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 های پروین اعتصامیمضامین اخالقی و اندرزی در مثنویبررسی 
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 ایذهدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 ایذهاستادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 

 

 

 

مضیامین االالییی و انیدرزی در    بررسیی    هدف نویسندگان، در این مقاله، :چکیده

هیای دییوان   ، ابتدا تمیا  مثنیوی  بدین منظور .استبودههای پروین اعتصامی مثنوی
هیای پرکیاربرد در ن یه عنیوان     و سپس مضیمون  پروین با دیّت بررسی و مطالعه شد

ونیه مثنیوی،   ها و موضوعات به کاررفته در این چهی  بندی شد و بقیّۀ مضموندسته
هیای شیعری   تحت عنوان دیگر مضامین، آورده شد. الز  به ذکر است که تما  نمونه

-عمدهاند. آورده شده کوتاه از منابع گوناگون مربوط به هر عنوان، پس از توضیحاتی

هیای پیروین اعتصیامی، عتارتنیداز      کاررفته در مثنیوی ترین موضوعات و مضامین به
اعتیرا  بیه فسیاد و     نگری و تدبیر، پرهیز از حرص و آز و هیوی، آیندهتقدیرگرایی، 

عدالتی، کوتاهی عمر، بردباری و تجربه اندوالتن، نقش زن در مناسیتات فیردی و   بی
توان در یلمیرو ادبیّیات   های پروین اعتصامی را میرفته مثنویهم. روی اجتماعی و...

 بندی نمود.تعلیمی فارسی از نوع ادبیّات تمثیلی دسته

 .ادبیات تعلیمی، تمثی ، االالق، اندرز، پروین اعتصامی کلمات کلیدی:
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 مقدّمه .1

در ادبیّات فارسیی، غالتیای یین عنیوان     رسد؛ امّا بررسی محتوایی آثار ادبی، کاری است که چندان غریب و ناآشنا به نظر نمی

های پروین اعتصیامی را، پنید و انیدرز و    شود و مثالی محتوای سرودهی آثار ین شاعر بیان میکلّی برای ین اثر ادبی یا مجموعه

سیت کیه   های پروین اعتصامی بوده اتر محتوای مثنویکنند. هدف ما از این پژوهش بررسی جزئیمتارزه با ظلم و فساد بیان می

ها پرداالتیم و بیا الگیو ییرار    بندی مضامین االالیی و اندرزی محتوای این سرودهدر این راه، پس از مطالعه و دیّت نظر، به دسته

 ن پیشرو در این زمینه، به نگارش درآوردیم.اهای استاددادن پژوهش

ی انتشیارات نگیاه را بیه عنیوان منتیع ا یلی       مؤسسّیه الشّعرا بهیار، از  ی ملنبا مقدّمهدر این راستا، دیوان پروین اعتصامی، 

ی محتوای شعر پروین اعتصامی بسیار اندک در دسترس بود؛ امّا تالش شد که این نکتیه،  برگزیدیم. هرچند منابع موجود درباره

 الللی در کار پژوهشی ما ایجاد نکند. و با همان منابع محدود، کار پژوهش را به سامان رساندیم.

تقیدیرگرایی و اعتقیاد   های پروین اعتصامی عتارتند از  موضوعات و مضامین االالیی و تربیتی موجود در مثنویترین عمده

بردباری  ،عدالتیاعترا  به فساد و بی ،کوتاهی عمر ،نگری و تدبیرآینده ،پرهیز از حرص و آز و هوی و هوس ،به یضا و یدر الهی

 ارزشمند بودن دل و جان در ،محال بودن اتّحاد دشمنان و اعتماد نکردن به دشمن ، هااز آن و تجربه اندوالتندر برابر مشکالت 

 .نقش زن در مناستات فردی و اجتماعی برابر دیده و جسم و دروایع برتری حقیقت بر مجاز و

 حییات دارنید،  ی موجودات حقّ بر موضوعات یاد شده در باال، مضامین دیگری از یتی   سرانجا  بدی، بدی است، همهعالوه

و نفی الیودبینی و روی و رییا در مجمیوع     کمن کردن به دیگران در هنگا  توانایی، نرفتن جز به راه حق و نطلتیدن جز از حق

هیای شیعری   ونه مثنوی موجود در دیوان پروین اعتصامی یافت شد که هرکدا  از این موضوعات با آوردن شاهدها و نمونیه چه 

 اند.بیان شده

 

 :له. متن مقا2

رسالت و تعهّد اجتماعی  آفرینی،بر زیتاییبزرگان ادب و هنر و مخصو ای منتقدان ادبی، برای ادبیّات )شعر و داستان( عالوه

بخشد، باید پیا  و مفهومی االالیی و اجتماعی نیز به بر اینکه به مخاطب الود لذّت میگویند ادبیّات عالوهاند و مینیز یائ  شده

دانند. در ادبیات فارسی نیز همین نگاه به شعر آفرینی را کافی میهرچند که برالی مکاتب ادبی  رف زیتاییاو منتق  کند. 

 ی االالیی آن اثر ادبی را دریابد.وجود دارد و مخاطب پس از شنیدن یا الواندن شعر، بالفا له در پی آن است که پیا  و نکته

شود، تحت عنوان ادبیات یی به  ورت مستقیم و یا غیرمستقیم بیان میی االالنکتهو ها پیا  گونه آثار که در آناین

اثر ادبی تعلیمی، اثری است که دانشی )چه عملی و چه نظری( را برای الواننده تشریح کند، »گیرند. و دروایع تعلیمی جای می

می مقول بالتشکین است؛ یعنی در یا مسای  االالیی، مذهتی، فلسفی را به شک  ادبی عرضه دارد. التته ادبی بودن اثر تعلی

 (062  2181)شمیسا،« های ادبی کمتر و در آثاری بیشتر است.آثاری، عنا ر و مایه

ی تعلیمی دارند و از این یتی  است مثنوی مولوی و بوستان بسیاری از شاهکارهای ادبی جنته»در ادبیات کهن فارسی، 

 (072های تعلیمی، پرمایه و یوی است. )همان  همپای جنتهها های ادبی آنی سنایی که جنتهسعدی و حدیقه
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تمثی  یا الگوری روایتی است که در آن عنا ر و عوام  و »شوند. بیشتر آثار ادبیات تعلیمی در یالب تمثی  روایت می

« روند.به کار می  ی اثر نه تنها به الاطر الود و در معنی الود، بلکه برای اهداف و معانی ثانویاعمال و لغات و گاهی زمینه

 (072  2181)شمیسا،

های میرزا و پروین اعتصامی و بهار به تمثی  توجّه داشتند و برالی از فاب از شاعران معا ر، ایرج»در ادبیات فارسی و 

 ی تحوّلی که شعر عصر بیداری، پشت سر گذاشت، درمرحله»امّا درمجموع  (072)همان  « الفونتن را به شعر ترجمه کردند.

