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   نظریه سیاسیفه سیاسی،، تعهد، اندیشه سیاسی، فلسشعر : کلیديه هايواژ
  
  

  
در این مقاله با تقسیم شاعران به سه نحله کلی سیاست پردازان ، سیاست گریزان و شاعران متعهد از     

سیاسی آنان ، به جستجوي اندیشه ها و رویکردهاي سیاسی و اجتماعی منظر نسبت شعر و اندیشه 
پروین اعتصامی از خالل اشعار او می پردازیم و نمونه هایی از شعر سیاسی و اجتماعی او را در این 

آن گاه با نقل آرا و داوري هاي ناقدان و صاحب نظران در باب . عرصه ها تقسیم بندي و ارائه می کنیم 
 این داوري ها را نیز در سه دسته کلی قرار می دهیم  و مواضع متجلی در سروده هاي پروین ،اندیشه ها 

برخی پروین را فاقد اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی مشخص و منسجم و افکار او را در مجموع . 
نوگرا ، زمان بعضی متقابالً وي را .گذاشته گرا ، ایستا ، سنتی ، محافظه کارانه و غیر انقالبی خوانده اند 

شناس ، تحول خواه ، پیکار جو و انقالبی دانسته اند ، و سرانجام جمعی در میانه این دو طیف با نگاهی 
بینابینی و متعادل تر به درون مایه هاي سیاسی و اجتماعی شعر پروین نگریسته و احیاناً نوعی دوگانگی ، 

است که پروین اعتصامی را نه شاعري سیاست پرداز مدعاي این مقاله آن . ابهام و تناقض در آن یافته اند 
و سیاسی سرا و نه سراینده اي سیاست گریز و فارغ از دغدغه هاي سیاسی و اجتماعی ، بلکه شاعري 

 نمود متناسب آن ومتعهد می توان خواند و سروده هاي او نیز واجد یکانگی و یکسره تجلی تعهد شاعر 
 . تماعی و سیاسی است به نسبت مقوالت مختلف اخالقی ، اج
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  مقدمه 
 شاعران :م کردی توان تقسی شاعران را به سه گروه م، و شعریاسیشه سیدر باب نسبت اند

 و سرانجام ،یاسی سي شاعران فارغ از دغدغه ها،یا حزبیاناً مبارز یاست پرداز و احیس
 يدئولوژی و ا شناخته نشده اند و مکتبیاسی که گرچه مشخصاً در شمار شاعران سیشاعران
 بازتابنده ،ش از دو گروه نخستی بی اما گاه حت،ز ندارند ی نی خاصیا حزبی یاسیش سیو گرا

 جامعه و ي عصر خود و بازگو کننده دردها و حرمان هایاسی و سیمسائل ومشکالت اجتماع
 شعر ،اد کردی توان ین دسته سوم که از آنان با عنوان شاعران متعهد میا. ش اندیمردم خو

ات و خواسته ی تمن، احساسات،اتی نه در مقام طرح ذهن،ود را گاه با همه جمال و کمال آنخ
است و ی تلخ اجتماع و سيت هاینیت ها و عیاندن واقعی که به خدمت نما،ی شخصيها

ف ین سه طیان ایدر م. رفته اند تر گی بهتر و انسانییایش و ساختن دنیات زمانه خویاخالق
  . ر دانستید در شمار گروه اخی را باین اعتصامی پرو، از شاعرانیکل
 

   اوی اجتماعیاسی سيشه هاین و اندیشعر پرو
 او و ی و اجتماعیاسی سيشه های اندين به جستجویان اشعار پروی در م،مقالهن یدر ا

دردها  و . می پردازین قلمرو می گوناگون ايشه ها در عرصه ها و حوزه هاین اندی ایابیباز
ک سو و عدم ی از یاسی سی و حتین به مسائل اجتماعیر پروی کران و کم نظی بيدغدغه ها

گر یک از دیدئولوژی و ای حزب،ی طبقات،ی مذهب،یاسی مشخص و منسجم سي هايریت گمس
 و یاسیل شعر او از منظر سی در تحلی متفاوت و گاه متعارضيدگاه های ها و ديبه داور، سو

شه یث نسبت شاعران و شعرشان با اندی از حشگفتهپی يطبقه بند. ده استی انجامیاجتماع
زان و شاعران متعهد و قرار یاست گری س،اناست پردازیف سیا طی به سه گروه یاسی سيها

 متعارض در باب ي وجود آرایی بر چرایحید توضی شا، در نحله سوم ین اعتصامیدادن پرو
  . ن باشد یشعر پرو

:  توان برشمرد ین مقوالت را می ا، ی اعتصامنیم پربسامد اشعار پروی در مفاهیبا کاوش
 و ي فداکار، گذشت و مدارا، خدمت به خلق،مان به خدای ا، اخالق حسنه،ي مهر مادر،محبت

 و ی پاک،يز و تقوی پره، مناعت طبع، و قناعتي سازگار، صبر و استقامت،یاز خودگذشتگ
 فضل و ،قتیعلم و حق ،ت دانش و معرف، ادب و مکارم اخالق،ی اخالص و آزادگ،یراست
 عاقبت ،رتیر و بصی تدب، کار و کوشش، عزم و همت، و عملی سع، عقل و خرد،ادب
مت ی دم غن،ش جانی ارزش دل و ستا،ینی روشن ب،ي تجربه اندوز،ي عبرت آموز،یشیاند
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 ، عمري زودگذر، جهانی ثباتی و بي اعتباری ب، روزگاریی وفای ب،ای به دني اعتمادی ب،نشمرد
 ین حق طلبی اعتقاد به بخت و قضا و قدر در ع، افرادیره ذاتی و خميریر ناپذیی تغ،اینب دیفر

ل و دن به حاین رسیا در عی و عزلت و اعراض از دنيری گوشه گ،و گاه صبر و سکوت نکردن
 تن ،ی مذمت نفس و نفس پرست، با درماندگان و ناتواناني همدرد،يردست نوازی ز،کار خلق
 ، و هوسي هو، حرص و آز و طمع ، بخل،ی و کاهلی تنبل،یی تن آسا وي تن پرور،و جسم

 ،ي عجب و خودپسند،ی و خودکامیی و خودراینی خودب،ی و کامرانی سرخوش،یغرور و مست
 ي بد عهد،ییروو د، بخل،ی و پستي کژ، غرور،ی جهل و نادان،ی غفلت و گمراه،یبیخود فر

  . يو مردم آزار
ز ی نین اعتصامی پروی و اجتماعیاسیشه سی اندی اصليها م و ساحتی مفاهيدر جستجو

 اتحاد و اتفاق ستمکشان و ،ي همکار،یحق طلب: افتی توان ین مقوالت را در شعر او میا
 ، دفاع از زن، نکوهش ستمگران و ظالمان،دگانیدگان و ستم کشی دفاع از رنجد،انرنجبر
  .ی عدالتی ب و ظلم نکوهش، مساوات،عدالت
 ارتشا، ،التی اجتماعی چون فقر، تبعیض، ستم، اجحاف، ریا، سالوس،  تزویراختن به مقوپرد
  اگر چهو دیگر نابسامانیها و نارواییهاي جامعه در شعر یا هر سخن دیگري ، رباخواريفساد

، شرط کافی شرط الزم براي متعهد خواندن اوستنقطه عزیمت سخنور براي تعهد اجتماعی و 
شاعران و سخنوران در شعر و اثر خویش اساساً به چنین  بدیهی است بسیاري از .نیست

 اما صرف به تصویر کشیدن مقوالت اجتماعی و توصیف آنها، به منزله ؛مقوالتی پرداخته اند
آن گاه . دیشه سیاسی و اجتماعی در او نیستتعهد اجتماعی یا سیاسی گوینده آن یا داشتن ان
 پیدایش آن و نیز نحوه تعامل و راههاي مقابله با که سخن از چرایی این نارواییها و زمینه هاي

آن به میان می آید، اندیشه سیاسی و اجتماعی سخنور نمایانده می شود و احیاناً می توان او را 
 :ست که دو نحله می تواند شکل گیرددر اینجا. اعران و سخنوران  متعهد قرار داددر شمار ش

 و ذهنی مشخص و از پیش تعیین شده و دیگري یکی با تقید به ایدئولوژي و چارچوب فکري
در نحله نخست ، شاعر سیاسی پرداز جاي می گیرد که مقید به ایدئولوژي سیاسی . فارغ از آن 

پروین اعتصامی را چنان . حله دوم شاعر متعهد قرار می گیردو اجتماعی خاصی است و در ن
 اندیشه سیاسی و اجتماعی ، که گفتیم در میان سه دسته شاعران سیاست گریز و فارغ از

  .شاعران سیاست پرداز و شاعران و سخنوران متعهد در دسته اخیر می توان جاي داد
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ا با قاطعیت می توان گفت که وي فاقد ؛پروین را می توان واجد اندیشه سیاسی دانست ام 
رست فلسفۀ سیاسی بوده است و نسبت دادن هر گونه فلسفۀ سیاسی یا نظریۀ سیاسی به او د

ی فرق . نمی نماید به نوشتۀ لئواشتراوس، فلسفۀ سیاسی را باید از اندیشۀ سیاسی به طور کلّ
هر فلسفه ... اندیشۀ سیاسی تأمل دربارة آراي سیاسی یا ارائۀ تفسیري از آنهاست ... گذارد 

ا هر اندیشۀ سیاسی فلسفۀ سیاسی نیست اندیشۀ سیاسی فی . سیاسی، اندیشه سیاسی است ام
ا فلسفۀ سیانفسه ی کوششی است س نسبت به تمایز میان گمان و معرفت بی تفاوت است ام

آگاهانه، منسجم و خستگی ناپذیر براي نشاندن معرفت نسبت به اصول سیاسی به جاي گمان 
  ). 5و4، 1373اشتراوس، (دربارة آن ها 

