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قلعهای به بلندای تاریخ

ســـرزمین المـــوت
بـــا ویژگـــی اقلیمـــی
مناســـب و موقعیـــت
خـــاص جغرافیایـــی
علی قلیپور از هـــزاره دوم پیش از
الموتی میالد و سراسر دوران
باستان شناس و
راهنمای قلعه الموت تاریخـــی ،زیســـتگاه
انســـان بـــوده اســـت.
محوطههای گورســـتانی بیشماری از این
دوران درسراســـر این دره شناســـایی شده
اســـت .ایـــن ســـرزمین در ادوار تاریخی از
مناطـــق مهم به شـــمار می آمـــده .گفته
میشـــود بنای اولیـــه بســـیاری از دژهای
منطقه در این دوران ســـاخته شده است.
طبـــق نوشـــتههای تاریخی در ســـدههای
نخســـت اســـام ،ایـــن منطقه بخشـــی از
ســـرزمین دیلم به شـــمار میرفتـــه و زیر
فرمانروایـــی دیلم چون ملوک جســـتانی
بوده است.
ســـرزمین المـــوت بخشـــی از حوضه
آبریز کاســـپین و در شـــمال شـــهر قزوین
جـــای گرفتـــه اســـت .گســـتره المـــوت،
غربی -شـــرقی و از پـــل انبوه در شـــمال
غـــرب با مرز گیالن به ارتفـــاع  1300متر،
از شـــمال شـــرق به روســـتای اواتـــر و در
روستای پیچه بن در مرز با مازندران و به
ارتفاع  2740متر اســـت .دژ حسن صباح
هســـته اصلـــی و مرکـــز منظـــر فرهنگـــی
سرزمین الموت در شمال شرق روستای
گازرخـــان و در بخـــش المـــوت شـــرقی
اســـت .بقایـــای دژ در دامنه کـــوه جنوب
غربی هودکان از رشـــته کوه البرز مرکزی
روی صخـــره پودنگی(کنگلومرائـــی)
بـــا درههـــا و پرتگاههـــای ســـهمگین در
پیرامـــون قراردارد .ایـــن صخره  220متر
از زمینهای اطراف ارتفاع دارد و بلندی
آن از ســـطح آبهای آزاد  2163متر است.
ن صخره دژ مانند بخشـــی از معماری
ای 
و اســـتحکامات قلعـــه به شـــمار می آید
کـــه تســـخیرناپذیر و بـــا دیـــده بانی های
بیشـــمار در تمـــام جبهـــه ها ،بـــرج ها و

دیوارهای حفاظتی بـــوده که پایداری آن
را تقویـــت میکرده اســـت .وســـعت این
دژ بیش از دوهکتار اســـت که روی شیب
صخره و روی پســـتی و بلندی ها بنا شده
و از همه شیبها و ســـطوح بهرهبرداری
کامل شده است.
حســـن صبـــاح رهبـــر فرقـــه نزاریـــه
اســـماعیلیان (گروهی از شیعیان به شمار
میروند که پس از امام جعفر صادق(ع)
فرزنـــدش اســـماعیل را امـــام بـــر حـــق
میدانند) در قم یا ری زاده شده و کودکی
او همزمـــان با ســـلطنت مســـعود غزنوی
 421 -433هجـــری قمـــری بوده اســـت.
پـــدرش علـــی بن محمـــد بـــن جعفربن
حســـین بن محمـــد بن صبـــاح حمیری،
عربـــی یمنی تبـــار از مردم کوفه بـــود و از
کوفـــه به قم مهاجرت کـــرد ،ازآنجا به ری
رفتـــه و حســـن در آنجا بر مذهب شـــیعه
اثنی عشـــری تعلیـــم و تربیـــت یافت .در
ری کـــه از مراکز فعالیت اســـماعیلی بود،
حسن صباح کیش اسماعیلی را پذیرفت.
او بـــرای آموزش بیشـــتر به قاهـــره رفت و
از ســـال  471-473در مصـــر بـــه آموزش
اســـماعیلیه پرداخت و برای اشاعه کیش
خود در ایران مسافرتهای بسیاری کرد.
برپایـــه متـــون دژ ،حســـن صبـــاح
دارالملـــک المـــوت و مرکـــز فرمانروایی
دولت نزاریان ایران اســـت .گفته میشود
یکـــی از ملـــوک جســـتانی از زیدیـــان
علـــوی درســـال  246هجـــری قمـــری به
نام«الداعـــی الی الحق حســـن بن زید»
برکوهـــی در دره المـــوت دژی بنـــا کـــرد
کـــه همان دژ حســـن صباح بوده اســـت.
گویند حســـن صبـــاح ،رهبر فرقـــه نزاریه
اســـماعیلیان در ایـــران ،درســـال483
هجـــری قمـــری به ســـه هـــزار دینـــار زر،
دژ المـــوت را از مهـــدی علـــوی زیـــدی
خریـــداری کرد .وی به مرمت و نوســـازی
بنای قلعه پرداخت ،اســـتحکامات آن را
تعمیر ومخـــازن و منابع تأمین آب آن را
اصالح کرد ،شـــبکه آبیاری و کشت غالت

