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چکیده
دارد،  وجود  مستقیمی  ارتباط  شاعر  ذهنّیت  و  جهان بینی  استعاره،  ساختار  بین  که  آنجا  از   
به جهان بینی شاعرانة  یافتن  راه های دست  از  زبان یک شاعر، یکی  استعاره های موجود در  بررسی 
اوست. در مطالعات زبانشناسی جدید، واژه های استعاری، نمودگاری از تجربیات فرهنگی، جغرافیایی، 
تاریخی و احساسی نویسنده است. در میان زنان شاعر معاصر، پروین اعتصامی هرچند که شعرهایی 
در حمایت از حقوق زنان، حفظ حرمت و اهمّیت آنها سروده و به حمایت از زنان، دختران و مادران 
پرداخته است؛ اّما به نظر میرسد که پروین با نگاهی که بیشتر پایبند به معیارهای سّنتی است، آنچنان 

که انتظار میرود نتوانسته مطالبات جامعة زنان را طبق نیاز آنها مطرح کند.
این پژوهش، در پی آن است تا با رویکرد به نظریة استعارة مفهومی، دریابد استعاره های 
"زن" در شعر پروین، چگونه مطرح شده است. نگارنده در پی  پاسخ به این پرسش، میکوشد تا 
بنیادهای ذهنی شاعر را در ارتباط با زن، مشخص نماید و موضعگیری او را با توّجه به تجربیّات 
استعاره ها،  گزینش  با  شاعر  گویا  کند.  ادبی، مشّخص  و  اجتماعی، سیاسی  فرهنگی،  احساسی، 
دیدگاه سّنتی خود را تبیین و بر برخی از مفاهیم، تمرکز و تأکید میکند و آنها را برجسته مینماید 

و بعضی از آنها را به حاشیه میراند و گاه، پنهان میکند. 
کلمات کلیدی: استعاره، پروین اعتصامی، زن، برجسته سازی، پنهان سازی
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1. مقّدمه و ضرورت بحث
معموالً سـاختار اسـتعاره، بر پایـة قیاس معنایـی و تعامل ادراکات گوناگـون از پدیده های 
مختلـف شـکل میگیـرد و ایـن مقایسـه، میـان پدیده هایـی اتّفـاق میافتد کـه ارتباطی بیـن آنها 
وجـود دارد. در تعاریـف سـنّتی از اسـتعاره، همـواره بیـن اسـتعاره بـا مجـاز و تشـبیه، ارتبـاط 
تنگاتنگـی وجـود دارد. بـه این شـکل که با تصـّور وجود وجه شـباهتی که میـان دو پدیده وجود 

دارد، میتوانیـم از لفـظ یکـی، بـرای نامیـدن دیگری اسـتفاده کنیم. 
حال آنکه در مطالعات زبانشناسـی جدید، به اسـتعاره، صرفاً بعنوان یکی از نقشـهای فرعی 
زبـان، نـگاه نمیشـود؛ بلکـه تعریف اسـتعاره از اصطالحاتـی مانند "مسـتعارله"، "مسـتعارمنه" و 
محدودیّـت زبانـی کـه ایـن مناسـبات، ایجـاد میکنـد، گسـترده تر میشـود و واژه های اسـتعاری، 
بیانـی از تجربیـات فرهنگـی، جغرافیایـی، تاریخـی،  احساسـی و ادبی نویسـنده اسـت کـه برای 

آشـکار کـردن برخـی مفاهیم ذهنـی و پنهـان کردن گروهـی دیگر بـکار میرود. 
انسان فراهم میکند و معنای  برای  را  از تجربه  بیان جدیدی  در واقع استعاره، درک و شیوة 
انسان، بشمار  اعمال  به احساسات، عقاید و  ابزار مهّمی در جهت دادن  و  به آن میدهد  تازه ای 

میرود؛ چرا که پیوند بسیار محکمی میان تجربه های روزمّره و آفرینش استعاری وجود دارد. 
وجوه  و  ارتباط  به  توّجه  با  را  "زن"(  نمونه  )برای  مفهوم  یک  نویسنده،  اساس  این  بر 
اشتراکی که میتواند با عناصر غیرانسانی، مجازی و استعاری، برقرار کند، در مجموعه ای از تصاویر 
تشبیه،  از  استفاده  با  امورانتزاعی،  حّتی  و  زمان  طبیعت،  اشیاء،  جانوری،  گیاهی،  انگاره های  و 
بازمفهوم سازی)در نظریة استعارة مفهومی، بجایگزین کردن یک واژه، در قالب شباهت، به واژة 
این  به  تا  بازمفهوم سازی میگویند( میکند  استعاره سازی در آن شکل میگیرد،  فرآیند  دیگر که 
ایدئولوژیک  ساختار  همچنین،  بپردازد.  خود،  تجربه های  از  متفاوت  و  شخصی  بیانی  به  شکل، 
استعاره، به انگاره های استعاری، این امکان را میدهد که بخشی از مفاهیمی را که با مشبه)"قلمرو 
مقصد" در تعابیر استعارة شناختی(، در ارتباط مستقیم و دارای وجوه اشتراک هستند، برجسته 
کند و ذهن خواننده را بر آن متمرکز کند و درنتیجه، جنبه های دیگر آن مفاهیم را که با آن 

تصاویر و انگاره ها، در تضاد است، کمرنگ و پنهان کند. 
در شـعر پرویـن اعتصامـی، ارتبـاط محکمـی بیـن تعابیـر اسـتعاری و نـوع نگرش شـاعر 
نسـبت بـه زن دیـده میشـود. نگرشـی کـه "زن را در درجـة اول، یـک مـادر و درجـة دوم، یـک 
همسـر بـرای مـرد میبینـد و گاه فرامـوش میکنـد کـه او بیـش از هـر چیز، یک انسـان اسـت با 

خواسـته های فـردی خـاّص خودش)چشـم انـداز شـعر معاصرایـران، زرقانـی: 180(.
در ایـن پژوهـش کـه براسـاس تحلیـل جـزء به جـزء اسـتعاره های شـعر خانـم اعتصامی 

انجام شـده اسـت، بـه پرسشـهای زیر پاسـخ خواهیـم داد: 
1- گزینش طرحواره های استعاری مختلف در شعر پروین اعتصامی، چه نقشی در تبیین نگرش 
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و موضعگیری شاعر نسبت زن، دارد؟
2- طرحواره های استعاری در ارتباط با مفهوم "زن" در شعر پروین، چه مفاهیمی را برجسته و 

پررنگ و چه مفاهیمی را کمرنگ و پنهان میکند؟
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن دو پرسـش، تمـام اسـتعاره های مفهومـی در ارتباط بـا "زن"، 
از مجموعـة اشـعار پرویـن اسـتخراج و مـورد ارزیابـی قرارگرفتـه تـا تأثیـر آن، در سـبک زبانی و 
ادبـی شـاعر مـورد تأییـد قرارگیـرد. همچنیـن بررسـی تصاویـر و انگاره هـای اسـتعاری مختلف، 
نشـان میدهـد کـه شـاعر چگونـه برخـی از مفاهیـم مرتبط  با اخـالق، عفـاف و تقوا را برجسـته 
میکنـد و برخـی دیگـر از مفاهیـم مربوط بـه "زن" را که بـا آن مفاهیم قبلی و با سـاختار ذهنی 

و ایدئولوژیـک خـودش در تضـاد اسـت، کمرنـگ و پنهـان میکند. 
2. روش تحقیق

گفتنـی اسـت کـه ایـن پژوهـش، بـا روش تحلیلـی – توصیفی انجـام یافته اسـت. بدیهی 
اسـت دسـتیابی بـه نتایج تـازه و متفـاوت که از بررسـی طرحواره های اسـتعاری حاصل میشـود، 
ضـرورت چنیـن پژوهشـی را نشـان میدهـد. پژوهشـی کـه حاصل آن، روشـن سـاختن الیه های 