جتماعی و در باب برخورداري شاعران و سخن پردازانی چون پروین اعتصامی از اندیشۀ ا
ی مشخّصاً اندیشۀ سیاسی، نوع مسائلی را که اینان به آن پرداخته اند، می توان مالك قرار حتّ
ز بیان می کند، مسائل نگدن مسأله آن گونه که توماس اسپریتشخیص سیاسی بودن یا نبو. داد

ی بودن یا غیرسیاس دربارة تمیز سیاسی زنگاسپری  کهپرسشی. عام در مقابل مسائل انفرادي است
ریشۀ مسأله طرح می کند، این است که آیا این مشکل، مسأله اي عام و اجتماعی است یا فردي 
و سلیقه اي؟ آیا مشکل خرابی نظام است یا مسأله الینحل فردي؟ آیا ریشه مشکل در اوضاع 

با مروري ). 94: 1370، اسپریگنز(سیاسی جامعه است یا از اختالالت عصبی ناشی شده است؟ 
ن مایه هاي مقوالتی که در این اشعار به آن پرداخته شده و نسبت یا بسامد بشعار پروین در ا

  . است، به وضوح جنبه هاي سیاسی اشعار وي نمایان و برجسته می شود
در عین حال برخی از مباحثی را که از گذشته تاکنون در فلسفۀ سیاسی مطرح بوده است، در 

دالت توزیعی یا رعایت عدالت و انصاف در توزیع منابع ع. خالل اشعار پروین می توان یافت
و امکانات که از منظر جین همپتون در توضیح گسترة مقوالت مرتبط با فلسفۀ سیاسی در زمرة 

، در جاي جاي )213: 1380همپتون، (حدود فرمانروایی سیاسی عادالنه محسوب می شود 
ه استاشعار پروین اعتصامی در ساحتی گسترده و ژرف کاوانه مورد توج  .  

پروین اعتصامی در نگاه عدالت جویانۀ خویش و در جستجوي جامعه اي عادالنه و انسانی 
د بارها از ظلم و جور و ستم و بهره مند از مواهب و کرامت هاي درخور او، در اشعار خو

ي، و فقر و نابرابري از یک سو و عدل و مساوات و مردمی از دیگر سو سخن می گویدتعد .  
پس این سروده ها و در جهان بینی او از هیچ یک از ایدئولوژي ها، آموزه ها با این حال در 

در شعر پروین اعتصامی و اندیشه هاي . یا مکتب هاي سیاسی نشان مشخّصی دیده نمی شود
 یا پیش –سیاسی و اجتماعی او تقریباً به هیچ یک از مقوالتی که برخی شاعران هم روزگار او 
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و جایگاه آن،  موضوعاتی چون دولت  و از پرداخته اند، پرداخته نشده است–وي و پس از 
م، لیسب، وطن، ملیت، استعمار، ناسیونالیسم، انترناسیوناسیم، اومانیسم، لیبرازّتشکّل و تح

به تصریح یا تلویح دیده نمی سوسیالیسم و دیگر مقوالت و مکاتب سیاسی نشان مشخّصی 
  .شود

روین اعتصامی همچنین مقوالتی چون قدرت سیاسی و توزیع آن و نیز در اندیشۀ سیاسی پ
پروین در .  غایب است– سلبی یا ایجابی –دموکراسی یا دیکتاتوري و واژگانی چون آزادي 

غالب اشعار خویش در جستجوي سعادت انسان است اما تقریباً در هیچ یک از این اشعار از 
ا آزادي عقیده و آزادي بیان آن عقیده که به اعتقاد جان مفاهیمی چون آزادي افکار و مباحثات ی

. ی به میان نیامده است، سخن)140 : 1363میل، (ي بشر است استوارت میل الزمۀ سعادت فکر
در عین حال اگر آزادي را آن گونه که کریستیان دال کامپانی می گوید مترادف تحمل، مدارا و 

، مفهوم آزادي را به گونه اي غیرمستقیم در اشعار )13و  11 : 1382دالکامپانی، (تساهل بدانیم 
را. پروین می توان سراغ گرفت  سیاست از جمله دال کامپانی، ناز نگاه بسیاري از متفکّ

 : 1382دال کامپانی، (دموکراسی در سه اصل آزادي، عدالت و تفکیک قوا خالصه می شود 
 در آن، از آزادي به گونه اي غیرمستقیم و بر این اساس، در اشعار پروین و افکار متجلّی). 12

  . از عدالت و مفاهیم مترادف با آن مستقیم و به تصریح بارها و بارها یاد شده است
با این حال وجوه . لح آن می یابیمطپروین را چنان که دیدیم، فاقد ایدئولوژي به معناي مص

ز آن به ایدئولوژي نیز یاد شده نظریه اي را در رویکردهاي اجتماعی او می توان دید که گاه ا
دیوید گوتیه از نظریه قراردادهاي اجتماعی به مثابه ایدئولوژي سخن می گوید و در . است

توضیح قرارداد اجتماعی به روابط میان اشخاص و میان جامعه و اعضاي آن و توجیه حقوق و 
د و وجوه این نظریه یا ابعا). 89 و 88 : 1381گوتیه، (وظایف، نهادها و اعمال اشاره می کند 

 در خالل بسیاري از اشعار پروین اعتصامی، ر گوتیه این ایدئولوژي را به وضوحبه تعبی
 موجود و مطلوب از اترویکردهاي اجتماعی و دیدگاه ها و داوري هاي وي و روابط و مناسب

 . نگاه او می توان یافت
                     پروین اعتصامی   اینک به بررسی عمده ترین مقوالت سیاسی اجتماعی در شعر 

پروین در بسیاري از اشعار خود چهره فقر و محرومیت را با همه ابعاد و ویژگیها  .می پردازیم
 نقش ،و جوانب آن به تصویر می کشد و در برخی شعرهایش با ریشه یابی و تعلیل این پدیده

مختلف و گاه ظاهر الصالح بر مال نهان و آشکار فقر آفرینان و سود جویان را در چهره هاي 
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پروین اغنیا و صاحبان قدرت را عامل فقر و سیه روزي محرومان و رنجبران می . می سازد 
داند و برخی متشرعان ، قاضیان و دیگر صاحبان جاه و مکنت را شریک آنان در این راه بر می 

ع پروین اعتصامی در این از صریح ترین دیدگاهها و مواض» ا ستم اغنیاست مصاعقه « . شمارد 
، به ترسیم ماهرانه زوایاي مختلف فقر و تیره روزي وي در بخشی از این شعر. ستزمینه ا

  : می پردازد و می سرایددهقان زاده ايدهقانان از زبان 
  صاعقه  ما ستـــم اغنیاســــــت   راي گفت چنین کاي پدر  نیک   
  سمت ما درد و غم و ابتالست ق    خواب پیشه  آنان   همه  آرام    و 

  گرحق آنهاست حق ما کجاست  قبال  و جاه دولت  و  آسایش و  ا
  روزي  ما    در   دهن  اژدهاست   خوریم قوت به خوناب جگر می 

  هیمه  نداریم   و  زمان     شتاست   نداریم  و  گه  خرمن  است غله  
   بی  مدعاست زحمت ما  زحمت    می برندحاصل   ما را   دگران    

  قامت  دهقان  به  جوانی   دوتاست     سیلاز غم باران  و گل  و  برف و 
  در   ده  ما   بس  شکم     ناشتاست    ه ما از خورش و نان تهی است سفر
  خانه  ما کی  همه  شب  روشناست   نبود  روغن  و  گاهی    چراغگر 

  همین بوریاست آنچه که ما راست   زین همه گنج و زر و ملک جهان 
  لیک دو صد وصله مرا بر قباست  همچو منی زاده شاهنشهی   است

  باز چو شب روز شود بی نواست  ر  ار  شاه   بود  وقت   شامرنجب
  گاه لحاف است و زمانی عباست  خرقه  درویش   ز   درماندگی 

  از چه به یک کلبه تو  را  اکتفاست   ه  شهان   ملک   ستانی  کنند از چ
  در   تن  تو  جامه   خلقان   چراست  اي من از چیست که بی موزه استپ

  از چه در این دهکده قحط و غالست   ما  را  که     سوختخرمن  امساله  
  آنچه     رعیت     شنود      ناسزاست      عملدر   عوض  رنج   و  سزاي 

     چارپاستزارع    بدبخت     مگر     آن چند   شود   بارکش  این   و   
  خون   فقیران    زچه  رو     بی بهاست      استکار ضعیفان زچه با  رونق 

  رحمت  و  انصاف   چرا    کیمیاست  شد عدل  چه  افتاد که   منسوخ  
  چشم  و دلش  را چه فروغ و ضیاست   آفتابآنکه چو ما  سوخته  از  

  ــــا  بی  صفاســــتآینه خـــــاطر م   آئینه    گونزانده   این گنبد  
  آنچه  که   بینیم    زگردون    جفاست   که داریم زدهر آرزوستآنچه 
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، جور و  بلکه آن را ناشی از زور، ستم شمارد نمیاین وضع را امري مقدر و طبیعیآن گاه 
،  مناسبات ناسالم اجتماعی و سیاسی، بی خاصیت بودن محاکم روابط ووي. داندتعدي می 

 ریاکاري قاضیان و دو رویی و مفت خواري دین فروشان را مانع از تغییر و رشوه خواري و
  :می شمارد  براصالح این وضع

  قصه   زور  است  نه  کار    قضاست     کاینپیر   جهاندیده   بخندید 
  زان ،  ستم  و  جور  و  تعدي    رواست  مساوات نیست مردمی و عدل و  

  بر  صفت    غله  که     در    آسیاست   پایمالگشته   حق   کارگران    
  فکر بزرگان  همه  آز و هوي    است    مظلوم  برد   داوري پیش  که 

  گفته  حق   را    چه    ثبات   و   بقاست    بود انجمن   آنجا    که     مجازي   
   خدمت  این   قوم    به    روي    ریاست  قاضی دهیم رشوه  نه  ما را که  به   

  درد   فقیر   اي   پسرك    بی  دواست      طبیب  تهی   دست   نگیرد   نبض
  مرد  غنی    با   همه  کس    آشناست     بیگانه ایم ما    فقرا   از    همه     