ی سابقه بود. این مرحله مستوق به تغییری بود که از چندی پیش در همههای تاریخ ادبیّات فارسی تا آن روز بیی دورههمه

ها دست یافته و حقوق سیاسی و اجتماعی الود را ای آزادیمرد  به پاره شؤون فرهنگی، ایتصادی و اجتماعی روی داده بود.

ی حکومتی دلخواه الود را انتخاب بودند شیوهاجتماعی، عمومیّت یافته بود و مرد  توانستهدرک کرده بودند، سواد و دانش 

 (21  2181)یاحقی،« کنند.

غرب، ن، زن، غرب و  نعت ی یت ، مسائلی است از یتی   آزادی، وطهای شعر مشروطه، در ییاس با دورهمایهدرون»

)شفیعی « انتقادهای اجتماعی و تا حدود زیادی دوری از نفوذ دین، فقدان تصوّف و باز هم کلیّت معشوق در آثار غنایی

 (11  2122کدکنی،

 2081الملن( به سال الان اعتصامی آشتیانی )اعتصا پروین رالشنده معروف به پروین اعتصامی، دالتر میرزایوسف»

آمد، ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر دانشمند الود از معلّمین الصو ی الانوادگی فراگرفت،  الورشیدی در شهر تتریز به دنیا

« ی آن را به پایان رسانید.ها در تهران به تحصی  زبان انگلیسی پرداالت و دورهی آمریکاییی دالترانهسپس در مدرسه

 (1  2182)شاهرودی،

کرد، به ی بهار، که پدر او منتشر مینخستین شعرهایش را در مجلّهسالگی آغاز کرد و سرودن شعر را از هشت»پروین 

 (272  2181)یاحقی،« چاپ رسانید و مورد تشویق اه  ادب یرار گرفت.

الشّعرای بهار بود که بعدها بر دیوان او مقدّمه ازجمله کسانی که الیلی زود به استعداد او پی برد و او را تشویق کرد ملن

ی لفظی و معنوی، آمیخته با ستکی این دیوان، ترکیتی است از دو ستن و شیوه»ین مقدّمه آمده است  نوشت. در بخشی از ا

ویژه شیخ عراق و فارس، بهی شعراء الراسان است، الا ّه استاد نا رالسرو و دیگر شیوهی شعراء مستق ، و آن دو، یکی شیوه

 (07  2182)بهار،« ت حکما و عرفا است.. و از حیث معانی نیز بین افکار و الیاالالدّین سعدیمصلح

ش با یکی از بستگان پدر ازدواج کرد و به کرمانشاه رفت، امّا به دلی  عد  توافق االالیی، دو ماه بعد 2121پروین در سال »

ی شعری پروین و از همسر الود جدا شد و به تهران بازگشت. بعید نیست که طعم تلخ ناکامی در ازدواج، بعدها در عاطفه

به بیماری  2102یطعات دردناکی که در عطوفت به کودکان و درماندگان سروده، مؤثّر افتاده باشد. پروین سرانجا  در سال 

 (270-272  2181)یاحقی،« وپنج سال بیش نداشت.حصته درگذشت درحالی که سی
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« ذهنی الود به نفع مرد  محرو .ها، اندرزها و نشان دادن سمت و سوی ها، تشویقای است از از تو یفشعر او مجموعه»

 (22  2182)بابایی، 

های االالیی و اندرزی است. اگرچه او در روزگار بسیار پرآشوب و سرشار از االتناق سیاسی و شعر پروین سرشار از مایه

اجتماعی و ی این مسائ  گذشته و به جای منعکس ساالتن اوضاع از کنار همه» زیسته است، امّا وی های اجتماعی میدشواری

سیاسی نامطلوب، با طرح کلیّات االالیی و بیان فقر و محرومیت و نیازهای شدید عاطفی به ویژه در نس  جوان، به نوعی 

 (271  2181)یاحقی،« االالیی بسنده کرده است.-برداشت اجتماعی

بندی و معرّفی یرمجموعه دستههای پروین اعتصامی را در چند زدر این مقاله، برآنیم تا مضامین االالیی و اندرزی مثنوی

 آیند سروده است که شام  پندهای االالیی متنوّع هستند که در ذی  می22های او کنیم. تعداد مثنوی

 

 تقدیرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر الهی -1-2

اسیت و   در نظر پروین، همه چیز نشانی از ین یدرت ازلی و ابدی است، همه چیز نشانی از الداست. ایین زنیدگی غیر    

حقیقت و ذات، همان عالم غیرمادّی و جاوید است. تعتیرات عرفانی در تما  دیوان پروین به الوبی نمودار است و محتوای ا لی 

 (22  2182اعتتاری دنیا، حکومت یضا و یدر، کوری سرنوشت و وجود تقدیر ازلی و ابدی است. )ر.ک.شاهرودی،شعر او، بی

کوبید، امّیا   ها میی کند که از ناداری بر در الانهبرگشته و تهیدست را روایت میپیرمردی بختداستان « گشایگره»مثنوی 

 آورد. ناچار  رود، چیزی به دست نمیین روز هرجا می

 (27  2182ا            گندمش بخشید دهقان ین دو جا  )اعتصامی،یگا  شیا هنیوی آسییت سیرف

گشا هستی، پس گره کار میرا هیم بگشیا،    گوید  تو گرهزند و با الدای الود میمیریزد و گره ها را در دامن میسپس گند 

