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 چکیده
ادب پارسی است که  ۀترین شاعر زن در عرصترین شاعران و شاخصکی از برجستهپروین اعتصامی، ی

خود و با وجود انتقادها و اتهامات بسیار، نام خود  ۀبرانگیز در زمانتوانست با اراده و پشتکاری تحسین
انه، آنچه در ها و قصایدش ماندگار سازد. اگرچه به اقتضای زمتاریخ شعر معاصر ایران با مثنوی را در

و برخالف شاعری مانند فروغ فرخزاد، او شود، انسانّیت است و نه جنسّیت شعر پروین منعکس می
دهد، اما بسیاری از اشعار پروین به نوعی دارای مفاهیم و یجنسّیت زنانگیش را نشان نم

تواند حقیقت شاعری او را به نوعی اثبات هستند که بررسی و شناخت آنها می های زنانهمایهدرون
شاعری پروین را انکار کرده یا آن را کند؛ چراکه بسیاری از منقدان درصدد برآمدند که حقیقت 

اند و اشعار را به اشعار را نه تنها پروین بلکه اصاًل، زن ندانسته ۀای سراینددار سازند؛ عدهخدشه
 اند.الملک، پدر پروین، حیاتی و دهخدا نسبت دادهکرمانی، اعتصامکسانی همچون رونق

ه روح زنانه در شعر این شاعر، وین نشان خواهیم داد کاشعار پر  دقیق و بررسی ۀدر این مقاله با مطالع 
خود را  ۀزند و پروین در حقیقت این توانمندی را داشته که بتواند روح زنانهایش موج میمثنوی ویژه درب

شگردهای شاعرانه در اشعار در شعرش منعکس کند. پروین اعتصامی، مفاهیم زنانه را با ظرافت و 
گی، حات مرتبط با زنان، همچون اصطالحات خّیاطی، آشپزی، بافند کار برده است و اصطالخود ب

ای خاص دارند و در مقایسه گیری عناصر تخّیل این شاعر، جلوهزیورآالت، لباسهای زنانه و... در شکل
 کند.ادب فارسی نمایان می ۀواالی او را در حوز  ۀبا دیگر شاعران، خالقّیت شعری و اندیش

 
 اعتصامی، شعر معاصر ایران، مفاهیم زنانهپروین : کلمات کلیدی
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 مقدمه

ترین شاعران و کی از برجستهبدون شّک در تاریخ درخشان ادبّیات ایران زمین، پروین اعتصامی ی

مچون نامش در آسمان ادب فارسی میدرخشد و ترین شاعر زن در این عرصه است که هشاخص

 بخشد. جانهای تاریک را روشنی می

پروین اعتصامی کانون  ۀان گفت که تاکنون در ادبیات فارسی هیچ شاعری به انداز جرأت بتوشاید به 

رو نگشته است. او با اقبال عمومی روبه ۀجلب توّجه دیگران قرار نگرفته است و هیچ شاعری به انداز 

بار تجدید چاپ شده و بیش از سیصد هزار نسخه از اشعار او در دست است.  02دیوانش بیش از »

-او به چاپ رسیده است و این پذیرش در ادبیات فارسی بی ۀمقاله دربار  022کتاب و  02بیش از 

ها و مقاالت در تأیید او و تعدادی در تکذیب (. بسیاری از این کتاب22: 3131)کراچی، « سابقه است

 طوریکه زندگی پروین باهایی به آنها داده شده است بادعاهای بسیاری بیان شده و پاسخ او هستند.

 ها و تردیدها فرورفته است. باری از پوشیدگی، شکای بسیار کم دارد، در غاینکه با دوران ما فاصله

ها و مجالت روزگار خود از هنگامی که این بانوی بزرگ شعر فارسی نخستین اشعار خود را در روزنامه

ورزی و ساس غرضاخت و آگاهی کامل یا بر اای از افراد، بر اساس عدم شنمنتشر کرد تاکنون عده

ها در صدد برآمدند که ها و نقد و تحلیلها، کتابشتن مقالهتوزی شخصی و خانوادگی با نوکینه

دار کنند. هر کسی از ظن خود ساز انکار را حقیقت شاعری پروین را انکار کرده یا آن را خدشه

و اشعار را به رونق کرمانی،  اشعار را نه تنها پروین بلکه اصاًل، زن ندانستند ۀای سرایندنواخت. عده

محکم و پشتکار ستودنی پروین که  ۀالملک، پدر پروین، حیاتی و دهخدا نسبت دادند. اما اراداعتصام

ها آموخته بود و همچنین الملک پرورش یافته و درساعتصام در دامان مردی دانشمند به نام یوسف

عرای بهار از ایشان که حاضر شد بر دیوان الشیاد ملکحمایت قاطع بزرگان ادب معاصر همچون زنده

ای به یاد ماندنی بنویسد، موجب شد که این شاعر توانا همچون کوه در برابر این اتهامات او دیباچه

 مقاومت کند و پاسخ منتقدین خود را با این دو بیت جاودانی دهد. 

 از غـــبار فــــکر باطــل، پــاا بایــد داشــت دل             

 را، چـه برخـی ز اهـل  فضـلمرد پندارند پـروین 

 تــا بدانــد دیو،کــاین آیینــه جــای گــرد نیســت

       ایــن معمــا گفتــه نیکــوتر کــه پــروین مــرد نیســت

 سعی در اثبات مردیکی از آثاری که در سال
ً
اشعار پروین داشته،  ۀبودن سرایند های اخیر صراحتا

ین کتاب به هر یسنده در االله گرگانی است. نوای به نام فضلاز نویسنده« تهمت شاعری»کتاب 

خود القا کند که دیوان پروین اعتصامی از پروین نیست بلکه از  ۀکند به خوانندطریق ممکن تالش می

 اکبر دهخداست. یاد عالمه علیزنده

 ۀهای بسیاری نوشته شده است اما مقالها و کتابنامهها، پایانمقاله پروین و شعرش، ۀبا آنکه دربار 

نگرد تا قبل از هرچیز، وجود زن شاعری به نام پروین را ای دیگر به پروین و شعرش میریچهحاضر از د
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و پروین را در شعرش نمایان سازد؛ چراکه شعر انعکاسی از دردها  ۀبه اثبات برساند و بعد از آن، اندیش

 تاریخ سرزمینش است. ۀدیدان بیوه، کودکان یتیم و مردم رنجویژه زنهای محرومان برنج

در این مقاله، ابتدا ادعا و اتهامات علیه پروین را بیان کرده، به آنها پاسخ خواهیم داد.  

 اش را نشان دهد، بررسی خواهد شد؛ مفاهیم وسپس اشعاری از پروین که میتواند جنسیت سراینده

 مربمایهدرون
ً
وط به هایی همچون آشپزی، خیاطی، دوزندگی و بافندگی، لوازم آرایشی و... که غالبا

آورده شده است کند اسات زنانه و مادرانه را بیان میزنان است. همچنین اشعاری که عواطف و احس

 شعر پی برد.  ۀتوان به جنسّیت سرایندکه از این طریق می

اه موافقان و مخالفان را بیان صاحبنظران استفاده شده و دیدگ ۀانجام این کار که بیشتر از اندیش

کند. در حقیقت مقام و جایگاه های شعر او کمک بسیاری میونمایهن و در کند، به شناخت پرویمی

مندان به شعر پروین هد و نیز راهگشا و راهنمای عالقدخوبی نشان مییان شاعران دیگر بپروین را در م

شنوند اتهامات و ادعاها را می ۀکه همی از شعر او داشته باشند و کسانیخواهد بود تا بتوانند درا بهتر

دیوان اشعار کسی نیست جز پروین اعتصامی. شاعری که نگاهی  ۀخواهند یافت که سرایندو در

زنان ایران  ۀهای تلخ  و شیرین جامعشته؛ زیرا واقعیتمتفاوت با نگاه شاعران دیگر حتی زنان شاعر دا

 را در کالمش منکعس کرده است.

