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چكیده
سعاد الصباح (1942م) و پروین اعتصامی ( 1320- 1285ش) از جمله شاعرانی
هستند که مضامین اجتماعی را به گونهی شعر درآوردهاند .از مضامین اجتماعی
موجود در اشعار این دو شاعر فقر ،آزادی خواهی ،استبداد ستیزی می باشد .این
پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مکتب فرانسه با هدف بررسی
تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح و پروین اعتصامی نگارش
شده است.از وجوه اختالف شعر آن دو این است که در موضوع فقر سعاد تنها
به وجود فقر در جامعه اشاره کرده اما پروین به ریشهیابی موضوع در اشعارش
پرداخته ،در موضوع وطن استبداد ستیزی با توجه به حملهی عراق به کویت
اشعار سعاد بیشتر از پروین است و از وجوه اشتراک شعر آن دو این است که در
موضوع آزادیخواهی سعاد جامعه را همچون چاه و پروین آن را همچون قفس
بیان کرده است.
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مقدمه

یکی از حوزههای مطالعات بین رشتهای ،جامعه شناسی ادبیات است که کم و بیش مورد توجه
محققان قرار گرفته اس��ت .این حوزه مطالعاتی ساختارهای معنایی ش��عر و رمان یا هر نوع از انواع
ادبی را به وضعیت اجتماعی و سیاسی زمانه پیوند میدهد« .انسان در شعر معاصر محور میشود.
شاعر امروز از افراط در عزلت-گزینی و یا توصیف محض طبیعت گریزان است .مهمترین دستاورد
آنان در این خصوص درآمیختن تجربه فردی با تجربه گروهی اس��ت .ش��عر امروز در بیدارگری و
آ گاهسازی مردم در تحوالت اجتماعی و سیاسی سهمی بسزا دارد» (مدنی.)1386:173،
لذا میتوان گفت که آثار ادبی یا انواع ادبی ،هرگز در خأل به وجود نیامده بلکه پرورده و تابع زمینه
اجتماعی جامعهشناس��ی خاص هس��تند و بدین ترتیب اثر ادبی با زندگی نویسنده و خالق اثر پیوند
میخورد .جامعهشناسی ادبیات به بررسی این پیوند میپردازد .البته نباید تصور کرد که رابطه ادبیات
با جامعه بحث تازهای اس��ت؛ چرا که این سخن معروف که «شاعر فرزند زمان خویش است» در
هر زمانی صادق بوده اس��ت .هیچ کس از روزگار باستان ،ارجاع اثر ادبی به عناصری از واقعیت یا
آ گاهی مشترک ملت یا گروه اجتماعی خاص را منکر نیست ،البته بایستی دیر زمانی بگذرد تا این
نکته بدیهی در قالب نظریه تقلید (محاکات) بیان شود .این نظریه را که از ارسطو گرفته شده است،
جریانهای فکری ،آمیخته یا درنیامیخته با مارکسیس��م را گسترش داده و منسجم ساختند(ﮔﻠﺪﻣﻦ
.)83 :1377،
از این سخن چنین برمیآید که جامعه پیش از اثر ادبی وجود دارد و نویسنده را مشروط میکند
و نویس��نده نیز به بازتاب و بیان جامعه میپردازد و جویای دگرگون ساختن آن است ،جامعه در اثر
ادبی وجود دارد و ما ردپا و توصیف آن را در اثر بازمییابیم ،تمایل نویس��ندگان و ش��عرا نیز در این
زمینه بیتأثیر نیس��ت پس تحول شعر در هر زبان ،با توجه به ضرورت تحول ادبی و نیازهای فضای
جدید اجتماعی تحقق مییابد .در واقع ،شعر هر دوره با زمینههای اجتماعی خود پیوند ناگسستنی
ذاتا و به طور
دارد و تحول شعر و زبان ادبی ،فرآیندی اجتماعی است .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ باختین «هر اثر ادبی ً
ناخودآ گاه اجتماعی اس��ت( ».خسروی )22 :1387،و باید توجه داشت که یک شاعر هرگز نمی
تواند عوامل برون متنی و رویدادهای سیاسی و اجتماعی مؤثر بر شعر و ادبیات را نادیده بگیرد .سعاد
الصباح (1942م) شاعره معاصر کویتی و پروین اعتصامی ( 1320- 1285ش) از جمله شاعران زنی
هستندکه مضامین اجتماعی را به گونهی شعر درآوردهاند .از مضامین اجتماعی موجود در اشعار این
دو شاعر فقر ،آزادی خواهی ،استبداد ستیزی می باشد.
پیشینهی تحقیق

از جمله پژوهشهایی كه به بررسی اشعار این دو شاعر پرداخته میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
«خیرالل��ه الج��داوی» در پای��ان نامهی خود با عنوان «ش��عر جدید كویت» در س��ال  1377به
بررس��ی قسمتی از اشعار س��عادالصباح میپردازد« .عبداللطیف األرناؤوط» در كتابی تحت عنوان
«س��عادالصباح رحلة فی اعمالها غیر الكاملة» به تحلیل بعضی اش��عار س��عادالصباح پرداخته و در
دانشگاه تربیت مدرس تهران در فصلنامهی جستارهای زبانی مقالهای تحت عنوان «بررسی گونهی
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كاربردی زبان زنانه در مرثیههای سعاد الصباح» توسط «نورالدین پروین» در سال  1392انجام شده
و «زهرا بهمدی» در نش��ریه ادبیات تطبیقی دانش��گاه شهید باهنر کرمان در سال  1393مقالهای با
عنوان «بررسی تطبیقی درونمایههای اجتماعی مشترک در شعر فروغ فرخزاد و سعاد الصباح» به این
موضوع پرداخته اس��ت .و «رمضان رضایی» در مجله مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد واحد
تبریز در س��ال  1390در مقالهای با عنوان «مقایسهی مضامین اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی و
احمد صافی النجفی» و «حامد صدقی» در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت
معلم تهران در مقالهای با نام «زن از دیدگاه پروین اعتصامی و باحثة البادیة» به این موضوع پرداخته
است.
اما در زمینه تطبیق مضامین اجتماعی در اش��عار سعاد الصباح و پروین اعتصامی تحقیق مستقلی
انجام نگرفته اس��ت و این مقاله بر آنس��ت تا با رویکردی تطبیقی به بررسی مضامین اجتماعی در
اش��عار این دو شاعر معاصر بپردازد.و در پی پاسخ گویی به این سؤاالت است که :بسامد مضامین
اجتماعی در آثار سعاد الصباح و پروین اعتصامی چگونه است؟ وشباهتها وتفاوتهای دیدگاههای
این دو شاعر در به کارگیری مضامین اجتماعی چیست؟
زندگی سعاد الصباح