   هر کس اگر  پیرو   و گر   پیشواست    برون می کشد بار  خود  از آب  
  نش گه    شب   غذاست اشک    یتیما  آنکه سحر حامی شرع است و دین

  پنجه   آلــــــوده ایشان   گـــــواست   لودگی الشه   خورانند   و    به     آ
  آنکه  به   چشم   من  و تو    پارساست    بسی پیرزنان     خورده   است خون

  کی   غم   سرماي   زمستان      ماست   خوابگه آن را که سمور وخز است
  در    طلب   و   نیت    عمري  دعاست   دایی     دهد گهر که   پشیزي  به   

  بی خبران    را   چه   خبر   از   خداست   ه دالن را چه غم از تیرگی استتیر
  ازپروین در شعر دیگري با نام اندوه فقر ، راه توانگران را از راه درماندگان جدا می بیند و

  .مید استنا ا براي بیچارگان و مسکینان غم خواري آنان 
  اقبـــال از چــه راه ز بیچــارگـان رمید  ه شد که چهره ز درماندگان بتافتدولت چ

  ه اش مکوب که سرد است این حدیددوهبی انگران  غم   مسکین نمی خورند پروین   تو
ان ، حاکمان شرع و مفتین فقر و خواري رنجبران به امیران، پروین با نسبت داددر شعر رنجبر

و صاحبان قدرت و ثروت یا خان و خواجه ، چاره کار را در چالش ، اعتراض و رشوه خوار 
  .می بیندمحو این زالو صفتان با پیکاري خونین 
   آب اي  رنجبر  بهر نان  از  چهره   از ریختن    رنجبر تا به کی جان  کندن  اندر  آفتاب  اي 
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  جز نکوهش یا عتاب اي رنجبر چیست مزدت    بینی زافتاب و خاك و بادزین همه خواري که 
  کن خضاب اي رنجبر     وندران خون دست و پایی  که چون زالو مکندت ، خون بریز  جمله آنان را

  رنجبر         تا   شود   چهر  حقیقت  بی  حجاب اي حبس کن   بگیر و   پرستی را   و خوددیو آز
  رنجبردهد  عرض   فقیران  را جواب اي کی     رشوه فتوي  می دهد        که بهر  شرعی   حاکم 
   مردار  خواري  چون   غراب  اي  رنجبرمی کند        هر آلودگی   می داند ز پاك  را  خود آن که 

  تیهو  می کند  هر  شب کباب  اي  رنجبرخواجه        شامند شبها باك نیست  ل تو بی که اطفا گر 
  مخور   می تابد  امشب  ماهتاب  اي رنجبر     غم    را نبخشیده است گردون روشنی    گرچراغت 

  کتاب  اي رنجبر خواهی  فهم  کردن  از   تو  چه   دانش    امیرانند   و   فرزندانشان       در خور  
  کارگر  کارش  غم  است  و  اضطراب  اي رنجبر   کز  حکم    و سیاست   آگهند         مردم آنانند

  
ند شعر خود مشخصاً رأس هرم سلسله مراتب قدرت سیاسی را هدف                پروین اعتصامی در چ

ل فقر و سیه روزي ئو، آنان را عامل یا مس اشاره مستقیم به شاهان و حاکمانمی گیرد و با
، پروین به همدستان و همراهان ر بعضی از این اشعارد. معرفی می کندمحرومان جامعه 

و ، زر و زور بیري که بعدها مرسوم شد اشاره می کند و به تعحکومتگران نیز در کنار آنان
مشهورترین این دست از اشک یتیم پروین اعتصامی از جمله . تزویر را در کنار هم  می نشاند

  :اشعار اوست
  فریاد   شوق  برسر هر  کوي  و  بام خاست  از  گذرگهی   گذشت   پادشهی    روزي
  که  بر تاج  پادشاست  کاین تابناك  چیست  دکی   یتیم کو  یکی  میانه      زان پرسید
   متاعی   گرانبها ست  که آن  قدر  پیداست   ک جواب داد چه دانیم ما که چیستآن ی

  من  و  خون  دل شماست  دیده  اشک این  فت پیرزنی  گوژپشت  و   گفت نزدیک ر
   با  گله   آشناست   که  سالهاست  گرگاین   رخت و چوب شبانی فریفته استما را به

  گداست    که  مال  رعیت  خورد  پادشا  آن    است رهزن  آن پارسا که ده خرد و ملک 
  

  : می توان خواند در این زمینه او شعر گنج ایمن پروین اعتصامی را نیز در شمار دیگر اشعار 
  

  نیست   واهیدادخ  فریاد   و بساط  ظلمی     بس است همین برتري که بر  در  توتو را 
  نیست غذا و آتشی از خون و اشک و آهی     تاراج   نکرده اي   را  خدا  خلق  مال  تو 
  نیست   راهی  پیر   نفس  غیر   اهرمن به      را  شاهاند  رهنمون   و  فرشته  بو را  تو 
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  نیست   گاهی   سجده  پندار     آستانه جز    شر مسلک  و طریقت طمع   و طال خدا  
   حق گواهی  نیست   غیر ولی به محضر  تو      دیوان اند     پادشاه      محکمه       شهود 

  
پروین در شعر مشهور دیگري با نام مست و هشیار با کندو کاو در زوایاي نابسامانی ها و 
مفاسد اجتماعی و سیاسی، به افشاي اعمال دیگر عامالن ناروایی هاي جامعه همچون والی و 

  :در بخشی از این شعر، پروین می سراید. دازد و داروغه و محتسب می پرقاضی 
  نیستصبح آي قاضی نیمه شب بیدارو ر گفت     رم ب قاضی  خانه  تا را  تو  می باید  گفت 

   نیست   خمار خانه   در  کجا  از  والی  گفت ک است والی را سراي آنجا شویم    دیگفت نز
   نیست  بدکار   مردم   خوابگاه  مسجد  گفت  بخواب    در مسجد را گوئیم  داروغه گفت تا 

  نیست و دینار  درهم     کار شرع  کار  گفت    را وا رهان     خود و پنهان بده  گفت دیناري 
  

  :می رود  ریاي عابدان و زاهدان سخندر شعر دیگري نیز از رشوه و رباي مفتیان و قاضیان و 
  رباست  و   از رشوه و  تار جامه اش  پود    تا     نام او   است اضی که مفتی و ق  ايآن سفله

   بی ریاست عبادت  و زهدي که   چنان  آن کو    کنند  طمع    بهشتی      درهمی  دهند ،  گر
 :اشعار اجتماعی پروین اعتصامی اندسالوسان آزمند و زیردست آزار به همین روال از مخاطبان 

  سندانیتوتک است وچرخ پروزي که بینی رسد      را بکوبی و نیندیشی ار زیردستان چو پتک
  بپوشانی ــود خـ کار  عیب  توانی کی دیگر  تو     رافروزند هر پنهان شود پیداچو شمع حق ب

  ترسانـــی خوانند و تواز گربه  خواصت شیر میبند سالوسی   عوامت دست می بوسند و تو پا
  شیطانـی  انباز  تا   ازبان  دیـــن  تو   با  نباشــد   همکاسه آزي  تا دوست  تو تقوي نگردد با

 
در بخش هایی از این شعر . در شعر زاهد خود بین نیز پروین به زاهدان ریایی پرداخته است 

  :از جمله می سراید
  زاهـــــد روشــــــن روان  بـــــود یکی   شیــــــــــروان   ه  در د   کیآن  نشنید

  ــوي  دادگــــر کارســـــــاز  او  به ســـ  نیــــاز   چشم    او   دوختــــه برخلق 
  ــم  دوارنجـــــورم و  خواهــگفت  که     کوفــــت زنی بینــــوا حلقه    به    در

زمـــــــا       ناگــــــهان برنجید   از چه نهان نور به   ظلمت      از چه   شد   این
  نشســــــــت   و بدید    افتاده    همه  این جمع در     خیر     بست این    بر  از چه 
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  ـــم    کنی فارغ  از این حــــــال  تباهـــ    نگاهم      کـــــنی ره    لطف    ز  گر
  ـوده امپیم ه   ــــیــباد    باد صـــــــفت    نیاسوده ام   یخ   ش  اي          ساعتی  

  خوش     اســـت دل ســوخته  کندن   خار  است    فکندن   خوش بی دیده   به دیده 
  چو ابـــر   بهـــــارگریـــــــه همی کرد     نداد       اعتبـــار بدان    البه        پیر  

  ـــان    گرفت گریبـ ز دیــــــــو غرورش  شکران     گرفت   سجده  از  که  سر   تا 
  ـــردار    تو    باید   گریست و کـــ  بر  تو چیست    تسبیح    و  سجده  این ه  ک گفت

  ـــداختی      انـبــــنهــی و    بارو  رفتـــ تاختی  د   و   ـش   تو     سمند    عجب   
  صد   ساله  شد زهـــد  تو  چون   کفر دو    شد  محتاله سر و خود   چون  نفس   تو 

  ـت هیــــچ  نیس  ریا و روي  همه جز  این ت نیس   هیچ   صفا     و بی صدق  طاعت 
  

  :ر پروین اعتصامی نیز مخاطب اویندرهزنان مزور و مؤمنان ظاهري در این شع
  در   ره    ایمانی و   می کنی  ـــــــیرهزن ی ورزي   و   در  دایره   صدقی م  کینه  

  عبانـــــی   تو    ثنه بلعیدن مــــردم چند     یأجوجی   نه توفریبی   خام تا کی این 
  وســــــوسه   پــــاالنی گاه  بر پشت خر   خم     تزویري از    رنگرزان      گاه  

  تو  گمره   به  ســـــرخوانیگرسنه مرد و   ون خورد و تو خود بین به لب جوییتشنه خ
  وانی ــمی خابی   که  تو چاه  راه  است  کت  سازي  است  بنایی  که تو می   آه دوده 

 
پروین در مجموع در اشعار سیاسی اجتماعی خود همواره در کنار قدرتمندان و حاکمان زورگو 
و شاید بیش از آنان به مزوران و دنیا پرستان دغل باز و ریا کار پرداخته و تقریباً هیچ گاه از 