 مدعیات و اتهامات علیه شاعری پروین اعتصامی

جهان مطبوعات گذاشت که در در تهران پا به « صدای وطن»ای به نام نامههفته 2202بعد از شهریور 

عار پروین از پروین نیست لکن رسید مبنی بر اینکه اشهای آن به طبع میاالتی در شمارهها مقآن سال

لها به (. در آن سا2ص: حدیث ناگفته، حائری) توانست ثابت نماید یا حتی ادعا کند که از کیستنمی

الشعرای بهار بر دیوان پروین آن مقدمه را نوشته بود مورد حمله کسانی قرار خاطر اینکه زنده یاد ملک

شناسی خود را استاد سبکجنابعالی »گرفت که در یک ورقه جداگانه چاپ شده بر او تاختند که 

نمایید... استاد خانم پروین تقریظ می ن را به نامکنید و اشعار بزرگترین شاعر متصّوف ایرامعرفی می

امریکایی عاجز نباشد آیا سزاوار  ۀمحصل ۀشناسی... از تشخیص اشعار... با اشعار یک دوشیز سبک

 (.0-2 ص :حدیث ناگفته، حائری« )است...؟!

نوبهار ضمن  ۀروزنام 88 ۀدر شمار  02/8/2200آن مطلب در تاریخ  ۀالشعرای بهار دربار ملک»

مرقوم داشته است که: نگفته است آن شاعر صوفی که « سنخ فکر دالالن استعمار»عنوان  ای بامقاله

  «ای چند گذاشته است...دیوان پروین از اوست کیست؟ و در چه عصری... وجود داشته بلکه نقطه

 (.0 ص:حدیث ناگفته، حائری)

کتاب  ۀحسین آیتی نویسندعبدال» 2202اما بد نیست بدانیم که در همان دوران یعنی بعد از شهریور 

  ۀاظهارنظری نمود که خالص« الحیل»
ً
آن این است: سه چهارم از دیوان پروین اعتصامی تقریبا

 کلم
ً
رونق از آن برداشته  ۀاستراق سمع از اشعار رونق علیشاه )معروف به رونق کرمانی( است که تماما
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ای به نام معمای پروین طی مقاله )همان(. مسعود جوادیان در «پروین به جایش گذاشته... ۀو کلم

دم صحت این ادعا که دیوان رونق موجود است و هرکسی با مراجعه به آن، از عدر حالی»نوشت: 

کند. در اشعار رونق چنانکه پیداست فضای روحی و ذهنی شاعر با فضای ذهنی اطمینان حاصل می

روین دردهای وف است و دردهای پو روحی پروین تفاوت دارد. دردهای رونق از نوع دردهای اهل تص

 (.222حدیث ناگفته، حائری: ص« )باشداجتماعی و انسانی می

گفتند این اشعار او نیست و زمانی می»مات علیه وی آمده است: اتها ۀپروین نیز دربار  ۀدر یادنام

نام ای به گفتند از دیوان مفقودۀ شاعرهباشد و زمان دیگری میالملک میمتعلق به پدرش اعتصام

 ص:یادنامۀ پروین اعتصامی، دهباشی« )زیسته استقاجار می ۀاست که در ابتدای دور « حیاتی»

(. در پاسخ به این ادعا نیز باید گفت که تعدادی از بزرگان عصر، خود از نزدیک پروین را دیده و 825

 در زمین
ً
ل شد، اشعاری نیز اند و چنانکه نقشاعری او را آزموده ۀبا آن نشست و برخاست داشته و قطعا

که « زن در ایران»وی است مثل آن گفته و از سوی دیگر، بسیاری از اشعار خاّص دوران پهل ۀدربار 

 آن هم مربوط به دورۀ قاجار دانست.« حیاتی»ای به نام توان آن را به شاعرهنمی

است که « گرگانیالله فضل»ای به نام ترین ایراد و اّدعاها از نویسندهچنانکه گفته شد مهم اما

به چاپ رسانده و اصل شاعری پروین اعتصامی را « تهمت شاعری»مدعیات خود را در کتابی به نام 

برای من قابل »کند: ا اینگونه شروع می، ادعاهای خود ر الله گرگانیکرده است. جناب فضل انکار

(. 2ص: شاعری، گرگانیتهمت « )اعتقاد نبود که خانمی بتواند بدین انسجام و استحکام شعر بسراید

ادعاها و اتهامات این نویسنده در کتاب بیشمار است که هرکدام را میتوان با دلیلی متقن رد کرد اما 

 برای نمونه به یکی از این مدعیات اشاره خواهیم کرد.

این شعر باید در محلی مانند غار یا  ۀسرایند»پروین اشاره دارد که: « یاد یاران»نویسنده به مسمط 

ای و جز خصیت افسانهحضرت موسی یا یک ش ۀوزه یا شیئ مانند یک مرده مومیایی شده یا مجسمم

گوید معلوم نیست شاعر آن را در بوده که با توجه با این ادعا می بخش سرودن این مسمطاینها الهام

تهمت تبریز دیده یا در تهران یا در راه تبریز به تهران چون شاعر مسافرت دیگری نداشته است )

کوب مطرح شده خوبی از جانب دکتر زرین(. پاسخ به این ادعا ب23-32 صص :شاعری، گرگانی

 است:

آمیز به یک پیکر مومیایی مصر باستانی است مأخوذ از مسمط یاد یاران که خطابی لطیف و عبرت»

( است که در اصل آن را 2775-2832معروف شاعر انگلیسی به نام هوراشیو اسمیت ) ۀیک قطع

 از ترجمه فرانسوی اعتصام
ً
ق( ترجمه و  2225رمضان  0بهار سال دوم )شماره  ۀالملک در مجلظاهرا

پرسد عجب زیاد میکه از ترجمه شعر ه. اسمیت در مجله بهار واقف نیست با تنشر کرده است اما کسی

با « ) و... دنیا و طی کدام مسافرت مشاهده کرده است ۀکه این پیکر مومیایی را پروین در کدام موز 

 (.237 ص:کوبکاروان حله، زرین
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 ها و مفاهیم زنانه در شعر پروین اعتصامیمایهدرون

یکی از مسائل و موضوعات بسیار مهم در شعر و نثر عصر مشروطه توجه به زنان و حقوق  و جایگاه 

مشروطه است، رود که پروین با توجه به اینکه همزاد  طور گسترده مطرح شد و انتظار میود که بآنان ب

یابیم که تنها سه شعر است که د اما با نگاهی به دیوان او درمیبه این نکته توّجه خاّصی مبذول دار 

های زنانه و صراحت به موضوع زنان پرداخته؛ هر چند که در سایر اشعار چنانکه خواهیم دید مایهب

تنها « انس ۀفرشت»و « انزن در ایر »، «نهال آرزو»مادرانه بسیار است. اشعار  ۀاحساس و عاطف

آن یک زن  ۀیابد که سرایندشعرهایی است که هر خواننده هر چند در سطح ابتدایی باشد، درمی

ت در مناظراتش میاس
ّ
است، « گل»توان فهمید که هر کجا یکی از طرفین جدال ت. هر چند با دق

رنج و »، «زوی مادرآر »تضاد حقوقی زن و مرد را  به تمثیل کشیده  است. اشعار دیگری مانند 

ت که و صدها موضوع دیگر در اشعار اوس« مادر دوراندیش»، «لطف حق»، «طفل یتیم»، «محنت

هایی از اظهار نظر دیگران بیراه نیست اگر به نمونهنقش مادرانه را به تصویر میکشد. پیش از هر چیز 

 گوید: باره میهمایون در این یم؛ تکمیلاشاره کن -یعنی زن در شعر پروین  -در رابطه با این موضوع 

های اجتماعی ایران از پروین، آزادی و پیشرفت واقعی زنان را در رهایی تمامی نهادها و گروه»

-در تحلیل مسائل اجتماعی دیدی تنگدانست و اسارت و بردگی زورمندان جامعه میهای زنجیره

آنجا که باید مقابل پادشاه و اهل زر و های پروین، مدارانه  نداشت. در بسیاری از سروردهنظرانه و زن

راند و در یک پیرزن بر زبان می ۀباکاننی است و یا اینکه حرف آخر را بیز  ۀزور ایستاد، نقش اول به عهد

 (.053: 2278)به نقل از: حائری، « دهد و نه زن را در برابر مردظلم قرار می واقع او زن را در مقابل

 نویسد:دکتر احمدی گیوی نیز می

سر  شعر پروین هم درمان درد درمندان و ناتوانان و ستمکشان و محرومان است و هم پتگ گران بر» 

ای دههای او آهنگ تپش دل مادر داغدیروران و زالوان اجتماع. سرودهزورگویان و خودکامگان و جهلپ

ان سر به نیست پرستی بر سر دار رفته یا در زندگناهی و یا به جرم وطناست که  فرزندش به گناه بی

 (.73 ص:در مدرسه پروین اعتصامی، حکیمی )به نقل از:« شده است

 همچنین دکتر فاطمه کوپا میگوید:

های عشق پروین به تمامی مظاهر حیات، عاطفه و عشق اصیل ترین نمودها و جلوهیکی از برجسته»

ها و کلمات برخوردی او با واژه ۀو مادرانه او به همه چیز و همه کس است، تا آنجا که حتی مواجه

شود که هر کلمه را پس از چندین بار نوازش مادرانه در گونه احساس میو مادرانه است. آنعاطفی 

 (.32)همان: « بستر حریر وار شعر خویش به الالیی سپرده است.