«س��عاد محمد الصباح» شاعر ،اقتصاددان و فعال اجتماعی كویتی در  22می  1942متولد شد.
دختر اول ش��یخ «محمد صباح الصب��اح» از خانوادهی حاكم كویت ب��ود .تحصیالت ابتدایی و
متوسطه را در كویت به پایان رساند و در  1960با شیخ «عبدالله المبارك الصباح» ازدواج كرد كه
در آن هنگام نایب امیر كویت و فرمانده نیروهای مسلح بود.
سال بعد اولین پسرش مبارك به دنیا آمد و اولین مجموعههای شعرش با نامهای «ومضات باكرة»
و«لحظاتمن عمری» 1961در كویت ،منتشر شدند .در عین حال ،در همان سال همسرش از تمامی
مقامهای دولتی خود استعفا داد و كار سیاسی را رها كرد .مجموعههای بعدی سعاد الصباح« ،من
عمری» در  1964در بیروت و «أمنیة» در  1971در قاهره ،منتش��ر ش��دند .او در اویل دههی هفتاد
در حالی برای ادامهی تحصیل به قاهره رفت كه ش��اعری با تجربه به حس��اب میآمد .او سپس به
كویت برگشت تا به صورت فعال در زمینههای اقتصاد ،فرهنگ و كارهای اجتماعی ،حاضر باشد.
از جمله ش��ركت در دهها همایش و كنگره در سراس��ر جهان كه به زودی وی را به عنوان یك فعال
حقوق زنان و حقوق بشر شناساند.
در س��ال  1985دست به تأسیس مؤسسهی انتشاراتی سعاد الصباح در دو شعبهی كویت و قاهره
زد و در اولین س��ال فعالیت حدود دویست كتاب ،منتشر كرد .در سال  1986مجموعهی دیگرش
«فتافیت إمراة» در قاهره چاپ ش��د .در  1988به اتفاق همس��رش تصمیم به تأسیس سازمانی برای
جذب و تش��ویق اس��تعدادهای جوان در زمینههای علمی ،هنری ،ادبی و ....همچنین بزرگداشت
ش��خصیتهای مطرح در این زمینهها گرفت .این سازمان هر ساله جوایزی نیز به برگزیدگان ،اهدا
میكرد .از جمله جایزهای به نام جایزهی جوانان سرزمین اشغالی كه اختصاص به فلسطین داشت.
مجموعههای دیگرش «فی البدء کانت األنثی» در  1988و «حوار الورد و البنادق» در  1989هر
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دو در لندن ،انتشار یافتند .اما نقطهی عطف دیگر زندگی سعاد الصباح در سال  1990و در جریان
اش��غال كویت توس��ط ارتش عراق ،رقم خورد .یعنی زمانی كه او فعالیتهایی طاقتفرسا را برای
رس��اندن صدای وطن دربندش به جهانیان به عهده گرفت و با شایستگی به انجام رساند؛ او عضو
كمیتهی عالی آزادس��ازی كویت شد و در معطوف شدن نظر سازمانهای جهانی به این موضوع،
شركت فعال داشت .آثار دیگرش نیز به همین موضوع اختصاص داشتند :مجموعهی«برقیات عاجلة
إل��ی وطن��ی» و نیز كتابی از مجموعه مقاالت��ش در این زمینه به نام «هل تس��محون لی أن أحب
وطنی؟» كه هر دو سال  1990در قاهره ،منتشر شدند.
سعاد محمد الصباح ،شاعر  61ساله ی کویتی را شاید بتوان یکی از سرآمدان و سردمداران شعرای
زن عرب دانست که در عین تحصیالت عالی در معتبرترین دانشگاه های جهان ،هنوز به جوهرهی
وجودی زن عربی معتقد اس��ت و در دفاع از آن و در س��تیز با جامعه ی مردساالر عربی میکوشد.
سعاد شاعری تیزبین و شکارچی لحظه هاست و اینها به همراه ویژگیهای زبانی شعر وی ،او را در
زمرهی یکی از بهترین شاعران زن معاصر عرب درآورده است .او عضو سازمان حقوق بشر عربی و
انجمن فکر عربی در عمان و مرکز دراسات وحدت عربی در بیروت و مجلس عربی برای طفولیت
و رشد و سازمان جهانی زنان مسلمان و مرکز پژوهش های عربی در دانشگاه یرموک می باشد .وی
در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در سرزمین عربی مشارکت داشته است.
(األمین)5 :1994،
«س��عاد میخواهد که آن قیدهایی را که بر زن تحمیل شده که نتواند از احساسات پنهانش تعبیر
کند بردارد به همین دلیل سعاد را مییابیم که میگوید :زن از خارج صندوقی سخن میگوید که
در طول عصرها در آن زندانی بوده اس��ت پس از محبتش به مرد با مبارزه طلبی در طول مجموعه
های ش��عری اش پرده بر میدارد و به همین دلیل مردان قبیله به اش��تباه افتادند که او از تقالید غزل
خارج شده است( ».األرناؤوط)15،
قوم در ش��عر س��عاد همه ی عرب ها هستند اما گاهی به عش��یره ی آل صباح به عنوان قوم خود
افتخار میکند:
ِ
ّ
العالیة
صاحبةالهم ِة
		
بــنت الــخلـــیج
		
ِ
و ُ ُ
ٌ
کویتــیة أنا ُ
ِ
1
و منهم بنـاتی وابنائیة
		
آل الصباح
		
و ملء دمی مجد ِ
(األمین)88-87 :1994،
				
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ

ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ (اﻋﺘـﺼﺎم الملک آشتیانی) از روشنفکران زمانهی
خود بود که در  25اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  1285ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ گردید .در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ
و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮب را ﻧﺰد ﭘﺪر آﻣﻮﺧﺖ ،از اﺑﺘﺪا
ﻃﻔﻠﯽ کوش��ا و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔـﺖ و ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .از ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻌﺮ
 .1من کویتی و دختر خلیج هستم /و صاحب بزرگی /و خونم از بزرگی آل صباح لبریز است /و دختران و پسران من ازآنان هستند.
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ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش وعدهگ��اه ارﺑﺎب ﻓﻀﻞ و داﻧـﺶ ﺑـﻮد و ﭘﺮوﯾﻦ ﻫﻤﻮاره آﻧﺎن را ﺑـﺎ ﻗﺮﯾﺤـﻪ
ﺳﺮﺷـﺎر و اﺳـﺘﻌﺪاد ﺧـﺎرق اﻟﻌـﺎده ﺧـﻮﯾﺶ دﭼـﺎر ﺣﯿـﺮت میﺳﺎﺧﺖ .وی شاعری بسیار توانا بود که
به سبک های عراقی از زبان حیوانات اشیاء و در حمایت از محرومان و ناتوانان اشعار بسیار لطیفی
س��روده است بسیاری از مسائل اجتماعی مربوط به طبق��ات محروم در اشعار او به چشم میخورد
(سلیم.)171 :1377،
در ﺧﺮداد 1330دوره ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺎﺛﯿﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان را ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در ﺟﺸﻦ ﻓﺮاﻏﺖ
از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺧﻄﺎﺑﻪ زن و ﺗﺎرﯾﺦ را اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺨـشی از آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ میﮔﻮﯾﺪ« :در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج ﺑﻠﯿﺎت و ﻃﻮﻓـﺎنﻫـﺎی ﺣـﻮادث وارده ﺑـﺮ شرق،
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﺠﺰ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ زﻧـﺎن اﻟﺘﻔـﺎت نکردند ،آن ﻫﺎ
را ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻃﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺼﻒ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ،در داخ��ل از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
و در ﺧﺎرج از تأدی��ب و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ....اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﮐﺘﺎبها ﻧﻮﺷﺘﻪ اند اﻣﺎ داروی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﺷـﺮق ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ است،
تعلی��م و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت را از ﺧﻮان ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻔﯿﺬ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ....اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ،روح ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﻣﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑـﺎ ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﻧﺴﻮان اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ( » . . .اعتصامی)77 :1355،
پروی��ن در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺤـﺼﯿﻞ ،ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺷـﺎﮔﺮد ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﻮده پ��س از اتم��ام دورهی مدرس��ه
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪی در ﻫﻤﺎن جا ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻢ در آن اوان ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ورود ﺑﻪ درﺑـﺎر ﺑـﻪ او ﺷﺪ وی
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .در تمام سفرهایی ﮐﻪ ﭘﺪرش در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻧﻤﻮد ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر بود .ﭘﺪرش ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺻﺮار دوﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ازدواج او رﺿﺎیت ﺑﻪ ﻃﺒﻊ دﯾﻮان وی ﻧﺪاد زﯾﺮا اﻧﺪﯾـﺸﻪ میﮐﺮد ﻣﺒﺎدا ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮان
و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺸﺮ دﯾﻮان را وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ازدواج ﭘﺮوﯾﻦ ﻗﻠﻤﺪاد کنند.پروی��ن شاع��ری است متعلق
به دورهی رضا شاهی ،وی برجستهترین چهرهی شعر اخالقی و تعلیمی روزگار ما به شمار میآید.
(روزبه)135 :1384،
ﭘﺮوﯾﻦ در 19ﺗﯿﺮﻣﺎه  1313ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﺧﻮد ازدواج و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﻘـﺪ ﻣﺰاوﺟـﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ رﻓﺖ  .اﯾﻦ ازدواج ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻮی ﺑـﻪ ﻣﻨﺰل
ﭘﺪر ﺑﺮﮔﺸﺖ و در 11ﻣﺮداد  1314ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ را ﺑﺎ
ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺷﮕﻔﺖ آوری ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ از آن ﻣـﺎﺟﺮا ﺳـﺨﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد و
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﻨﻤﻮد.
پروین درمورد این جدایی سرود:
ج��ز سرزنش و بدسری خ��ار چه دیدی
اي گ��ل ت��و ز جمعي��ت گلزار چ��ه ديدي
جز مشت��ری سفله ب��ه بازار چ��ه دیدی
ای لع��ل دل اف��روز ،ت��و ب��ا این هم��ه پرتو
غیر از قفس ای م��رغ گرفتار چه دیدی
رفت��ی به چمن لیک قف��س گشت نصیبت
(اعتصامی)242:1371،
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ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﮐﺎر ازدواج اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺑﺪاﻧﺪﯾـﺸﺎن ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ ﭘﺪر ﭘﺮوﯾﻦ
ﺑﻪ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ دﯾﻮان وی اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .در ﺳـﺎل  1315وزارت ﻣﻌﺎرف اﯾـﺮان ،ﻧـﺸﺎن درﺟـﻪ 3ﻋﻠﻤـﯽ
ﺑـﺮای ﭘـﺮوﯾﻦ ﻓﺮﺳـﺘﺎد .ﭘـﺮوﯾﻦ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﭘﯿـﺎم ﮐـﻪ «ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ» ﻧﺸﺎن را ﭘﺲ فرستاد .روز
ﺳـﻮم ﻓـﺮوردﯾﻦ  1320ﺑـﺪون ﻫـﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ در بستر بیماری خفت و در شب شنبه  16آذرﻣـﺎه
ﻧﯿﻤـﻪ ﺷـﺐ ،ﺑـﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ و در ﻗﻢ در ﻣﻘﺒﺮه ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ کن��ار ﻣـﺰار ﭘـﺪرش ﺑـﻪ ﺧـﺎك ﺳﭙﺮده
ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮوﯾﻦ را مورد بررسی قرار می گیرد ،ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮون ﻣﺘﻨﯽ مشاهده می شود
ﮐﻪ میتوانست��ه بر طرز برخ��ورد و ن��وع ذﻫﻨﯿﺖ وی در ﻗﺒﺎل ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣـﺆﺛﺮ واﻗـﻊ ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺪر ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد از اﺻﺤﺎب ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ودﺳﺘﯽ ﻫﻢ در ﺗﺮجم��هی آﺛـﺎر اروﭘـﺎﯾﯽ داﺷﺖ.
دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ او در ﻣﺪرسهی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀـﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺑـﺎ ارزش ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .س��وم ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﻮد و
دورهی ﮐﻼﺳﯿﮏ ً
ﺳﻨﺘﯽ
ﭼﻬﺎرم ،ﺷﮑﺴﺖ او در ازدواج .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ذﻫﻨﯿﺖ او در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن
ﻋﻤﺪﺗﺎ ّ
ً
اﺳﺖ.
«ﻋـﺪم ﻣﺪاخل��هی مستقی��م پروی��ن در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان و در ﺟﻨـﺒﺶ آزادی
ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﯽ
و ﺣﻘـﻮق زن ﻫﻤﺎن ک��ه در اﺷﻌﺎرش ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ نشان��ه ﻫﺎی روﺷﻦ اﯾﻦ ّ
اﺳﺖ(».نوری عالء )540 :1383،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐـﻪ او از ﮐﻮدکی ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ
و ﺟﻤﺎﻋـﺖﮔﺮﯾﺰ ﺑـﻮد و ﭼﻨﺪان ﺣﺎل و حوصلهی ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دردﺳﺮﺳﺎز را ﻧﺪاﺷـﺖ .اﯾﻦ ﻫـﻢ ﮐﻪ
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ مسئل��هی زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را «یک��ی از فصیح
تری��ن اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان» دانستهان��د (دهباش��ی )243 :1383،چیزی
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﺷﺎﻋﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺮم و ً
«اشعار او بیشتر اشعاری تعلیمی است و در واقع فابلهای منظومی است که زنی مطیع ،فرمانبردار،
پ��اک و صمیمی میسرای��د .او در اشعارش تقابل میان خیر و شر ،غنی و فقیر و قوی و ضعیف را
ب��ه تصویر میکشد .اشعارش تمثیلی و بر مبن��ای گفت وگوهاست و هدفش بیان مضامین پندآمیز
است .شعر او گرچه تخیل قوی ندارد تأثیر تربیتی آن قویتر و عمیقتر از شاعران دیگر بوده است.
در شعر پروین موضوعات کلی بیان میشود که به حوزه ی درونیات شاعر و حیطهی خصوصی او
راه نمییابد(».زرین کوب)1361،
پروین اعتصامی در میان زنان شاعر عصر حاضر شاید تنها شاعر زنی است که اشعارش با مضامین
اجتماع��ی در ه��م آمیخت��ه و فریادی است که از دی��دن و شنیدن دردها س��ر داده است .در میان
سرودهه��ای او قطعههایی را میتوان یافت که چیزی جز اولین طلیعهی فریادهای زن علیه مکانیسم
فشاره��ای جامع��ه ای که زن را از خود رانده است نمی تواند باش��د .مثل قطعه ی «اندوه فقر» که
اینگونه شروع می شود:

◊ فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ /سال هفتم .شماره  .25پاییز1394

ب��ا دوک خویش پیرزنی گفت وقت کار
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(اعتصامی)86:1371،
							
شع��ر پروین شع��ر قراردادها و رسوم اجتماع��ی و متعلق به حوزهی عموم��ی و هنجارهای رایج
اجتماع��ی است .زب��ان و درون مایهی اشعارش تاب��ع قوانین ادب جمعی و ف��ارغ از بیان درونیات
شخصی و خصوصی شاعر است .به همین دلیل از اشعار او می توان نگاه و جهان بینی رایج عصر
را دریافت.
ترسیم فضای سیاسی و اجتماعی دو کشور:

ادبی��ات هر جامعهای باز نم��ودی از شرایط اجتماعی و فرهنگی-اجتماع��ی آن جامعه است به
خصوص در جوامعی که همواره در معرض استبداد و ظلم پادشاهان و استعمار و استثمار بیگانگان
بودهاند اعتراض به این ظلم و ستم ها نمود بیشتری داشته است .ادبیات عربی و فارسی نیز سرشار از
اشعار شاعران متعهدی است که با زبان استعاره و کنایه سعی در اعتراض به وضع موجود داشتهاند.
سعاد الصباح و پروین اعتصامی از جمله این شاعران متعهد هستند.
سعاد در مورد اوضاع سیاسی و اجتماعی کویت میگوید که دورانی است که حتی ضربان قلب
انسانه��ا متوقف شده و کشور در چنگال ت��رس و وحشت اسیر شده و قوم شکست خورده است
و سع��اد با به کارگی��ری ترکیبها و واژگانی همچون «أنیاب الرع��ب ،اإلفالس الروحی ،اإلحباط
القومی ،القحط ،الجدب» به خوبی این دوران را به تصویر میکشد .وی خفقان و ستم موجود در
جامعه را با آرایهی اغراق در عبارت «فی عصر عربی توقف نبض القلب» به زیبایی بیان میکند و
استفهام موجود در این اشعار نشانهی نگرانی و پریشانی است:
ُ
ْ
ی��ا أحبائیِ /:
ْ
ٍ ٍّ
توق َف َن ْبض
لكنا فی عصر عربی ِ
/فیه ّ
كان ب ّ
��ودی أن ُأ ْس ِم َع ُكمً /
َ
شیئا ِمن موسیقى القلبَّ /
ْ
القلب . .
فی ِ
یا أحبائی / :كیف ُبوسعی؟/أن أتجاهل هذا الوط َن الو َ
َ
اقع ِ
َّ
الروحی
اإلفالس
أتجاوز هذا
أنیاب ُالر ْع ْب؟/أن
َ
َ ْ
َ
القومی /وهذا القحط َ ..وهذا َ
ْ 1
َّ
الج ْدب.
اإلحباط
وهذا
َ ْ َ
َ
(الصباح ،القصیدة أنثی و األنثی قصیدة)9-8 :1999،
				
در م��ورد پروین نیز باید گفت که پروین شاعری انسانگراست و اندیشههای انسانی را با شیوهای
بدی��ع و آمیخته با احس��اس و عاطفه در قالب نظم در آورده اس��ت .وی شاعر مردم است و مردم،
فقی��ر و ستم دیدهاند بنابراین وی نیز از فقر میسراید از محرومیت از نابرابری اجتماعی و قشرهای
ضعی��ف جامعه سخن میگوید .شهریار در مورد او میگوید« :پروین ،شعرش نه برای دل خود یا
 .1ای دوستانم /دوست دارم شما را از صدای قلب باخبر کنم /اما ما در دورانی هستیم /که تپش قلب نیز متوقف شده است  /. .ای
دوستانم /چگونه میتوانم /اظهار بیاطالعی کنم نسبت به این وطنی که در چنگالهای ترس اسیر شده؟ /چگونه میتوانم از این شکست
روحی و این ناکامی قومی و این قحطی و خشکسالی بگذرم؟
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ب��رای صلهی حکام بلکه شعرش برای مردم و روایتگر زندگی مردم عصر خود است و چیزی جز
عافی��ت جامعهی خود آرزو ندارد(».اعتصامی )22 :1355،بنابراین وی شاعری است که در اشعار
خود هرگز نتوانسته است از زمینهی اجتماعی و از جامعهی خودش فاصله بگیرد.
پروین در قصائد خویش گاه به صراحت هم اشاره به وضع مغشوش زمانه و جامعهی روبه تباهی
دارد و ه��م مظاه��ر ستمشاهی را فرومیکوبد .در این ابیات واژگ��ان «دزد و دیو» داللت بر وجود
ستمگران در جامعهی آن روز میباشد .جامعهای که باسرعت و بیرحمی ،روحانیت و روحانیانش
را سرکوب میکنند و دونان و چاپلوسان و بی شرمان را میدان و مقام میدهند ،پاسبانش ،دزد است
و میهمان ،قاتل صاحب خانه .چنین جامعهای را با چه زبانی بهتر از این میتوان کوبید:
ره دی��والخ و قافل��ه ب��ی مقص��د و م��رام
در خانه شحنه خفته و دزدان به کوی و بام
ور مردم��ی چگون��ه شدستی به دی��ورام؟
گ��ر عاقل��ی چ��را ب��ردت توس��ن هوی
پ��ا در ک��اب و سربه تن و دس��ت در لگام
ک��س را نماند از تک ای��ن خنگ بادپای
							
(اعتصامی)49:1371،
«تنه��ا غم و اندوه پروی��ن از دیدن وضع پریش��ان طبقات ستمدی��ده و از مالحظهی کژیها و
ناراستیها و نادرستیها و ناهمواری های هیئت اجتماع ،از مشاهدهی ظلم و ستمی که بر تیرهبختان
و زیردست��ان میرفت ،از دیدن کامرانی نابخردان و ناکام��ی خردمندان و برتری آنان و محرومیت
اینان بود جز در این موارد ،پروین هرگز «دلی لبریز از اندوه و درد» نداشت(».قدمیاری)21 :1387،
شع��ری را شعر اجتماعی بر میشماریم که محت��وا و مضمون آن مسائل اجتماعی را در بر داشته
باشد .در این گونهی شعر ،شاعر دغدغهها ،تحوالت و معضالت اجتماعی را با ذهن خالق خویش
به شعر در میآورد و به جامعهی خویش و آیندگان عرضه میکند.
سعاد الصباح به عنوان یک روشنفکر و پروین اعتصامی به عنوان یک مصلح اجتماعی نسبت به
اوضاع جامعهی خویش مسئول بودند و تالش کردند مضامین اجتماعی مختلفی از جمله فقر ،وطن
پرستی ،آزادی خواهی و استبداد ستیزی را در اشعارشان بیان کنند .حاال میخواهیم شعر دو شاعر
را از این نظرگاه مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم:
فقر:

«فقراز نظر جامعه شناسی به معنای ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی و عدم برخورداری
از حداقل امکانات زندگی میباشد(».راچ ،1ترجمه کریمی )15 :1354،سعاد الصباح در قصیدهی
«غاسل��ة الثیاب» به قضایای مربوط به فقیران توجه میکن��د و او دیگران را به کمک به بیچارگان
تشوی��ق میکند و به تصویر کشیدن این امر انسانی به قصیده وحدت فنی ویژهای میبخشد که اثر
زیادی بر خواننده میگذارد بدون اینکه پند و ارشادی در آن باشد .سعاد از زنی فقیر سخن به میان
1. Raech
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م��یآورد و ظاه��ر او که اندوه در چهرهاش فریاد میزن��د ،آب از انگشتانش میچکد را به تصویر
میکش��د و از این فقر به خ��دا شکایت میکند .واژگانی چون «شک��وی ،الحزن،کادحة ،بلوی»
دالل��ت ب��ر فقر موجود در آن دوران دارد .شاعر با تصویر دی��داری و نشان دادن زنی که با سختی
مشغ��ول کار کردن است به خوبی فقر را در جامعه نش��ان می دهد و ختم شدن سطرها به «الف»
القاگ��ر حزن و اندوه میباشد و کاربرد فراوان فعل مض��ارع همچون «یصرخ ،یقطر ،تذوب و»...
نشانهی دردناکی زمان حال و استمرار و پیوستگی این امور میباشد:
ُ
والح��زن یص��رخ ف��ی محیاها
ج��اءت تطالعن��ی ِبشکواه��ا
ُ
ُ
ُ
ت��ذوب من��ه کفاه��ا
وتک��اد
أنامله��ا
والم��اء یقط��ر ِم��ن ِ
ُ
ُ
ُ
والصاب��ون خدناه��ا
والم��اء
ه��ا
شاهد
والفج��ر
،
غسال��ة
ُ
ُ
ٌ
ُ
ِ
َ
الرحم��ن َبلواه��ا
تشک��و إل��ی
کادح��ة
ته��ب
اآلذان
وم��ع
ٌ
ِ
(راغب)331-330 :1993،
					
«همچنین پروین در ضمن یکی از قصایدش از دختری سخن به میان میآورد که فقر و تنگدستی
باع��ث دل آزردگی او شده و موجبات تحقیر دیگران را فراهم آورده است(».یزدانی)166 :1387،
پروین فقر را در وجود دخترکی به تصویر کشیده است و ظاهر او و وصلهی لباسش ،پیراهن تنگش،
ژولیدگی مویش و رنگ پریدگیاش را بیان کرده و دخترک علت این وضعیت خود را فقر میداند:
دخت��ری خ��رد ب��ه مهمان��ی رفت
آن ی��ک افکن��د ب��ر اب��روی گره
این یک��ی وصل��هی زان��وش نمود
آن ،ز ژولیدگ��ی موی��ش گف��ت
گف��ت خندی��د ب��ه افت��اده ،سپهر
درزی مفل��س و منعم نه یکی است
						

در ص��ف دخت��ری چن��د خزید
وین یکی جامه به یک سوی کشید
وان ب��ه پیراه��ن تنگ��ش خندی��د
وی��ن ،ز بیرنگ��ی روی��ش پرسید
زان شم��ا نیز ب��ه م��ن میخندید
فق��ر از به��ر م��ن این جام��ه برید
(اعتصامی)110-109 :1371،

همچنین سعاد بیان میکند که در این دوران ،عصر شعر و شاعری نیست و به فقر موجود در آن
دوره اشاره میکند و اینکه چگونه ممکن است در چنین وضعیت نابسامانی استعدادها شکوفا شود
و شاعر از استفهام تقریری بهره میگیرد:
ٌ
ُ
ال ه��ذا ُ
عصر ِ
ورد ِمن
عص��ر
الشعر ،وال
ینبت قمح ِمن ِ
جسد ُالف ِ
ِ
ینبت ٌ
ق��راء ؟/هل ُ
الشعراء/هل ُ
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مشنقة؟( 1الصباح ،القصیدة أنثی و األنثی قصیدة)9:1999،
ٍ
پروی��ن برخالف سعاد تنها به وجود فق��ر در جامعه اشاره نمیکند بلکه در اشعاری به بیان علت
فق��ر نیز میپردازد .نگاه پروین به فقر از موضوع تضادی است .وی دو قطبی بودن جامعه را عامل
فقیر شدن بخشی از جامعه و ثروتمند شدن بخشی دیگر از جامعه میداند و انتقادی بسیار تند و تیز
به حاکمیت مسل��ط و سیاستهای تبعیضآمیزش میکند .در نگاه زیرکانه و هوشمندانهی پروین
«طبق��ه به معنای گروهی از مردم که رابطهی مشترکی ب��ا ابزارهای تولید دارند و با آن تأمین معاش
میکنند ساخته شده است(».گیدنز ،2ترجمه چاوشیان)410 :1386 ،
این بدان معناست که چون مردم طبقه پایین ،ابزار تولید در اختیار ندارند در استثمار کسانی قرار
میگیرند که منابع تولید در اختیار دارند و در واقع انتقاد خود را به سلسلهی پادشاهی نشانه میرود
ک��ه حاکمیت بر مردم را ح��ق ذاتی خود میدانستند و میخواستند بر ج��ان و مال و ناموس مردم
چیرگی پیدا کنند .اینجاست که پروین فقر و نابرابریهای اجتماعی را نشان میدهد و در توصیف
فقر در جامعه و تأثیرات مخرب آن و ملموس نشان دادن فقر ،اندیشهی خود را به تصویر میکشد.
پروین در قصیده «شکایت پیرزن» خطاب به کی قباد پادشاه ،دولت او را مسئول مستقیم فقر و
سیهروزی خود و همگنان خود میداند:
کز آتش فس��اد تو ،ج��ز دود و آه نیست
روز شک��ار ،پیرزن��ی ب��ا قب��اد گف��ت:
تحقیق ح��ال گوشهنشینان گن��اه نیست
روزی بی��ا ب��ه کلب��هی م��ا از ره شکار
تا بنگری ک��ه نام و نش��ان از رفاه نیست
هنگ��ام چاشت ،سفرهی بین��ان ما ببین
دیگ��ر به کش��ور تو ام��ان و پن��اه نیست
دزدم لح��اف برد و شب��ان گاو پس نداد
گندم تو راست ،حاصل ما غیر کاه نیست
سنگینی خراج ،به م��ا عرصه تنگ کرد
یغماگر است چون تو کسی پادشاه نیست
ویران��ه شد ز ظلم تو ه��ر مسکن و دهی
(اعتصامی)162-161 :1371،
						
پروین در این شعر با اسطوره سرایی به سراغ قباد ساسانی میرود و داستانی را بیان میکند که در
آن یکی از شاهان که به شکار رفته بود ،با پیرزنی مواجه میشود که این پیرزن وی را مورد نکوهش
قرار میدهد و از او شکایت میکند که سیاهی و تباهی جامعه از فساد و هوسرانی تو است و از او
میخواهد که خانهی آنها را ببیند و به دردهای اقشار مختلف جامعه پی ببرد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﯾﻦ در این اﺷﻌﺎر حکومت را ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟتی می داﻧﺪ اما در جای ﺟﺎی
دﯾﻮان ﺧﻮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﯿﻠﺖ ﯾا افتخ��ار ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ک��ه ﮔﻮی��ا وﺟﻮد آن
 .1این عصر ،زمان شعر و شاعری نیست /آیا گندم از جسم فقیران میروید؟ /آیا گل از دار میروید؟

2. Gidenz
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ض��روری و ﺳﻮدﻣﻨﺪ نیز ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ نکت��ه در ﺳﺮوده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن او ﺑﻪ چشم ﻣﯽﺧﻮرد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در «ﭘﯿﺮﻣﺮد وگنج» یافت ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ و ﻧـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﺳﻮی ﺛﺮوت
اﻓﺘﺨﺎر و فضیلت ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه است .پیرمرد فقیر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯽ ﮐـﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از زﯾر ﺧﺎك ﻏﺎر
توصیه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ک��ه م��ا را نیس��ت در دل آرزوی��ی
ﺗﺮا ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ جوی��د نامجوی��ی
نیفت��اد آنک��ه مانن��د م��ن افت��اد
ﻣـﺮا اﻓﺘــ��ـﺎدﮔﯽ آزادﮔــ��ـﯽ داد
چو غم گر دیو ﮔﺮدون دﺳﺖ ﻣﺎ بست
ﭼﻮ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﯿﻢ دی��و آز را دس��ت
ن��ه من این گنج می خواهم نه آن مار
ﭼﻮ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﻨﺞ را ﻣﺎری ﻧﮕﻪ دار
ﮔﻬﯽ دزد از در آی��د ﮔﻪ ز دﯾﻮار
ﭼﻮ زر گردی��د اﻧﺪر ﺧﺎﻧﻪ بسی��ار
(اعتصامی)101 ،1371،
						