اجتماعی و اخالقی جامعه تحلیل نقش اسباب و عوامل نارسایی ها و نابسامانی هاي سیاسی، 
، رشوه گیران و حاکمان، قاضیان، شحنگان، رباخواران. فل نمانده استخویش در این اشعار غا

دین فروشان همه و همه در شعر دیگري از پروین به سان اجزاء مجموعه اي به هم پیوسته که 
ن اجتماع محرومابه نوبه خویش در کار ایجاد و تثبیت و تشدید فضاي سیه روزي و تیره بختی 

  :در بخش هایی از این شعر آمده است. اند، نمایانده شده اند
  ـزنهستم همچـــو  قاضی  راهـــ گفت  گوي  شغل  خویشتن  گفت  هان   بر 

  در  مـــی بريمن   زدیوار   و تـــو از   تو   قلم   بر   حکم   داور      می بري 
  زدن  صد  می زنــــی ــر  یکی  بایــدگ داري  و  حد    می زنی   گردن  حد به

  ـریق الطـ  قطاع     تـــو شــرعی  ره  در می زنم گر من ره    خلق اي      رفیق 
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  به زور    تو  ربا  و رشـــــوه می گیري     عور      درویش     من   جامه می برم 
    یتیم  ـــــت از دســ خانه خـود گرفتی گلیم   یک      براي   من   بستی دست  

  سند و  حکــم   و   سیهدل   مدرك تو   دم   موزه   و   طشت   و   نمدمن   ربو
  رســــوا   شونـــد خود  فروشان زودتر    شوند   بینا       عقل    گر  دیده هاي  
  ندیدا را    دید   و   قاضی  را    مشحنه   دین    رهید     بستند   و دزد دزد    زر

  می خواستـــی راستی  از  دیگــــــران     بر راستی  خود   پشت   پا     زديمی 
   مپوش  عجب    عیب    خود     با رداي   فروش  اي گندم   نماي    جو    دیگر
  دست  برند  آن   گه   ز دزد     کاه ،  می  آنچه   هست می ربایند  ن دستا چیره 
   است روشن      روز      حکام   دزدي   است    کردن یغما    گرم اگر شب  دزد

   برد  خواست   قاضی   را به  هر جا ،دیو      برد راه  راست  ز  ما  راحاجت   ار 
با تصریح به نابرابري هاي ، پروین در معدودي اشعار سیاسی اجتماعی خود سرانجام

ودن اتحاد شاهان تاجور و ، به عدم امکان وفاق میان زبردستان و زیردستان و ناممکن بطبقاتی
غارتگران ستمگر با کارگران و رنجبران و زحمتکشان اشاره می کند و راه رهایی اینان را کنار 

  :نین ظالمان و ستم پیشگان می داندنهادن صبر و سکوت و بردار کشیدن و مجازات خو
  ريگذمناظره   یک   روز   بر  سر  گه    اید میان دو قطره خون چه گذشت شنیده 

  ت   تاجوريــزدس من اوفتاده ام  اینجا    که اي  خون  تو  دیگري به آن یکی بگفت 
  چو نیشتري  پا رنج خار  که رفتش  به  ز  خار  کنی     بچکیدم   زپاي   من   بگفت 

  یک   از تن دگري چکیده ایم   اگر  هر   اد ز یک چشمه ایم هر دو،  چه غمجواب د
   قطره    بزرگتريشویم  یکــــــی    بیا  کار خواهد خاست قطره کوچک چه ما دوز 

   پاي کارگري من ز زدست  شهی  تویی   من و تو فرق بسی است به خنده گفت میان و 
  خوش است اشک یتیمی و خون رنجبري  نیمچو      با   براي   همرهی    و    اتحاد

  ن   پشتی  و زحمت  کمري من از   جهید    وجود تو از فراغ دل و عشرت آمدي   به 
  شدم گهري دلی    کان  دل   در   که چرا   بخردمرا   به   ملک  حقیقت   هزار  کس  

  هنري    چنین  بود   را خون  قطره  کدام    نبرد  من  از   میان    قضا و   حادثه نقش
  پیداست   کشتی  ظفري  همه    ساحل ز    عالمت خونین نهان دو صد دریاستدر این

   بال و پري   زنند  رهایی   شوق    به اگر    آزاد شوند   بستگان   ز قید    بندگی  این
   شرري  فتـد   غارتگري   خانه   به   اگر    نخورند دل قدر خون  این  یتیم و پیره زن 
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  پسري   کند   پرسشی   پدر    زقتل  اگر   نکشند را      خلق  به حکم ناحق هر سفله 
   تبري می زدش مجازات   دست که  اگر   ستم هیچ برگ و بار نداشت جور و درخت 
  آستري   سکوتش   و    صبر   ز   ر نبوداگ  بیداد    جامه   دوخت نمی    پیر     سپهر
  بتري  ازو   به  زور ننشیند او جاي به     بر  سر  دار کشند   را   بدمنشی   که اگر
  

  منظر داوري ناقدانماعی پروین از اندیشه هاي سیاسی اجت
، شعر او را در معرض توجه و ارزیابی چهره هاي ادبی شاخصی قرار روینارزشهاي شعري پ

از این  .داده است که برخی خود در زمره شاعران و ادیبان نامی دوره معاصر به شمار می روند
،  نفیسی، سعید، عالمه قزوینیملک الشعرا بهار:  توان به این شخصیت ها اشاره کردمیان می
نادر ، علی جمالزاده، لطفعلی صورتگر، محمد حسین شهریار، مهدي اخوان ثالثمحمد 

نادرپور، سیمین بهبهانی، احسان یارشاطر، دکتر عبدالحسین زرین کوب، دکتر غالمحسین 
یوسفی، دکتر جالل متینی، دکتر عبدالحسین نوایی، دکتر محمد علی اسالمی ندوشن، دکتر 

تر رضا براهنی و احمد کریمی ، دک)به آذین( محمود اعتماد زاده ،محمد حسین روحانی
  . حکاك

 اندیشه هاي متبلور در اشعار پروین و ارزشهاي متعالی فکري او نیز ناقدان وصاحب نظران 
در این میان داوري ناقدان . رونمایه هاي شعري وي واداشته استبسیاري را به نقد و سنجش د
برخی وي را . وین متفاوت و گاه متضاد بوده است اجتماعی پردر باب اندیشه هاي سیاسی و

فاقد اندیشه سیاسی و حتی اجتماعی مشخص و منسجمی دانسته و یا آرا و افکار او را در 
است و اجتماع در مجموع گذشته گرا، واپس گرایانه، محافظه کارانه، سنتی، تسلیم عرصه سی

ان ، غیر واقعی و عاري از جه، ایستا، ایده آلیستی، مردم گریزه، نومیدانطلبانه، صوفی گرایانه
ر متقابالً پروین را شاعري نوگرا، زمان شناس، بعضی دیگ. بینی صحیح و عمیق برشمرده اند

، مبارز جو و انقالبی خوانده اند و حتی ، افشاگر، روشنفکر، منتقدتحول خواه، رئالیست، آگاه
ر از شاعران انقالبی و پیکارجوي نامدار وي را در چنین عرصه هایی همردیف و گاه فرات

در این میان جمعی نیز هر دو رویکرد را به گونه .  خوانده اندعشقی و فرخیمعاصر همچون 
اي متناقض و پارادوکسیکال در شعر پروین یادآور شده و گاه در داوري خویش در این باب 

گوناگونی و تضاد یا تناقض شاید . خود به نوعی پارادوکس و تناقض گویی گرفتار آمده اند 
در این داوري ها را با مدعاي آغاز سخن بتوان توجیه کرد و توضیح داد که پروین را در میانه 
طیفی از سیاست پردازان تا سیاست گریزان تنها می توان شاعري متعهد خواند که با 
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و چارچوب برخورداري از اندیشه ها و دغدغه هاي سیاسی و اجتماعی ، فارغ از سمت گیري 
در این جا به . ، مذهبی، طبقاتی، حزبی و عقیدتی خاصی بودفکري متصلب و جزمی سیاسی

دو شمه اي از هر دو دسته دیدگاه هاي متقابل درباب درون مایه شعر پروین و نیز رویکردهاي 
  . گانه در این باب اشاره می شود

 اشعار پروین اعتصامی که از میان ناقدان صریح اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی متجلی در
می توان به رضا براهنی ، از جمله یایی در این اندیشه ها نمی بینندتقریباً هیچ وجه مثبت و پو

، ناصرخسرو مؤنثی است بدون آن دینامیسم خرد پروین«: دکتر براهنی می نویسد. اشاره کرد
زنی . می زندعدالت ، دنبال عدالتی است در داخل سیستمی که تیشه بر ریشه برتر ناصرخسرو

حال سخت در بند دوگانگی مطیع و فرمانبردار و عفیف و پاك و صمیمی است ولی در عین 
جهانش، حتی در ... انقالبی نیست . خیر و شر، قوي و ضعیف، غنی و فقیر و پادشاه و گداست

 ولی. ، تمثیل کار اوگفت و گو تدبیر اساسی اوست. تیرگی هم، از پویایی برخوردار نیست
هرگز به درهم ریختن یادهاي . هدف مضمون پند آمیز، دست و پایش را سخت بسته است

، شعرش. تن دیوارهاي زمانی و مکانی یادها، توجهی نداردمختلف حافظه و از میان برداش
  .)76: 1370دهباشی، (»هیجان انگیز، پرشور و حال، اعجاب انگیز و تکان دهنده نیست

روح خاصی که در «:  پروین می پردازدکردي به مضمون شعرسعید نفیسی نیز با چنین روی
، یک روح تسلیم  و شاید زاده محیط زندگی او باشدشعر پروین همه جا الیح و هویدا است

بالشرط در برابر حوادث و وقایع جهان مادي و معنوي و شکایات از ناپایداري جهان در ضمن 
آن . ی سامانی این سامان استی کار جهان و بدلداري از این ناپایداري و استقناع از بی ثبات