را در دره الموت گســـترش داد و درختان
بســـیار درآنجا کاشـــت .دژ الموت مرکز و
حوزه علمی و دینی به شـــمار میآمد .از
کتابخانه و نوشتهها و آالت و افزار علمی
نجوم و رصد دراین دژ یاد شـــده و گویند
کتـــاب دســـتورالمنجمین درآداب نجوم
در این دژ نوشـــته شده .دانشمندان نامور
و بزرگ مســـلمان همچون خواجه نصیر
طوســـی از 632تا  654هجـــری قمری به
مدت  22ســـال تا زمان سقوط الموت در
این دژ میزیستهاند.
درســـال  483هجری قمری ،حســـن
صباح ســـرزمین الموت را که کلید دروازه
دیلمان به شمار میآمد و مکانی صعب
العبور وغیر قابل دسترس با استحکامات
طبیعی کوهســـتان بود ،بهعنـــوان پایگاه
مبارزه و تبلیغ در ایران برگزید .نخستین
ورودگاه او بـــه المـــوت ،دره انـــدج بـــود.
حســـن صباح الموت را «بلده االقبال» و
دژ المـــوت را «الملـــک هلل» نامید .دژها
یـــا دارالهجره بهصورت دژ شـــهرکها به
مدت نزدیک به دوســـده کانـــون و پایگاه
مبـــارزه و تبلیغ دینی بوده اســـت .پس از
درگذشت حسن صباح به مرگ طبیعی
در ســـال  518هجری قمـــری ،هفت نفر
از جانشـــینان او در المـــوت تا ســـال 654
هجـــری قمـــری ،فرمانروایـــی داشـــتند و
در همان ســـال پس از دوسده مقاومت،
درزمـــان رکنالدیـــن خورشـــاه آخریـــن
فرمانـــروای اســـماعیلیان المـــوت ،ایـــن
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سرزمین تسلیم هالکوخان مغول گردید.
از سرنوشـــت الموت پس از فروپاشی
اســـماعیلیان داد ه هـــا و اطالعـــات
چندانـــی در دســـت نیســـت .در دوران
تیمـــوری و صفـــوی از دژهـــای المـــوت و
لمبسر(زمســـتانگاه و نایـــب الحکومـــه
اسماعیلیان) بهعنوان زندان و تبعیدگاه
اســـتفاده میشده است .با متروک شدن
و شـــرایط جوی طی زمان ،این دژ ویران
شـــده و تنهـــا بقایای دیوارههـــا و برجها و
دیـــده بانیهای ســـنگی با مـــات گچ بر
پیرامون صخره دیده میشود.
پیـــش از کاوشهـــا ســـطح قلعـــه بـــا
خاک پوشیده شده و سطحی نامشخص
داشـــت .از ســـال 1381بـــا کاوشهای هر
ســـاله بخشـــی از آثـــار مشـــخص گردیده
و بازســـازی و بازنمایـــی معمـــاری دژ و