 ، در این باره نوشته است:«شناسی ادبیاتجامعه»اکبر ترابی نیز در کتاب علی

پروین  ۀها به انداز تهذیب اخالق و تلطیف عواطف انسان ۀری در ادب فارسی، در زمینکمتر شاع»

صمیمانه و مادرانه کوشیده است. زن در دیوان پروین، دیگر آن زن مورد نظر شاعران کالسیک هم 
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 ۀبزرگ مردان، گاهوار  ۀمحبت، زاینده و پرورند ۀهستی، پدیدآورند ۀنیست بلکه این زن رکن خان

یمان و دانامردان، نخستین مربی و آموزگار طبیب و پرستار و نگاهبان خانواده و به روزگار جنبان حک

 (023-028 صص:شناسی ادبیات فارسی، ترابیجامعه« )سختی تیمارخوار و پشتیبان مرد است

شناس اهل شوروی شرق« یخالوویچم»اند؛ چنانکه باره سخن رانده ستشرقان نیز در اینحتی م

 نویسد:می

پروین در آثار خود توّجه زیادی به وضع زنان و کودکان ایرانی داشت و قسمتی از آثار خود را به آنها »

دار مهم اجتماع و زنان نه تنها همسر و زن خانه ۀاختصاص داد. پروین خوب فهمید که خانواده، هست

)به « رای زنان بودباشند به همین دلیل مدافع آتشین معرفت و فرهنگ بی نسل آینده نیز میبلکه مرب

 (.277 ص:حدیث ناگفته، حائرینقل از:

 اّما شهربانو صحابی به پروین نگاهی دیگر دارد:

داند که در طول تاریخ بشری جامعه وان زن، همسر و مادر )بالقوه( میاو ]پروین[ در حالی که به عن»

 -عادی و روزمره انسان  مردساالر و ستمگر چگونه او و فکر او را تحت سیطره خود درآورده از زندگی

اول فریاد محرومّیت  ۀو تکالیف و وظایف او نیز  غافل نیست. شعر پروین در جنب -چه مرد و چه زن 

تاریخی زن ایرانی است. به نظر او تنها چیزی که تاریخ به زن داده ردپای سیاهی است که او 

 (.02: 2283)صحابی، « جای گذاشته استناخواسته از خود ب

کند و قات زنانه در شعر پروین اشاره میبه کاربرد اشیاء و متعل« پروین ۀیادنام»طباطبایی اردکانی در 

 کند بر این اساس که:د اما در ادامه سؤالی نیز طرح میدانآن را دلیلی بر زنانه بودن شعر می

ان چون نخ و سوزن، جپروین که او به نحوی به اشیاء بیای بر این باورند که آن قسمت  از اشعار عده»

زنانه  ۀدهد کاماًل جنبزبان آنها پیام خود را انتقال مینخود و لوبیا، سیر و پیاز و غیره جان داده و از 

کند. به این دلیل که همگی از اشیاء و مسائلی هستند که بیشتر زنان با آنها سر و کار شعر او را بیان می

نه خالی کرد که آیا اگر یک زن با ذوق شاعر در مزرعه با دارند اما نباید  از زیر بار این یک پرسش شا

بیل و کلنگ و تراکتور و غیره سر و کار داشته باشد و در اشعارش از این وسایل استفاده کند آیا 

شعرش مردانه است؟ در جواب باید گفت خیر چون باید دانست که چنانکه از این وسایل در شعر 

 باز هم
ً
« تواند در پشت آنها پنهان کنداحساس و عاطفه زنانه خود را نمی خود استفاده نماید قطعا

 (.227-223 صص :طباطبایی اردکانی ،یادمان پروین اعتصامی)

 این اشعار سرود
ً
ویژه یک زن است، ب ۀهنوز هم برای بسیاری از مردم قابل فهم و درا نیست که واقعا

اقناع  این دسته از افراد باید گفت شاید پروین آن قصاید که روح مردانه بر آنها حاکم است. اّما برای 

و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور چون خبر اعدام »زنی باشد مانند مادر حسنک در تاریخ بیهقی 

( که مانند دیگر زنان نباشد 023ص: )تاریخ بیهقی« نکرد چنانکه زنان کنند حسنک بشنید، جزعی

کوب او را زنی مردانه در قلمرو شعر و عرفان دکتر زرینقوی داشته باشد چنانکه  ۀبلکه احساس مردان
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ها ( و امیر اسماعیلی نیز او را زنی که مردانه به مبارزه با زشتی232: 2283کوب، دانسته )زرین

 (.28 ص :پروین از زبان دوست او، اسماعیلیکند )برخاست معرفی می

 ۀتسلط مردان بر کلی»معتقدند که: شناسان اروپایی از سوی دیگر نباید از یاد ببریم که زبان

های مردانه به زبان، زنان را در زندانی از حقیقتها چون فرهنگ، تاریخ، سیاست، مذهب و بینیجهان

دام انداخته است. مشکل زنان در بیان وجودی خود مشکل فنی زبان آنهاست چراکه ساختار 

اختار را چنان تغییر دهند که های موجود مناسب شخصیت وجودی آنها نیست. زنان باید سجمله

گوید: آور انگلیسی میوولف نویسنده نامبیانگر شکل طبیعی افکار و حاالت آنها باشد. البته ویرجینیا 

ترین آنها ساختار جمالت روست که بدیهیهایی روبهوشتن آنچه در ذهن  دارد با دشواریزن برای ن

تر از آن است که به کار زنان ینتر و پرطمطراقاند و خیلی سنگمردان ساختهاست. جمالت موجود را 

مردان  ۀای برساختبیاید. دل اسپندر منتقد معاصر ایتالیایی به همین نتیجه رسید که زبان مقوله

توانند عقاید و احساسات خود را با زبانی که متناسب با نیازهای مردانه ساخته شده است و زنان نمی

 (.08: 2283 )صحابی،« یافرینندبیان کنند پس باید زبانی خاص خود ب

های زنانه مایهری کوتاه. طباطبایی اردکانی درونای خاص و با عماما سخن ما با شاعری است در دوره

 در شعر پروین را به سه دسته تقسیم کرده است:

 خود را منعکس ۀهای زنانه در اشعار پروین و اینکه او در کدامیک از اشعارش روح زنانمایه ۀدربار »

 توان این موضوع را بررسی کرد. کرده است باید گفت از سه دید می

مادر »گوید مانند شعر آنها همچون مادری دلسوزی سخن می دسته از اشعاری که پروین درالف: یک

 که مهر مادری را بیان کرده است.« کمان قضا»و « دوراندیش

کند، در قبال همسرش گوشزد می یک زن رادوم اشعاری که پروین در آنها رفتار شایسته  ۀب: دست

 «..انس ۀفرشت»مانند 

سوم اشعاری که پروین خواهان عدالت و تساوی میان حقوق زنان و مردان است و یا به  ۀج: دست

)طباطبایی اردکانی، « باشد مثاًل زن در ایرانستار استقالل شخصیت برای زنان میعبارتی خوا

2273 :225.) 