پنهان و نیمه آشـکار ذهن و اندیشـة شـاعر اسـت.
3. پیشینۀ تحقیق 

در غـرب، محققـان پیوسـته در ایـن زمینـه آثـاری را تألیـف و تدویـن کرده انـد و میدانیم 
کـه »تردیـد دربـارة اسـتعاره بـه مثابه شـکل غیرمنطقـی و غیرعلمـی کالم، در قـرن نوزدهم در 
نقـدی عام بر »شـناخت« مطرح میشـود) اسـتعاره، مبنای تفّکـر و ابزار زیبایی آفرینی، افراشـی: 
ص 15(؛ اّمـا در ایـران هنـوز جـزء حوزه های نو محسـوب میشـود و بیشـتر مطالعات اسـتعاره، با 
رویکـرد بـه نظریـة شـناختی– با توّجـه  به ماهّیـت و قابلّیتهـای زبانـی و محتوایی ایـن دیدگاه- 

مربـوط به حوزه های روانشناسـی، زبانشناسـی، مسـائل فلسـفی و عرفانی اسـت. 
در مورد پیشینة پژوهش حاضر باید گفت که در حوزة چارچوب نظری هنوز کاری مستقل 
و قابل توّجه به زبان فارسی چاپ نشده و بیشتر منابع، ترجمة مقاالت و یا کتابهایی است که 
به زبان التین نوشته شده است. برای نمونه میتوان به کتابهای »استعاره هایی که با آنها زندگی 
میکنیم« اثر جرج لیکاف و مارک جانسون ترجمة هاجرآقاابراهیمی به سال1394 و »استعاره، 
مبنای تفّکر و زیبایی آفرینی«، کاری از گروه مترجمان به کوشش فرهاد ساسانی به سال 1383 
کتاب  است.  لیکاف  جورج  و  ردی  مایکل  اومبرتواکو،  از  مقاالتی  شامل  کتاب  این  کرد.  اشاره 
»استعاره و مجاز با رویکرد شناختی«، گردآوری: آنتونیو بارسلونا با ترجمة فرزان سجودی، لیال 

صادقی و تینا امراللهی، اثر دیگری است که در سال 1390 منتشر شده است.
ــف و  ــاالت مختل ــی، مق ــن اعتصام ــعر پروی ــه در ش ــای زنان ــة درونمایه ه ــن در زمین همچنی

مفیــدی چــاپ شــده اســت: 
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1- »زن از دیـدگاه پرویـن اعتصامـی و باحث البادیـه«، حامـد، صدقی، مجلة دانشـکده ادبّیات و 
علوم انسـانی )دانشـگاه خوارزمی(، بهار و تابسـتان، 1382.

زاد و صدیقه  تأثیر«، عبدالّرضا مدّرس  از اضطراب  پروین  تعلیمی، رهانندة  ادب  »زنانگی    -2
ارباب سلیمانی ، نشریة علمی و پژوهشی پژوهشنامة ادبّیات تعلیمی، سال 8، ش 29، بهار 1395.

3- »مقایسـة ارزشـها در اشـعار پرویـن اعتصامـی، فـروغ فًرخـزاد و سـیمین بهبهانـی«، زهـره 
جعفـری و عبـداهلل نصرتی، بهارسـتان سـخن )فصلنامة علمی- پژوهشـی ادبّیات فارسـی(، سـال 

12، ش28، بهـار و تابسـتان 1394.
4- »نقـد اصالـت زن در شـعر پرویـن اعتصامـی«، قاسـم صحرایـی، محمـد خسـروی شـکیب، 
فصلنامـة تحقیقـات زبـان و ادبّیـات فارسـی دانشـگاه آزاداسـالمی واحـد بوشـهر، 1389، ش3.
و  فرهنـگ  در  زن  حسـینی،  مریـم  اعتصامـی،  پرویـن  از  نویافتـه ای  فمنیسـتی  »شـعر   -5

.1389 پاییـز  ش1،   ،2 زنـان(،دورة  هنر)پژوهـش 
6- »نابرابریهـای جنسـّیتی و طبقاتـی در اندیشـة پرویـن اعتصامـی«، ابوالفضـل ذوالفقـاری و 

مسـلم میرزایـی، زن در فرهنـگ و هنر)پژوهـش زنـان(، دورة 2، ش3، بهـار 1390.
7- »پروین اعتصامـی و اثرپذیـری از اندیشـه های قاسـم امیـن منـادی آزادی زن در مصـر« 
سّیدمحمدرضاابن الرسـول و دکترمحسـن محّمـدی فشـارکی، نشـریة ادبّیـات تطبیقی)علمـی 
و پژوهشـی(، دانشـکدة ادبّیـات و علـوم انسـانی، دانشـگاه شـهید باهنرکرمـان، دورة جدیـد، 

زمسـتان 1390. سـال3،ش5، 
8-  »مفاهیم و درونمایه های زنانه در شعر پروین اعتصامی«، الیاس نورایی و اسماعیل حسن زاده، 

فصلنامة تخّصصی سبک شناسی نظم و نثرفارسی)بهارادب(، سال 8، ش1، بهار1394.
9- »تبیین مؤلّفه های هویّت سّنتی و مدرن زن در شعر پروین اعتصامی«، مریم صادقی گیوی و 
بهاره پرهیزگاری، فصلنامة علمی- پژوهشی »پژوهش زبان و ادبّیات فارسی، ش20، بهار1390. 
10- »تحلیل تعامل سـه شـاعر زن معاصر با نمونه ای از سـّنت فرهنگی رایج ایرانی« سّیدمهدی 

زرقانی، فصلنامة علمی- پژوهشـی پژوهش زبان و ادبّیات فارسـی، ش20، بهار1390.
11- »تمایزگونگـی جنسـّیت در اشـعار پروین اعتصامی«، آزاده شـریفی مقـّدم و آناهیتا بردبار، 
دوفصلنامـة علمـی- پژوهشـی علـوم انسـانی زبان پژوهشـی دانشـگاه الزهرا، سـال2، ش3، پاییز 

و زمستان 1389.
اشعار  در  اعتصام الملک  مشروطه خواهانة  اندیشة  تجلّی  زن:  جایگاه  در  »تجدیدنظرطلبی   -12
پروین اعتصامی«، منیرالسادات میرهادی، مطالعات تاریخ اسالم، سال6، ش21، تابستان 1393.

13- »جایـگاه زن ایرانـی در شـعر معاصر«، عیسـی داراب پـور، فصلنامة علمی و پژوهشـی زن و 
فرهنگ، سـال2، ش7، بهار1390.

14- »خانـواده و مناسـبات خانوادگـی در دیـوان پرویـن اعتصامـی«، مریم السـادات اسـعدی 



بررسی شناخت سبکی و بنیادهای ایدئولوژیک شعر پروین با محوریّت »زن« / 97

فیروزآبـادی، فصلنامـة علمـی و پژوهشـی زن و فرهنـگ، سـال5، ش17، پاییـز1392.
15-  » زن در شـعر پرویـن اعتصامـی، سـیمین بهبهانی و فـروغ فّرخزاد«، طاهره سـّیدرضایی، 

مجلـة زبان و ادبّیات فارسـی، دانشـگاه آزاداسـالمی واحد فسـا، سـال1، ش1، بهار 1389.
شــایان ذکــر اســت کــه تاکنــون پژوهشــی دربــارة ابعــاد مختلــف مفهــوم »زن«، بــا رویکــرد 

بــه نظریــة اســتعارة شــناختی در مــورد اشــعار پرویــن اعتصامــی انجــام نشــده اســت. 

