جامعه آن قدر باال گرفته که دامن همۀ کارگزاران آن (از قاضیِ خفته گرفته تا والیِ مست و محتسبِ رشوه-
خوار) را فراگرفته است.
 .4-2-9عوامفریبی
در دوران پروین عوامفریبی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات حکومت بوده که پروین به خوبی خروش برمی-
کشد که:
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مللا را بلله رخللت و چللوب شللبانی فریفتللهسللت

این گرگ سالهاست که با گلّه آشناسلت (هملان)121 :

ای بسلللللا رهنملللللا کللللله راهلللللزن اسلللللت

ای بسا رنگ خوش که جانفرساست (هملان)122 :

راسللللللتی آمللللللوز ،بسللللللی جللللللوفروش

هسلللت در ایلللن کلللوی ،کللله گنلللدمنماسلللت

آن کللله سلللحر حلللامی شلللرع اسلللت و دیلللن

اشلللللک یتیملللللانش گللللله شلللللب غذاسلللللت

خلللللون بسلللللی پیرزنلللللان خلللللورده اسلللللت

آنکه به چشلم ملن و تلو پارساسلت (هملان)121 :

گفت :نزدیلک اسلت واللی را سلرای آنجلا شلویم

گفت :والی از کجا در خانۀ خمّلار نیسلت (هملان)212 :

آن پارسلللا کللله ده خلللرد و مللللک رهلللزن اسلللت

آن پادشا که مال رعیت خورد گداست (همان)121 :

.9نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق به شرح ذیل میباشد:
در اندیشۀ پروین ریشۀ برخی از گرفتاریهای اجتماعی ،خودِ مردم هستند .امّا چنین مفاهیمی به صورت سر پوشیده
و در لفافۀ حکایات و تمثیالت و مناظرات بیان میشود .در بحبوحۀ استبداد خشن ،گوهر تابناک فرق پادشاه را با
قطرۀ سرشک یتیمان و خون دل مردم مقایسه میکند .پروین با تغییر زمان اتّفاقات ،در ظاهر ،از گذشته صحبت می-
کند امّا در حقیقت به طرح شکایت از حاکمان زمان خود میپردازد.عدالت همواره از آرزوهای پروین بوده و بی-
عدالتی که شاخصۀ حکومتهای دیکتاتوری است او را سخت آزرده است.پروین اگر چه در جریانات اجتماعی
مربوط به زنان در جنبش آزادی و حقوق زنان عمالً مداخله نکرد ،با همۀ اینها هنگامی که زمینه برای دخالت فعّال
زنان در امور اجتماعی مساعد شد ،اشعاری درین باره سرود که محتوای آنها نشان میدهد که پروین از مسائل زنان
غافل نبوده است .ازین رو پیوسته زنان را به کار و تالش و تحصیل هنر و دانش تشویق میکند و یکی از دالیل
عقبماندگی زنان را بیدانشی میداند.پروین مسائل جامعه ومشکالت آن را در لفافۀ طنز و انتقاد و در قالب انواع
شعر به تصویر میکشند و از بیعدالتی ،فقر ،اختالف طبقاتی ،دزدی ،رشوهخواری و ...سخن میگویند و با اشارات
و تلمیحات در قالب مناظرههای زیبا ،نکات مهمّی را به شعر درآورده است که مهمترینِ این مسائل در دیوان او فقر
و اختالف طبقاتی جامعه است.پروین با نگرشی متأثّر از جامعۀ ایرانیِ پس از مشروطه؛ میکوشد خود را وارد
ساختار جدیدی کند که به رهایی زن ایرانی منجر شود .ازین رو پروین ،مرزنشینِ سنّت و مدرنیته و نقطۀ تالقیِ این
دو جریان اجتماعی است.پروین با تقبیح رذایل و همچنین گاهی با تمجید محامد اخالقی در پی ابراز انتقاد
غیرمستقیم به ساختار فاسد اجتماعی عصر خویش بوده است.
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