تری خواهیم پرداخت؛ اشعاری از پروین که پروین از دیدگاه گسترده ۀزنان اما ما در این مقاله به ابیات

های زنانه از  قبیل آشپزی مانند مطبخ، طباخ، تنور، دیگ، عدس، پختن، شوربا و... خیاطی، واژه

دوزندگی، بافندگی مانند دوا وصله، بافتن، دوختن، تابیدن، نخ، سوزن و...؛ زیورآالت مانند عقد، 

های قیمتی و گرانبها مانند اطلس، دیبا، حله، استبرق، حریر، ه، گوشواره، ُدر، لعل، پارچآیینگوهر، 

پرند، پرنیان، و... و لوازم و وسایل آرایشی مانند غازه، گلگونه، سرمه، مشک، عنبر، شانه، کافور، عود 

 زنان و دختران ه ۀعالق ها مورد توّجه واین واژه ۀو ... در آن منعکس شده است. هم
ً
ستند که قطعا

 یابد.گر واژگان در شعر آنها انعکاس میبیش از دی
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ها مورد نظر است هالزم به ذکر است که معنی و مفهوم ابیات مورد نظر نیست، بلکه فقط انتخاب واژ

بیش « آیینه» ۀرا بیش از شصت بار به کار برده یا واژ« گوهر )گهر(» ۀبینیم که پروین واژمثاًل وقتی می

جنس زن »افتیم که اد این مصراع ژاله قائم مقامی میاو قرار گرفته است به ی ۀاز سی بار مورد استفاد

توان پی برد که ( و می305 ص:چشمۀ روشن، یوسفی)نقل از: « را صبر از نان هست و از آیینه نیست

 باید زن باشد.  ۀسرایند
ً
 این اشعار قاعدتا

 مربوط به آشپزی و متعلقات آن  هایهالف. کاربرد واژ

همان امور  زنان در خانواده قرار گرفته، آشپزی یا ۀنیک آشکار است که یکی از وظایفی که بر عهد

ویژه هنگام کار در آشپزخانه شعری سروده تمال که اگر خانمی شاعر باشد، بآشپزخانه است و این اح

د و پروین یکی از این شاعران است که از کنای دم دست و نزدیک خود استفاده میهباشد، از واژه

دهنده این نظریه پخت و پز و لوازم آشپزخانه در شعر خود استفاده کرده است؛ برخی ابیات که نشان

 است عبارتند از:

ـان بنــــدیچــــه همــــی هیمــــه برافــــروزی و   نـــ

 اســت خــام پخــتنمنشــین گرســنه کــاین هــوس 

ـان بـــــری  کاســـــهگهـــــی ز  ـابیچارگــــ  گیپــــ

ـه  ــ ـوش و دم ب ـر و گــ ـیاه ســ ـهمکـــن ســ ــ ـــگو  تاب  دی

ـــــــد  ـازی او مان ــــــ ـــــــوهز ترکت ـار زنبی ــــــ  ناه

ـــن  ـــج زی ـــی رن ـــهب ـــم پیال ـــی ن ـــی م ـــورد کس  خ
 

ــه   ــوریب ــی  تن ــت کس ــده اس ــه ندی  (35) نــانشک

  (70) طعــاماســت ایــن  نپخــتســالها و  جوشــیده

ـــی  ـــفرهگه ـایی  ز س ــ ـــدگان رب ـان درمان ــ  (87) ن

ـان سیاهی سر و گوش از سـیه  (87)دلی اسـت نش

ـازی تـــو گشـــته ز حیله ـاالن ) مطبخـــیســ  (87نــ

ـان بـه کـس تنور بی دود زین   (232دهنـد )نمی ن
 

« یبازی زندگ»ند؛ مانند شعر هستند که کاماًل مربوط به آشپزی البته غیر از ابیات فوق اشعاری

 شود:( که با این بیت آغاز می202)ص

 عدســـــــی وقـــــــت پخـــــــتن از ماشـــــــی
 

ــت ــی اس ــه کس ــن چ ــت ای ــد و گف  روی پیچی
 

 شود: ( که با این بیت آغاز می280)ص « فلسفه»که مناظره عدس و ماش است. یا شعر 

 نخـــــــــــــودی گفـــــــــت لوبیـــــــــایی را 
 

ـــو دراز ـــین ت ـــن چن  کـــز چـــه مـــن گـــردم ای
  

 ( با مطلع زیر: 273)ص« نکوهش بیجا»که مناظره نخود و لوبیا است. و شعر 

 ســـــیر یـــــک روز طعنـــــه زد بـــــه پیـــــاز
 

ــــویی ــــد ب ــــدر ب ــــکین، چق ــــو مس ــــه ت  ک
 

 مگی مربوط به آشپزی و آشپزخانه است که کاری است زنانه.که مناظره سیر و پیاز است. و ه

 مربوط به دوزندگی و بافندگی  هایهب. کاربرد واژ

ها گذاشته، دوزندگی و بافندگی است که هنوز هم که جامعه و خانواده بر دوش خانم از دیگر وظایفی

خورد. شک نیست که شاعر زن، هنگام بیان احساسات و وامع روستایی و عشایری به چشم میدر ج
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کند که پروین نیز در این زمینه مربوط به این هنرهاست استفاده میهایی که عواطف خود از واژه

 گردد.وجه شود حقیقت آن بیشتر آشکار میبسیار موفق عمل کرده است به این ابیات اگر ت

ـــــــــردد ـــــــــمان نگ ـــــــــل ریس  در دوا عم

ــــــــدوز ز پر  ـو و ب ـز پوششــــــــیدرزی شـــــــ ـــــــ  هی

ـه دوخـــــت ـو جامــــ ـرای تــــ ـار بــــ ـا درزی بهــــ  تــــ

ــــــــــد ـارگی مان ـــــــــ ـرزن را پ ـــــــــ ـاف پی  لحـــــــــ

ـه می ـان در دوا نخچـــ ـد و پرنیـــ ـافی پرنـــ  ریســــیبـــ

ـه توانــــد بریــــد و دوخــــت ـه جامـــ ـروین چگونـــ  پـــ

ـه ــــ ـافتندیب ــــ ـواله ب ــــ ـاه و دوا و ج ــــ ـــــی کارگ  ها ب
 

 (23آن پنبــــه کــــه همســــایه شــــرار اســــت ) 

ــاین جامــه جامــه ــان نمیک  (87شــود )ای اســت کــه خلق

ـود ) ـار و پــ ـیختم ای دوســـت تــ ـه را گســ  (32بـــس جامــ

ـوزن ) ـه ســــ ـردن بــــ ـه نتوانســـــت نـــــخ کــــ  (83کــــ

ـانی )چه می ـه ظلم  (57خواهی در این تاریک شب زین تی

ـوزنی ) ـر سـ ــک عمـ ـه ی ـرده بـ ــخ نکـ ـه ن ــس کـ  (55آن ک

ـا بیگنج ـــ ـبان و بیه ـــ ـتن )پاس ـــ ـان داش ـــ  (032نگهب
 

« رفوگر ۀنغم»ند؛ مانند دوزندگی و بافندگیاًل مربوط به غیر از ابیات فوق اشعاری هستند که کام

 ۀکه مناظر « اندوه فقر»(؛ 228سوزن و پیراهن  است )ص  ۀکه مناظر « نشان آزادگی»(؛ 227)ص

« رفوی وقت»( و 272نخ و سوزن است )ص ۀکه مناظر « توانا و ناتوان»(؛ 233پیرزن و دوا است )ص

 (.008که مناظره سوزن و رفوگر است )ص

 مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی های هج. کاربرد واژ

هاست و بسیار بعید است که مردی به این لوازم توجه خانم ۀلوازم آرایشی و بهداشتی بسیار مورد عالق

 خواسته یا ناخواست ۀنشان دهد؛ مگر اینکه فروشند
ً
ه آنها باشد. اگر شاعری از جنس زن باشد، قطعا

شعر پی برد. یکی از  ۀتوان به جنسیت سرایندز این راه میاین لوازم در شعرش خودنمایی میکند و ا

این شاعران که از این نکته غافل نبوده پروین است که به بهترین شیوه از این لوازم استفاده کرده 

 است. 

ـــــــت  ـــــــو نکوس ـــــــازهنیک  گلگونـــــــهو  غ

 هیــــــزم هـــــــزار ســــــال اگـــــــر ســـــــوزد

 رخســــاره کــــرده رنگــــینخــــون  خــــورده و 

 گـــرد همـــهروســـپی از کـــم و بـــیش آنچـــه کنـــد 

ـــــاط  نیـــــار اســـــت روی مـــــنســـــپهر  ۀمش

ـز  ــ ـون بری ـدت خــ ــ ـو مکن ــ ـون زال ــ ـه چ ـان را کــ ــ ـه آن ــ  جمل
 

ـــــــا را )  ـــــــرۀ زیب ـــــــرور چه ـــــــود ض  (08نب

ــــــد  ــــــمیمنده ــــــود ش ــــــراو  ع  (05را ) مط

ــدر حصــار کــان اســت ) ــن لعــل کــه ان  (30ای

ـــرف  ـــهص ـــرو  گلگون ـــورو  زرو  عط ـــردد ) زی  (80گ

 (30بــا مــن مگــوی کــز چــه مــرا نیســت خواســتار )

ــابو نــدر آن خــون  ــایی کــن خض  (32ای رنجبــر ) دســت و پ
 

 مربوط به زیورآالت زنانه  هایهد. کاربرد واژ

توجه به زیورآالت از خصائص زنان است و کمتر زنی است که از داشتن زیورآالت اظهار مسّرت نکند. 