4. استعاره
- استعارة شناختی 

از دیـدگاه شـناختی، اسـاس استعاره سـازی، تنهـا بـر بنیـاد شـباهت نیسـت. بـه اعتقاد 
لیـکاف و جانسـون ) اولیـن کسـانی کـه نظریـة اسـتعارة مفهومـی را در سـال 1980 بـا انتشـار 
کتـاب "اسـتعاره هایی کـه بـا آنها زندگـی میکنیم"، مطـرح کردنـد(، اصلی که در استعاره سـازی 
میـان قلمروهـای مقصـد و مبـدأ وجـود دارد، اصـل تجربـه اسـت. ایـن تجربـه میتوانـد فیزیکی 
باشـد؛ یعنـی مربـوط بـه بدن انسـان و در مـواردی محیطی و طبیعی باشـد و یا فرهنگـی، اعم از 
 Metaphors We( مسـائل اجتماعـی، سیاسـی و هـر چیزی که مرتبـط بجامعة انسـانی اسـت
Live By,Lakoff: 147- 155(. بنابرایـن در ایـن دیـدگاه، اسـتعاره بـه معنـی درک و تجربة 
چیـزی در اصطالحـات و عبـارات چیـزی دیگـر میباشـد؛ یـا بـه سـخن دقیقتـر، گاهـی به درک 
امـور انتزاعـی و ذهنی)قلمـرو مقصـد(1 از طریـق مفاهیـم عینـی )قلمـرو مبدأ(2 اطالق میشـود.    
در واقـع در تعریـف اسـتعارة شـناختی، میتـوان گفـت: قلمـرو مقصـد، مانند "مشـبه" در 
تشـبیه و قلمـرو مبـدأ، مانند "مشـبه به" در تشـبیه اسـت کـه در این سـاختار اسـتعاری، قلمرو 
مقصد)مسـتعارله(، همیشـه محـذوف و قلمـرو مبـدأ )مسـتعارمنه(، بـا وجـود قرایـن مشـخصی 
از شـباهتها و مطابقتهـای معنایـی و مفهومـی کـه بیـن آنهـا وجـود دارد، مسـتعارله خـود را در 

حوزه هـای مفهومـی متفـاوت، توضیـح میدهد. 
5.یافته های پژوهش

باتوجـه بـه اینکـه اسـتعاره از دیـدگاه شـناختی، ارتباط مسـتقیمی بـا ایدئولـوژی دارد. به این 
معنـی کـه  نویسـندگان و متفّکـران، بگونه ای متفـاوت از دیگـران، ذهنّیات، تجربّیـات و باورهای 
شـخصی خـود را سـازماندهی میکننـد؛ بـا مطالعـة آثـار آنهـا، میتوان به شـیوة نگرش، سـبک و 
باورهـای شـخصی  و ایدئولوژیـک آنهـا کـه در قالـب طرحواره های اسـتعاری در نوشـته های آنها 

شبیه سـازی و تبییـن میشـود، پـی برد.

1. Target Domain
2. source Domain 
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همچنین "برجسته سـازی" و "پنهان سـازی" میتواند کارکرد ایدئولژیک مؤثّری در تبیین 
باورهـای نویسـنده و شـاعر داشـته باشـد. در واقـع "اسـتعاره ها میتواننـد بـا "برجسته سـازی"1، 
"کمرنگ سـازی"2 و "پنهان سـازی"3 ویژگیهـای مشـخص از یـک مفهـوم، چشـم انداز تـازه ای از 
واقعّیـت را ترسـیم میکننـد تـا در خدمت ایدئولـوژی قرارگیرد و به بقا و مشـروعّیت روابط قدرت 
در جامعـه، کمـک کنـد. پنهان سـازی ایدئولـوژی، کارکـرد نهفتـة اسـتعاره های مفهومی اسـت و 
زمانـی کـه هر اسـتعاره مفهومـی مورد پذیـرش حافظة جمعـی اجتمـاع قرارمیگیـرد، پیامدهای 
ایدئولوژیـک خواهـد داشـت. بـه ایـن معنـا، اسـتعاره ها، حاصـل ایدئولوژینـد و با پذیـرش آنها از 

 .)Metaphors: 152 The Language of( سـوی افـراد، ایدئولوژی بازتولیـد میشـود
در ایـن پژوهـش کوشـیده ایم تـا بـا اسـتفاده از جنبه هـا و قابلّیتهـای گوناگـون اسـتعارة 
شـناختی، بـه کاوش الیه هـای آشـکار و پنهـان شـعر پرویـن اعتصامـی در ارتبـاط بـا مفهوم زن 

بپردازیم. 
 در ادامـه، بـا نگاهـی کوتـاه بـر زندگـی پرویـن اعتصامـی بـه بررسـی و ارزیابـی تمـام 
اسـتعاره های شـعر ایشـان در ارتبـاط بـا مفهـوم "زن" میپردازیـم و میکوشـیم بـا تحلیـل ایـن 
اسـتعاره ها، سـاختار و شـاکلة اعتقـادی و بنیانهـای  ذهنـی شـاعر را درارتبـاط بـا مفهـوم زن، با 

توّجـه بـه نقشـهای مـادری، همسـری و معشـوقی بررسـی کنیـم.

خانـم اعتصامـی، از زنـان برجسـته و از ارکان ادب فارسـی اسـت کـه در سـال 1285 در 
تبریـز متولّـد شـد و در محضـر پـدر و از محافلـی کـه در خانـة پدریـش بـا حضـور بـزرگان علم 
و ادب برگـزار میشـد، بهره هـا بـرد و بـا نبوغـی کـه داشـت، آراء فسـلفی و اخالقـی خـود را کـه 
آمیختـه بـا تهذیـب، تربیـت و پرهیـزگاری بـود، به کمـک صورخیـال و تصویرسـازیهای بی نظیر 

خـود، بـا شـیوه ای هنرمندانـه و مؤثّر بیـان کرد. 
"پرویـن آزادی و پیشـرفت واقعـی زنـان را در رهایـی تمام نهادهـا و گروه هـای اجتماعی ایران 
از زنجیرهـای اسـارت و بندگـی زورمندان جامعه میدانسـت و در تحلیل مسـائل اجتماعی، دیدی 
تنـگ نظرانـه و زن مدارانـه نداشـت و در واقـع، او زن را مقابـل ظلـم قـرار میدهد و نـه، زن را در 

برابـر مـرد" )حدیث ناگفته، حائـری: 294(.
باتوجـه بـه اینکـه کـه »فرهنـگ زن ایرانـی در عصـر پرویـن اعتصامـی، فرهنگـی ایرانی و 
اسـالمی اسـت و باورهـای زنـان ایرانـی بـه ایـن فرهنگ بسـیار قوی اسـت؛ نـگاه و بیـان پروین 
نیـز بـا ایـن باور و اندیشـه پیونـدی عمیق دارد. ایشـان در اشـعار خود »بـا یـادآوری محدودیّتها 

1. Highlighting
2. Downplaying
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و دوران سـخت و ناهمـواری را کـه زن در جامعـة ایرانی پشـت سـر گذاشـته اسـت، کوشـیده تا 
سـیمای واقعی زن را بجامعة خود نشـان دهد. او آشـکارا بیان داشـت که زن، رکن خانة هسـتی 
و هموارکننـدة راه زندگـی اسـت«)صحرایی و خسـروی شـکیب: 111(. بنابراین شـاعر بـا انگیزة 
آزادی خواهـی و اسـتیفای حقـوق زنـان، بـه خلـق اسـتعاره هایی میپـردازد که از اندیشـة ژرف و 
دانش طلـب او مایـه میگیـرد و در کارگاه خیالـش بـه آنهـا جـان میدهد و سـرانجام، اسـتعاره ها، 