بیند. پس زبان به طعین و کناییه بیه الداونید     ها را ریخته میکند، گره دامن را گشوده و گند ناگهان به پیش پای الود نگاه می

 گوید می

 ییاالتیشنره نیره را زان گیاین گیی            تیدایی باالییرد الیها نالیس

 این گره بگشودنت دیگر چه بود؟   ود          یآن گره را چون نیارستی گش

 د  ز الاکیتا مگر برچیند آن گن الغر ، برگشت مسکین دردناک         

 ان زر   یییمیی هیکیاده ییتید افیچون برای جستجو الم کرد سر           دی

 (28بود؟ )همان  دانستم تو را حکمت چهکرد و گفت کای ربّ ودود          من چه سجده
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کند. الفّاش در پاسیخ  نش میکند، سرزذرّه، الفّاش را که الود را از دیدن الورشید محرو  می «ذرّه و الفّاش»مناظرۀ در 

 گوید می

 (18روزیم روزی کرد ایّا  )همان  از آن روز  که موش کور شد نا                  سیه

 گوید یر به کمان مینیز، ت« کمانتیر و »ی در سروده

 الواهم که با من الو کنی             بعد ازین کردار الود نیکو کنیاز تو می

 (62  2182اعتصامی،)  ه داری مرا یی، نگیربان باشیمهیرا              اری میمیه نشیتیروه رفیزان گ

 دهد امّا کمان پاسخ می

 تیر گشتی، از کمانت چاره نیست   کیست کز جور یضا آواره نیست؟         

 (61)همان   دیچون تو را سرگشتگی تقدیر شد             بایدت رفت، ارچه رفتن دیر ش

ی سیازد و در همیان حیال نییز از وظیفیه     الواننده را با حقایق و افکاری باالتر آشنا میی »، «لطف حق»ی پروین در سروده

 گوید ی الود میاز زبان مادر موسی، الطاب به کودک به آب انداالته ( و12  2182)بهار،« داردمادری دست برنمی

 ناالدایگر فراموشت کند لطف الدای           چون رهی زین کشتی بی

 (21  2182)اعتصامی،  ادیه به بید ناگیت را دهیآب، الاکییاد           زد پاکت به ییارد اییگر نی

 فرماید است که میامّا از لطف و بخشش و تقدیر الهی ناآگاه 

 انیا زییود کردی ییان            تا بتینی سیییداز از میی شن را برانپرده

 ی           دست حق را دیدی و نشناالتییتیداالیه را انیم آنچیا گرفتییم

 (21)همان    از یازآریم بیم از تو بیه بردییآنچ نیست بازی کار حق، الود را متاز          

 سراید می« ریزانبرگ»در مثنوی 

 زانیرییی گیرگیزان، بیاد الید از بیزان          شیریت برگیدستم که وییشنی

 رخ از تقدیر، پنهان چون توان داشت؟ ها الود را نهان داشت        میان شااله

 ... دیکنید افیوانیگه نتچیم هییاییضیی ید        ود گفتا کزین شاخ تنومنیبه ال

 ...   ن بر سر راهییرگ مسکیاد آن بیفت  ید ناگاه       لرزی ایهیبه الود هر شاال

 (226-222)همان   چو شاهین یضا را تیز شد چنگ          نه از  لحت رسد سودی نه از جنگ 



 002-922، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

081 

 نیز تقدیر و یضا و یدر و تسلیم بودن دربرابر آن است « گ  و شتنم»مضمون مثنوی 

 که کس را نیست چون من عمر کوتاهیاه           رگیسح ی ید در باغیدییی، النیگل

 ری چون من زیان کردین سوداگیدری  رد         یان کید جهیه بر عهیکسی کو تکی

 وشیاگینیدش بیوسییبت  د ویدییبخن    فروزان شتنمی، کرد این سخن گوش       

 مینگاریییی میشیقیوار، نین دییبر ای م           یذارییگیا رهیر میالتت ای بییفیبگ

 ز و تفسیریم چه بود این رمینه دانست      ر      یدییای تقیهه بازیید  بیدیینینه ال

 (222-227  2182چه باک، آن ین نفس را غم نخوردیم )اعتصامی،  م          ییردیی س بودیم و میه ین نفیاگرچ

جیا کیه میر     کنید، آن سلیم بودن دربرابر آن اشاره میای غیر مستقیم بر یضا و یدر و تبه گونه«  ید پریشان»در مثنوی 

 دهد گوید و مر  گرفتار پاسخ میی آزادی سخن میسحری، الطاب به مرغی گرفتار درباره

 پر  کندند و عریانی پر  شد  یید       ا  و در  شیس، بیفیا  ییدر و ب

 انی استیران بوستیبرای طائ      اگر در طرف گلشن، میهمانی است   

 رد آزادیمرا بست و شما را ک اد         یاد بنهیه را بنیین الانیکسی کای

 (217-216د )همان  یمرا سوی یفس پرواز دادن د         یت و هم ناز دادنیم نعمیتو را، ه

 

 پرهیز از حرص و آز و هوی و هوس -2-2

 گوید پروین اعتصامی در یکی از یصایدش می

 انی راین میهمیذار اییواران واگیالشه چیزی نیست            برای الشخ ی آز و هوی جزالانهبه مهمان

 (01  2182)اعتصامی،                                                                                                 

غیارتگر را بیه حیال الودشیان گذاشیت و      براساس اشعاری از این دست، بایستی به علّت حقیر بودن مادیات، ثروتمندان »

پذیر نیست. نه ی چنین دریافتی از سوی پروین منطقالواهند بکنند آزاد گذاشت. طتعای ارائهدستشان را برای انجا  آنچه که می

نییاز  چیه حیقّ دیگیران اسیت، آنیان را بیی      ها را از آزمندی بازالواهدداشت و نه واگذار کیردن آن تو یه و اندرز به فرادستان، آن

شیده و فرودسیت جلیوگیری    ای غارتگر و فرادست و انتوهی غیارت الواهدساالت. تنها با ایجاد نظامی عادالنه، باید از پیدایی عده

 (21  2182)بابائی، « کرد.
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دارد و کودکیان دیگیر   آن را بسیار عزیز میکند که یتائی نو بر تن دارد و کودکی را تو یف می «جان و تن»ی در سروده

اند. امّا روزی از جایی افتاد و سیرش شکسیت و یتیایش    به دلی  برتن داشتن همین یتای نو او را بزرگ و پیشوای الود کردهنیز 

 پاره شد و ...