وارید، مرجان، مر هایی چون عقد، لؤلؤ، گوشواره، گوهر، لعل، ُدر، بدون شّک وقتی در شعری به واژه
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توان آن مرد است و براحتی می ۀتوان ادعا کرد که سرایندیاقوت و خلخال، میرسیم به سختی می

ت و این ها و نظایر آن بسیار اسآن زن باشد. در شعر پروین این واژه ۀفهمید که ممکن است سرایند

 کند که به حقیقت شاعری پروین بیشتر پی ببریم.نکته بسیار به ما کمک می

ـود ـــــــ ـاز، فلــــــــک نب ـو پاکبـــــــ ـردی چـــــــ  گـــــــ

ـــــــک  ـوهری ــــــ ـــــــت گ ـان حکم ــــــ ـــــــی ز ک  معن

ـر ـو را برفراشـــــت ســــ ـد و تــــ ـر فکنــــ ـه ســــ ـا را بــــ  مــــ

ـلیمانی ــــــ ـداری ز س ــــــ ـیچ ن ــــــ ـر ه ــــــ ـو دگ ــــــ  ت

ـراف  ـه صـــــ ـرآن کـــــ ـز گهـــــ ـد هرگـــــ ـد ننهـــــ  شـــــ

ـادی  ـــ ـا نیفت ـــ ــــن دری ـدر ای ـــ ـتن ان ـــ ـرق گش ـــ ـرای غ ـــ  ب

ـوروز ـو درزی نـــــــ ـای تـــــــ ـدوخت قبـــــــ  چرانـــــــ
 

ـد  ـــــــ ـو عق ـــــــ ـردن ت ـــــــ ـر گ ـــــــ ـا را ) ب ـــــــ  (08ثری

ـوش ــــ ـو  در گ ــــ ـده چ ــــ ـوارفرخن ــــ ـــــت ) گوش  (28اس

ـو را داد  ـوش و تــــ ـرد گــــ ـا را فشــــ ـوارمــــ  ( 32) گوشــــ

ـرد  ــــ ـتت ب ــــ ـو ز دس ــــ ـــــن دی ـر ای ــــ ـتر اگ ــــ  (37)انگش

ـا  ـنگ را بــــ ـهوارســــ ـزان ) در شــــ ـه یـــــک میــــ  ( 80بــــ

ـواص  ــ ـه غ ــ ـــت تب ـــن فرص ـانیمک ــ ـد و مرج ــ  (58) مرواری

ـــت ـواری نیس ــ ـه گوش ــ ـو از ژال ــ ـوش ت ــ ـه گ ــ ـرا ب  (222)  چــ
 

 ای گرانبها هها و لباسمربوط به پارچه هایهه. کاربرد واژ

 ۀویژه جامعی از زنان و دختران هر جامعه، بهای رنگارنگ و گرانبها آرزوی بسیارداشتن پارچه و لباس

های اطلس، دیبا، استبرق، پرنیان، حریر و غیره همه و همه مورد توّجه و خواست شرقی است. پارچه

این حقیقت بر ما بیشتر آشکار  خوریم،ها در شعر پروین برمیه این واژهزنان و دختران است. وقتی ب

 این اشعار باید یک زن باشد و آن کسی جز پروین نیست. ۀشود که برخالف بعضی ادعاها سرایندمی

ـــــکین ـــــس ای مس ـــــق ک ـــــا و دل ـــــر بوری  ب

ــــه ــــتبرق ســــرخ ب ــــل اس ــــن پوشــــید گ  ت

ـــــی ـــــرگس از زر کاله ـــــر ن ـــــه س ـــــاده ب  نه

ــــــت ــــــیم و زر اس ــــــام و درم ز س ــــــش ب  نق

 اســـتز جانفشـــانی و خـــون خـــوردن قبیلـــۀ م

ــــــــــا  ــــــــــمیریای دریغ ــــــــــۀ کش  امطاق

 نســــــیمی دلکشــــــم آهســــــته بنشــــــاند

 هـــــــــا مـــــــــرا بـــــــــرد از میـــــــــانناگواری
 

 (05و خــــارا را ) اطلــــسنفروخــــت اســــت  

 (33بـــــه ســـــر بنهـــــاد نـــــرگس افســـــر زر )

ـــــرده  ـــــر ک ـــــه ب ـــــانیب ـــــراهن پرنی  (53)پی

ـــــرده ام از  ـــــارپ ـــــر گلن ـــــت ) حری  (223اس

ـۀو  پرنــد ـه تــن اســت ) دیبـ ـه را بـ ـر کـ  (223گلرنــگ هـ

 (253ام )روزگــــــار پیــــــری بــــــرگ و ســــــاز

 (022پوشـــاند ) حریـــر ســـبزمـــرا بـــر تـــن 

ـــــودی در  ـــــو غن ـــــرت ـــــانو  حری  (027) پرنی
 

 مربوط به احساسات زنانه  هایهو. کاربرد واژ

دانیم که اشک، آه، گریه، زاری، ناله و سوگواری از خصوصیات روحی زنان است یا بهتر بگوییم در می

 این واژگان که عواطف و احساسات ا ۀزنان جلو
ً
و از قبیل غم و بیشتری دارد. اگر زنی شاعر باشد قطعا

های بسیاری هست که روین نمونهیابد. در شعر پاندوه را بیان میکند، در شعرش انعکاس وسیع می

 ای از حقیقت شاعری او دانست.توان آن را جلوهمی

ــه   ز رشـــوه اســـب خریـــدیم و خانـــه و ده و بـــاغ ــان اشــکب  (73حفــظ آبــرو کــردیم ) بیــوه زن



 

 

 

 

 

 
 133/های زنانه در شعر پروین اعتصامیمفاهیم و درونمایه

 بگرفـــــت مـــــاتمه ســـــربه ســـــر بنفشـــــ

ــــــت و شــــــباویز ســــــوگ جهــــــان را  بگرف

ـــــات ـــــاربن ـــــرده رخس ـــــونین ک  النعش خ

ـــــــی نشـــــــنید ـــــــتم ولـــــــی کس  راز گف

 و حســـرت ژالـــه ای نیســـت اشـــکمـــرا جـــز 

 خواســــتی آن یــــک پزشــــکایــــن دوا می
 

ــــل  ــــم گ ــــقایق در غ ــــیونش ــــرد ش  (80) ک

 (83) ســــــوگواران کــــــرد شــــــیونبســــــان 

ـــــــه ز ـــــــدن ) کردن و از مـــــــویموی  (83کن

ــــــــــوختم زار و  ــــــــــهس  ((235) کردم زارنال

ــــه ــــۀ دل الل ــــز خوناب ــــت )بج  (088ای نیس

ـــذایش  ـــن غ ـــودی آن  آهای ـــکب  (280) سرش
 

 داری مربوط به امور خانه هایهز. کاربرد واژ

منزل به داری و کارهای داخل از روزی که خانواده شکل گرفت و تقسیم کار در آن صورت یافت، خانه

ها، پرورش و نگهداری ماکیان، دوشیدن گاوها و گوسفندان همه و ها واگذار شد. شستن رختخانم

ها بود. این وظایف که خواسته یا ناخواسته بر دوش زنان بوده است، در شعر خانم ۀهمه بر عهد

 بیشتری دارد؛ مانند این اشعار پروین اعتصامی:  ۀشاعران زن جلو

ـــواس  ـــم وس ـــابون ری ـــه ص ـــایق ب ـــوحق  ش

 چــو بیندیشـــی تشــتتــو در ایــن نیلپــری 

ــرای  ــشب ــم آالی ــوخ و ری ــان ز ش ــوی ج  شستش

ــــن بکــــوش  در رواج کــــار خــــود چــــون م
 

ـــن   ـــده زی ـــری فای ـــازرنب ـــنانش ) گ  (72و اش

 ( 83) صــابونو قضــا  جامــۀ شــوخیچــو یکــی 

 (58چــه اشــنانی )  صــابونیز علــم و تربیــت بهتــر چــه 

 (282) بـــدوش بینـــی شـــیرترهـــر کـــه را پـــر 
 

 مربوط به احساسات مادرانه  هایهکاربرد واژح. 