بـه  نمـودگاری از سـاختار ذهنـی او دربارة مفهـوم زن، تبدیل میشـوند.
میدانیـم کـه برتریـن هنـر پرویـن اعتصامی آن اسـت که به اشـیاء و عناصر بیجـان، عناصر 
موجـود در طبیعـت، حیوانـات و حّتی اسـم معنی، جان و شـخصّیت انسـانی می بخشـد و صفات 
نیـک و بـد انسـانی ماننـد عاطفـه، مهر و قهر، دوسـتی و دشـمنی، غـرور و نخـوت، پرهیزگاری و 
مهـرورزی و ... را بـه آنهـا نسـبت میدهـد و بـه این شـکل، دیدگاه خـود را به مخاطـب معرفی و 

منتقـل میکند.
در نمونه های زیر، قلمروی مقصد زن )مستعارله( را که در قلمرو مبدأهای )مستعارمنه( گوناگونی 

تصویرگری شده، با توضیح ساختار ذهنی و دالیل احتمالی گزینش شاعر می آوریم. 
بخشـی از مفاهیـم اسـتعاری شـعر پرویـن بـا توجـه بـه نگاهـی کـه نسـبت بـه زن دارد، در 
قلمروهـای مبدأهـای “حریـر، گنج، فرشـته، کعبـه، کتان، درخت، نخـل بارور، زمین، خورشـید، 
پروانـه، کشـتی، لنگـر کشـتی و رکن خانة هسـتی، شـمع، علـم، عقـل، طبیعـت، گل و غّواص”، 

تصویرگـری و نگاشـت یافته اسـت. 

 بـا توجـه بـه اینکـه "در دوران معاصـر جوانـان، خصوصـا روشـنفکران بـا توجه به پیشـرفت 
و ترّقـی غـرب و مقایسـة آن بـا جامعـة خویـش، بـا حقیقتـی مواجـه شـده بودنـد کـه بیانگـر 
رشـدنیافتگی علمـی و اقتصـادی بود. بـه همین منظور در پـی تغییر آن برآمدند و برای رسـیدن 
بـه پیشـرفت آزادی، برابـری حقوق زن و مرد و حـق حاکمّیت ملّـی و دوری از تبعیضات طبقاتی 
بـه تـالش و مبـارزه پرداختنـد" )پاشـا پسـندی ، پارسـایی و حمیـدی: صـص 30-9(. پرویـن 
اعتصامـی نیـز در پـی آگاهسـازی جامعة زنـان و با هدف تشـویق آنان برای دسـت یافتن بجایگاه 
واقعیشـان، مسـتعارمنه هایی را در ارتبـاط بـا مفهـوم زن انتخاب میکند که بیانگر نـگاه کمالگرای 
اوسـت و در ضمـن بـه ویژگیهـای مثبـت وجـود زن،  تواناییهـا و قابلّیتهـای ذاتی او اشـاره دارد. 

فرآینـد اسـتعاری شـعر پرویـن در ارتبـاط بـا زن، قادر بـه سـاختن گزاره های زیر اسـت: 
زن، حریـر اسـت؛ زن، گنـج اسـت؛ زن، فرشـته اسـت؛ زن، کعبـه اسـت؛ زن، کتان اسـت؛ زن، 
خورشـید اسـت؛ زن، درخت اسـت؛ زن، نخل بارور اسـت؛ زن، پروانه اسـت؛ زن، کشـتی اسـت؛ 
زن، لنگر کشـتی اسـت؛ زن، شـمع اسـت؛ زن، زمین است؛ زن، سلطان اسـت؛ زن، دایه و نگهبان 
اسـت؛ زن، علـم اسـت؛ زن، عقـل اسـت؛ زن، طبیـب و پرسـتار اسـت؛ زن، رکن خانه اسـت؛ زن، 
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گل اسـت؛ زن، حریر اسـت؛ زن غّواص اسـت.
شـاعر در قطعـة معـروف »فرشـتة انـس« کـه بـا محوریّـت »زن« سـروده شـده، زن را در 
انگاره هـای اسـتعاری متفاوتـی تصویـر کـرده اسـت. قلمـرو مبدأهایـی کـه بـر ویژگیهـای مثبت 
زن ماننـد مهـرورزی، ارزشـمند بـودن، دانایـی، تکیـه گاه و پشـت و پناه بـودن و همچنین اصل و 

اسـاس و سـتون زندگی بـودن زن، اشـاره دارد:
- زن، خورشید است.

کانچـو مهـر گر کـه نمیتافت زن به کـوه وجود انـدر  گوهـر  عشـق  گوهـری  نداشـت 
)دیوان اشعار: 452(

- زن، کشتی است.
دگرچـه بـاک ز امواج و ورطة طوفان  )254(چو ناخداسـت خردمند و کشـتیش محکم

بعضــی از طرحواره هــای اســتعاری شــعر پرویــن، فــارغ از قیــد جنســیّت بــوده و مخاطــب او 
هــر انســان صاحبــدل و آگاهــی میتوانــد باشــد: 

زن، حریر و کتان است.  -
بکارخانـة همت حریر گشـت و کتان)256(هـرآن گـروه که پیچیده شـد بـه دوک خرد

از آنجایــی کــه پرویــن منشــأ هــر ســعادت و خســرانی را در جامعــه، ناشــی از فرهیختگــی 
و یــا نادانــی و ناآگاهــی یــک زن در مقــام مــادر میدانــد، پیوســته بــر رکــن و ســتون بــودن و 

اهمّیــت آمــوزش علــم و فضایــل اخالقــی بــرای زنــان، تاکیــد میــورزد. 
در شــعر »آرزوهــا«، بــا نگاهــی فراجنســی، معتقــد اســت هرکــس کــه وجــودش بــا دانــش و 
هنــر انــس بگیــرد، ارزش و اعتبــار پیــدا میکنــد و مخاطــب را دعــوت میکنــد بــه اینکــه ماننــد 
ــه آموختــن، وجــود  ــا شــوق ب ــدارد؛ بلکــه ب ــی ن ــوه و حاصل ــر« نباشــد کــه می »ســرو و صنوب
ــر،  ــاد او، هن ــه اعتق ــرا ب ــد؛ زی ــش بیارای ــر و دان ــاس هن ــه لب ــارور خــود را ب همچــون نخــل ب

ــد: ــازاری بدســت نمی آی ــچ ب ــه در هی ــی اســت ک ــن متاع ــن و دســت نایافته تری برتری
- زن، درخت است.

گوشـوار حکمـت اندر گـوش جـان آویختن
در گلسـتان هنـر چـون نخـل بودن بـارور

چشـم دل را بـا چـراغ جـان منـّور داشـتن
عـار از ناچیزی سـرو و صنوبر داشـتن)146(

 در شـعری کـه »در تعزیـت پـدر« نام گرفتـه، از وجـود خـود بـه »گنـج پـدر« تعبیر کـرده، که 
نشـانگر ارزش وجـودی ایـن بانـوی فرهیختـه و ادب آموخته بعنـوان » زن« در نـگاه مردانة پدر 
اسـت. پـدری آزادی خواه چـون یوسـف اعتصام الملک که شـخصاً تأثیر زیادی بـر تربیت اخالقی، 



بررسی شناخت سبکی و بنیادهای ایدئولوژیک شعر پروین با محوریّت »زن« / 101

فرهنگـی و ادبـی پرویـن داشـت. »اعتصـام الملک، دختـرش پرویـن را ترغیب کرد با اسـتفاده از 
قریجـة شـاعری اش دعـوت بـه آزادی زن را پی گیرد. اشـعار پرویـن درحقیقت پنجـره ای بود که 

پـدرش، خـود را از ورای آن مینمـود« )ابن الَرسـول و محمدی فشـارکی: صص 40-59(
- زن، گنج است.