 تید و گریسیا دییای یتیهپارگی          التر از سر که چیستطف  مسکین بی

 ریختاو برای جامه از چشم آب    یت       اب ریخیه بسی الونیرش گرچیاز س

 استیرسد از آز مهرچه بر ما مییت          واسیو ه  ا آزین میییگیی رنهیامیج

 (16  2182)اعتصامی،  م یییودکیا کیّام ،میا دارییهالیم           سی  اندکییقیزون و در عیوس افیدر ه

الواهید کیه   است. گنج از او میی کند که در غاری، در کنار گنجی الفته نیز درویشی را تو یف می« آرزوبی»ی در سروده

 گوید -پذیرد و در پاسخ گنج میو به زندگیت سر و سامانی بده، امّا درویش نمی« مرا زید الاکدان تیره بردار»

 ییدر دل آرزوی ،تیسیییا را نیه میکجویی            تو را بهتر که جوید نا 

 دست ما بست چه غم گر دیو گردون  بستیم دیو آز را دست           چو ما

 (17  2182)اعتصامی،   ر یتوشیر الیس، در زنجییفیدوی نیع تر           تاثیر الوشفسون دیو ، بی

روی نکند و کمی هم میال  الواهند در بخشش کردن زیادهنیز درویشی به افرادی که از او می« ی عرفانجامه»ی در یطعه

 دهد دارد، چنین پاسخ میو جامه برای الود نگه

 گشودند ارچه  د ره باز بستیم یم          ییرص و آز بستین حیتاری در

 (12)همان   تیاز اسینیف بییتکلّود بییت           وجیگرانتاری ز بار حرص و آز اس

ی درویش چییزی بیرای دزدییدن    رود، امّا جز فوطهی درویشی میحکایت دزدی است که به الانه« گنج درویش»مثنوی 

زنید  دزد تمیا  داراییی و    کند. درویش که از مال دنیا تنها همان فوطه را دارد، فرییاد میی  آن را برداشته و فرار مییابد، پس نمی

گویید  بیرای یین    کوبید و میی  گرداند و با عصتانیّت به زمین میی ثروتم را برد و دزد به همین دلی  آن فوطه را به درویش برمی

ها پیروی نکیردن از آز و حیرص و   آورد که مضمون آنجای این داستان، ابیاتی میجای ی کهنه آبرویم را بردی. پروین، درفوطه

 طمع و یانع بودن است 

 هر که شاگرد طمع شد، دزد شد             این چنین مزدور اینش مزد شد

 ق، او زنده بودیی آزند اللهیده بود             کشتیحرص را در زیر پای افکن

 ویید دزد هیزنان ره مییر زمیوا             هینییب ان یرهیمیگ  ایم ره  در 

 تیق بازار اوسیی رونیدسترهیچی          آز، دزد است و ربودن کار اوست   
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 (62-62)همان    تیدست او بربند تا دستیت هس    آدمیخوار است حرص الودپرست        

 آید ی شعر در پی میکند. الال هحرص نداشتن تاکید مینیز بر پرهیزکاری و یانع بودن و « پایمال آز»در شعر 

 گفت  باید بود چون پیالن بزرگیوری در رهی پیلی سترگ         دید م

 جز به نان حرص، کس فربه نشدید         ه نشیاری بیزکیییار  از پرهیک

   و پیلتانیا جای پیینیست اینج من از این ساعت شد  پی  دمان        

 کن، تو را با ما چکار؟کار الود می     یذار   این راه مشک  واگفی  گفت  

 در سر و سایت نه رگ مانَد نه پی یی       ا را ز پیر میایی ین سفیگر بی

 هر که رفت از ره، بدین منوال رفت ت            یال رفیور از دنتی  را آن میفی

 (87-86  2182اعتصامی،)    یکثیر از دست داد و هم یلی               هم یییای پیر پیاد زییتیان افیناگه

 الوانیم نیز که همین مضمون را دارد با هم می« دکان ریا»ی مثنوی چکیده

 ییدر رهیت انیه گشیّد تلیهی            پایتنید  که روزی روبیاینچنین الوان

 ردیکاه یناالنش کوت یغ ذلّیتتی  یرد         راه کیمیش هیرص، با رسوائییح

 تیه گذشیه و روبیر آن تلّیبر س یت           اده از دِه دور گشیانی سیییاکیم

 دوزیم و این دکّان ماستپوستین  ت          یوان ماسیگفت روبه  این در و ای

 ی            همچو ما ، ین عمر طرّاری کنییینیداری کییرییا را الیر دُ  میگ

 ردیاه بیی روبهیلّیدر تیت انیراس    رد        یب از راه بیرییان را آن فیییاکیم

 گلویش ریخت الونچنگ روباه از ون          ید و چیر چنیود بهیتا دهن بگش

 ش زودیدی دکان الوییکه تو بربن  در جوارت، حرص زان دکّان گشود          

 (218-217  همان) نیستآب و رنگش جز فریب و رنگ        ت    یوی جز سنگ نیسیگوهر کان ه

  که از الوردن او پرهیز کند کند، مر  الانگی به روباه تو یه می«روباه نفس»ی در سروده

 وردی، باز فردا ناشتایییو الیچ یی        اییا وی برنییت، بیو اسیع، دییطم

 کارند، در هر جا که باشندتاشند         سیههوی و حرص و مستی، الواجه
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 (77ازی )همان  ینیی بیین دا  رستید آزی          اگر زییییی   اییی تیتیمیار زحیدچ

 

 نگری و تدبیرآینده -3-2

های او، ی مقاب  تقدیرگرایی دانست، امّا در دیوان پروین و مخصو ای مثنویرا بتوان نقطهنگری اگرچه شاید، تدبیر و آینده

 گونه اندرزها را با حکایاتی آمیخته و پذیرفتنی کرده است.این مساءل ضد و نقیض وجود دارد. هنر پروین در این است که این