دورههـــای آن امکان پذیر شـــده اســـت.
در بـــاالی ســـطح دژ بـــاال مقـــر اصلـــی
فرمانروایان اسماعیلیه در طی  170سال
بوده اســـت که آثـــار آن در زیرســـاخت و
ســـاز دورههای باال (دوره صفوی وقاجار)
مدفون اســـت که طی کاوشها بخشی از
ویرانههای آن به دست آمده است.
فضاهـــای کاوش شـــده در داخـــل و
بیـــرون از دژ شـــامل :کوره کاشـــی ،کانال
آب بـــا لولـــه تنبوشـــه ســـفالی ،اصطبل،
دروازهها (قلعه پایین و باال) برج و باروی
باقیمانـــده ،دیدهبانـــی ،کـــوره آجرپزی،
فضاهای دســـتکند ،شـــبکه آبرسانی سد
و خندق ،گذرگاه و کوچههای دسترســـی،
موالســـرا و ســـردابه ،حـــوض انبـــار ،انبار
آذوقـــه ،حمام ،فضاهای مســـکونی ،آب
انبارها و بیشمار اتاق نگهبانی است.
ëëدژهای الموت
فرآینـــد نزدیک به دو ســـده حضور و
فعالیـــت اســـماعیلیان درایـــن منطقه،
بنای دژهای بیشـــماری در این سرزمین
اســـت .نزدیـــک بـــه  20دژ ،شـــهرک و
دیدهبانی دربلندی هایی تحسین برانگیز
و بـــا پرتگاههای ســـهمگین وهولناک ،به
جامانده اززمان فرمانروایی اســـماعیلیه
درمنطقه ،یادگارمانـــدگاری ازاین دوران
اســـت .نام آورترین این دژها :دژحســـن
صباح دارالملک الموت ،شیر کوه ،نویزر
شاه گرمارود ،دژ شـــمس کالیه ،قسطین
الر ،ایـــان ،شـــهرک ،آوه و دژلمبســـر
دررودبار شهرســـتان که نایب الحکومه و
زمســـتانگاه الموت اســـت .مجموعه این
زنجیره دژها که برســـر راههای دسترسی
بـــه دره الموت بنا شـــده اســـت محدوده
منظـــر فرهنگـــی المـــوت که همپوشـــان
بـــا محدوده طبیعـــی و تاریخی اســـت را
تعیین و مشـــخص کرده که هسته اصلی
آن دژ حســـن صبـــاح ومنظـــر فرهنگـــی
وابسته به آن است.
ëëیافتههای باستان شناسی
در کاوشهـــای باســـتان شناســـی
الموت مجموعهای از یافتههای باســـتان
شناســـی شـــامل ســـفالینهها ،تزئینـــات
معماری ،کاشـــی و آجر ،آثار سنگی ،آثار
فلزی ،ســـکه ،صدف ،اســـتخوان از دوره
اســـماعیلیه (ســـده  5-7هجری قمری)
دوره پـــس از اســـماعیلیه و دوره صفوی
و قاجار(ســـده  8-13هجـــری قمری) به
دست آمده است.
منابع:

 -بروشور پایگاه میراث فرهنگی الموت
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جواني ،جنگاوري و دسيسه اطرافيان

عوامـــل مؤثر در ســـقوط
حكومتهـــا همـــواره از
موضوعـــات مهـــم بوده
و توجـــه مورخيـــن را به
خود جلب نموده است.
سمانه كاكاوند
با وجـــود نزديـــك بودن
استاديار دانشكده
هنرهاي كاربردي
دوران زنديـــه(-1209
دانشگاه هنر تهران
1163هجـــري قمـــري)
به زمـــان حاضر ،برشـــمردن عوامل ســـقوط
سلسله نامبرده صعب اســـت و دشوار .منابع
غيرفارســـي ،منابع دربـــاري ،كتابهايي كه در
ابتـــداي دوران قاجار به رشـــته تحرير درآمده
هريكنقطهنظراتخودراپيرامونوقايعمهم
دوران زنديه داشته و با ديدگاه و سليقه خاص
خود نگريســـتهاند .تاريخ ايران همواره نشـــان
از آن دارد كه نمودار قـــدرت و اقتدار از ابتداي
حاكميت در حكومتها روند رو به رشد داشته
و آخرين پادشـــاهان و فرمانروايان نقطهاي بر
فرود منحنـــي رقم زدهاند .از «داريوش ســـوم
هخامنشي»« ،يزدگرد سوم ساساني» تا «شاه
سلطان حســـين صفوي» ميتوان روند مذكور
را مطالعه نمود .اما نمودار قدرت و شجاعت
در دوران زنديـــه از اوجـــي فرادســـت آغاز و به
فراز منحني ميل ميكند .نام «كريمخان زند»
(1163-1193هجري قمري) و «لطفعليخان
زنـــد» ( 1203-1209هجري قمـــري) بهعنوان
نخســـتين و فرجامين حاكم ،مساوي با نقطه
اوج است .اما سؤال اينجاست كه لطفعليخان
كه رشـــادت و شـــجاعتي زبانزد داشت چگونه
مقهور شـــد و پرونده سلسله زنديه بسته شد؟
به نظر ميرســـد نقاط درخشان تاريخ ايران با
نام وزيران مدبر و با كفايت در كنار پادشاهان و
فرمانروايان گره خورده باشد .حتي در ازمنهاي
كه ســـلطاني بيخرد حاكميـــت دارد ،كفايت
و سياســـت وزير ،ســـكان كشـــتي را به ســـمت
ســـاحل امن و آرام رانده اســـت .به طور مثال
نقش بنيادي و شالودهاي «خواجه نصيرالدين
طوســـي» در كنار «هالكوخان مغـــول» .اما در
عصـــر زنديه با عنايـــت به هرج و مرج كشـــور
پس از مـــرگ وكيلالرعايـــا و اختالفات ميان
بازماندگان ،خأل حضور وزيري باتدبير و دلسوز
مام ميهن به چشم ميخورد .منابع مكتوب به
دانش و سياست «حاجي ابراهيمخان كالنتر»
اشـــاره نمودهاند .اما چه بسا علم و دانشي كه
نه تنها به كمك نجات انسان و انسانيت نيايد
بلكه تيشه بر ريشه اخالق زند.
لطفعليخانزندزمانيبراريكهسلطنتتكيه
زد كه اطرافيان سرشـــار از حـــس انتقامجويي
بودنـــد و شـــدند .اگرجوانـــي لطفعليخـــان
مصادف با سرداري سپاه كريمخان زند ميشد
و شاهزاده خامي و غرور خويش را در مشايعت
وكيل ،پخته ميساخت شايد سرنوشتي ديگر
بر خاندان زنديه رقم ميخورد .تاريخ حكومت
لطفعليخـــان مملو از اعتمـــاد و تصميمات
زود هنـــگام آخريـــن فرمانـــرواي زند اســـت.
اگرچـــه حافظه جمعي ايرانيـــان خيانتهاي
حاجي ابراهيم كالنتر را ثبـــت و ضبط نموده
امـــا اشـــخاصي چـــون «برخوردارخان»كـــم
تقصيرتـــر نيســـتند .كمـــي پـــس از تحويـــل
تـــاج و تخت زنديـــه ،لطفعليخـــان با طيب
خاطر از ســـپردن پايتخت خويش ،شـــيراز ،به
برخوردارخان رهســـپار كرمان شـــد .مطالعه
شش ســـال حكومت دالور زند لبريز از اعتماد
و اطمينـــان بيجـــاي وي و خيانـــت اطرافيان