شای��د پروین بخاطر از دست دادن مادر ،درد یتیم��ان را لمس کرده و با بسیاری از طبقات مردم
که نیاز به محبت دارند ،احساس همدردی میکند و مردم را به همدردی و درک نیازمندان و یاری
بدانه��ا فرامیخوان��د .وی به فقر کودکان یتیم میپردازد و با بی��ان نسوختن هیزم در مطبخ خانه و
روشنایی نداشتن چراغ آنان این فقر را بیان میکند:
کز کودکان کوی به من کس نظر نداشت
دی کودکی به دامن مادر گریست زار
آن تیر طعنه ،زخ��م کم از نیشتر نداشت
طفلی م��را ز پهلوی خ��ود بیگناه راند
وین شم��ع روشنایی از این بیشتر نداشت
هرگز درون مطبخ م��ا هیزمی نسوخت
از دانهه��ای گوهر اشک��ت خبر نداشت
خندید و گفت :آنکه به فقر تو طعنه زد
(اعتصامی)185، 1371،
							
سع��اد الصباح و پروین ه��ردو فقر را در چهرهی دختری به تصوی��ر کشیدهاند و به توصیف آن
پرداختهان��د تا ب��رای مخاطب ملموستر جلوهگر ش��ود .هر دو شاعر با توجه ب��ه شرایط نامطلوب
اقتصادی در جامعهی خویش به مضمون فقر که در جامعه شاهد آن بودند پرداختند .سعاد فقط به
وج��ود فقر در جامع��هی خویش اشاره میکند اما پروین این امر را به گونهای ملموستر و در جای
جای دیوان خود و در ضمن قصاید مختلف بیان کرده است وی گاهی فقر را نتیجهی ظلم و ستم
حاکمان و گاهی نوعی فضیلت برای انسان قلمداد کرده است.
آزادی خواهی:

«آزادی به طور کلی به این معناست که مردم عالوه بر اینکه از نظر فردی آزادی هایی دارند از نظر
اجتماعی نیز بتوانند سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود و سرزمین خود را معین کنند(».یاحقی:1378،
 )16سعاد در قصیدهای اینگونه از آزادی سخن به میان میآورد که چگونه میتوان از آزادی انسانی
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سخ��ن گفت حال آنکه در چاه گرفتار است .وی جامعهی آن روز را به چاه تشبیه کرده است که
انس��ان در آن گرفتار شده و آزادی انجام کاری را ندارد و آزادی را همچون شکوفهای میداند که
نمیتوان��د در آن دوران خفقان شکوفا شود .سعاد برای بیان مفهموم نبود آزادی از واژگان «أعماق
البئر ،تنمو ،أشجار القهر ،یقلب و جمرة» بهره گرفته است و بیان کرده که در آن زمان آزادی بیان
نیز وجود نداشته و شاعران نمی توانستند سخنی در این باره بگویند:
منكم /كیف ُیغنی للحریة م ْن ه َ
ی��ا أحبائی /:أرجو أن أتعل َم ْ
البئر  /أرجو أن أتعلمَ
��و فی أعماق ْ
ّ
َ ّ
ِ َ ُ
ِ
ُ َّ
الشاعر شعرا َ /
ْ
ْ
القهر  /أرجو أن َ
تنمو من أش َج ِار ْ
ُ
وهو
كیف یقول
الوردة
/كیف
منكم
ِ َْ
ّ
ُ
أتعلم منكمَ /
َ
ِْ ً
ْ
ُی َّقل ُب
فوق الجمرة(1.الصباح ،القصیدة أنثی و األنثی قصیدة)9:1999،
مثل َالفر َخ ِة َ
َ
سع��اد از اینکه همانند رومانسی ه��ا در شعرش به بیان احساسات شخصی بپردازد دوری کرده و
تالش کرده تا از آن به عنوان سالحی برای دفاع از وطن و آزادی و میراث قومی خویش بهره گیرد.
همچنی��ن وی به گونهای غیر مستقیم با بهکارگیری فعل «أفشل» به نبود آزادی در آن دوران اشاره
میکند:
ُ
2
َ
خیوال  /ترکض فی براری
أحاول أن أرسم
الحریة  /. .فأفشل ( . .الصباح ،القصیدة أنثی و األنثی
ِ
ً
ُ
ُ
قصیدة)12:1999،
مضامی��ن مربوط ب��ه آزادی در شعر و ادب مشروطه تعاریفی متناسب ب��ا جامعهی آن روز دارد،
کام�لا متفاوتی از یک مضمون واحد به دست
ب��ه طوری که مطالعهی آثار شاعران ،دریافتهای
ً
میده��د .در شعر پروین نیز بیشتر آزادی به معن��ای آزادی ستمدیدگان از چنگ جور حکومت و
ستم طبقهی مرفه به کار میرود .در شعر پروین چندان سخن از آزادی اجتماعی نیست ،اما در چند
قطع��ه ،از انقالب میگوید و مردم را به اعتراض و ایستادگی میخواند و از آنان میخواهد برای به
دست آوردن آزادی تالش کنند:
اگر به شوق رهایی زنند بال و پری
ز قید بندگی این بستگان شوند آزاد
(اعتصامی)223:1371،
						
پروین چون به زندان راه نیافته تصویر مناسبی را نمیتواند ارائه دهد ،او فقط در مبارزه با استبداد
از اب��زار نبود آزادی آن هم در معن��ای عام و طبیعی آن صحبت میکند و حاضر نیست آزادی را با
چی��زی ع��وض کند .شاعر در بیان تقابل بود و نبود در قلعه «سرنوشت» از زبان جغد که در ویرانه
خویش با آزادی زندگی میکند ،به طوطی که در قفسی زیبا و گرانبها جلیس بزم بزرگان و شاهان
است ،میگوید:
چرا دهیم گرانمایه وقت را ارزان
چه سود صحبت شاهان ،چو نیست آزادی
به از پریدن بیگاه و داشتن غم جان
به رنج گوشه نشینی و فقر ،تن دادن
 .1ای دوستانم /امید دارم یاد دهم شما را /چگونه میتواند از آزادی بگوید کسی که در اعماق چاه است /و چگونه گل از از درختان قهر
میروید /و چگونه شاعری شعر میگوید /درحالیکه او مانند جوجه بر روی آتش پشت و رو میشود.
 .2تالش میکنم تا اسبهایی را ترسیم کنم /که در بیابانهای آزادی میدوند /اما شکست میخورم...
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کهصحنتنگهماناستوبامتنگهمان
قفس نه جز قفس است ،از چه سیم و زر باشد
که خوشدلی است در آباد دیدن زندان
در آشیان ویران خویش خرسندیم
(اعتصامی)152 ،1371،
						
درک اوضاع اجتماعی و سیاسی این روزگار کمک میکند تا اندیشههای شعرا را به ویژه درباره
مسائل اجتماعی دقیقتر تحلیل کنیم؛ زیرا پیوسته تحوالت ادبی از تحوالت اجتماعی و سیاسی متأثر
ب��وده است« .مثال ظهور رضا شاه در ایران حاکی از شروع دوران��ی تازه بود بیتردید اهداف رضا
شاه با اه��داف و اصول مشروطه همخوانی نداشت .هدف انقالب مشروطه ایران و رجال مشروطه
که به تدوین قانون و متمم آن پرداختند ،چیزی جز محدود کردن قدرت سلطنت و تأسیس مجلس
ش��ورای ملی برای تثبیت حکومت مردم نبود ،اما عم��ر دموکراسی پارلمانی ایرانی ،با تشکیل دوره
ششم مجلس به سر آمد(».آوري )18 :1371 ،
در شیوهی ادارهی کشور ،رضاخان استبداد و سرکوب آزادیها را سرلوحه کار خویش قرار داده
ب��ود .نشانههای گویایی از این اوضاع در ادبیات این دوره قابل مالحظه است .خفقان شدید اجازه
نمیداد تا شعرا به نظم اشعار انتقادی بپردازند .با وجود این شاعران این دوره یکسره خاموش نبودند.
آنها به رغم تمامی خطرات مصادیقی از آزادیخواهی را در شعرشان مستتر میساختند .پروین نیز از
جمله کسانی بود که اشعاری با درونمایه آزادی متأثر از ادبیات سنتی دارد و ذهن او بیشتر درگیر با
مفهوم کالمی آزادی یعنی اختیار در برابر جبر است( .نيکو بخت)1220 :1386،
شاع��ر همچنی��ن در بیان مفهوم آزادی از زبان دو پرنده ،که یک��ی بلبل و دیگری طوطی است،
سخن می-گوید .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 .پروین برای بیان نبود آزادی از واژگان «کنج قفس،
قفس ،تلخ ،گرفتاری و صبر» سخن به میان میآورد:
بلبل گفت به کنج قفسی
آخر این فتنه سیهکاری کیست؟
قفسم گر زر و سیم است چه فرق
طوطیای از قفس دیگر گفت
بس که تلخ است گرفتاری و صبر
همه فرمان قضا باید برد
						