 گوید می« بلت  و مور»ی در سروده

 اری  بهیگشت طربناک به فصیرار           ی  بییی گلوهیی از جیبلتل

 ای دید به پای درالتمورچه ت          یپهلوی جانان چو بیفکند رال

 ا همه ال ردی، یدمش استوارب با همه هیچی، همه تدبیر و کار          

 نظرد  چو توئ کوتهیور ندییالتر          مکنان گفت که ای بیالنده

 (72  2182ی انتار نیست )اعتصامی،ویت غم و توشه روز نشاط است، گه کار نیست          

 پردازد داند، به اندرز دادن او میمورچه که بلت  را غاف  و عاشق می

 سیود و بیت ما بیا همّیبالش م     یس      ن کیییباله یم بیادییهیر ننیس

 ی فردای الویشگرد کن آذویه     رنجه کن امروز چو ما پای الویش     

 (71ا  را )همان  یجیرانیاز، سیر از آغیگینیب ا  را            ی ، بیه گیدای بیز و بینیالی

رود و از ی مور مید پشیمان گشته و گرسنه و بینوا به در الانهرسد، از غفلت الوپذیرد، امّا چون زمستان فرا میبلت  نمی

 گوید پذیرد و میالواهد، امّا مور نمیاو از او جا و غذا می

 دتیت به کنار آیید دولیشاهیدت           ار آییهیه بیا کین تیرو بنشی

 (76  همانچون تو در ایّا  شتا، ناشتاست )   گر وا  دهد، الود گداست        مورچه

جا که مر  الیانگی در چنگیال روبیاه اسییر     ی تدبیر داشتن اشاره دارد. در آننیز به مسئله« روباه نفس»در ابیاتی از شعر 

 ای برای رهایی است، امّا کار از کار گذشته است و نتیجه اینکه است و به فکر چاره

 (78)همان   فکرتی تدبیر کاری            که الواهد هر یماشی پود و تاریمکن بی

 شوند.در این شعر، به نکات اندرزی دیگری نیز اشاره شده است که هر کدا  در جای الود بررسی می
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 دهد الوار اندرز میپندارد و به مورچهکند که الود را با تدبیر و دانا می، موری را تو یف می«معمار نادان»در شعر 

 عق  و هوش؟الوردن ای بیچه الواهیر و توش             پس دانم تو را انتانیست می

 (202زن )همان  ییی بیرائ، د یر شییییدبیت تیوبین ی بییزن            یود پاییار الیرای کیاز ب

 ا  بیا و این ویرانه را آباد کن سازی ندانم، تو که استاد معماری هستی به الانهمن الانهدهد که الوار به او پاسخ میمورچه

 (200نداالتیم             زان ستب بردی تو و ما باالتیم )همان  ی تدبیر دور امهره

 الوار همان و الوراک او شدن، همان ی مورچهرفتن مور به النه

 (201ی تدبیر را بر هم زدی )همان  بس که از معماری الود د  زدی             الانه

حوادث او را از شکار انداالته و پیر کرده است، تشویق به ای که یضا و یدر و سنگ نیز با تمثی  گربه« کارآگاه»در مثنوی 

 کند استفاده از هوش و تدبیر می

 گرچه مرا نیروی پیکار نیست         موش ازین یصّه التردار نیست

 ه، چشمید ز اندیشیه بتندنیجمل    گر که بتینم سوی موشان به الشم       

 کنم گرچه بود عر ه تنگوده چنگ           حمله یرچه بفرسیم گیم زنیزال

 رد یر کیه را سییرسنیم گیآن شک ر کرد          یت و تدبییو آن همّیه چیگرب

 (62-62  2182)اعتصامی، اییمینیرد رهیر الیودت پییرای           تا ش ر و یییدبیاب از ره تیتیروی م

است، بیر اسیتفاده از تیدبیر و عقی  و حسیابگری      ها افتاده هایی از آن بسیار بر سر زبانکه بیت« سعی و عم »در مثنوی 

 کند تکیه و تاکید می

 د         مکن کاری که هشیاران بخندندیدنیت را بتنیه پاییی کیرو راهیم

 رداییف ار یپیسیم روز را ییام ره      ا    ینیییاش و بی  بیاییر، عیه تدبییگ

 گلیم الویش بیرونه پای از یحساب الود، نه کم گیر و نه افزون         من

 (202د جز به الود، محتاج بودن )همان  یودن         نتاییار آزمیار و چه در کیچه در ک
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 کوتاهی عمر -4-2

الورد. پروین نیز بارها گیری درست از آن موضوعی است که در آثار بیشتر ادیتان به چشم میکوتاهی عمر و تاکید بر بهره

ی کوتیاه از بیودن را، از عشیق بیه دیگیر      اکنون که چنین است، پس بهتر که این بُرهیه »گوید  از کوتاهی عمر سخن گفته و می

 (22  2182)بابائی،« ها و بارور ساالتن زندگی، سرشار سازیم.انسان

 سراید با اشاره به همین مطلب می« شتاویز»در شعر 

 روان؟ایرود کیگیرا بییزن چیه رهیبن؟           به الفتن چرا پیر گردد جوا

 (62  2182ورد و تو در الوابگاه            تو مدهوش و در شتروی مهر و ماه )اعتصامی،یفلن در ن

 گوید هم می« عمر گ »ی در سروده

 چو گ  ین لحظه مانَد، غنچه ین د             چه شادی در  ف گلشن، چه ماتم

 (71که گ  را زندگانی جز دمی نیست )همان      یت        ی نیسیا را غمیردگی میژمین پیازی

 گوید های سوزن می، رفوگر در پاسخ مالمت«رفوی ویت»در مثنوی 

 جهد را بسیار کن، عمر اندکی است            کار را نیکو گزین، فر ت یکی است

 دینیتیم دوالیت بر هیای وییهپارهید            نیتیوالیو آمیون رفیان چیاردانیک

 ردیار کیر، بسیینیم را با هیت کیوییرد            ار کیا کیو بید رفیاییر را بیمیع

 ایاه، آن ین هتیردد تتیاین یکی گ   دا         یون کردی جیت، چیکار را از وی

 (28  2182اعتصامی،)   تن معذور نیست است،تا نفس بایی   ور نیست         یده و دل نیگرچه اندر دی