تصويري از لطفعلي خان اثر بهرام شيرازي در سال 1193ه.ق محفوظ در موزه اسالمي

اســـت .مصداق حقيقـــي دولت مســـتعجل
حضرت حافظ بخوبي در شـــيوه حكومتداري
او نمايان است .خان زند در تعيين جانشيني
با درايت و ميهن پرست كوتاهي نمود و عدم
تأمل و شـــتابزدگي ،آفتي بـــر پيكره حكومت
او[لطفعليخـــان زنـــد] وارد نمود .بـــار ديگر
دسيسه شـــخصي بهنام «ميرزا فتحاهلل خان
اردالني» پيروزي قطعـــي لطفعليخان را به
شكستي جبرانناپذير مبدل نمود .در جنگي
كـــه در بلوك ابـــرج ،حوالي مرودشـــت ،ميان
خان زنـــد و «آقامحمدخان قاجار» درگرفت،
خيانـــت فتحاهللخان اردالني نتيجه را به نفع
قاجاريان نمود.
فتحاهلل خـــان اردالني از اردوي قاجار خدمت
لطفعليخان آمده و عرض نمود كه شهريار
قاجار فرار نمود و تفنگچيان ســـنگر سراپرده،
براي حفظ خـــود تفنـــگ مياندازند و صالح
آن اســـت كـــه شـــما دســـت از جنـــگ بداريد
و چـــون صبـــح شـــود و رفتـــن آقامحمدخان
معلوم گردد ،تمامـــت اردو بيمنازعه احدي
در تحـــت انقيـــاد شـــما هســـتند و چـــون اين
ســـخن بيغـــرض مينمـــود ،لطفعليخان
دســـت از جنگ كشـــيد و در كنـــاره اردو آرميد
و قدغن نمود كه جنگ نكنند و كســـي داخل
سراپرده شـــاهي نشـــود و لشـــكريان اطاعت
نمودنـــد )1(»....لطفعليخـــان هنـــگام نماز
صبـــح شـــهريار قاجـــار را رؤيت نمـــوده و پي
به دسيســـه فتحاهلل خـــان اردالني بـــرده و از
جاسوسي او مطلع گشت .الجرم روي به فرار
نمود .تعداد دفعات اعتماد شـــاهزاده زند و
نتيجه منفي و دسيسههاي اطرافيان بيشمار
است .بار ديگر در سال ( 1205هجري قمري)
لطفعليخان زند با اطالع از دسيســـه حاجي
ابراهيم كالنتر ،در دســـتگيري برخوردار خان،
به ناچار در اطراف شـــيراز اردو زد .اين بار نيز
حادثـــهاي رخ داد و پيـــروزي دالور زنـــد را بـــه

تعويـــق انداخت...«.حادثهاي اتفـــاق افتاد و
آن توطئه عبدالرحيمخان و محمدعليخان،
برادران حاجي محمد كالنتر و همدستانشان
بود كه قصد داشـــتند لطفعليخان را به قتل
برسانند)2(»....
پررنگتريـــن و در عيـــن حـــال تأثيرگذارترين
خيانت در حق شـــاهزاده جوان زند ،از ســـوي
حاجـــي ابراهيمخـــان كالنتر روي داد .شـــرح
مبســـوط اقدامـــات وي صفحـــات بســـياري
از تاريـــخ زنديـــه را به خـــود اختصـــاص داده
اســـت .نتيجه آنكه لطفعليخان زند كســـي
كـــه همـــواره در آثـــار مورخـــان بـــا صفاتـــي
همچون«شـــيردرنده»« ،شـــير غران فارس»،
«اســـفنديار دوران» و...الفاظي چنين از او ياد
شـــده بيش از اينكـــه قربانـــي لطايفالحيل و
دسايس اطرافيان گردد ،مقهور غرور و جواني
خود و نداشتن وزيري كارآزموده و دلسوز شد.
شـــتابزدگي ،تعجيل ،تصميمـــات زودهنگام
پايههاي اريكه وي را سســـت نمود .جنگاوري،
شـــجاعت و دالوري تنها مؤلفههاي الزم براي
مملكتداري نبود .شاه جوان به تدبير ،تجربه،
سياســـت و پختگي بيشـــتري نياز داشت تا بر
دوام سلسله زنديه بيفزايد .استمرار الگوهاي
مردمواري وكيلالرعايا نيازمند برقراري جوي
آرام و باثبات بود ،كه آن هم ميســـر نميشـــد
مگـــر با وجود شـــاهي مقتـــدر در كنـــار وزيري
دانشمند و ميهن دوست و اطرافياني معتمد
و دلسوز.
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تاریخ اجتماعی ایران در شعر پروین اعتصامی