که چنین روز مرا باور نیست
گر چه کار فلک اخضر نیست
که مرا دیده به سیم و زر نیست
چه توان کرد ره دیگر نیست
دل ما را هوس شکر نیست
نیست یک ذره که فرمانبر نیست
(اعتصامی)134 :1371،

باری ،سعاد الصباح انسانی که آزادی ندارد را مانند کسی دانسته که در اعماق چاه است و امکان
انج��ام کاری را ندارد و آزادی را همچون گلی دانسته که در آن دوران امکان شکوفا شدن ندارد و
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اینگون��ه از نبود آزادی در جامعهی آن روز سخن گفته است و جامعه را مانند چاه دانسته و از آن با
واژهی «أعماق البئر» تعبیر کرده است .پروین نیز نبود آزادی را از زبان پرندهای که در قفس زندانی
است بیان کرده است و جامعهی آن روز را همچون قفسی برای انسان تصویر کرده است.
ج) استبداد ستیزی

استبدادبه معنای سلطهی فرد یا گروهی در یک نظام و تصرف در حقوق مردم بدون لحاظ قانون
و ب��دون مشارکت دیگ��ران میباشد .کویت و ایران در زمان ای��ن دو شاعر تحت سلطهی استبداد
بودهاند .کویت با حملهی عراق و ایران با حکومت رضا شاه درگیر بودهاند و سعاد و پروین تالش
کردهاند با اشعار خویش مردم را به استبداد ستیزی دعوت کنند.
«به نظر سعاد شاعر اگر قومش را با حقایق آشنا نکند شعرش هیچ ارزشی ندارد و وی در شعرش
آنچ��ه بر وطن عربی جریان داشته را بیان میکرده است(».راغب )9:1993،از نگاه سعاد معرکهی
وطنی زمانی آغاز میشودکه امری زندگی کویت را دگرگون کند و سعاد تالش میکند تا آینده را
ب��رای قومش به تصویر کشد شاید آنه��ا از خواب بیدار شوند و با استبداد به مقابله برخیزند و سعاد
اینگونه قومش را به بیداری دعوت میکند .شاعر با بهره گیری از افعال أمر «إنهضوا ،إطرحوا ،أفیقی
و »...قومش را به استبدادستیزی دعوت میکند .وی با واژگان «الطوفان ،النار ،درع» وجود جنگ
و استب��داد را به مردم گوشزد میکند و از آنان میخواهد که از خواب غفلت برخیزند قبل از اینکه
شه��ر در طوفان غرق شود .ناگفته نماند که «طوفان» استعاره از جنگ است .همچنین سعاد برای
بیدارسازی مردم از تراکیب پارادوکسی «غفوة الوعی و أسر السکینة» بهره گرفته است:
أسر السکینة  /قبل أن تغرق فی الطوفان ُ
فانهضوا من غفوة الوعی َو من ِ
المدینة /.إنهضوا .
أعالم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ ِ
َ
ِ َّ
َ
دفینة  /. .إطرحوا کل بریق ،و
بأطماع
وعی
علی
أنتم
ال
و
.
.
ال
/
أمینة
أید
فی
البت��رول
و
الن��ار
ال
.
ٍ
ٍ
َّ
درعا علی الحق أمینة . .
زینة  /. .و اجعلوا
تناس َّوا کل ٍ
أیدیکم ً
ِ
ِ
ً
السماء  /یا کویتی،
هباء  /. .فابتنوا فی العمق ،ما یرقی ألسباب
کل ما یبنی علی
ِ
الرمل  . .هباء فی ٍ
ِ
َّ
ِ
ُ
یا ِبالدی ،یا حیاتی ،یا َمصیری /ها أنا أشعر أنی ،ضل فی األرض َمسیری / . .فخذ العبرة منی  . .و
ِ
امسحی زیف الدهان  /و أفیقی للعوالی ،قبل أن یمضی األوان(1.الصباح ،إلیک یا ولدی)70:1994،
َ
«سعاد احساس میکندکه زمان میگذرد و چه زود روز امتحان فرا می رسدکه انسان درآن بزرگ
میشود یا خوار میشود( ».راغب)279-278 :1993،
آنجاکه تماشای فقر و مسکنت رنجبران و ناتوانشدگان دل پروین را به درد میآورد دیگرحساب
«فصاحت و زیبایی»کالم را فراموش میکند و به سرایش شعری میپردازدکه میتواند سرودی رسا
وکوبنده و شعاری پرخاشجو برای مستضعفان باشد .پروین نیز مثل هرشاعر مبارزی این ضرورت را
احساس میکردکه گاهی باید صریح حرفش را بزند و ستم کشیده را به وضع خودآشنا کند ،ستم
کشیدهای که نه تنها نان و رزق درستی در برابر کار طاقت فرسایش ندارد بلکه از دانش اندکی هم
 .1از بیخبری آ گاهی و اسارت آرامش برخیزید /قبل از اینکه شهر در طوفان غرق شود /برخیزید که آتش و نفت در امنیت نیستند /شما
از طمعهای پنهان آ گاه نیستید /زرق و برق را کنار بگذارید /و دستانتان را سپر حق قرار دهید /هرچه بر ماسه بنا میکنید  ..بیهوده است/
در عمق بنا کنید /ای کویت ،ای سرزمینم ،ای زندگیام ،ای سرنوشتم /احساس میکنم من مسیرم را در زمین گم کردهام /از من عبرت
بگیر  . .و تظاهر و ریا را محو کن /و برای بزرگیها به پا خیز ،قبل از اینکه زمان از دست برود.
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ت��ا واقعیت زندگی،کار،حقوق و ستم ستمگر را درک کند بی بهره است .به همین دلیل پروین در
شعر «ای رنجبر» فریاد برمی آورد و می خروشد و از وی میخواهد که از حقوق پایمالشدهی خود
دفاع کند و از ظالمان نترسد و با آنان مقابله کند:
ریختن از بهر نان از چهره آب ای رنجبر
تا به کی جان کن��دن اندر آفتاب ای رنجبر
چیستمزدتجزنکوهشیاعتابایرنجبر
زین همه خواری که بینی زآفتاب و خاک و باد
چند میترسی زهرخان و جناب ای رنجبر
از حق��وق پایم��ال خویشتن ک��ن پرسشی
							
(اعتصامی)87:1371،
پروین کارگران و یا به تعبیر وی رنجبران را علیه مظالمی که برآنان میرود به قیام فرا میخواند و
به روشنی به آنها می آموزدکه:
وندرانخوندستوپاییکنخضابایرنجبر
جمله آنان راکه چون زالو مکندت خون بریز
(اعتصامی)87:1371،
							
«سع��اد برای بیان ای��ن امر همچنی��ن در قصیدهای دیگ��ر از بینامتنی دینی به��ره میگیرد و از
ِ
«فأمه
واژگان«الطاغیة»ازآیهی«فأم��ا
الط ِ
اغیة»(حاق��ة)5/و «الهاویة» از آی��هی ّ
ثم��ود ُفأهلک��وا ب ّ
ُ
هاویة»(القارعة)9/ک��ه الف��اظ قرآنی است استفاده میکند و اشاره میکن��د به آنچه که از فتنه ها
و باله��ا ب��ر لبنان وارد ش��ده و نیز تراژدی لبن��ان را بیان میکند و درآن برح��س قومی و حضاری
تأکیدکرده(».ذوالق��در )7 :2010،سع��اد میکوشد تا به قومش گوشزد کن��د که این تراژدی فقط
منحصر بر لبنان نیست و میترسد آنچه برای لبنان پیش آمده برای وطن او نیز پیش آید و قومش را
به حفظ وطن خویش تشویق می کند .سعاد با استفاده از افعال مضارع ّ
«أحن ،أبکی ،أجزع» نشان
داده که همواره به یاد وطن بوده و لحظهای از آن غافل نبوده است:
ُّ
کأنک ما
الفؤاد /
طیء ِ
ک النائیة  /أراها علی ِ
البعد َ
َ
أرض َ
َأیا وطنی  . .أنا فی غربتی ُ /. .أحن إلی ِ
لبنان لم تزل
الطاغیة /
المرة
ِ
الفتنة ِ
علیک ِ /من ِ
خوفا َ
ُ
بین أحضانیه  /. . .وأبکی  . .وأجزع ً . .
فماساة َ
ُ
1
الهاویة . .
یدفعوک إلی
یخدعوک /وأن
إیاک  . .أن
ِ
َ
َ
فإیاک َ . .
 /تلوح بألو ِانهاالقانیة َ /
(الصباح ،إلیک یا ولدی)78:1994،
					