 گوید نیز از کوتاهی عمر سخن می« پژمردهگ  »در شعر  

 روز شدیا، دییب! امروزهیای عج دی شکفت از گلتن و امروز شد        

 (212ود         این گ  پژمرده، دیشب تازه بود )همان  یرازه بیشیعمر چون اوراق بی

 

 عدالتیاعتراض به فساد و بی -5-2

های او نیز به این موضوع اشاره دیوان پروین است. در چندین مورد مثنوی این موضوع نیز از جمله موضوعات پرکاربرد در

  کندعدالتی و فساد در دستگاه یضا اشاره و اعترا  میمستقیم و غیرمستقیم به بی« ناآزموده»ی کند. در سرودهمی
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 از عدالتخانه بیرون بُرد رالتیار سخت         د بیمیداد شییاضی بغ

 (22)همان    دیبازار ماناع زرق، بییآن مت مدّتی، یاضی ز کسب و کار ماند        

کند تا بر مسند یضیاوت  هایی چون  برّه، الروس، یند، جامه و... نتود. پس یاضی به پسرش تو یه میدیگر التری از رشوه

 کند بنشیند و به او تو یه می

 ه چون دا  من!یر، دامی بنیای پسن          یق، ایّا  مید اللیالوش گذشت از  ی

 گر سراپا حق بُوَد مفلس، دنی است است         دانی غنیکس ده که میحق برآن

 ریالواهی بگیو  مییه از مظلیهرچ     یر      پذید مییگویه ی، هر چ میحرف ظال

 (12)همان   جع ...د الواهند، باید کرد یگر سن  ی           عیه به نیخ و گییید زد به میگاه بای

ظلیم و  کنیان از دسیت   چون مردی روستایی نالیه  کند کهشب برای پدر چنین تعریف می زند وپسر بر جای پدر تکیه می

 آورد...جور کدالدا به او پناه می

 دهیواهی، زر بیداوری گر نین ال    یه        ر بنیال از سیگفتم  این فکر مح

 گفتمش  کمتر ز  د دینار نیست         یت  اری مرا در کار نیسیت  دینیگف

 یصّه کوته گشت، رو در هم مکش چون درشتی کرد با من، کشتمش          

 (12-12  همانمن به تیغ این کار کرد ، مختصر ) ر، ای پدر           یری سیبُه مییتو به پنت

ی فاسید آن روز  ها در جامعیه ها و ننوشتهتهاست، به بسیاری از ناگف« دزد و یاضی»پروین، در شعر دیگری که گفتگوی »

گیزاران آن، سیزاوار   ای که یانونکشد. جامعهدزدها را به محاکمه میای که دزد وایعی در مقا  یاضی، آفتابهجامعهکند. اشاره می

 (00  2182)بابائی، « کشانند.مجازاتند، امّا در پناه زور و یدرت، محرومان را به مجازات می

 س          اللق بسیاری روان از پیش و پسیسیی، عیوی یاضیدزدی را سرد یبُ

 آزاری چه سود؟گفت یاضی  کاین الطاکردن چه بود؟          دزد گفت  از مرد 

 زنی  الویشتن           گفت  هستم همچو یاضی راهیبرگوی، شغ !انیت  هیگف

 تیتلتیس شماس گفت  در همیان          ت؟یردستی کجاسگفت  آن زرها که بُ

 تی، جمله در انتار توسمال دزدی یت          وسیار تیدا، کیان و پییهیدزدی پن

 ری به زوریگیوه مییا و رشیتو ربیور           ش عیی درویهیامین جیر  میبمی
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  (82  2182ت )اعتصامی، ین اسیا ، روز روشییّدزدی حک ا کردن است         یر  یغمیب گیدزد اگر ش

    

 بردباری و تجربه اندوختن -6-2

ها نیز ازجمله مضامین پرکیاربرد شیعر پیروین    های زندگی و تجربه اندوالتن از آنها و دشواریبردبار بودن دربرابر سختی

 ها موضوع ا لی حکایت است تاکید بر عنصر تجربه اندوالتن از طریق تحمّ  دشواری«  آرزوی پرواز»ی است. در سروده

 ازیب ،به جرئت کرد روزی بال و پریرواز           وق پیا شیای بهیچیر بیوتیتیک

 ارییوکنیر جیکی بیت از بامیاری           گذشیی بر شاالسیکیاالید از شیپری

 تارینکه دور آن راه نزدین           شدش گیتی به پیش چشم، نمودش بس

 درداد   ادرش آوازییی مییاالیاد             ز شیز، فرییرد از عجیاد از پای کیفت

 ارییردبید بی ، باییقیت عیبه پش  اری           یو کید از تیردی نیاییبدین ال 

 د کار بسیار؟یوکاران که الواهیز ن   یوار         تو را پرواز بس زود است و دش

 تیباید آموالدگی مییث زنیحدییت            باید اندوالر مییوش هنیتو را ت

 ییانیدگیم زنیلیت عیوالیرا آمیمیی             انییمیای آسیههینیتیو  فیجیه

 (82-72  هماند )یز تو سعی و عم  باید ز من پن  د           ینین برومیبُن بییاالیردد شینگ

 نیز همین مضمون را دارد « گوهر و سنگ»ی مناظره

 سنگد با هم، گوهر و یسخن گفتنیگ           نیدنی تیدر معیشنیدستم که ان

 که  از تاب که شد،  چهرت فروزان؟ چنین پرسید سنگ از لع  رالشان          

 ان؟ی  رالشیردان            چرا من سنگم و تو لعیرخ گیدل است، کار چیاگر ع

 ابیوشیال ر از دُرّ یتیوبیواب الییج         اب   یر نیوهیت او را گیی گفیبه نرم

 ارید، بسیید  گرمی الورشییه دیک        یت بازار    ر  اسیرا گیی میکزان معن

 ا  را سرخ شد رنگ           که بس الونابه الورد  در دل سنگرهیاز آن رو چه
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 وارییود  استیی نمیتیخیه در سیک یاری          رد یین کیت با میاز آن ره، بخ

 (22-82)همان  ت یدگانی اسیرنی زنیج ییزای رنیس ت           ینه تاب و ارزش من، رایگانی اس