ای عجب بعد تو با کیست نگهبانی من)261(گنـج خـود خواندیم و رفتـی و بگذاشـتیم

- زن، رکن خانۀ هستی است.
هسـتی رکـن خانـۀ  بـود  نخسـت  از  که ساخت خانة بی پای بست و بنیان)254(زن 

در شـعر پرویـن، بخشـی از قلمرومبدأهـای شبیه سـازی شـده بـرای مفهوم »زن«، اسـم معنی 
هسـتند »جـان، عقـل و علـم«. اسـتعاره هایی کـه بـر ارزشـهای اخالقـی و شـخصّیتی زن، تأکید 
میکنـد و بیانگـر وسـیعترین افقهـای ذهنـی شـاعر در مـورد زن میباشـد. مسـتعارمنه هایی کـه 
جهانبینـی و افـکار شـاعر را در پـردة خیـال او بـا عالیترین قلمروهـا تصویرگری میکنـد و در این 
تصویرگـری بیـش از هـر چیـز، زبان و سـبک شـعری او را به زبان و سـبک شـاعری ناصرخسـرو  

و سـنایی نزدیـک میکند. 
میبینیـم کـه »ارزشـهای بنیادیـن مـورد توجه پرویـن اعتصامی، بـه نوعی بیانگـر عکس العمل 
زنـان شـاعر ایرانـی در برابـر شـرایط محیـط فـردی و اجتماعـی در عصـر بیـداری و نیـز بیانگـر 
جهانبینـی و نگـرش آنان در دورة حیاتشـان اسـت«)جعفری، زهـره و نصرتی، عبـداهلل: 90-69(. 
شـاعر باتوّجـه بـه سـاختار ذهنـی، احساسـی، اخالقـی و زبانـی خـود، »جسـم« را بـه کودکی 
ماننـد میکنـد کـه »جـان« بایـد دایگـی و تربیت او را بـه عهده بگیـرد و »عقـل« را مانند مادری 

دلسـوز تصـور میکنـد کـه حاصـل و نتیجه اش، علـم و دانایی اسـت :  
- زن، جان، عقل و علم است.

عقل چون مادر و علم است ورا دختر )342(جسـم چـون کـودک و جـان اسـت ورا دایه
      آخرین بخش از طرحواره های استعاری شعر پروین که بیش از همه، مبّین دیدگاه سّنتی 
اوست، شامل استعاره هایی است که بیشتر بر روحیة تعهدپذیری و نصیحتگری او در مقام مادری 
و گاه همسری است. شاعر برای زن در جایگاه مادری، ممنوعّیتها و معذوریّتهایی متصّور است. در 
این جایگاه، پروین زنان را به شکلی تلویحی بیشتر به مدارا و تسلیم در برابر موضع مردساالرانه 
توصیه میکند. دیدگاهی که برای زن به شکلی مستقل و فارغ از نقش همسری و یا مادری، حقوقی 
متصور نیست و پیوسته با یادآوری بی اعتباری دنیا، زنان را به تسلیم و مدارا توصیه میکند. در 

این سطور به نمونه هایی از این نوع بیان شاعرانه اشاره میشود:
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 در شـعری بـا سـاختن مناظـره ای تأّمـل  برانگیـز بیـن "گل" و "خـار"، مفهـوم "زن" را در 
طرحـوارة اسـتعاری "گل" تصویرگـری و نگاشـت میکنـد1 . گل بـه خـار طعنـه میزند کـه من از 
همسـری و همراهـی بـا تو بیـزار و ناراحت هسـتم و گویا با بیانـی تلویحی، ناهمگونـی خار و گل 
را در ایـن همنشـینی، بـه گـردن تقدیـر می انـدازد کـه ظاهراً چـاره ای جـز تـن دادن و پذیرفتن 

آن نیسـت و درنهایـت مخاطـب را بـه عبـرت گرفتـن از روزگار ناپایدار توّجـه میدهد:
- زن، گل است.

در بـاغ ، وقـت صبح چنین گفت گل به خار
.. با من ترا چه دعوي مهر اسـت و همسـري
در صحبـت تو ، پاک مرا  تار و پود  سـوخت

کزخویـش، هیـچ نایـدت اي زشـت روی، عار           
ناچیـزی   تـوام ،  همه   جا   کرد   شرمسـار
شاد آن گلي که خار و خسش نیست درجوار)328(

   خار در جواب او میگوید که روزگار "ُسست ِمهر"، برای تو راحتی و برای من رنج آفرید و در 
نهایت، خار با توضیحی آمیخته به مفاهیم فلسفی به گل، تمام مسؤولیت  این همنشینی نامناسب 

را نتیجة اجبار سرنوشت میداند: 
 در باغ دهر، هیچ گلی نیست پایدار   )331(گـر خار  یـا ُگلیم، سـرانجام نیسـتی اسـت

   گاهی مسـتعارمنه )قلمرومبدأ( زن، در شـعر او پرندگانی هسـتند که در بسـتر معنایی شـعر، 
بـرای بیـان مفاهیمـی از قبیـل "ازخودگذشـتگی" و "ایثـار"  می آید و بـه  این  ترتیب ، سـاختار 

ذهنـی سـّنتی و تـا حّدی گوشـه گیر شـاعر در ارتباط با حضـور زن در اجتماع آشکارمیشـود:
- زن، پرنده است.

کاخر تو هم برون کن از این آشیان سری)393(گنجشــک ُخــرد گفــت ســحر بــا کبوتــري
 شـعر مربـوط بـه داسـتاِن  گفتگوی بین گنجشـک و کبوتر اسـت . گنجشـک به کبوتـر میگوید: 
تـو هـم سـری از آشـیانت بیـرون کـن و آفاق روشـن را ببیـن و پرواز کـن و از طبیعت بهـره ببر. 
کبوتـر جـواب  میدهـد کـه مـن هم مثل تو بـودم اما اکنون کـه مـادرم نمیتوانم ایـن کار را انجام 

دهـم،  چـون بـه روزگار اعتمادي نیسـت و میترسـم پرواز کنـم و کودکانم دچار خطر شـوند.
- زن، موش است.

داسـتان بچـه موشـي اسـت کـه برخالف نصیحتهـای دلسـوزانة مـادرش از خانه بیـرون میرود 
و در تلـه می افتـد و درمییابـد کـه سـرانجاِم کسـي کـه بـه نصیحت و پند دلسـوزانة مـادر گوش 

نکنـد و فریفتـة حـرص و طمع شـود، رنـج و گرفتاری اسـت:
گفـت مـادر  ِمهـر  بـه  را  موشـکي 
مــرو بســته  چشــم   انبــار  ســوي 

ماسـت ره  در  گیـرودار  بسـي  کـه 
که نهـان فتنه ها به پیش و قفاسـت ...)169(

1-  در بیتهای بعدی نیز، با آوردن تعبیر »عروس وار« برای »گل«، بر این تصویرسازی استعاری تأکید میکند:
... از خود نبودت آگهی، از ضعف کودکی/ آن ساعتی که چهره گشودی عروس وار )دیوان اشعار: 329(.
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- زن، پرنده است.
     مرغکـي ُخـرد و کوچـک، مـادر محافظـه کار و مصلحت اندیـش خود را به چالش میکشـد و 
از او میپرسـد: تـا ِکـي بایـد در خانه ای تاریـک و تنها زندگي کنیـم؛ من مثل تو، عمـر خود را در 
سـاختن خانـه تبـاه نمیکنـم، وقتي پـرواز یاد بگیـرم، میپـرم و به این طـرف و آن طـرف میروم". 
مـادر میگویـد تـو هنوز بچه  ای و سـخنان کودکانـه میگویی وقتـي از فتنة دام و دانه آگاه شـوي، 
آن وقـت قـدر آشـیانة امـن را میدانـی. میبینیـم کـه شـاعر در ایـن آفرینـش اسـتعاری، چگونـه 
جایـگاه زن را در موضـع ضعـف و مصلحـت اندیشـی همراه با تـرس، تبیین میکنـد و آنچنان که 

انتظـار میرود ، بـا قدرت ظاهر نمیشـود:
ــه ای ..)362(دي مرغکـي بـه مادر خـود گفت تا بـه چند ــه تاریک خان ــه ب ــم همیش مایی

توجـه بـه احساسـات و عواطـف مـادری در دیـوان پرویـن، جلـوة خاصـی دارد و در   
بسـیاری از شـعرها، مفهـوم »زن« را در طرحـوارة اسـتعاری )مسـتعارمنه( »پرنـده« تصویرگـری 
و نگاشـت میکنـد. پرندگانـی کـه در حکـم نگهبان و پرسـتاری دلسـوز بـرای فرزندان هسـتند و 

بزرگتریـن وظیفـة آنهـا، پاسـداری از آشـیان و فرزنـدان بی تجربـه اسـت.  
- زن، طبیب، پرستار، شحنه و دربان است.