عکس :پنجره ای به دیروز

بررسـ ــی شعر شـ ــاعران
در دورههـ ــای مختلـ ــف
تاریخی نشـ ــان میدهد
که شـ ــعرا ،همواره تحت
زهرا آذرنیوش تأثیـ ــر اوضاع و شـ ــرایط
کارشناس ارشد جامعـ ــه خـ ــود بودهانـ ــد
تاریخ ایران باستان
و خاسـ ــتگاه فکـ ــری آنها
نیز تا حـ ــدودی برگرفته از اوضـ ــاع زمانه آنها
بوده اسـ ــت .در زمینه سیاسی و اجتماعی گاه
با شـ ــاعرانی روبهرو بودهایم که حتی گرایش
سیاسی خاصی داشته و به مبارزه با جریانات
حاکم نیـ ــز پرداختهانـ ــد .رخشـ ــنده (پروین)
اعتصامـ ــی ( 25اسـ ــفند  1285تبریـ ــز16 -
فروردین  1320تهران) جزو شعرایی که سبک
خاصی در سیاست داشتند نبود ،اما میتوان
وی را شاعری دغدغهمند و مردم دار خطاب
کرد که نسبت به اوضاع زمانه و اجتماع خود
بیتفاوت نبوده اسـ ــت .شاعری که بسیاری از
دردهای اجتماعی و سیاسـ ــی زمان خود را در
اشعارش به تصویر میکشد ،پروین همچنین
اولین زنی است که در دوران معاصر از طریق
شعر و در قالب تمثیل و داستان ،جامعه خود
را بـ ــه نقد میکشـ ــد.پروین اعتصامی را قطع
بـ ــه یقین میتوان یکی از شـ ــعرایی دانسـ ــت
کـ ــه با روند سیاسـ ــی و اجتماعـ ــی دوران خود
موافـ ــق نبود .دوران شـ ــکوفایی پروین در بین
سـ ــالهای  ۱۳۰۰تا  ۱۳۲۰بوده است .این دوره
همزمان با سـ ــالهای پایانی سلسله قاجاریه
و آغاز حکومت پهلـ ــوی اول بود.مطابق یک

روایـ ــت تاریخی ،دربـ ــار «رضاشـ ــاه» از پروین
دعوت کـ ــرده بود که بـ ــرای آمـ ــوزش ملکه و
فرزند وی بـ ــه دربار برود اما پروین این تقاضا
را رد کرد .همچنین گفته شده که دربار نشان
اهدایی برای وی در نظر گرفته بود که پروین از
دریافت آن خودداری کرد .این سخنان اگرچه
تنها براسـ ــاس روایت برادر پروین «ابوالفتح
اعتصامـ ــی» گفته شـ ــده و سـ ــند معتبری در
دسترس نیست ،اما اگر بنا را بر درست بودن
این روایت بگذاریم دو نتیجـ ــه میتوان از آن
گرفت .یکی اینکه پروین شـ ــخصیت یک زن
سنتی را داشته است و فضایی که در آن تربیت
شـ ــده و رشـ ــد یافته یک فضای سـ ــنتی بود و
همین سبب میشد که زیاد در اجتماع حضور
نیابد و از بیان سـ ــخن خود بهصورت واضح و
بیپـ ــرده خـ ــودداری کنـ ــد .دوم اینکه بهدلیل
استبداد حاکم بر این دوره ،شاعر حاضر نبوده
که در دسـ ــتگاه حاکمیت ،حتی برای تدریس
نیز وارد شود و از این طریق خواسته مخالفت
خود را نشان دهد.
ëëاندیشهسیاسیواجتماعیپروین
پروین به شـ ــیوه قدما و شـ ــاعران پیش از
خود ،انتقـ ــادات خود را در پـ ــرده و بهصورت
نمادین و سـ ــمبلیک بیـ ــان کرده اسـ ــت .اما
چنین روشـ ــی که پروین در بیـ ــان خود به کار
گرفته بود به معنی نداشتن شهامت نیست،
بلکه بیشتر اقتضای شرایط و محیطی است
که وی در آن روزگار میگذراند ،زیرا پروین در
فضایی آزاد نبود که مجال اظهار نظر بیپرده