کند، و زرگیر در  شود، به او شکوه میهای چکش زرگر، السته و آزرده مینیز که الماس از ضربه« دریای نور»ی در سروده

 گوید پاسخش چنین می

 د بار جور تو بسیار کسیبگفت  ار  توری کنی ین نفس          کش

 فزود  دو د، گر یکی کاستم یم          ارت آراستیه رالسیچو مشّاط

 (207-206نگین سازدت چرخ، یا گوشوار )همان             وش داریش گیحدیث نهان چک

 

 محال بودن اتّحاد دشمنان و اعتماد نکردن به دشمن -7-2

 کند ی آن سخن گفتیم، به همین مفهو  اشاره میکه پیش ازین درباره« روباه نفس»ی در سروده

 اهیش و کیاق آتیون اتّفیود چیب   ییاه      ر  و روبییاد مییحیث اتّیدییح

 (77  همانهمینم ایتضای اللقت و الوست )  چه غم گر نیّتم بد یا که نیکوست       

 الوار است ای بین ماهی و ماهینیز مناظره« تیمارالوار»شعر 

 دریای شو؟الواهی ازین ی ز دور           که چه مییاهیوار با میالییاهیت میفیگ

 رییدگ ا یب درییانیردی جییگینیرب ر         یفیا سیکی کنی با میوی الشیر سیگ

 پوستکندیش دوست           تو به دست دوستی،گفت  از ما با تو هرکس گشت 

 رگ           گردد از این درس، هر ال ردی بزرگید ز گیاییبرس مییان را تیگبرّه

 ودیتیشی نیدییدانیز بیوت تو جیود            دعیی نتیود، مرا الویشیدوی الیبا ع

 (72-78  2182اعتصامی،دی؟ )یی آمیواهیرالیییرای الیی بیک دی            یییی آمیاهید میییرای  یو بیت

چرا با دانی سگان و گرگان با هم الویشاوند هستند، کند که مگر نمیگرگی از سگی شکوه می« جای بیگِله»ی در سروده

 دهد کنی؟ سگ پاسخ میکنی و از گوسفندان مگهتانی و پشتیتانی میتاری میمن بدرف

 دیا را دشمننیت، میدشمنان دوسد          ین الویشان، وبال گردننگفت  ای
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 ش رایکشته باشم هم بز و هم می گر ز الویشان تو الوانم الویش را         

 الواه دوستالواه دشمن بود الائن،    یت      ار پوسیم از الیانتکیدییا بکنیم

 (202-222 د ره ار بیگانه باشد، الویش توست )همان    غیر، تا همراه و الیراندیش توست        

 که  نیز ماجرای الواستگاری کردن باز شکاری از مر  الانگی است« عهد الونین»مثنوی  

 میییاشید بینیر در بیر آزاد و گیبیا هم عهد و هم سوگند باشیم          اگ

 میرییرگ شد، با هم بمییم           چو گاه میبه روز عجز، دست هم بگیری

 ها دوستن بدین افسانهیت           نشد دشمیذار در پوسیبگفتا  مغز را مگ

 به الون باید نوشت این عهد و پیمان بنیان        هاست در این سستالرابی

    ( 212ودی نداری الویشتن جای )همان  یبگشچو  ای        یو مگشیه روی دییدرِ دل را ب

       

 ارزشمند بودن دل و جان دربرابر دیده و جسم )برتری حقیقت بر مجاز( -8-2

 هایی از این مثنوی بیان شده است. بیت« روح آزاد»ی این موضوع در تما  سروده

 ی زندان الاکچند باشی بستهیاک          نیو زرّی، ای روان تابیو چیت

 ها، چو مهر روشنیاهییدر سییی          نین تین تارییلی را  میو چیت

 کن ازیا بیده از پیاین نخ پوسی  ین        رواز کین و پیمحتَس تن بشک

 (86-81  همانت )یید  رفتارهاسنگه دیدارهاست         پای دل را، بیچشم جان را، بی

 دهد ترجیح مینیز دل را بر دیده « دل و دیده»ی در مناظره

 ک یور تو مشین شد از جیا دل             که کار میده بیرد روزی دییت کیاییشک

 ردیییا  کیدنیش را بییوییرا و الییم ردی          یا  کیای الیههیدیشیس کانیز ب

 دین بنیاد  در اییمن از دست تو افت    ت تیر طعنه تا چند؟       یبگفت  ای دوس

 دینیون نوشتیا الیا بیار میاب کیحسید           نیتیون نوشیرگیگه دییا را یصّیشم

 تو حرفی الواندی و من دفتری چند           ز عشق و و   و هجر و عهد و پیوند
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 تیشیرا کیا میرد، امّیور کیت           تو را رنجیی، تو را مشیر زد گیتیرا شمشییم

 (21-20  2182اعتصامی،ان را )ین جین تن، ما ملیتو بینی مل یان را          ا آستی، م نیییتیی آسیو بوسیت

 گوید دهد، آنجا که کعته مینیز برتری را به دل می« ی دلکعته»ی در مناظره

 تیور داشیز و نامید  عزییالداون   یت         راشیاهلل برافت اللی یرا دسیم

 مکانی همچو من، فرالنده و پاک یاک          ی الهیچ اندر الطّید هیینتاش

 (222-28است )همان  یهیرید ، برتیبه گردون بلن    هاست        آوریحال، بس نا مرا، زین

 گوید و دل در پاسخ بدو چنین می

 یّ داوریت حییت دسیراشیفیرا بیمییم آذر           یییراهیت ابیر ساالیو را گیت

 مرا در هر رگ از الون جویتاریست  اریست         یش و نگیا، گر تو را نقیز دیت

 اص الداییمیی الهیی، الانیبه معن یم          ن را پادشاهیین تیر، ملیه ظاهیب

 چه یندیلی است از جان روشناتر؟  ر؟        یاتیت از دل با فیی اسیچه محراب

 (220-222  همانازی )یمیاه دل، نیگدهید در سجیکن کس، کز سر  دق و نیازی         الوش آن

دانید و نیور حقیقیی را از الورشیید     که گفتگوی بلت  و ماه است، ماه، الورشید را از الود برتر می« پیوند نور » در مثنوی 