           پرخاش نسبت به ناگواري ها و آن خشم و کینی که گاهی دست در سینه افالك و عناصر هم 
جاللی (»، مطلقاً در آثار پروین نیستمی افکند و در آثار بسیاري از شعراي جهان هست 

  ).49: 1370پندري، 

او ضمن نقد تند و .  اعتصامی، فرشته داوران استشعر پرویناز دیگر منتقدان درونمایه هاي 
بین شاعر زمان خود بودن و یا دختر مطیع و سر «: کار و اندیشه هاي پروین می نویسدگزنده اف

  ).113: 1370دهباشی، ( » ، پروین دومی را برگزیدلملکبه راه اعتصام ا

، در مجموع زندگی می خواند سیمین بهبهانی گرچه برخی اشعار پروین را اشعار زمانه و
شیوه کار او را گذشته گرایی می داند و آن را مولود بریدن از جامعه مدنی و فقدان تجربه 

ز تجارب عینی او نشانه هایی شعر پروین هر جا که ا«: ملموس شاعر از اجتماع برمی شمارد
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ین با همه انسجام ه کار پروشیو... ، روح زمان را باز می تابد و با زندگی روزانه پیوند دارد دارد
از لحاظ فرم و درون مایه، همان شیوه  بی تردید چه از لحاظ قالب و چه ،و پختگی و کمال

شاید این ... هیچ نسیم تازه اي در دیوانش نوزیده است ... گذشتگان است و به جز چند مورد 
بوه دیوان هاي  اناز آن روست که بانوي خلوت گزین از جامعه مدنی بریده و به کتابخانه و

عواطف انسانی و اندیشه هاي عرفانی و اخالقی و فلسفی او همان است . شاعران پیوسته است
، یک او هرگز از یک قهوه خانه. ن و متأخران به او منتقل شده استکه از نوشته هاي گذشتگا

ایی ، یک کلبه و یک دادگاه حقوقی یا جنمهمانخانه، یک محله فقیرنشین، یک قصر سلطنتی
  ).25 و 24: 1369اعتصامی، ( »ه اي ملموس به دست نیاورده استتجرب

، متقابالً تصامی با لحن انتقادي تند و صریح اجتماعی پروین اع– وجود برخی اشعار سیاسی
زندگانی . ز او نزد برخی پژوهندگان شده استسبب ترسیم چهره اي انقالبی و پیکار جو ا

له رد دعوت دربار براي آموزش همسر و فرزند شاه و نیز پروین و بعضی از مواضع او از جم
یکسره  پژوهشگران پروین را به چهره اي ، در نگاه شماري ازاهدایی دربارنپذیرفتن نشان 

دکتر جالل . د رضاشاهی را به چالش طلبیده بود، بدل ساختسیاست پرداز ومبارز که استبدا
، به رد این تصور و تصویر می صل قضیه است که ضمن تردید در امتینی از دیگر ناقدانی

 –یکی از تندترین اشعار سیاسی پروین«: وین را شاعري مردم گریز می خواندپردازد و پر
 هنگامی که حداکثر پانزده 1300را در حدود سال ) ستم  اغنیاست صاعقه ما( اجتماعی خود

ضا شاه به سلطنت رسیده ساله بود سروده است یعنی در اواخر دوران قاجاریه و پیش از آنکه ر
آن گاه . د از جمله صفات بارز پروین دانستحجب فوق العاده و مردم گریزي را بای... باشد 

در چنین وضعیتی اگر دربار پهلوي هم از وي براي آموزش ملکه پهلوي و ولیعهد ایران دعوت 
کرده باشد که ظاهراً به جز یک روایت در این باب سند دیگري در دست نداریم ، آیا نپذیرفتن 

  نمی توان در درجه اول معلول خجالتی– چنانکه در این روایت آمده است –دعوت دربار را 
  ).362 و 360: 1370دهباشی، (». ... بودن پروین دانست 

، جمع بیشتري از نظریه پردازان و تحلیل گران درون مایه هاي  چنین داوریهاییرویاروي
شعر پروین ، او را شاعري با افکار و گرایش هاي سیاسی اجتماعی مشخصاً منتقدانه و پیکار 

ی ضد خوردار از جهت گیري ها و مواضع طبقاتجویانه و مؤمنی اسالم گرا و شریعتمدار یا بر
  . سرمایه داري معرفی کرده اند

ه به سرایش یکی دیگر از گرانمایگانی که در جو مختنق رضاشا«به نوشته ذاکر حسین، 
ر آن زیسته و محیط بسته فرهنگی پروین که د... ، پروین اعتصامی است ادبیات سیاسی پرداخته
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اگزیر ساخت که زمینه انتقاد از زورمندان ستم پیشه را در شکل ، وي را ناشعار خود را سروده
انواع ادبی مانند تمثیل و کنایات عامیانه و لطیفه و امثال که براي فرانمودن جهانی که می توان 

اق تواند داشت، مناسب آن را با گذشته و زمان حال تطبیق کرد و در اعصار آینده نیز مصد
  ). 73 و 72/ 2: 1377ذاکر حسین، (»بیابد

           ، استعاره پرداز و کناره گیر نام ن اعتصامی با عنوان شاعري رمز گوذاکر حسین که از پروی
شک در مشروعیت «و تفسیر آن اشعار، مواردي چون، با ذکر نمونه هایی از شعر او می برد

ذاکر ( مسائل مورد توجه پروین می شماردرا از» سیاسی دولت، تقبیح ظلم و تصویر فقر
   ). 89 تا 2/72: 1377حسین، 

مان خود دکتر حشمت مؤید نیز با اشاره به شعر سیاسی پروین ، او را بیش از همه شاعران ز
سرنوشت پروین اعتصامی تنفس در فضایی آزاد «به نوشته مؤید، . شجاع و منتقد خوانده است

وان  پروین که دختر ج...نبود که بدو مجال اظهار صریح و بی پرده اندیشه هایش را بدهد 
، براي بیان مخالفت و اعتراض خود شیوه خاصی ابتکار کرد و در گمنام به ظاهر بی اهمیتی بود

شعر خویش جهانی افسانه اي آفرید که در آن عناصر ستیزنده با یکدیگر ، رمز عوامل متنازع 
: 1370دهباشی، (»اخالقی و اجتماعی و سیاسی کشور و زبان حال طبقات مظلوم و درمانده بود

373.(   

پروین شاعري بیدار و هشیار بوده که با چشمان باز می نگریسته و «: مؤید در ادامه می افزاید
با شهامت و جرأتی کم نظیر از همرنگ شدن با جماعت تن زده و سر تسلیم در برابر فشار 

پروین از ... سیاسی فرود نیاورده و فریفته رنگ و بوي و نقش و نگار ظاهري نشده است 
نابسامانی هاي سیاسی و مصائب اجتماعی ایران دقیقاً آگاه بوده و با شهامتی بیش از هر شاعر 

انتقاد ... دیگر زمان خود از فساد دستگاه طبقاتی زورمندان و جور و آز پادشاه انتقاد کرده است 
ل و بی پروین محدود به ارباب قدرت و سیاست نیست و طبقات مردم را نیز که گرفتار جه

خبري و بسیاري از بیماري هاي اخالق عمومی همچون کاهلی و حرص و پول پرستی و 
در انتقاد از زشتیها و بدکرداري ها نیز . به خرافات هستند، در بر می گیرددروغ و ریا و آلودگی 

 376: 1370دهباشی، (»ویانه استلحن گفتار پروین اعتصامی به ندرت خشونت آمیز و انتقام ج
   ). 378تا 

به قضا و قدر نشانه اي مؤید بر این نظر است که در هیچ بیتی از اشعار پروین از تسلیم 
پروین در عمل از اندیشه بدبینی خود به این نتیجه نرسیده است که باید تسلیم قضا و «: نیست
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چنین حکمی را حتی به تقریب در تمام دیوان پروین . قدر گشت و از سعی و عمل باز ایستاد 
، پروین دو راه اختیار کرده براي گریز از این غم بی فرجام.. . یک بیت هم نمی توان یافت در

  ). 1370:382دهباشی، (»ایمان  کار و: است 
دکتر مؤید در عین حال پروین را شاعري برخوردار از تسامح و فارغ از تعصبات دینی یا 

ه با اعتقادات ایمانی او منافاتی پرداختن به شعر مذهبی به مفهوم خاص می داند که این البت
دین در سراسر «  به نوشته مؤید ، .ازات منش مذهبی وي محسوب می شودندارد بلکه از امتی

از چند شاعر استثنایی . تاریخ شعر فارسی اکثراً سهمی بیشتر از دیگر عناصر فکري داشته است 
عرا بهار بارها قصاید و قطعاتی که بگذریم ، همه گویندگان ایرانی از کسایی مروزي تا ملک الش

در شرح ارادت و اخالص خود نسبت به رسول اهللا و آل او و اسالم ونیز خلفاي راشدین 
پروین به . در دیوان پروین اعتصامی از این گونه اشعار مذهبی خبري نیست . سروده اند 

 روزگار مباحث جدیدعنوان شاعر سرگرم تصنیف افسانه ها و مناظرات و درگیر مسائل و 
وي مانند اکثر شاعران و نویسندگان این عهد و عصر فرزند زمانه خویش . خویش بوده است

بوده که دفتر تحصیالت دینی مکتبهاي قدیم را بسته و با شوق و ذوق به آموختن دانش هاي 
در دیوان پروین اشاره اي به مآثر و سنن مذهبی نمی توان ... جدید غربی روي آورده است 

یکی از امتیازات دل ... البته این سکوت ابداً کمترین داللتی بر سستی ایمان شاعر ندارد یافت و 
عدم تام و تمام غده تعصب ، تصامی که در شعر او جلوه گر گشتهانگیز منش مذهبی پروین اع

، حقیقت را مسخ و ریشه انسانیت را ر پیکر اندیشه و اعتقادي رشد کرداست که هرگاه ب
پیام .  دروغ و ریا و رذالت مبدل می کند به جهل و شرف و راستی را بهخشک و ایمان را

دوستی وتسامح در شعر پروین شامل همه انسان هاست و هیچ گروه غیر مسلمان را مستثنی 
   ).385 و 384:  1370دهباشی، ( »نمی سازد