  در این نمونة اسـتعاری، شـاعر مهمترین وظیفه و مسـؤولیت زن را در ضمن نقش همسـری 
و مـادری، طبیبـی، پرسـتاری، شـحنگی و دربانـی میدانـد. مسـؤولیتی کـه فداکاری، گذشـت و 

صبـر فراوانـی را میطلبد:
بـود تنهـا  خانـه  بانـوي  نـه  نکـوي  طبیب بود و  پرستار  و  شحنه و دربان)552(زن 

     نکتـة قابل توجـه اینکـه، پرویـن علیرغم وقوفی که به ظلم و سـتمهای وارده بـر جمعیت زنان 
دارد، در داسـتانهایش، راه  حلّـی بـراي رهایـي از سـامانة مردسـاالر ارائـه نمیدهـد. اسـتعاره های 
پرنـده، در شـعر او اغلـب خودشـان بـه ضعیـف و ناتـوان بودن اعتـراف میکننـد. آنها زنانـي قانع، 
نجیـب و صبـور هسـتند کـه بدنبـال چالشـهای جنجـال  برانگیـز نیسـتند. مادرانـي کـه نه تنهـا 
خودشـان در پـی دردسـر نیسـتند؛ بلکـه فرزندانشـان را نیـز بـه صبـوري، قناعـت و مماشـات با 
محیـط پیرامـون و اطرافیـان توصیـه میکننـد. این شـیوة تصویرگـری در ارتباط بـا زن را میتوان 

"بیانگـر ذهنّیـت منفعـل شـاعر در مواجهـه با سـّنت مردانه "1 دانسـت.
درنتیجـه هرچنـد شـاعر در شـعرش بـه تعالیم انسـانی و اجتماعـی، دردها و رنجهـای طبقات 
محـروم، آزادی خواهـی، انسان دوسـتی، تعـاون و حمایت از یتیمـان و بیوه زنـان و ... توّجه ویژه ای 
دارد، امـا فضـای کلّـی شـعر او فاقـد ساختارشـکنی و جنبشـی محسـوس و تأثیرگـذار بر محیط 
زندگی اوسـت و "روح خاّصي که در شـعر پروین همه جا الیح و هویداسـت و شـاید زادة  محیط 

1-  برای مطالعة بیشتر ر.ک: تحلیل تعامل سه زن شاعر با نمونه ای از سّنت فرهنگي رایج ایراني، زرقاني،1389، ص: 235. 
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زندگـي او باشـد، یـک روح تسـلیم بالشـرط در برابـر حـوادث و وقایـع جهـان مـاّدي و معنوي و 
شـکایت از ناپایـداري جهـان و در ضمـن دلـداري یافتـن از این ناپایـداري و اسـتغناء از بی ثباتی 
کار جهـان و بی سـامانی ایـن سـامان اسـت. آن پرخاش نسـبت بـه ناگواریها و آن خشـم و کیني 
کـه گاهـي دسـت در سـینة افـالک و عناصـر هـم می افکنـد و در آثار بسـیاري از شـعراي جهان 

هسـت، مطلقـاً در آثار پروین نیسـت") معجـزة پروین، قدمیـاری: 89(. 
بـه هرحـال دانسـتیم کـه بـا بررسـی اسـتعاره ها، بـا توّجه به دیـدگاه شـناختی، قدری بیشـتر 
میتوانیـم تجربّیـات فرهنگـی، اجتماعـی، ادبـی، احساسـی شـاعر را بشناسـیم و اهـداف مختلف 

ایشـان را در گزینـش اسـتعاره های متنـّوع دریابیـم.
طبـق نظریـة اسـتعارة مفهومی، بـه لفظ اسـتعاره در این سـاختار اسـتعاری »اسـتعارة زبانی« 
و بـه برداشـت مفهومـی و معنایـی که مـا از آن اسـتعاره داریـم، »اسـتعارة شـناختی« میگوییم. 
بـرای نمونـه در سـاختار اسـتعاری »زن، خورشـید اسـت«، خورشـید، اسـتعارة زبانـی و »گرمـا 
بخشـی و مهـرورزی«، اسـتعارة شـناختی اسـت. به همیـن ترتیب در جـدول زیـر مجموعه ای از 

اسـتعاره های زبانـی و شـناختی درارتبـاط بـا مفهـوم »زن« را می آوریـم.

قلمرو مقصد » زن «

استعارة شناختیاستعارة زبانیاستعارة شناختیاستعارة زبانی

دلگرمی و آسایشکشتی گرمابخشی و مهرورزیخورشید

پشتوانه و دلگرمی بودنلنگر کشتیارزشمندی و گرانقدریحریر و کتان

دانایی و اخالقی بودنعلم و عقلباروری و مفیدبودندرخت، نخل 

باارزش و مهم بودنگنجاصل واساس بودنرکن خانه

مراقب و نگهدار بودندایه، نگهباندرمانگر و نگهدارندهطبیب، پرستار

مدیر و راهنمابودنسلطانروشنگری، سوزندگیشمع

زایایی و شکوفاییزمینپاک و مقدس بودنفرشته، کعبه

زیبایی و لطافتگل، حریرروشنی بخش و هدایتگریشمع

جستجوگریغّواصعاشقی و فداکاریپروانه

جدول استعاره های زبانی و شناختی
6. کارکرد ایدئولوژیک استعاره ها )پنهان سازی/ برجسته سازی(

در بخـش تئـوری توضیـح دادیـم کـه اسـتعاره ها، چگونـه میتواننـد ویژگیهـای خـاّص از یک 
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مفهوم را با »برجسته سـازی«، »کمرنگ سـازی« و»پنهان سـازی« بـه مخاطب القـاء کنند. 
در ایـن سـطور بـا تحلیـل طرحواره های اسـتعاری، برآنیم تا گوشـه های پنهان یا برجسـته شـده 
از تجربّیـات فکـری، عاطفی و ایدئولوژیک شـاعر را در قالب طرحواره های اسـتعاری نشـان دهیم:

- زن، شمع است.
نمیشناخت کس این راه تیره را پایان) 452( زن ار بـه راه متاعب نمی گداخت چو شـمع

در ایـن اسـتعاره، باتوجـه بـه نـگاه سـنّتی که شـاعر بـه زن دارد، او را مانند شـمعی میداند که 
بـا گداختـن و سـوختن و فـدا کـردن خود، تیرگیها و سـختیهای زندگـی را بـرای اطرافیان خود، 
روشـن و آسـان میکنـد و درواقـع، وجـه "سـوختن" و "روشـنگر" بـودن مفهوم زن را برجسـته 
میکنـد و بـه ایـن شـکل، نقـش اخالقـی زن، در قالـب اسـتعارة "شـمع" نمـود پیـدا میکنـد تـا 
شـاعر بتوانـد از آن بـرای روشـنگری، هدایتگـری و فداکاری زن در مسـیر زندگی، سـود جوید و 
جنبه هـای دیگـر مفهـوم زن را، که با این اسـتعاره ناسـازگار اسـت، پنهان میکند. "روشـن اسـت 
کـه اخـالق بـرای پرویـن مقـدم بـر هـر امـر دیگـری اسـت. او قبـل از آن که یـک عـارف یا یک 
زاهـد یـا حّتـی یـک زن، یعنـی خودش باشـد، یـک معلّم اخالق سـنجیده میشـود و اگـر مطابق 

آن بـود ارزشـمند اسـت و در غیـر اینصورت مـردود اسـت")بهبهانی، یادنامـة پروین: 89(.
- زن، خورشید است.