داشته باشد.
برای دسـ ــتیابی به نگاه واندیشه سیاسی و
اجتماعی پروین باید به اشعار وی رجوع کرد.
دقت در شعر پروین نوعی دوگانگی را در ذهن
خواننده نسبت به اشعار او ایجاد میکند .اگر
در اشـ ــعار سیاسـ ــی و اجتماعی پروین دقیق
شـ ــویم میبینیم که شـ ــاعر هیچگونه دیدگاه
ایدئولوژیکی خاصی در اشعارخود ندارد .اما
از طـ ــرف دیگر با انبوهی از نقدهـ ــا و دردهای
اجتماعی و گاهی سیاسـ ــی برخورد میکنیم
که نشـ ــان میدهد که وی از اوضاع زمانه خود
رضایت نداشته است.
ب ه کار بـ ــردن مفاهیم اخالقی و اجتماعی
مانند دفـ ــاع از عدالـ ــت و مسـ ــاوات ،برخورد
بـ ــا فقر و نابرابری ،ظلم و سـ ــتم و ...در شـ ــعر
پروین نشان از توجه وی به مسائل اجتماعی
و آسـ ــیبهای خاص روزگار او دارد .در شـ ــعر
پرویـ ــن نوعی نـ ــگاه عدالـ ــت خواهانـ ــه دیده
میشـ ــود و شـ ــاعر بهدنبال جامعهای ایدهآل
است که در آن همه ،از مواهب و کرامتهایی
درخـ ــور برخوردار باشـ ــند .دیـ ــدگاه اجتماعی
پروین در اشعارش نشان میدهد که در مورد
مسائلی مثل فقر ،وی اغنیا را عامل سیه روزی
فقـ ــرا معرفی میکنـ ــد و بر این اعتقاد اسـ ــت
که افراد متشـ ــرع و قضات در جامعه با اغنیا
همراهی میکنند و فقرا را تنها میگذارند تا هر
روز فقیرتر شوند .برخی منتقدان نتیجهگیری
خـ ــود را بر این گرایشهـ ــای اجتماعی پروین
اسـ ــتوار کـ ــرده و بـ ــر ایـ ــن اسـ ــاس وی را دارای