مردان  ۀها ساختهر چند همچنانکه گفتیم زنان برای بیان مقصود خویش در تنگنا هستند و اکثر واژه

 ۀدهندویژه احساسات مادران نزدیکترند یا بسامد آنها نشانهایی که به زنان و بهاست، اّما هستند واژه

هایی که عالوه بر ها بیشتر مورد استفاده شاعران زن قرار گرفته است؛ واژهآن است که این واژه

 دهد مانند:ر زنانه و یا مادرانه را نشان میاحساس و عاطفه، شغل و هن

ـاهوار بـــه  دهـــر دایـــۀتـــو افعـــی نهفـــت  گــ

ــت  ــن سس ــهای ــر دای ــن  مه ــگدر ای ـاهوار تن  گـ

 دایــــهکــــه ســــپردند بــــدین  شــــیرخواری

ـانگهـــی پـــ ـا در و گهـــی دربــ  در شـــد و گـــه مــ

ـــر ـــۀ ده ـــت دای ـــیرم گرف ـــیر ز ش ـــت ش ـــه وق  ب

ـاد چـــون طفـــالن بـــه مهـــدم ـاندی شــ  نشــ

ـادر اســــــــت خرســــــــند  فرزنــــــــد ز مـــــــ

ــــد ـام کــــودکی چن ــــه کـــ  خــــون  ریخــــت  ب
 

ــن   ــزار از ای ــه بی ــت ک ــرهن اس ــتاریمب ــت پرس  33اس

ـار   32از بهــــر راحــــت تــــو مــــرا داده بــــس فشـــ

ـــت ـــورده اس ـــره نخ ـــک قط ـــیر ی ـــتانشز  ش   35 پس

ــــ ــــنیدطع ــــه ش ــــود و نال ــــوازش نم  233 ام داد و ن

ـا  ـا پـــدر نفســـی زیســـتم نـــه بــ ـادرنـــه بــ  282 مــ

ـــــــهدم ـاه ش ــــــ ـــــــیر دادی گ ـانی ش ــــــ  005 زم

ـادر ــــــــ ـــــــــر م ـا و مه ــــــــ ـــــــــه کج  072 بیگان

ـادری  را ـاط  مـــــــ  070 بــــــــر چیــــــــد  بســـــــ
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 زنانه ۀنمایبررسی چند شعر با درو

هایی مربوط به وظایف، واژهتا بدینجا، ابیاتی از میان اشعار پروین انتخاب شده بود که در آن ابیات 

نوعی های زنانه وجود داشت و بسلیقه های زندگی، عالیق وکاری، جلوه ۀاحساس، عاطفه، حیط

رساند. در این قسمت اشعاری را بررسی خواهیم کرد که به طور بودن اشعار پروین را به اثبات میزنانه

شتر ایمان بیاوریم و به نوعی پاسخی داده کامل زنانه یا مادرانه هستند تا به حقیقت شاعری پروین بی

را انکار « پروین اعتصامی»دانستند و وجود شاعر زنی به نام کسانی که این اشعار را مردانه میباشیم به 

 میکردند. 

پروین به حساب آورد.  ۀتوان آنها را اشعار زناند چهل و پنج شعر وجود دارد که میدر دیوان پروین حدو

طفل یتیم، سفر اشک، »اشعار  ۀعناوین دیوان پروین و انتخاب و مطالع با نگاهی به فهرست

روی، توانا و ناتوان، نکوهش بیجا، اشک یتیم، صائقه ما ستم اغنیاست، بخت، حدیث مهر، سیهتیره

کمان قضا، نغمۀ رفوگر، گل سرخ، عمر گل، آرزوی پرواز، نشان آزادگی، مادر دوراندیش، بازی زندگی، 

آیینه، کرباس و الماس، گوهر و سنگ، لطف حق، رفوی وقت، رنج نخست، غبار فکر،  بی پدر، آیین

شکایت پیرزن، گنج ایمن، قلب مجروح، تهیدست، دو محضر، آرزوی مادر، عهد خونین، گوهر اشک، 

صبح،  ۀانس، تعزیت پدر، کودا آزمند، ای گربه، نغم ۀچین، شاهد و شمع، فرشتخوشه ۀفلسفه، نغم

ابیم که بسیاری از این اشعار، زنانه و بسیاری دیگر مادرانه و سرشار درمی« ن در ایران و...ل آرزو، زنها

هایی را ذکر از احساسات و عواطف پاا مادر است. برای روشن تر شدن حقیقت این امر نمونه

 کنیم.می

 «:حدیث مهر»شعر  -

 با مطلع:

ـــا کبـــوتریگنجشـــک خـــرد گفـــت ســـحر   ب
 

کاخر تـو هـم بـرون کـن از ایـن آشـیان سـری

ی نیست که این شعر از زبان یک مادر است؛ مادری کـه همـ
ّ
امیـد و آرزویـش سـعادت  ۀجای هیچ شک

آیـد. وقتـی شـاعر لـب بـه سـخن می فرزندانش است و از اشعاراخالقی و اجتماعی پروین بـه حسـاب

و « روزی تو هم شوی چو من ای دوست مادری»خنش همه پند و نصیحت مادرانه است؛ گشاید، سمی

گیرنـد او که فرزنـدان دور و بـر مـادر را می آموزد. وقتیآن روز است که جهان راه رسم مهربانی به تو می

 غیر از مادری کار دیگری ندارد.

ــود از کو ــر ش ــه ُپ ــون ک ــرد توچ ــردگ ــان خ  دک
 

جــــز کــــار مــــادران نکنــــی کــــار دیگــــری

و جالـب « خوشبخت طائری کـه نگهبـان مرغکـی اسـت»داند ین را برای خود نهایت خوشبختی میو ا

 داند:است که زحمت مادر بودن را شیرینترین وظیفه می این

ــو   ــد چ ــیرین نش ــهش ــادر وظیف ــت م  ایزحم
 

ـــده ـــریفرخن ـــیچ دفت ـــن ه ـــدم از ای  تر ندی
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رح شـده اسـت؛ یعنـی ها و باالترین آنها در ایـن قطعـه طـبهترین عشق»ح این شعر آمده است: در شر 

ترین عشق. پروین اگرچه مادر نیست امـا زن اسـت، زنـی کـه قلـبش بـرای داشـتن عشق مادر، مقدس

ه است. وقتی پروین سخن از عشق تپد و مهر مادری با وجود او در هم آمیخته و سرشته شدی میزندفر 

جاودانـه پـروین سـتاره « )گویـداو جای داد و او از حقیقـت سـخن میگوید حقیقتی است که در دل می

 (.202 ص:آسمان ادب ایران، شریعت

رهای پروین در بیان عطوفت پاا این شعِر سرشار از احساس و عاطفه، بدون شّک یکی از شاهکا

تواند از ذهن یک مادر یا یک زن تراوش کند و بس. این احساس مادرانگی را رانه است که فقط میماد

 ند:ود بر دیوان پروین چنین بیان میکخ ۀالشعرای بهار نیز در مقدمملک

فقیر،  ز زبان مادرانخانم پروین در مثنویات خود مهر مادری و لطافت روح خویش را از زبان طیور، ا»

کند. گاه مادری دلسوز و غمگسار است ولی بیشتر خود است که به صد هزار از زبان بیچارگان بیان می

 : مقدمه()دیوان پروین اعتصامی« یده آن را تماشا کنند.جلوه بیرون آمده و سزاوار است با صدهزار د

 :«بختتیره»شعر  -

 با مطلع:

 دختــــــری خــــــرد، شــــــکایت ســــــرکرد
 

ـــــرد ـــــادر ک ـــــی م ـــــه ب ـــــرا حادث ـــــه م  ک
 

این شعر که در قالب قصیده سروده شده به مسائل اخالقی و اجتماعی پرداخته و سرشار از احسـاس 

ر، دختـر دادن مـاددختری یتیم است که پدرش زن دیگری اختیار کرده، و عالوه بر از دسـت ۀو عاطف

دخترانـه فقـط  ۀش نیـز بسـازد. بیـان ایـن همـه احسـاس و عاطفـبیچاره باید با ناسازگاریهای نامـادری

تواند از ذهن و دهان یک شاعر زن برآید وگرنه هیچ مردی قادر نخواهد بود کـه ایـن همـه احسـاس می

« دختـری خـرد» ۀا دخترانه را در قالب کلمات و جمالت یا همان ابیات بیان کند. ایـن شـعر بـا واژپا

شود که ُحسن مطلع آن یـا بـه قـولی براعـت اسـتهالل آن بسـیار زیباسـت. در ابیـات دیگـر بـه آغاز می

ران و زنـان دختـ ۀرسیم که مـورد عالقـطال، انگشتر، زرو زیور و گهر، میهای یاره، طوق زر، گلوبند واژه

اینها را در شعر حتـی  ۀاست و بندرت هستند مردانی که هوش و حواسشان جمع باشد که بتوانند هم

 اگر در توصیف دختر باشد، بیاورند. 
 «:زن در ایران»شعر  -

 با مطلع:

 زن در ایــران، پــیش از ایــن گــویی کــه ایرانــی نبــود
 

ـانی نبــــودتیــــرهاش، جــــز پیشـــه  روزی و پریشـــ
 

ترین و مشهورترین اشعار ، از معروف«لطف حق»و « انس ۀفرشت»این شعر در کنار دو شعر دیگر یعنی 

 -توان آن را سیاسیاوست که می ۀپروین در رابطه با زن، حق و حقوق، احساس و عاطفه و وظیف

پروین این شعر را به مناسبت فرمان کشف حجاب سروده است؛ زیرا این برهه از  اجتماعی دانست.