نداشت گوهرِی عشق گوهری اندر کان )254(چـون ِمهر گر که نمیتافت  زن به کوه وجود
      شـاعر، مفهـوم زن را بـر قلمـرو مبـدأ »ِمهـر« تصویرگـری کـرده اسـت و به این شـکل، وجه 
» تابندگـی« و » گرمـای« وجـود زن را برجسـته میکنـد و بـا توّجـه بـه اینکه اسـتعارة مفهومی 
»خورشـید«، استعاره ایسـت که مفهوم مرکزیّت، نوربخشـی، گرمابخشـی، هدایتگری، عشق ورزی 
و... را در خـود دارد، شـاعر بـا قرینه سـازی آن بـا مفهـوم »زن«، درواقـع همین ویژگیهـا را، از آِن 

زن میدانـد و درنتیجـه مفاهیـم مّتضـاد بـا این مفهـوم اسـتعاری را کمرنگ و پنهـان میکند.
- زن، جان، عقل و علم است.

عقل چون مادر و علم است ورا دختر)342( جسـم چـون کودک و جـان اسـت ورا دایه
اینگونه  لباس عقل و خرد آراسته شوند و  به  بود که  این  برای زنان  آرزوی همیشگی پروین 
مفهوم سازی بر قلمرو »جان، عقل و علم« که به جنبه های مثبت وجود زن توجه دارد، آن هم در 
جامعة مردساالر زمان شاعر، که زن جایگاه مناسبی در مقایسه با مرد ندارد، حامل پیام مهمی 
است و شاعر در پی آن است تا چشم انداز تازه ای از جنبه های وجودی زن را نشان دهد و بر اندیشة 
حاکم در جامعه ای که فکر را به مردان و احساس و عاطفه را به زنان نسبت میدهند، خط بطالن 
بکشد. همچنین«پروین برای مبارزه و احیای حقوق زن، کسب علم و دانش و بیداری زنان جامعه 

را پیشنهاد میدهد )مدرس زاده و ارباب سلیمانی: صص120-91(.
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درنهایـت، گفتنـی اسـت کـه شـاعر، وجـه »علـم« و »دانایـی« را در وجـود زن، برجسـته و هر 
وجهـی را کـه بـا مفهـوم ایـن طرحـوارة اسـتعاری در تضـاد اسـت، کمرنگ و یـا پنهـان میکند. 

- زن، حریر و کتان است.
بکارخانة همت حریر گشت و کتان )همان:( هـر آن گروه که پیچیده شـد بـه دوک خرد

در ایـن اسـتعاره نیـز، بـا برجسـته کـردن وجـه »عقل و خـرد« بـرای زن، موضع فکـری خود 
را پررنـگ و برجسـته میکنـد. او پیوسـته از زنـان میخواهد کـه به دنبال رنگ تقلیـد از صورتهای 
ظاهـری و مـادی تحـّول زنـان در اروپـا نباشـند و بداننـد که با کسـب علـم و دانایی، بشـریت را 

نجـات خواهنـد داد و آراسـتگی بـه فضـل و دانـش را برترین وسـیلة رهایی انسـان میداند.
- زن طبیب، شحنه و دربان است.

ــود ــا ب ــه تنه ــوی خان ــه بان ــوی ن  طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان )255( زن  نک
 غالـب بـودن نـگاه سـّنتی پرویـن بـه زن، در شـعرها نمایـان اسـت و بـا اسـتعاره هایی کـه 
برمیگزینـد، وجوهـی مثـل طبیـب، شـحنه و دربان بـودن، مفهوم زن را برجسـته میکنـد که در 
حقیقـت ایـن نـوع نـگاه، به نوعـی به غالب بـودن نقـش »مـادری« زن از بین دیگر نقشـهای زن، 

منتهـی میشـود. درواقـع شـاعر در ایـن بیـت، بـه چند نقشـی بـودن زن اشـاره دارد.
 زن، در نـگاه او »کدبانـو« اسـت، »طبیـب«، »پرسـتار« و مرهـم درد و رنجهـای اهـل خانـه 
اسـت، »شـحنه و دربـان« و محافـظ خانواده اسـت. در ارزیابی و بررسـی طرحواره های اسـتعاری 
در ارتبـاط بـا مفهـوم »زن« در شـعر پرویـن، میبینیـم کـه »پرویـن بـا رویکـرد گذشـته   نگری و 
آینده پژوهـی، ابعـاد گوناگـون هویّـت زن را در دو بُعـد کلـی؛ سـّنتی و مدرن تبییـن میکند تا در 
عیـن حفـظ میراثهـای متعالـی و ارزندة گذشـته، جامعة پویا و آینـدة درخشـان را پی ریزی کند. 
او تـالش میکنـد تـا بیـن نگرشـهای مدرن کـه از زن انتظـار تحصیـل و حضور در جامعـه را دارد 
و ارزشـهای سـّنتی کـه خواهـان مادری دلسـوز و همسـری فـداکار اسـت، نوعی پیونـد و ارتباط 

ایجـاد کند«) معجـزة پروین، قدمیـاری: 214(.
بنابراین، میبینیم که در سـاختار مفهومی شـعر پروین، نقشـهای امروزی زن، نقشـهای روزمّره 

و سـنّتی او را نفـی نمیکنـد؛ بلکه میتواند تکمیل کننده و تقویّت کنندة نقشـهای سـنّتی باشـد.
- زن، سلطان است.

بی مـادر طفـل  خوانـد  کجـا  ِمهـر  نظام و امن کجا یافت ُملک بی سلطان)254(حدیـث 
مفهوم »زن«، بر قلمرو مبدأ »سـلطان« نگاشـت شـده اسـت که شـاعر وجه »غالب بودن مهر 
و محبـت مادرانـه« و هـم، وجـه »مدیریتـی« وجـود زن را بـر کانـون خانـواده، برجسـته میکند. 
از کنـار ایـن گزینشـهای اسـتعاری نمیتـوان به سـادگی گذشـت، توجـه کنیـد که در »سـلطان« 
همه چیـز هسـت، »قدرت«، »شـکوه«، »مدیریّت«، »درایـت«، »مالکّیت« و . . . که اگر سـلطانی، 
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درایـت و قـدرت الزم را بـرای مدیریّـت یک ُملک نداشـته باشـد، آن ُملک رو به خرابـی و ویرانی 
میـرود؛ ایـن حکـم در مـورد ُملـک کوچـک خانـواده نیـز مصـداق دارد و انتخـاب ایـن طرحوارة 
اسـتعاری، میـزان اهمّیـت وجـود زن را از نـگاه پرویـن، در سـاختن جامعـة کوچـک و بااهمیتی 
ماننـد خانـواده نشـان میدهـد و در حقیقت بشـکلی پنهان بـه مخاطب این مفهـوم را القاء میکند 
کـه بایـد بـه زن بعنـوان موجـودی صاحب قـدرت و توانایی نگریسـت؛ نَه کسـی که میتـوان او را 

محـدود کـرد و ظلم  و سـتم بر او روا داشـت.
- زن، درخت است.