گرایشهای سوسیالیستی دانستهاند .این در
حالی اسـ ــت که نگاه پروین به قشر ضعیف و
طبقات پایین جامعه برگرفته از بشر دوستی
وی بود.
پروین در شعر «اشـــک یتیم» مستقیماً
پادشـــاه را عامل فقر و ظلم وتباهی جامعه
معرفی میکند و از روابط اجتماعی ناسالم
و وجود انســـان های فاســـد و ریاکاری برخی
اصحـــاب دین میگوید که مانع ایجاد تغییر
در جامعه میشـــوند .بســـیاری بر این گمان
هستند که پروین این شعر را بر ضد شخص
رضاشاه ســـروده اســـت ،اما «دکتر حشمت
مؤید» چنین نظری را رد میکند و ســـرودن
شعر اشـــک یتیم را چند ماه پس از کودتای
ســـوم اســـفند ۱۲۹۹یعنـــی زمان ســـلطنت
احمدشـــاه میداند .به نظر میرســـد قصد
پرویـــن در اشـــعارش از خطاب قـــرار دادن
شاهان ،فرد خاصی نیست ،بلکه او به شیوه
شاعران سنتی به اندرز و انتقاد از کل دستگاه
حکومتیپرداختهاست.
«سـ ــیمین بهبهانـ ــی» در نقـ ــد پرویـ ــن
میگوید« :شـ ــعر پروین هر جا کـ ــه از تجارب
عینـ ــی او نشـ ــانههایی دارد ،روح زمـ ــان را باز
میتابـ ــد و با زندگـ ــی روزانه پیونـ ــد میخورد.
شـ ــیوه کار پرویـ ــن با همه انسـ ــجام و پختگی،
بدون تردید همان شـ ــیوه گذشتگان است...او
هرگز یـ ــک قهوه خانه ،یک میهمانخانه ،یک
محلـ ــه فقیرنشـ ــین و ...را بهصورت ملموس
تجربه نکرده است».

ëëدرنقدپروین
بســـیاری از منتقـــدان و شـــعرا ،پرویـــن را
نقـــد کردهانـــد .برخـــی او را زنـــی مطیـــع و از
لحاظ اجتماعی و سیاســـی ،شـــاعری منفعل
دانســـتهاند که تنهـــا در بند ضعیـــف و غنی و
عدالت و بیعدالتی اســـت و پویایـــی در کار او
نیســـت .برخی دیگر نیز پروین را نصیحت گو
خطاب کردهاند و بیشتر نقدهای اجتماعی او را
نوعی پرخاش نسبت به ناگواریها دانستهاند.
اگرچه پروین از لحاظ ســـبک ،شیوهای سنتی
داشـــته است و برخی معتقدند که شخصیت
خود وی نیز یک زن سنتی بود ،اما عقاید او در
مورد زنان و وظایـــف یک زن ،بهصورت کامالً

مدرن در معنای تســـاوی زن و مرد بود و زن را
در کارهای اجتماعی در کنار مرد قرار میداد.
«یحیی آرین» در مورد نگاه پروین به مســـائل
زنان میگوید« :پروین در جریانات اجتماعی
مربوط به بانـــوان و در جنبش آزادی و حقوق
ً
عمـــا مداخله نکرد و ایـــن کنارهگیری در
زن
اشعارش نیز منعکس شده است .با این همه
هنگامی که شـــرایط برای دخالت فعال زنان
در امور اجتماعی مســـاعد شد ،در قصیدهای
ب ه نام زن در ایران کـــه با مصرع «زن در ایران
پیـــش از این گویـــی کـــه ایرانی نبود» شـــروع
میشد نظرش را بیان کرد.
اشعار پروین آیینه نمایش تاریخ اجتماعی

محمدرضا پهلوی و پروین اعتصامی

ایـ ــران در دوره پایان قاجار و عصـ ــر پهلوی اول
است .وضعیت زندگی طبقات پایین اجتماع،
نشـ ــان دادن وضعیـ ــت دهقانان و کشـ ــاورزان
در مقابل مالکین ،فسـ ــاد دسـ ــتگاههای حاکم
و ...نشـ ــانههایی اسـ ــت کـ ــه از زمانـ ــه معاصـ ــر
شـ ــاعر ،در شـ ــعر وی نمود کرده اسـ ــت .پروین
اگرچه همچـ ــون« فـ ــروغ فرخـ ــزاد» بهصورت
ساختارشـ ــکنانه به نقد شرایط اجتماعی زمانه
خود نپرداخت ،اما اشعار و تمثیلها و طنزهای
هنرمندانـ ــه وی در نقد جامعه زمان خود و نقد
سیاستهای ریاکارانه ،بینظیر است و منبعی
بـ ــرای تاریخ اجتماعی عصر شـ ــاعر محسـ ــوب
میشود.