سع��اد ایمانی قاطع به مبادی قومی دارد و هنگام��ی که جنگ برای لبنان پیش میآید از قومش
میخواه��د که از امور بیهوده دست بردارند و به لشگ��ر عرب ها بپیوندند و پیروزی عرب ها را در
مجازا از واژهی زمین بهره
جن��گ های خویش خواستار است .او در عبارت «إغضبیأیتها األرض»
ً
 .1ای وطنم من در غربتم /به سرزمین دوردست تو اشتیاق دارم /با وجود دوری آن را در قلبم میبینم /گویا تو در آغوش من هستی /اندوه
میخورم ..میترسم /از فتنهی قوم سرکش /تراژدی لبنان همواره با رنگهایش میدرخشد /مبادا تو را فریب دهد و تو را به سقوط بکشاند.
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میگیرد و خطابش با مردم سرزمین است و از آنان میخواهد در مقابل ظلم سکوت نکنند:
األسهم  /. .و انضمی إلی جیش ِ
ِ
ِ
العرب  / . .إن فی
العمالت  . .و
نشرة
یا بالدی / :أخرجی ِمن ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
الغضب
الیفلحها إال
یغتصب  /. .إغضبی أیتها األرض  /فإن األرض
عرضا
أطفاال یموتون  /و
لبنان
ُ
ً
َ
ً
َّ
َ
 (1. .راغب)290-289:1993،
در اندیشهی پروین ریشه برخی از گرفتاریهای اجتماعی ،خود مردم هستند .اما چنین مفاهیمی
به صورت سرپوشیده و در لفاف حکایات و تمثیالت و مناظرات بیان میشود .او میکوشد تا مردم
را به آزادی و رهایی از سلطه استبداد برانگیزد .وی به مردم میگوید که باید علیه استبداد به پا خیزند
و اگ��ر در مقابل آن سکوت کنند هیچگاه نمیتوانن��د آن را از بین ببرند .شاعر از اتحاد فرودستان
سخن میراند و آنها را به قیام برضد حکومت ظام دعوت میکند:
اگر که دس��ت مجازات میزدش تبری
درختجوروستمهیچبرگوبارنداشت
اگ��ر نب��ود ز صبر و سکوت��ش آستری
سپهر پی��ر نمیدوخت جام��هی بیداد
ب��ه ج��ای او ننشیند ب��ه زور از او بتری
اگ��ر بدمنش��ی را کشن��د بر س��ر دار
(راغب)224 ،1993،
						
«سع��اد الصباح از شخصیتها با دو هدف در شعرش بهره گرفته :یکی ارتباط شعر با واقعیت و
دیگری برای برانگیختن شجاعت و شهامت .سعاد از نام رسول الله (ص) در این اشعار بهره میگیرد
به خاطر شهرت و احترامی که مسلمانان برای او قائل هستند و مشکالت سرزمین اسالمی را بعد از
وفات پیامبر (ص) بیان میکند(».ذوالقدر)10 :2010،
او هنگام��ی که جنگ برای کویت به وج��ود میآید برای نشان دادن وضعیت نابسامان سرزمین
عرب��ی از وقایعی ی��اد میکند که بعد از وفات پیامب��ر«ص» رخ داده و میگوی��د هرگاه به وطنم
مینگرم که دچار درگیری شده و به نقشهی دیروز و امروز آن نگاه میکنم ناراحت میشوم .شاعر
وطندوست��ی خود را با عبارت «إننی بنت الکویت» بیان میکن��د و با تقابل میان واژگان «القهر و
الصه��ر» و «األمس و الیوم» گذشتهی درخش��ان کویت را با اکنونش مقایسه میکند .تکرار فعل
«بکیت» داللت بر اندوه فراوان شاعر دارد :
ُ
ِ
بعد
ح��ال
فکرت فی
الکویت  /کلما َّمر ببالی ع��رب الیوم بکیت  /کلما
بن��ت
قریش َ /
ِ
ُ
إنن��ی ُ
ِ
َ
الوطن الممتد َ /
َ
بین القهرِ
أبصرت ه��ذا
الله  /خانتنی دموعی ،فبکیت  /. .کلما
م��ات
َ
رس��ول ِ
أن َ
ُ
ُ
ِ
2
ِ
ِ
خارطة األمس /و فی
حدقت فی
.بکیت  /کلما
والصهر .
خارطة الیوم بکیت ( . .الصباح ،فتافیت
ِ
ِ
ُ
ُ
امرأة)130:1986،
 .1ای مردم سرزمینم /از انتشار ارز و سهام دست بردارید /و به لشگر عرب بپیوندید /در لبنان کودکان را میکشند /و آبرو را غصب
میکنند /ای زمین به خشم بیا /که زمین فقط با خشم پیروز میشود.
 .2دختر کویتم /آن هنگام که عرب امروز را به یاد آوردم گریه کردم /آن زمان که به وضعیت قریش بعد از اینکه پیامبر (ص) فوت کرد
فکر کردم گریه کردم /آن هنگام که به این وطن گسترده شده بین جنگ و شادی نگریستم گریه کردم /آن زمان که به نقشهی دیروز و
امروز آن نگاه کردم گریه کردم.
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همچنی��ن سع��اد قومش را به دفاع از وطن یعنی کویت فرا میخوان��د و از بینامتنی تاریخی بهره
میگیرد و دشمنان کویت را به مغوالن تشبیه میکند .در این قصیده پیشبینی شاعر محقق میشود
و دشمن از کویت خارج میشود اما تنها این امر مقصود نیست بلکه سعاد در خالل قصائد قومیاش
ای��ن امر را در نظ��ر دارد که سرزمین عربی از دوران تاریکی و عق��ب ماندگی به افقهای نورانی و
متمدن منتقل شود .سعاد عبارت «لن تنتهی المقاومة» را تکرار کرده تا بر اهمیت این امر تأکید کند
صریحا بیان میکند که هرگز پایداری پایان نخواهد گرفت:
و «لن» داللت بر نفی أبد دارد و شاعر
ً
ِ
ِّ
یعود موطن��ی للحب و الس�لام  /و ترجع
المقاومة  /ل��ن تنتهی
ل��ن تنته��ی
المقاوم��ة  /حتی َ
ُ
ُ
ِ
1
شاط��یء األحالم  . .سیرحل
جمیلة  /فی
دانة
الکوی��ت
المغول( .الصباح ،برقیات عاجلة إلی
ٍ
مثل ٍ
ِ
ُ
ُ َ
ُ
وطنی)56:1997،
«پروی��ن برخالف برخی از معاصران خود فعالی��ت اجتماعی قابل توجهی نداشت و به برخی از
جریانهای فکری اجتماعی کمتر توجه 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( ».آرين پور)541 :1374،
پروین با تغییر زمان اتفاقات ،در ظاهر ،از گذشته صحبت میکند اما در حقیقت به طرح شکایت
از حاکمان زمان خود میپردازد که در جامعه «امنیت» و «رفاه» نیست .شاه همه چیز را برای خود
میخواهد ،مالیات سنگین وضع میکند و کارگزاران وی به مردم ستم روا میدارند.
از بهتری��ن اشع��ار پروین که دارای مضامین اجتماعی است قطع��های است که «صاعقه ما ستم
اغنیاست» نام دارد شعری بسیار لطیف و در عین حال انتقادی درباره 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 طاقت-فرسای یک اکثریت بزرگ ،یک اقلیت کوچک از تمام نعمات
بهره مند میشوند ولی آن یک اکثریت کثیر همواره در مضیقه و مرارت به سر میبرند و اگر به حق
خود واقف شوند کمتر زیر بار زور میروند و روزی خواهد رسید که به حقوق از دست رفته خود
برسند( .سلیم)176 :1377،
اش��ارت ،واژگان و تعابیر ای��ن شعر ،گذشته از آن که جرأت و شهامت سراینده را نشان میدهد،
حاکی از آ گاهی او از پیامدهای اجتماعی سلطه استبداد و عزمی قوی در مبارزه با آن است:
برزگ��ری پن��د ب��ه فرزن��د داد
مدت ما جمله به محنت گذشت
دور کن از دام��ن اندیشه ،دست
گفت چنین کای پدر نیک رأی
پیش��هی آنان هم��ه آرام و خواب

کای پسر این پیشه پس از من تراست
نوبت خون خ��وردن و رنج شماست
از پ��ی مقص��ود ب��رو ت��ات پاس��ت
صاعق��هی م��ا ست��م اغنیاس��ت
قسم��ت م��ا درد و غ��م و ابتالست

 .1هرگز پایداری و مقاومت پایان نخواهد گرفت /تا آرامش به وطنم برگردد /و کویت مانند دانهای زیبا در ساحل آرزوها شود ،دشمنان
خواهند رفت.
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از چ��ه به ی��ک کلبه ت��را اکتفاست
(اعتصامی)167-166 :1371،

«او در ای��ن شع��ر تصویر رقت انگیزی از وضع فالکت بار فق��را که محصول ظلم و بی عدالتی
اغنیاست ترسیم کرده است .دهقان پیر به پسر جوانش توصیه میکند که پس از مرگ او شغلش را
ادام��ه ده��د و نان روزانه اش را با عرق جبین کسب کند پسر جوان توصیه پدر را بدون انتقام کشی
کامال مشهود است( ».آژند)178 :1363،
از اغنیا نمیپذیرد .احساسات و عواطف او در این شعر
ً
«پروین در جامعهی شتابان روبه ویرانی و فروریختگی ارزشها میستیزد و آرام ندارد او همچنانکه
اندرز میدهد و حقیقت مینمایاند بدیها را برمال میسازد و گاه تا حد یک مبارز پرخاش جو پیش
م��یرود .شعر «اشک یتیم» نمونهی روشن از این پرخاش جویی است(».ناظر )33 :1362،اشک
دقیقا به احوال سیاسی و اجتماعی جامعه اشاره میکند:
یتیم شعری است که ً
فریاد شوق بر س��ر هر کوی و بام خاست
روزی گذش��ت پادشه��ی از گذرگهی
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟
پرسی��د زان میان��ه یک��ی کودک��ی یتیم
این اشک دیدهی من و خون دل شماست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت:
این گرگ سال هاست که با گله آشناست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
آن پادشا که م��ال رعیت خورد ،گداست
آن پارسا که ِده َخرد و ِملک ،رهزن است
تا بنگ��ری که روشنی گوهر از کجاست؟
بر قط��رهی سرشک یتیم��ان نظاره کن
							