عار از ناچیزی سـرو و صنوبر داشـتن )146(در گلسـتان هنـر چـون نخـل بـودن بـارور
 در این اسـتعاره، وجه »باروری« و »ثمربخشـی« مفهوم »زن«، برجسـته شـده اسـت. گفتیم 
که در بسـیاری از شـعرهای پروین، قید جنسـّیتی وجود ندارد و »شـعر پروین اصاًل غیرجنسـی 
اسـت؛ یعنـی زنانگـی و مردانگـی در آن دیـده نمیشـود؛ چراکـه در غالـب اشـعار او هم احسـاس 
از ایـده جـدا شـده و هـم، از رابطه هـای واقعـی دور شـده اسـت« )حکیـم بانـوی شـعر فارسـی، 

چاووش اکبـری: 286(.
بـه بـاور پرویـن، زن ممتـاز و شایسـته، زنـی اسـت کـه هنـرور بـوده و در ایـن حـوزه، ثمره و 
نتیجـه ای از خـود بجـای بگـذارد. بـر ایـن اسـاس او در قالـب این اسـتعاره، بـه تعلیم ایـن نکته 

میپـردازد کـه در مقـام یـک زن، در حـوزة »هنـر« نیـز بایـد ثمربخـش و مفیـد بود.
- زن، گل است.

دل فریبـــی رمـــوز  گفتـــم  گل  )272(بـــه  دوســتاری  داســتان  بلبــل  بــه   
در ایـن اسـتعاره، هـدف شـاعر از مفهوم سـازی »زن« در قلمـرو مبـدأ »گل«، برجسـته کردن 
وجـه »زیبایـی و فریبایـی« زن اسـت و به این شـکل بخشـی دیگـر از ویژگیهـای زن را که با این 
وجـه از وجـود زن، تناسـبی نـدارد، به حاشـیه رانـده و پنهان میکنـد.. نکتة قابل توجه در بیشـتر 
شـعرهای پرویـن اعتصامـی، ایـن اسـت کـه مفهـوم »زن«، در طرحواره هـای اسـتعاری مختلفی 
نگاشـت میشـود اّمـا بنـدرت پیـش می آید کـه وی بـه وجوهـی ماننـد: »زیبایـی«، »دل فریبی« 
و »افسـونگری« زن اشـاره کنـد؛ گویـا در شـعر پرویـن، »حّتـی عشـق زن و مـرد و یـاد از آن، 
هرچنـد درنهایـت عفـت و هرچند بـه دوراز آلودگی، از محّرمات اسـت« )همـان: 246(؛ تا جاییکه 
گویـا ایـن شـکل تعامـل در برابر جامعـة مردان، بعنـوان دسـتورالعملی اخالقی، تعلیمـی و گاهی 

اسـالمی، بـه زنـان دیگر نیـز توصیه میشـود: 
گل بـــه  میگفـــت  شـــیفته  کــه جمــال تــو چــراغ چمن اســت ) 165(بلبلـــی 

 در ایـن شـعر کـه ابتـدا بـا شـرح دلباختگی بلبل نسـبت به گل شـروع میشـود، شـاعر خیلی 
خالصـه و بـا شـتاب از آن میگـذرد و گریـز میزنـد تـا اینکه نتیجـه ای اخالقی از این عشـق ورزی 
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بگیـرد. گل بـه بلبـل جـواب میدهـد: امروز کـه من زیبا هسـتم و مجالـس را می آرایم تو شـیفتة 
مـن هسـتی، امـا وقتـی مـن پژمـرده شـدم، دیگـر کسـی هواخـواه مـن نیسـت؛ حّتـی تـو هـم، 
سـراغ معشـوق دیگـری خواهـی رفـت. در ایـن دنیـا عاشـقان مثل تـو زیاد هسـتند؛ ولی عاشـق 
بایـد عشـق واقعـی در دلـش نفـوذ کـرده باشـد و جانـش را در راه معشـوق  فدا کند کـه در این 
شبیه سـازی، بیوفایـی مـرد را برجسـته میکنـد و ذهـن خواننـده را بـه سـمت وجـه  پنهـان و 

مغفـول مفهـوم زن؛ یعنـی »وفـاداری« بـه زندگی جلـب میکند.
کاخر تو هم برون کن از این آشیان سری )393(گنجشـک خـرد گفـت سـحر بـا کبوتـری

   گنجشک به کبوتر میگوید که تو هم سرت را از آشیانه بیرون بیاور، آفاق روشن است، نخواب و 
پرواز کن و از طبیعت بهره مند شو. کبوتر میگوید: من هم مانند تو بودم اّما اکنون چون »مادر« 
هستم نمیتوانم این کارها را انجام دهم؛ چون به روزگار اعتمادی نیست و میترسم که پرواز کنم 

و کودکانم دچار خطر شوند... اکنون نوبت پرواز ما نیست، نوبت کودکان ماست.
در این شعر و چندین شعر دیگر »زن« در قلمرو مبدأ »پرنده« نگاشت شده است و در 
همة آنها وجه »پرستاری«، »نگهبانی« و »تعّهدپذیری« زن، پررنگ و برجسته شده است. پروین 
بر این اعتقاد است که نقش زنان و مادران در تربیت و اصالح جامعه، نقشی اساسی است که اگر 
نادیده گرفته شود، بخش عظیمی از جامعه به تباهی کشیده میشود. »یکی از علمای اجتماعی 
میگوید: در میان امواج بلّیات و طوفانهای حوادث وارده به شرق، قسمتی از عجز و عدم موفقّیت 
شرقیان به این سبب است که به تربیت زنان التفات نکردند، آنها را عضو عاطل بشریت پنداشته، 
نصف قوای خود را ضایع نمودند؛ مادران نومید نادان، اوالد خودشان را با بی دانشی بزرگ کردند؛ 
اطفال شرق، در داخل از تربیت خانوادگی و در خارج از تأدیب و تهذیب محروم ماندند؛ الجرم، 
اسباب تباهی و تیره روزی دست  به  دست هم داده، هشتصد میلیون جمعّیت آسیا را به تدنّی و 

تنّزل محکوم کردند«)حکیم بانوی شعر، چاووش اکبری: 206(.

نتیجه
درمجموع با بررسی، ارزیابی و تحلیل استعاره های شعر پروین، میتوان گفت که طرحواره های 
استعاری شعر او همچون گزاره ای در ذهنش، بر نگرش او نسبت به هستی و پدیده ها تسلّط یافته 
و بنیادهای ذهنی و ایدئولوژیک او را در تصویرگری و توصیفات شعرش آشکار میکند. همچنین 
طرحواره های  از  بسیاری  در  روشن  و  محسوس  بصورتی  جنسّیتی  قید  هرچند  که  درمییابیم 
استعاری شعرهایش دیده نمیشود، اما در مواردی که هویّت جنسی شاعر بر گزینش استعاره ها 
تأثیر  گوناگون  )مستعارمنه(  مبدأهای  قلمرو  بر  »زن«  مقصد)مستعارله(  قلمرو  مفهوم سازی  و 
گذاشته، میتوان توصیفات زنانه و تشّخص زبانی و سبکی پروین را در فضاسازی و تصویرگری 
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شعرش با هدف ارتقای نقشهای اجتماعی و مطالبة حقوق زنان مشاهده کرد. 
در اشعار پروین اعتصامی چهرة زنی دانا، فرهیخته و متعهد را میبینیم که از هر فرصتی برای 
اندرز دادن و نشان دادن راه رستگاری به مخاطب بویژه برای زنان – که به اعتقاد او جامعه ساز 
فراگیری  به  را  زنان جامعه  به آن، مردان و  یافتن  برای دست  اغلب  و  استفاده میکند  هستند- 
علم، دانش، پاکی و صفات خوب توصیه میکند. همچنین با گزینشهای هوشمندانة طرحواره های 
استعاری در ارتباط با مفهوم زن در فضای شعرش، سامانة فکری خود را که ریشه در اعتقادات 
دینی، اخالقی، احساسات فردی، اجتماعی و دانش زبانی و ادبی ایشان دارد،  پررنگ و برجسته و 
بدنبال آن، هر اندیشه و مفهومی را که در تضاد با آنهاست، کمرنگ و یا پنهان میکند و در نتیجه 

ساختار ذهنی و جهانبینی خود را به مخاطب منتقل و القاء میکند. 
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