داند و به نقل از دوست صیمیمی پروین، یعنی خانم ایرانی میزمان را سر آغاز فصلی تازه در حیات زن 
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حدیث کرد )افراد روشنفکر از رفع حجاب زنان اظهار خرسندی می ۀمهکامه محصص، پروین مثل هم

 (.232 ص :ئریناگفته، حا

 نویسد:سیاسی اشعار پروین می ۀوجه ۀشهربانو کراچی نیز دربار 

انتقادی را با نگرشی زنانه  -ست که زیباترین اشعار سیاسی شعر فارسی پروین تنها زنی ۀدر تاریخ زنان»

. با بررسی سروده و از جهت کمّیت و کیفّیت چنین اشعاری با هیچکدام از زنان شاعر همانند نیست

 ۀتوان به این نتیجه رسید که از آغاز شعر فارسی تاکنون هیچ زن شاعری به انداز سادگی میها برهتذک

اش توجه نکرده و چندان حساسیتی به اجتماعی جامعه -پروین اعتصامی به مسائل سیاسی 

 (.22 ص:پروین، اعتصامی، کراچی« )رویدادهای محیطش نداشته است

 ویسد:نمی« زن در ایران» و محمدجواد شریعت نیز در شرح شعر

کنیم  زن ایرانی و رهایی از اسارت او گفته شده است خالصه ۀمقاالتی را که دربار  ۀاگر بخواهیم هم»

افکار پروین در مورد همجنسان خود در  ۀالواقع عصار جای آنها بیاوریم. فیباید همین شعر پروین را ب

ایرانی همین شعر را باعث افتخار و مباهات خود این شعر جاودانی او آمده است و سزاوار است که زن 

 (.028 ص :حدیث ناگفته، شریعت« )بداند

جالب است بدانیم که این شعر پروین، زندگی زن ایرانی را به دو مقطـع متفـاوت تقسـیم کـرده اسـت؛ 

آن زن را جزئـی از  کـه قبـل ازحـول زنـدگی زنـان ایـران اسـت. زمانییعنی در حقیقت این تاریخ مبدأ ت

ای محکوم بود و شد و در هر محکمهمانند یک زندانی با او رفتار می آورند وحساب نمیجمعیت کشور ب

حق آموزش و پرورش نداشت و خالصه اینکه زندگی برای زن ایرانی نبود و همین باعـث شـد کـه ایـن 

زد. این فرمان زمانی بیشتر پروین ایران را کند و با حق و حقوقشان آشنا سا ۀفرمان رضاشاه، زنان خفت

امریکایی شعری با همـین  ۀالتحصیلی خود از مدرسرا خشنود ساخت که او قبل از این در جشن فارغ

 را در همین مضمون ایراد کرد. « زن و تاریخ»مهم خود با نام  ۀمضامین سرود و خطاب

 :«نهال آرزو»شعر  -

 ۀریکایی تهران فـارغ التحصـیل شـد. در آن هنگـام قطعـام ۀاز مدرسه اناثی 2222پروین در خردادماه 

 التحصیلی کالس خود سرود:را با مطلع زیر ذیل برای جشن فارغ« نهال آرزو»

ـارآورده ــــ ـــــه ب ـــــوش زی ک ـال آرزو، خ ــــ  ایای نه
 

ـار آورده ــ ـــی به ـــل ب ـبا، گ ــ ـاد ص ــ ـــی ب ـــه ب  ایغنچ

ت. هر چنـد شـعر در هـیچ یـک از سروده شده اس« زن در ایران»این شعر، حدود ده سال قبل از شعر 

توان این شعر را خواست عمومی و آغاز حرکت اجتماعی نمیگنجد، اّما میهای سنتی شعر فارسی قالب

ــود  ــوق خ ــق و حق ــاهی از ح ــدن و آگ ــواد ش ــرای باس ــی ب ــان ایران ــود و زن ــدا خ ــاعر ابت ــت. ش دانس

نهـال آرزو  بـه عنـوان نمـاد دختـر ایرانـی اسـتفاده کـرده و »هایش را خطاب قرار داده و از همکالسی

خواهـد کـه فرصـت را غنیمـت گار و تحصیل میداند. سـپس از دختـران میموفقیت خود را مرهون آموز 

ماندگی زنان ایرانی بیسوادی اسـت و مـالا برتـری زن و بدانند و سعی و تالش کنند، زیرا عامل عقب
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دانند، بسـیار غمگـین پسر را هوشیار و دختر را کودن میاش پروین، از اینکه در جامعه«. دانستن» مرد

واهد که با علم آموختن بر این اندیشه خط بطالن بکشند. او بـه عنـوان نمونـه، ان میخاست و از دختر 

ی ز 
ّ
را بـه همـه، چـه داند و سرانجام این پیام بسیار مهـم نان در کشورهای دیگر را تحصیل میعامل ترق

 دهد که:و چه مرد، چه دختر و چه پسر، می زن

ــت ــودا اس ــار ک ــت آموزگ ــادر نخس ــن م  دام
 

ــادان مــادری ــرورده ن ــور کجــا پ ــل دانش  طف
 

ی هستیم باید دخترانپروین با این بیت می
ّ
ها که مـادران فـردای بچـه گوید اگر خواهان پیشرفت و ترق

هستند، با سواد باشند تا فرزندان با سواد تربیت کنند. او بر این باور است با اینکه از کشـورهای دیگـر 

 توانیم کرات آسمانی را فتح کنیم. گر به دنبال علم و دانش برویم میتریم اما اماندهعقب

 «:تهیدست»شعر  -

 با مطلع:

ـــــت ـــــانی رف ـــــه مهم ـــــرد ب ـــــری خ  دخت
 

ــــــد ــــــد، خزی ــــــی چن ــــــف دخترک  در ص

ای اسـت کـه بـه جمـع کند شرح حال دختر بیچارهائل اخالقی و اجتماعی را بیان میاین شعر که مس

د طرد او هستند و او را به سبب لبـاس و شود اّما با دیدن او دیگران نارحت شده، درصددختران وارد می

خـود  شنود و غـماین سخنان را که پنهانی است می ۀدهند. دختر هممورد تمسخر قرار می ۀموی ژولید

 داند. را از روزگار می

ـــــ ـــــنم از طعن ـــــکایت ک ـــــه ش ـــــق ۀچ  خل
 

ـــــر  ـــــن ازده ـــــه م ـــــیدب ـــــیدآنچه رس رس

کند که مـادرش را از دسـت داده اسـت و پـروین در حقیقـت جـز بیـان درد این دختر خود را معرفی می

هـای تک ابیـات ایـن شـعر نگـاهی افکنـیم، وجـود واژهگوید. اگر به تکییتیمان و بیچارگان چیزی نم

این شعر یک  ۀکه سرایند شانه، دوا، یاره، جامه، گهر، مادر، بوسه و ... همه و همه نشان از این است

گوید باز خود بهتـرین گـواه بـر زنانـه بـودن شـعر اسـت. حّتی آنجا که شرح حال دختر را میزن است. 