(اعتصامی)84 :1371،
در این شعر پروین داستان کوتاهی را مطرح میکند که در آن مطابقتی با واقعیت آن زمان وجود
غالبا
دارد ،بدین گونه که پروین منظرهای را توصیف میکند که در آن جمعی از تودههای مردم که ً
اف��راد طبقات پایین و قشر ضعیف جامعه هستند شاهد عب��ور شاه و رئیس حکومت خویش از آن
محل هستند و همگان خیره به آن مکنت و شوکت و جالل پادشاه هستند .مردم با دیدن شاه دچار
هیج��ان و شوق و هیاهو میشوند و این میان هنگامیک��ه کودکی از زن سالخورده و خمیدهای از
تاج��ی که روی سر پادشاه است سئ��وال میکند ،پروین در این شعر پادشاه را از زبان پیرزنی چنین
وص��ف میکند ،پیرزن که سرد و گرم روزگار را چشیده است ابراز میدارد که این تاج زیبا و پر از
ط�لا و شک��وه از بدبختی و سیه روزی ما به وجود آم��ده است و اشاره میکند به فشار مالی که بر
اقش��ار جامعه وارد میشود و باعث تنگدستی بیش از پیش آن ها میشود و از سوی دیگر سبب پر
شدن جیب خانوادهی اشراف و پادشاهان میگردد که در نهایت هم به جای اینکه برای خود مردم
به مصرف برسد خرج هوسرانی ها و تجمالت درباری و اشرافی میشود(.قدمیاری)121 :1387،
«در بی��ت پنج��م هر دو مصراع به ط��ور جداگانه ضرب المثل است و مص��راع اول به آلودگان
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پارسانم��ای آن عصر مربوط است و مصراع دوم به زمین خ��واری رضاخان ناظر است(».چاووش
اکبری)76-75 :1387،
در بیت بسیار پر معنای این شعر که میگوید:
م��ا را به رخت و چوب شبانی فریفته است /این گرگ سالهاست که با گله آشناستبه طور کامل
اشاره میکند ب��ه اینکه شاهان (سیاستمداران) که همانند چوپانی ک��ه از گوسفندانش نگهداری
میکند و آنها را از این سو به آن سو میبرد بر مردم رهبری میکنند و در ظاهر نگهبان و نگهدار
م��ردم هستند ول��ی در باطن منافعشان از این طریق تامین میشود و خود همان گرگی هستند که در
پی دریدن گوسفندان و شکمسیری خود و سایر گرگهایند که سیاستمداران چنین و مثال گرگی
هستند که در لباس شبانی گوسفندان را به ظاهر حمایت و رهبری میکند.
در قطعهه��ای متع��دد دیگری نیز پروین همین شی��وه را ادامه داده و بر گ��روه اقلیت استثمارگر
میتازد .اهمیت گفتار پروین در زمینههای اجتماعی و سیاست و اخالق هنگامی روشنتر میشود
ک��ه موقعیت اجتماعی پروی��ن و جو سیاسی آن روز را در نظر بگیری��م .در واقع پروین در دوره و
زمان��های صحبت از انقالب و آزادی میکن��د که بحث از هر گونه موضوع سیاسی و حتی سخن
گفت��ن از فقر و محرومیت مردم و یا نابسامانی اوضاع ،سبب گرفتاری شاعر یا نویسنده میگردید.
در چنی��ن دورهای پروین مردانهتر از اغلب شاعران مرد یک هزار سال شعر پارسی به میدان آمده و
در بحبوح��ه استبداد خشن «گوهر تابناک فرق پادشاه» را با «خون دل مردم» و با «قطره سرشک
یتیمان» مقایسه میکند( .ترابي)238 :1380،
ب��ا توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی نا مطلوب موجود در جامعه در زمان دو شاعر ظلم و ستم
ب��ر مردم حاکم شده بود و سع��اد و پروین از شعرشان به عنوان سالحی برای برانگیختن مردم برای
مبارزه علیه استبداد بهره گرفته اند .سعاد از قومش میخواهد که از خواب غفلت بیدار شوند و در
مقابل ستم بایستند .وی تراژدی لبنان را آن هنگام که جنگ برای آن پیش آمده و وضعیت قریش
را آن زمان که پیامبر (ص) فوت کردند به تصویر میکشد تا به قومش گوشزد کند که این تراژدی
فقط برای لبنان نیست و آن هنگام که جنگ برای کویت پیش میآید قومش را به مقاومت دعوت
میکند تا بار دیگر آرامش را به وطنش بازگردانند .پروین نیز در شعر «ای رنجبر» کارگران را از ظلم
و ستم��ی که بر آنان م��یرود آ گاه میکند و از آنان میخواهد علیه این وضعیت قیام کنند .وی به
مردم میگوید باید غلیه استبداد به پاخیزند و اگر در برابر آن سکوت کنند نمیتوانند آن را از بین
ببرند .پروین همچنین با بیان گفتوگوی برزگر و فرزندش و پیرزن و کودک یتیم به صورت پوشیده
ظلم وستم موجود را به مردم یادآور میشود و میخواهد که علیه آن بهپا خیزند.
نتیجه گیری

از آنچه در این پژوهش گفته شد استنباط میشود که:
 ه��ر دو شاع��ر هرچند از طبقهی باالی جامعه بودهاند اما فقر موجود در جامعهی خویش را دراشعارشان به تصویر کشیدهاند .پروین با اینکه خودش از خانوادهای فقیر و مستمند نبوده اما بارها در
اشعار خود وضع زندگی و معیشتی قشر محروم از جامعه را مورد توصیف قرار داده است .همچنین
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سعاد نیز با وجود اینکه از طبقهی باالی جامعه بوده اما شعرش را پناهگاه همهی فقیران و درماندگان
قرار داده است.
 سعاد الصباح و پروین هردو فقر را در چهرهی دختری به تصویر کشیدهاند و به توصیف ظاهراو پرداختهان��د تا برای مخاطب ملموستر جلوهگر شود .ه��ر دو شاعر با توجه به شرایط نامطلوب
اقتصادی در جامعهی خویش به مضمون فقر که در جامعه شاهد آن بودند پرداختند .سعاد فقط به
وج��ود فقر در جامع��هی خویش اشاره میکند اما پروین این امر را به گونهای ملموستر و در جای
جای دیوان خود و در ضمن قصاید مختلف بیان کرده است .وی گاهی فقر را نتیجهی ظلم و ستم
حاکمان و گاهی نوعی فضیلت برای انسان قلمداد کرده است.
 سعاد الصباح انسان محروم از آزادی مانند کسی دانسته که در اعماق چاه است و امکان انجامکاری را ندارد و آزادی را همچون گلی دانسته که در آن دوران امکان شکوفا شدن ندارد و اینگونه
از نب��ود آزادی در جامعهی آن روز سخن گفته است و جامعه را مانند چاه دانسته است .پروین نیز
نب��ود آزادی را از زب��ان پرندهای ک��ه در قفس زندانی است بیان کرده اس��ت و جامعهی آن روز را
همچون قفسی برای انسان تصویر کرده است.
 با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی نامطلوب موجود در جامعه در زمان دو شاعر ظلم و ستمب��ر مردم حاکم شده بود و پروین و سع��اد از شعرشان به عنوان سالحی برای برانگیختن مردم برای
مبارزه علیه استبداد بهره گرفتهاند .سعاد از قومش میخواهد که از خواب غفلت بیدار شوند و در
مقابل ستم بایستند .وی تراژدی لبنان را آن هنگام که جنگ برای آن پیش آمده و وضعیت قریش
را آن زمان که پیامبر (ص) دیده از دنیا فروبستند به تصویر میکشد تا به قومش گوشزد کند که این
تراژدی فقط برای لبنان نیست و آن هنگام که جنگ برای کویت پیش میآید قومش را به مقاومت
دعوت میکند تا بار دیگر آرامش را به وطنش بازگردانند .پروین نیز در شعر «ای رنجبر» کارگران
را از ظلم و ستمی که بر آنان میرود آ گاه میکند و از آنان میخواهد علیه این وضعیت قیام کنند.
وی ب��ه مردم میگوید باید علیه استبداد به پاخیزند و اگر در برابر آن سکوت کنند نمیتوانند آن را
از بین ببرند .پروین همچنین با بیان گفتوگوی برزگر و فرزندش و پیرزن و کودک یتیم به صورت
پوشیده ظلم و ستم موجود را به مردم یادآور میشود و میخواهد که علیه آن بهپا خیزند.
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