           اشی از دیگر تحلیل گرانی است که شعر پروین را انعکاس اساسی ترین بدکتر حمید د
پروین اعتصامی «به نوشته دباشی، . می خواند  و عقاید سیاسی و اجتماعی عصر خود  هاانگیزه

در زمانی . اي اجتماعی و سیاسی در ایران استیکی از معماران طراز اول تاریخ اندیشه ه
، پروین اعتصامی اساسی ترین انگیزه ها و عقاید سیاسی و اجتماعی عصر ههد  غالب بر دو

 آگاهی سیاسی و شعوري خالق پروین اعتصامی...  د  را در شعر منعکس کرده استوخ
... پیرامون مسائل جاري داشت و این شعور سیاسی انعکاسی مستمر در خالل اشعار او دارد 

فرهنگ سیاسی ایران بعد از انقالب مشروطه حضوري مستمر در تمام صفحات دیوان پروین 
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 آگاه با شعوري خالق و درگیر در مسائل اجتماعی در ذهن آدمی اعتصامی داشته از وي انسانی
  ). 136: 1370باشی، ده(»می کند تصویر

، حساسیت او به وضعیت مردم و اه پروین به مسائل سیاسی عصر خوددباشی سپس به نگ
ه به حساسیت فوق العاد«: و زحمتکشان می پردازد و می نویسدهمدردي وي با محرومان 

متکش و ، همدردي با آالم و مصائب طبقات محروم و زحاجتماعی مردماوضاع سیاسی و 
بدون آنکه تعهد . خصات بارز شعر پروین اعتصامی است، از مشخصومت با ظلم و بی عدالتی

 از عالئم مشخصه ایدئولوژیک شاعرانه او متکلف و متصنع به تعلق خاطري انحصاري به یکی
اریکترین مسائل سیاسی عصر خود به زبانی طبیعی و ، پروین اعتصامی به تاریک ترین و بباشد

گرچه عدم تعهد ایدئولوژیک او مانع از شعار پراکنیهاي . ویژه روحیات خویش می پردازد
 »توخالی است، ولی به وضوح روشن است چه کسی را شخصاً مسؤول مصائب ملت می داند

  .)137 و 136: 1370دهباشی، ( 

ضع سیاسی پروین در قبال حکومت و مناسبات اجتماعی از دیگر صاحب نظرانی که به موا
وحانی ین ر، دکتر محمد حسوان پیکارمند انقالبی نام می برداشاره می کند و از وي به عن

پروین . د کامه آن زمان سرناسازگاري داشتپروین با حکومت خو «,به نوشته روحانی. است
 پیوند منطقی همه پدیده هاي جهان  شبکه روابط اجتماعی و بهکاراعتصامی به چگونگی سازو

   ).177 و 171:  1370دهباشی، (»، اشرافی بی مانند داردیکدیگربا 

 بود و این درست مصادف با 1320 تا 1300دوران شکوفایی پروین از  «،به اعتقاد روحانی
با این همه مشاهده می شود . اوج اختناق اجتماعی و سرکوب و قهر و خودکامگی سیاسی بود 

پروین دستگاه اجرایی و قضایی را می ... او قطعه هاي برلیانی مانند اشک یتیم را می سراید که 
                             نگرد که هر دو در آن روزگار به سود زورمندان و زراندوزان و توانگران کار می کردند و

قطعه .  چرخیدند می چرخیدند و جز براي سربریدن و سرکوب کردن توده هاي میلیونی نمی
در قطعه دزد و قاضی صحنه بازپرسی در . مست و هوشیار نمونه گویایی از این اندیشه است 

دادگاه میان دزد و بازپرس را نشان می دهد که بازپرس هر چه درباره نشانه ها و انگیزه هاي 
 ، دزد فقط خود شخصی بازپرس را با دستموال دزدیده شده پرس و جو می کنددزدي و ا

نشان می دهد و سخن را به او باز می گرداند و در قطعه ناآزموده تصویر خود را از دستگاه 
  ).181 تا 179: 1370دهباشی، ( »ی آن روز به اوج کمال می رساندقضای
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اسحاق نیز آن را بازتاب آگاهی شاعر از ستم . در ارزیابی اشعار پروین، برخی چون م
و بیدادگري و مطالبه مساوات و برابري در شعر می طبقاتی و تصویر پیامدهاي اجتماعی 

. ابی راستین دارد، بازت)صاعقه  ما ستم اغنیاست(از ستم اغنیا بر فقرا در شعر او آگاهی«: خوانند
ه محصول ظلم و بی عدالتی ، تصویر رقت انگیزي از وضع فالکت بار فقرا کاو در این شعر

در خصوص رنجبران نیز به حساسات عمیقش را پروین بعدها ا... اغنیاست، ترسیم کرده است
ز معروف در بعضی از اشعار او می توان ستیز بین کار و سرمایه را مشاهده کرد که ا. کار گرفت

عقاید پروین در خصوص رسالت و وظایف زنان تحت تأثیر ... ترین آنها شعر رنجبر است
 او زن و مرد مساوي با هم اند و در به عقیده. بود و به وسیله آن شکل گرفته بودافکار اروپایی 

  ).43: 1370دهباشی، (»اجتماعی در کنار هم قرار دارندکارهاي 
سرانجام در میان کسانی که پروین اعتصامی را از خالل درون مایه  هاي سیاسی و اجتماعی 

ار از رسالتی اجتماعی دانسته اند، برخی حتی وي را شعر او شاعري سیاست پرداز و برخورد
، ن او در فضاي فکري دوره هاي اخیریکسره انقالبی و پیکارجو خوانده و با قرار دادیتی شخص

ناظر، شعر . مدار و اسالم گرا ترسیم کرده انداز پروین چهره اي رادیکال و چپ گرا یا دین 
عدالتی حاکم ، ضرورت بی برخوردار از ویژگی نیاز زمانه یعنی توجه به «پروین اعتصامی را 

، طنز بر می شمارد» صاً وصف طبقات و قشرهاي مورد ستماش به ستمگر و مخصو، پرخعدل
سروده هاي این دختر «توصیف می کند، » دگی توده هاچاشنی گرفته از تلخی زن« کالم او را

 می خواند که »چنان سرشار از راستی و کوبندگی و رسوا کننده و کوبنده عمله ستم «را» دلیر
یورش به استبداد و «،ناظر. » مهري تاب تحمل یک ذره آن را نداشتندسانسورچیان دستگاه آریا«

 متجلی می بیند و از جمله  »بیشتر قصاید و مناظره هاي معمولی شاعره مطهره ما« را در»ارتجاع
در برابر گستاخی دیوار قصر کنایت از عمق جامعه و توده تولید کننده « قطعه پایه و دیوار را

طغیان در مقابل مقررات « یعقوب اژدرپناه، ).409 تا 407: 1370دهباشی، (می داند »شاه
، قیام دلیرانه براي دفاع از حق و شکل ستیز و ر شنوي، عدم تحمل بی عدالتی و زوتحمیلی

را از ویژگی هاي او بر می » ی پروین شکایت ستم دیدگان در ضمیر الیتناهمبارزه گرفتن
توضیح رویارویی هاي وي با شاهان و درباریان شمارد و با بررسی برخی از شعرهاي وي به 

  ).22 و 21 : 1370دهباشی، (در این اشعار می پردازد
 از غصه و فقر و ، بازگو کننده قصه هاشاعر مردم«م صاعدي نیز از پروین به عنوان عبدالعظی

 ، اي عظیم را متشکلند، پیرزنان و اقشار ضعیف که تودهمحرومیت کارگران، دهقانان، یتیمان
، شاعري سلحشور و  انسانی–، مشتاق نجات و عروج اینان در پناه مساواتی ایمانیعاشق مردم
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 و خصوصیات فرهنگی و مذهبی ، همساز با زمان و سازگار با خصلت هاي ملی و قومیغیور
پروین حتی آنجا که بنا به مالحظاتی ناگزیر از «بر این نظر است که و یاد می کند » مردمش

، باز همچنان محکم تر از سیاسی سرایان هم عصرش غیر مستقیم سرایی گشتهده گویی و چکی
طنز و جد اخطارهایی را که الزمه نگهداشت «و به » ی و فرخی پا به میدان نهادههمچون عشق

زندگی اش در «و » د اسالمیت و انسانیت در عصر اوست، به آشنا و بیگانه تذکار نمودهو پیشبر
 هاي شاعران سیاسی هم نسل  برهنه ترین و برنده ترین زندگیعین انزوا و حاشیه نشینی

صویري از پروین ترسیم می صاعدي درادامه چنین ت). 260 تا 257:  1370دهباشی، (»اوست
. ناخت و سیاهی آنها را لمس می کردمی ش  پروین نابرابري هاي وحشتناك اجتماع را«: کند

 آرام خود با خشمی منفجر کننده خلق پروین در قطعه اي رنجبر برخالف طینت و طبیعت
... ن به هر وسیله ممکن فرا می خواندمظلوم و رنج کشیده را به فروپاشیدن نظام استعمار نوی

می نماید و ) استعمار نوین(پروین مردم را تشویق و تحریک به مبارزه در برابر فرعون جدید 
رهنگ متعالی به نگهداشت فخطرات خود باختگی و بردگی فکري را فریاد نموده مردم را 

  ).265 و 264: 1370دهباشی، (»اسالم فرا می خواند
پروین اعتصامی و اشعار او در تفسیر برخی از نظریه پردازان و تحلیل گران ادبیات معاصر از 

، با نگاه متعادل تري نگریسته شده و سروده هاي وي  سیاسی و اجتماعیيمنظر رویکردها
ست و اجتماع یا تماماً شعر مبارزه و پیکار و رسالت سیاسی و یکسره فارغ از دغدغه سیا

 داوري در ، گاه حتی به گونه اي ابهام یا تناقض درخوانده نشده و چنانکه اشاره شداجتماعی 
  . این خصوص دچار شده است

و یحیی آرین پور در تحلیل مواضع سیاسی و اجتماعی پروین اعتصامی و درون مایه ها 
پروین در جریانات اجتماعی مربوط به بانوان و در «: کري او می نویسدجهت گیري هاي ف

یري در اشعارش نیز منعکس شده جنبش آزادي و حقوق زن عمالً مداخله نکرد و این کناره گ
، در ل زنان در امور اجتماعی مساعد شدبا این همه هنگامی که شرایط براي دخالت فعا. است

  :ین سرودقصیده اي به نام زن در ایران چن
آرین (» ش جز تیره روزي و پریشانی نبودپیشه ا زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود

  ).540 : 1376 پور، 
پروین از مکاتب فلسفی آگاه نیست و قصد تبلیغ و ترویج مرام و «به نوشته آرین پور، 

  چشم ر خود تنهامسلک خاصی را ندارد بلکه خطیب و مبلغ افکار جدید است و از شعر و هن
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شعر پروین با مضامین نو و با عالقه و دلسوزي به حال .  اصالحات اخالقی و اجتماعی دارد به
او مدافع حقوق رنجبران و رنجدیدگان و شریک درد و غم زحمتکشان و . بینوایان ممتاز است 

: 1376، آرین پور(»کشاورزان و به طور خالصه سخنگوي پرشور و پا بر جاي تیره بختان است
541(.  