 نویسد:پروری در شعر پروین چنین مییتیممضمون  ۀاکبر ترابی، دربار علی

نه هیچ  سعدی در توجه به درد دل یتیمان از اغلب شاعران شعر فارسی ممتاز است ولی نه سعدی و»

های محروم را به شیوایی و رسایی پروین مطرح نکرده و سیک دیگر حال زار یتیمان و انسانشاعر کال

دهنده به تصویر نکشیده است. شاید یکی از علل این امر گذشته از تربیت خانوادگی و آنچنان تکان

 ماعی، اخالقی وویژه مباحث اجتن بودن شاعر باشد. دیوان پروین باجتماعی، طبیعت مادری یا ز

دوست و دلسوز که همانند مادری مهربان در بند سعادت حال و فرهنگی آن از پروین شاعری انسان

های تلخ اجتماعی و دردهای عمیق و ، ارائه میدهد. شاعر و مادری که از واقعیتآینده فرزندان است

 (.032 ص :، ترابیشناسی ادبیات فارسیجامعه)  «گوید.حات کهنه جامعه به زیبایی سخن میجرا

رسـاند این حقیقت را به اثبـات می -کردیمکه به برخی از آنها اشاره  -تر به اشعار پروین با نگاهی عمیق

از کوزه همـان بـرون تـراود »المثل را بپذیریم که تواند یک مرد باشد اگر این ضربآنها نمی ۀکه سرایند
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های زنانه است کـه چـون دهد به نوعی جلوهمیین ابیات و اشعار خود را نشان آنچه در ا« که در اوست

 در اندیشه شاعر بوده، در شعرش انعکاس یافته است. 

ی های زنانه و احساسی یافت، اما وقتـشاید مردان شاعری باشند که بتوان در بعضی از اشعار آنها رگه

ند یـک مـرد باشـد. توااین اشعار نمی ۀکنیم، خواهیم پذیرفت که سرایندها را بررسی میبسامد این واژه

(، در حقیقـت مکمـل 082 -075 صـص :حدیث ناگفته، حـائری)را:« زن و تاریخ» ۀهمچنین خطاب

او دانست که به نوعی در هم گـره خـورده و « زن در ایران»شعر  ۀاشعار اوست. این خطابه را باید مقّدم

 ۀمـادر نبـود امـا اندیشـکرده را نشان میدهد. با اینکه پـروین هرگـز یک زن روشنفکر و تحصیل ۀاندیش

ه در بسـیار از اشـعار پاا مادرانه در شعرهای احساسـی و عـاطفی او انعکاسـی از جنسـیت اوسـت کـ

ن و مـادران جامعـه را بـه کند. این احساس و عاطفه کمتر شادی و بیشتر غم و اندوه زنـاخودنمایی می

 بدون یار و یاور ر تصویر می
ً
 ا.کشد؛ آن هم زنان بیوه و مادراِن غالبا

 گیرینتیجه 

ت، سیل اظهار نظرها، چه موافق و چـه مخـالف جـاری  ۀبا انتشار اشعار، مقاله و خطاب
ّ

پروین در مجال

ها مینوشـت و ای را بیـان میکـرد و مقالـهای و ناگفتـهنکتـه شد. هرکس با هر زبانی و قلمی که داشـت

 .ها نوشتند و هنوز هم خواهند نوشتباره کتابداد و برخی نیز بدین راضی نشده و در اینها میبیانّیه

ها درصدد برآمده بودند تـا حقیقـت ها، مقاالت و کتابنوشتن بیانیه افراد مختلف، دانسته یا نادانسته با

شاعری او خدشه وارد سازند و برای رسیدن  ۀشاعری پروین اعتصامی را کتمان کنند یا حداقل به وجه

ــاتی،  ــانی، حی ــق کرم ــون رون ــراد دیگــری همچ ــه اف ــروین را ب ــویش، اشــعار پ ــدف و مقصــود خ ــه ه ب

الملک و دهخدا نسبت دادند. در پاسخ به این ادعا باید گفت که تعدادی از بزرگان عصر، خود اعتصام

 در زمینـهاز نزدیک پروین را دیده و بـا آن نشسـت و برخاسـت داشـت
ً
شـاعری او را آزمـوده  ۀاند و قطعـا

 اند. بوده

قاجـار  ۀمربوط بـه دور « حیاتی»تواند متعلق به شاعری به نام مچنین روشن است که شعر پروین نمیه

، خاّص دوران پهلوی است. از سوی دیگر آشـکار «زن در ایران»باشد، چراکه بسیاری از اشعار او مانند 

ر پروین، اصاًل شاعر نبوده که بخواهد شعرش را به نـام دختـرش بـه چـاپ الملک، پداست که اعتصام

دهد که نگاه دهخـدا بـه شـعر بـا نگـاه پـروین دهخدا نشان می ۀبرساند. همچنین بررسی شعر و اندیش

 بـه تفاوت دارد. پروین یک زن است و از واژه
ً
ها و مفـاهیم زنانـه بسـیار اسـتفاده کـرده و دهخـدا غالبـا

 مسائل سیاسی پرداخته و لحن شعر او مردانه است. 

وبی نشـان داد خـتوان بو اصطالحات زنانه در شعر او، می با بررسی کامل دیوان پروین و تببین مفاهیم

اند از انـد، نتوانسـتهتر به توصیف زن پرداختهتی آنها که به زیبایی هر چه تمامکه هیچ شاعر مردی، ح

های زنانـه مربـوط بـه خیـاطی، دوزنـدگی، بافنـدگی، آشـپزی و لبـاس و زیـورآالت زنانـه این همه واژه

 های مخالفان است.استفاده کنند و این خود یکی از دالیل و مستندات محکم در رّد ادعا
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روی، بخت، حدیث مهـر، سـیهطفل یتیم، سفر اشک، تیره»همچون  -بررسی بسیاری از اشعار پروین 

کند که روح زنانه و ین حقیقت را بر خواننده آشکار میا -و... « توانا و ناتوان، نکوهش بیجا، اشک یتیم

 سرایندگونه اشعار موج میادرانه در اینم
ً
شعاری یک زن است و کسـی نیسـت جـز چنین ا ۀزند و قطعا

ه سراینده دهد کنشان می« زن و تاریخ»ا عنوان ب ۀپروین اعتصامی.  همچنین بسیاری از اشعار و خطاب

شّدت مدافع حقوق زنان است و این خود چیزی نیست جز بازتـاب سـراینده و و گوینده زنی است که ب

 آن.  ۀگویند

ح است انسانّیت است و نه جنسّیت و بسیاری از اشعار هر چند باید گفت در شعر پروین آنچه مطر 

دهد؛ اما بسیاری از این اشعار به نوعی دارای مفاهیم و ت را نشان نمیپروین مانند قصاید او جنسیّ 

تواند حقیقت شاعری او را اثبات کند. با هستند که بررسی و شناخت آنها می های زنانهدرونمایه

هایش پی برد که روح زنانه در شعر او بویژه در مثنویتوان ی پروین میدقیق و بررسی دیوان شعر ۀمطالع

زند و پروین در حقیقت این توانمندی را از خود نشان داده است که بتواند روح زنانه خودش را یموج م

که در « مادر موسی»و « لطف حق»در شعرش منعکس کند؛ برای مثال مضامین مشترکی مانند 

ت قرار گیرد میالنا آمدیوان پروین و مثنوی مو 
ّ
توان به یقین حکم کرد که کدام شعر ده، وقتی مورد دق

زن بوده است و این خود گامی بزرگ در جهت شناخت پروین به عنوان  ۀمرد و کدام شعر سرود ۀسرود

 اشعار و پاسخی محکم به منتقدان اوست.  ۀسرایند

چه قبل از او مانند رابعه بلخی، جهان خاتون، ای دیگر شعر پروین را با دیگر شاعران زن وقتی از زوایه

کنیم، تفاوت دیدگاه آنها د، سیمین بهبهانی و... مقایسه میالعین و چه بعد از او مانند فروغ فرخزاقره

 مربوط به زندگی خصوصی و جنسّیت خویش آشکار می ۀحتی دربار 
ً
شود. شعر زنان شاعر دیگر غالبا

شخصی و احساس و  ۀفردی است؛ یعنی شاعر، تجرب« نم»عشق و عاشقی آنهاست و حول محور 

فردی بندرت سخن « من»عواطف فردی خویش را در قالب شعر بیان کرده است اما در شعر پروین از 

اجتماعی است و این چیزی نیست جز بازتاب اندیشه و حوادث « من»به میان آمده است. آنچه هست 

که روزگار پروین، با روزگار دیگر شاعران قابل قیاس روزگارش در شعر. باید این حقیقت را پذیرفت 

 ۀپروین بلکه در شعر هم ۀنیست و هر شاعری باید فرزند روزگار خود باشد. این نکته نه تنها دربار 

خورد و اند که شعر فردی به درد فرد میهشاعران عصر مشروطه به بعد صادق است که شاعران پی برد

 شعر اجتماعی به درد اجتماع. 
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