 که افکار سالکین آرین پور در ادامه با نقل نظر ضیاء هشترودي در باب پروین اعتصامی
اما این تأثیرگذران و «: در آثار او تأثیر دارد، می نویسد) سوسیالیست ها(بزرگ اجتماعی 

ن وبی می داند تا دنیا همیاو بر فساد اساس عالم اجتماع آگاه است و به خ. ناپایدار است
، توانگران غم مسکین نخواهند خورد ولی فریاد او ناتوان است و از حدود ناله و دنیاست

انی با بیان روشنی تصویر وضع ناگوار کشاورز ایر... در قطعه ستم اغنیا. ایت نمی گذردشک
این نخستین بار است که در چنان محیط آلوده سخنی متهورانه آن هم بر زبان یک . شده است

. ر ادبیات ایران سابقه نداشته استي می شود و این واقعه اي است که دزن شاعر جار
درمناظره دو قطره خون نیز تصادم فقر و غنا به خوبی بیان شده و گوینده در پایان سخن لزوم 

 543: 1376آرین پور، (»د بندگی و ستم را گوشزد می کندکوشش و مبارزه در راه رهایی از بن
  ).544و 

دو ن و صاحب نظرانی است که دیدگاهی از دیگر نویسندگا) ه آذینب(ده محمود اعتماد زا
به آذین پس از ذکر نمونه هایی .  شعر پروین اعتصامی ارائه می کندگانه در باب اندیشه و

دي مرگ ، خواب و خیال بودن زندگی، فریب کاري جهان، بی ازشعر پروین که در آنها از نومی
ري و پرهیز از ، سبکبا ساختن با زمانه، تسلیم، قناعتبایی و، شکیاعتباري و بی حاصلی زندگی

، همان جهان بینی عرفانی است که قرن جهان بینی پروین«: جهان سخن رفته است، می نویسد
قطعات پراکنده و گاه ناجور این جهان بینی را در .  بر وجدان ملل شرق سنگینی می کندهاست

 بدون استثنا می توان یافت اما در اشعار پروین این همه آثار شاعران و نویسندگان ایران تقریباً
هر گاه «: وي سپس می افزاید). 69: 1370دهباشی، (»ه صورت جامع و روشنی ادا شده استب

، جاي شگفتی نبود اگر با گذشت زمان نام او به دست شعر پروین تنها از همان قماش بود
ه پروین اشعاري دارد که اگر چه معدود انه از این گذشتتفراموشی سپرده می شد ولی خوشبخ

...  مقتضیات زمان خود جواب گفته است، اما با فصاحت و شیوایی کم نظیري در آن بهاست
 و پروین در این اشعار پرده ریا از چهره عصر خود برمی دارد و منظره نفرت بار پوسیدگی

   ).72:  1370دهباشی، (»فساد آن را برمال می سازد
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پروین در قطعه دزد و «:  و توضیح شعرهایی از او می نویسدر ادامه با نقلاعتماد زاده د
در قطعه ... ی شمارد ، بر ماي کسانی را که پاسدار عدالت اندقاضی از زبان دزد سیه کاري ه

و در قطعه دیگري ... ، شاه ستمگري را با پیرزن هستی باخته اي رو برو می کندشکایت پیرزن
در ...  و چهره گرگی را آشکار می گرداندب شاهی را به یک سو می زندباز از زبان پیرزنی زی

دست پادشاه و دیگر یکی خون : ، پروین دو قطره خون را در مقابل هم می نهدقطعه مناظره
 ولی خون رنجبر با ؛قطره نخستین به دومی پیشنهاد اتحاد می نماید. خون پاي خارکن

آن گاه پروین نواي تازه اي سر می دهد که به .. . خاصی این پیشنهاد را رد می کندهشیاري
او راه مبارزه علمی را به ستمدیدگان و .  کینه او نسبت به دستگاه ستم استخوبی نماینده

  ).1370:73دهباشی، (»رنجبران نشان می دهد

در تفسیر در نگاه بینابینی دیگري که از دقت و موشکافی و تحلیل چرایی این دوگانه بینی 
دي صمیمانه با همدر«: کتر عبدالحسین زرین کوب می نویسد، دن برخوردار استشعر پروی

، پروین را مورد عالقه کسانی که از زبان این طبقات سخن می گویند و طبقات محروم جامعه
شاید همین نکته . به هر عنوان که هست حق پایمال گشته آنها را مطالبه می کنند، می دارد

اصله بعد از شهریور بیست اشعار پروین گهگاه مورد تحسین سبب شد که در سالهاي بالف
این فوق العاده بعضی منتقدان و نویسندگان نسل جوان واقع شد و مبالغه اي که در اهمیت 

 و ، جهات دیگر شخصیت و تعلیم او را که الزام دین و اخالقجنبه از اندیشه و هنر او رفت
ه او را با بدون شک این همدردي ک.  قرار دادهراً تا حدي تحت الشعاع، ظاتقوي و عمل بود

، حاکی از عمق  فقیر آشنا نشان می دهددهقانم و ، کودك یتیتجربه محنت مرد رنجبر
 اما توجه به آالم فقرا در نزد وي بدان معنی نیست که ریشه ؛احساس انسانی و اخالقی اوست

و نیل به استقرار عدالت فقر آنها را گهگاه در اجتناب آنها از سعی و عمل نشان ندهد 
با آنکه در خطاب اي رنجبر وي را به . به جد و جهد و کوشش موقوف ننمایداجتماعی را 

عمال خشونت هم وي را منع نمی مطالبه حق خود تشویق می کند و حتی در این کار از ا
الم آنچه مطلوب اوست و به اعتقاد او استقرار عدالت و غلبه خیر و محبت را در عاما  ,کند

، تربیت اخالقی است که بین ایمان و عمل تعادل به وجود می ممکن می سازد
   ).69 و 68: 1370اعتصامی، (»آورد

نگاه بشر دوستانه پروین اعتصامی و حمایت وي از محرومان و ستمدیدگان، نه در 
، تفسیري  و طبقاتی بلکه از منظر روح لطیف، صمیمی و صادقانه اوچارچوب ایدئولوژیک
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شعر پروین «: رونمایه شعر پروین به دست می دهدکه دکتر غالمحسین یوسفی نیز از داست 
؛ گویی اندیشه گري توانا حاصل تامل و کر و معنی بسیار پخته و متین استاز لحاظ ف

القی و تفکرات اجتماعی خود را درباره انسان و جنبه هاي گوناگون زندگی و نکات اخ
گمان او در این باب از سرچشمه افکار پیشینیان نیز بهره مند بی . اجتماعی به قلم آورده است

 طرز بیان شده است اما نه آن که سخنش رنگ تقلید و تکرار پذیرفته باشد بلکه در اندیشه و
عواطف بشر دوستی و حمایت از مردم محروم و یتیمان و . از اصالت برخوردار است
ورت واکنش روحی لطیف و مادرانه  که در شعر پروین به ص–سالخوردگان و ستمدیدگان

 از درون جان او جوشیده و سرشار از صمیمیت و صداقت است و رنگ ویژه –بروز کرده 
  ).74: 1370اعتصامی،  (»طبع و ذوق وي را دارد

                       یوسفی در عین حال با اشاره به رویارویی دو گروه متمایز اجتماعی در شعر پروین
 زنان رنجیده و دیگر روین که سراینده شعر یتیمان و پیرزنان از پا افتاده و بیوهپ« :می نویسد

زبردستان متنعم و : را در برابر هم می بیند، اینک دو گروه متفاوت جامعه محرومان است
وي آنگاه به استنباط مدلونگ ). 81: 1370اعتصامی، (»برخوردار و فرودستان درمانده و گرفتار

عی پروین می پردازد که بین طبقه بهره جوي و کامیاب و طبقه محروم از نظرگاه اجتما
  ).82: 1370اعتصامی، ( » هماهنگی و همگامی صورت پذیر نیست

دکتر محمد علی اسالمی ندوشن نیز بر این نظر است که پروین در عین حال که به سیاست 
 ها در شعر خود سخن نپرداخته ، از رنج و غم بی پناهان و محرومان همه زمان ها و مکان

، چه به اقتضاي روح  که گل گلهاي شعر دوران جدید استپروین اعتصامی« : گفته است 
. ، به سیاست و مسائل جاري نپرداخته اي که داشته و چه به اقتضاي زمانلطیف و خواهرانه 

ردم بی پناه وي رنج و غم م. ن و زمان و حوادث خاص محدود نیستقلمرو شعري او به مکا
: 1370دهباشی، (»، در هر روزگار و در هر کجا که باشند محروم را می سراید؛ به طور عامو

  ). 50 و 49

اي سیاسی اجتماعی شعر از دیگر نویسندگانی که دیدگاهی بینابینی درباب درون مایه ه
است که پروین اعتصامی را هم ایدئالیست و هم رئالیست ) دریا(پروین دارد، ایرج علی آبادي 

، نظریه ظریات و رویکردهایی چون اومانیسم، نظریه انقالبیخواند و در عین اینکه بر نمی 
، او را تماعی و طبقاتی پروین تصریح دارد، اج و موضع گیري هاي صریح سیاسیتاریخی

سه تم مشخص توکل و تسلیم و «به نوشته علی آبادي، در اشعار پروین . ز نمی داندنظریه پردا
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همه نظریه انقالبی و صحیح و مهمتر از ) اومانیسم(ه انسان دوستی ه، نظریفکر صوفیان
  ).292: 1370دهباشی،  ( »دیده می شود» تاریخی

دوستدار انسان، دوستدار کارگران، «روین اعتصامی با عناوینی همچون علی آبادي از پ
 و، رئوف تع زبردسف، وکیل مدان و داغ نفرت خوردگان اجتماع خود، زجرکشیدگادهقانان

، خوش قلب رنجدیدگان و محنت زدگان، همدرد مهربان کودکان، یتیمان و بدبخت ها
زندگی ستمکشان و نشان دهنده پستی، خشونت، ریاکاري، ظلم و دورویی توصیف کننده 

: یاد می کند و می نویسد»  اجتماع، زاهدان و پادشاهان و اختالف طبقاتی موجود درتوانگران
 او نتیجه گیري نمی کند و در. ه مشخصی را عرضه نکرده استد نظریپروین در قطعات خو«

. ینه فکر عرفانی و ایدآلیستی اوست، اغلب در همان زمصورتی هم که نتیجه هایی می گیرد
طرز تفکر و برداشت ایدآلیستی پروین در اشعار خویش و حتی در همان اشعار که داراي 

ل بافی به معنی دورافتادن از حقیقت در خیا.  نفر واقع بین است، یکاست، یک نفر رئالیست
  ).293 و 292: 1370دهباشی،  (»اشعار پروین خیلی کم به چشم می خورد

پروین آرزو می کند که کار از اسارت آزاد شود و در خدمت « به نوشته علی آبادي، 
ه صاحب کار به کار افتد اما این وضع در نظام اجتماعی کنونی وجود ندارد و به همین جهت ب

 ،ین خواهان تساويدر حقیقت باید گفت پرو. ت آرزویی براي پروین بروز می کندصور
نظام اجتماعی او طوري . اینها در اجتماع او وجود ندارد . عدالت، نوع دوستی و زیبایی است

 اما چنانکه اشاره شد، پروین به ؛است که هیچ یک از آرزوهایش نمی تواند جامه عمل بپوشد
آن . جه گیري کندینی مجهز نیست که مسائل را صحیح و عمیق بسنجد و نتیآن چنان جهان ب

، کوم کردن مقصرین اجتماع دست بکشدوقت به دامن تخیل پناه می برد و بدون اینکه از مح
   ).292:  1370دهباشی، (»پاي نیروي قادرتري را به اسم قضا و قدر به میان می کشد

در این . وین ، نقطه نظر تاریخی وجود دارداعی پردر اشعار اجتم«:  می افزایدعلی آبادي
. راه نشان می دهد.  طبقات اکتفا نمی کندقطعات پروین تنها به توضیح و تشریح وضع افراد و

راه انقالب .  نشان می دهدراهی   است که تاریخ.   و صحیح است، راه مشخصاین راه
می پردازد و به مباحثی چون  می  وي سپس به توضیح برخی از اشعار پروین اعتصا35»است

ر عادالنه  ثروت و اختالف بر حذر داشتن از تحمل ظلم و ستم ، توضیح درست تقسیم غی«
، نشان دادن وضع دهقانان ایران در حیح از وضع زندگی طبقات در ایران، نقاشی صطبقاتی

المین و ، مجازات و از بین بردن ظ رنجبران کشورمقابل مالکین و بلکه توضیح وضع عمومی
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ي پیروزي ، لزوم اتحاد دهقان و کارگر براراي نجات رنجبران و قطع ریشه ظلمغارتگران ب
، شناخت واقعیات اجتماع و طبقات مختلف آنها در مبارزه اي مقدس، روشن بینی، واقع بینی

جامعه و نشان دادن بیداد گري و فساد دستگاه سلطنت به عنوان مظهر ظلم و پستی و سرمنشأ 
  ).251 و 294: 1370دهباشی، ( می کند در این اشعار اشاره » یدادها همه ب

داوري دوگانه در خصوص سروده ها و رویکردهاي سیاسی اجتماعی پروین اعتصامی را 
 را کم و عالیشان از یک سو اصالح طلبی پروین. ئوناردو عالیشان نیز می توان دیددر نگاه ل

ارزي صادق با نتی می داند و از دیگر سو او را مب، محافظه کارانه و سبیش تصنعی، بی اثر
اصالحاتی که پروین در اشعاري «: بیدادگري و ستم اجتماعی می خواند، پدیده هایی چون ریا

، اصالحاتی هستند هبود موقعیت زن در ایران می طلبدچون زن در ایران یا فرشته انس براي ب
اصالح طلبی پروین ... یر در رهایی زنان ، اغلب تصنعی و نسبتاً بال تأث اساسی  نه چندان

پروین صادقانه با ریا و بی عدالتی و ظلم اجتماعی و ... بسیار محافظه کارانه و سنتی است 
  ).284 و 280، 279: 1370دهباشی، (» عوارض دیگر دائماً در نبرد بودبسیاري

می نیز ضمن ، سوزان ندیسیاسی اجتماعی شعر پروین اعتصامیدر تحلیل درون مایه هاي 
، از اعتراض و مبارزه و موضع گیري سیاسی اجتناب می ورزیدتأکید بر این نکته که پروین از 

پروین بیش از «به نوشته ندیمی، . اعی یاد می کند مراقبت او نسبت به مسائل سیاسی و اجتم
ور ل سیاسی و اجتماعی کش، مراقب جریان ها و مسائتوان تشخیص دادآنکه در اولین نظر می 

اگر پرده را از رمز قصه ها اندکی عقب بزنیم و به جاي اشیا و جانوران و روابط . بوده است
گفتگوهاشان شخصیت هاي فرمانرواي روز و جبر حکومت و واقعیت حوادث جاري گذارده 

اهد شد که تا کنون ، انسانی دیگر یا الاقل جنبه هاي دیگري کشف خو، در وجود پروینشود
آنچه مسلم است او از مواضع سیاسی زمان خود را دور نگه داشت و بدان . دیده نشده است

 غافل  که از گرفتاریهاي سیاسی هم وطنانشویماما درست نیست معتقد . نساختها آلوده 
سکوت او را می توان نوعی اعتراض به رژیم تعبیر کرد که با امتناع از مدح و . بوده است

پروین به روش هاي گوناگون اعتراض خود را . گردد ستایش شاه و  اصالحات او تأیید می 
او از تمثیل و رمز و افسانه هاي ادبیات فارسی سود می جست و با اشاره و . بیان می داشت 

اشعارش پیرامون . د را به خوانندگان منتقل می ساختاستعاره به مشکالت اجتماعی ، فکر خو
 درستی ، پاکی دور می زد که درست ارزش هاي اساسی و انسانی مانند بزرگی ، عدالت ،

 و 481: 1370دهباشی، ( » . همین کیفیت ها یا فقدان آنها در قلب مشکالت ملت قرار داشت 
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پروین در شعرهایش با روش خاص خویش بر ضد « : ندیمی در ا دامه  می افزاید ). 482
  ).438: 1370دهباشی، ( »و استبداد مبارزه می نمودظلم 

سته ، در مجموع به سه د و آرا و اندیشه هاي متجلی در آن شعر پروینبدین سان در باب
، برخی پروین را               در دو سوي طیفی از این داوري ها.داوري و ارزیابی بر می خوریم

، با مواضع و نظریات منسجم اجتماعی خوانده و ارز، مباینده اي سیاست پرداز، پیکار جوسر
انقالبی و سرشار از مضامین صریح انتقادي و رویکردهاي آشکار اشعار او را سروده هایی 

، آرام ،  شاعري سیاست گریز، غیر انقالبی، فاقد پویاییبعضی وي را. حتی طبقاتی دانسته اند
مردم گریز و گذشته گرا برشمرده و سروده هاي او را فارغ از دغدغه ها و  انگیزه هاي 

نه این طیف نیز شماري از نظریه پردازان و تحلیل گران در میا. سیاسی و اجتماعی خوانده اند 
درون مایه هاي شعر پروین با دیدگاهی میانه ، گاه مبهم یا دوگانه و در مواردي مشخصاً 
متناقض ، از شخصیت و اندیشه پروین و رویکردهاي متجلی در سروده هاي او سخن گفته و 

  . دانسته اند احیاناً اشعار او را متفاوت یا متضمن هر دو وجه 
به نظر می رسد دیدگاه هاي افراطی و تفریطی در باب شعر و اندیشه پروین در دو سوي 
این طیف از داوري ها ، احیاناً می تواند وجهی از شعر او و درون مایه هاي آن را منعکس 

ی را رویکرد متعادل تر در میانه این طیف از داوریهاي ناقدان نیز عمدتاً نوعی دوگانگ. نماید 
چنانکه در آغاز اشاره شد ، پروین . در شعر پروین و اندیشه هاي متجلی در آن باز می تاباند 

اعتصامی نه شاعري سیاست پرداز و سیاسی سرا و نه سراینده اي سیاست گریز بود بلکه او را 
این تعهد اندیشه و رویکرد پروین در سراسر اشعار او متجلی . باید شاعري متعهد خواند 

ت و در هر مورد بر حسب پرداختن به مقوله ها و دغدغه هاي مختلف سیاسی ، اجتماعی اس
از این رو اندیشه هاي سیاسی و . و اخالقی وي به گونه اي متناسب با آن نمود می یابد 

اجتماعی پروین اعتصامی را که در بخش نخست این مقاله مختصراً به آن پرداخته شد ، می 
  . مسویی خواند توان واجد یگانگی و ه
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