 گوید های بلت  از الود چنین میداند و در پاسخ ستایشداند و دروایع حقیقت را از مجاز برتر میمی

 ابیر جهانتیی مهوهییش جلیواب          به پیییرَد الیا را بَیی مدهی  دی ایتیفیبگ

 میاکینیور تابییی الرهیهیاب چیز ت    چنین رالشان و پاکم      نه از الویش این

 چو از الود نیست هیچم، زیردستمیم؟           تیسیشیاال نیه در بیم کیالیرا بیچ

 دود؟یید زرانیباشد زر ینیا مانییود            کجیری بین دیگیرنج، فرزییدرین شط

 (226  2182)اعتصامی، ت بستن یت رالیوی نور حقیقین             سیوه رستیازی جلین مجید زییاییبت

دانید کیه در   کند و جان را همچون الماس میی تاکید می بر ارزشمند بودن جان در برابر تن« کرباس و الماس»در مثنوی 

 گوید کرباس میدرون کرباس تن است و از زبان الماس، الطاب به 
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 تییر داشیر گهی، از به هیسیییر کیهیه بیاگر گوهر فروش اینجا گذر داشت          ن

 انیشیح درالییی کان          تو چون شب تیره، من  تتو مشتی پنته، من پرورده

 وشییانی در آغین جیو مییکه داری همچیوش           ت فرامداز آن معنی ، نکردن

 (81است )همان  مشت الاک این ینشد،پاک است            چو آن بیرون ان فای تن، ز نور ج

 

 نقش زن در مناسبات فردی و اجتماعی -9-2

( 22  2182)بابیائی، « یکی دیگر از موضوعات یاب  بررسی در شعر پروین، نقش زن در مناستات فردی و اجتماعی اوست.»

ای اسیت بیه   الوار. عنوان دو محضر اشارهکه مردی است فاسد و رشوه حتت از زندگی ین یاضی است « دو محضر»در مثنوی 

ی او. آن ین به عنوان محیطی اجتماعی و همگانی و این ین به عنوان محیطیی الصو یی و   دو مکان  محیط کار یاضی و الانه

 (22محدود. )ر.ک. همان  

 پرد چیز میهآید و همچون گرگ هار به همروزی یاضی کشمیر، السته و الشمگین به الانه می

 ار زدیکیتیدمیان و الییگ بر دربیبانوار زد            یید بر دیییا در دیییهرکج

 (222  2182دستی الَست و ک شت )اعتصامی،کودکان را راند با سیلی و مشت            گربه را با چوب

 کند یاضی الشمگین، بار مالمت را متوجّه همسرش می

 ردی پایمالیال         تو به پای آز کیرد، با ورز و وبیهرچه کرد  گ

 (220-222تو الریدی گوهر و درّ یتیم )همان      تا یتیم از ین به من بخشید نیم     

کشیاند. و  عیدالتی میی  ی رسوایی و بیی پردازی الویش از رفتار یاضی، یاضیان روزگار را بر لتهپروین، بدین وسیله، با نمونه

روز در ی ادّعاهای ریز و درشت، در انجا  کاری که زن، بی هیچ ادّعا، شیتانه و نادرستی او، با همهاینکه چگونه مردی با سنگدلی 

، نیزد بسییاری از میدّعیان ییدرت و     سیازی از زن گسیخته است. چنین تصویر پرمعنا و زندگیحال انجا  آن است، ناتوان و ازهم

عنی مخالفت او با کار زن در الارج از محیط الانه نیست. بیاری، پیس   ی پروین بر نقش کارساز زن، به میانون، پنهان است. تکیه

های غیرالردمندانه، گیریاندیش و عای ، یاضی را از تصمیمها از سوی یاضی، زن همچون موجودی عایتتی منّت نهادناز همه

  (02  2182)ر.ک.بابائی،« دارد متنی بر الانه نشستن و ترک کار باز می

 ایان دیوانهیگمای          گر نه مستی، بیهیانیرد بیگی  و الیقیامشب از ع

 ونییاط واژگیراز این بسیو برافیت  یرون        ه بیانین از الیردا مییرو  فمی
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 (220  2182الانه دیوانخانه شد، یاضی نشست )اعتصامی،  زن چو از الانه سحرگه رالت بست        

که در الانه، شور و شری برپاست. الدمتکار و دربان با آشپز درگیر شده، او  شودپس از رفتن زن، یاضی ناگهان متوجّه می

هیای بیشیتری از کیودک شییرالوار را نیدارد و...      کنید کیه دیگیر تیوان شینیدن گرییه      ها شکایت میاند،پرستار بچهرا کتن زده

 (02  2182)ر.ک،بابائی،

 گون محضر استدید یاضی، الانه پرشور و شر است            محضر است امّا دگر

 (222  2182ود )اعتصامی،یتیر نیضین محین چنییا با ایینیود           آشیر نتیط و دفتیز الیکار یاضی ج

جیای الیویش را   کند و در عم ، ادعای نابیه و سرانجا ، هنگامی که یاضی، توان از دست داده، یی  و یال الانه را رها می»

 (02  2182)بابائی،«ضی،الردمندانه و متواضعانه استالطاب به یااستدالل او در این زمینه، گردد.زن به الانه بازمیگیرد،پس می

 اریدی ز کیانیه درمیانیلین اندر الییزار        ردی هیکر داوری یه محضیب  ویت

 یید کسیترسه نمییانیو در الیاز تیق را بسی        دی الالییانیرسیه تییرچیگ

 نیدی کار میم هیچ و دییمن نگفتین        تیشیوییار الیی ز کیی گفتیو بسیت

 م، گاه چشمم، گاه گوشیگاه دست من کنم  د شعله در ین د  الموش       

            (221  2182)اعتصامی، هر کجا راهیست، رهپوئیش هست یت        ای دارد به دسهیهر که بینی رشت

 

 دیگر مضامین -11-2

شیوند،  هیای پیروین اعتصیامی را شیام  میی     ی موضوعات اندرزی و االالیی در مثنیوی بر مضامین یادشده، که عمدهعالوه

 کنیم ها اشاره میشود که در زیر به آنها یافت میمضامین دیگری نیز در این سروده

روی، سیرانجا  بیدی و کیج   »که گفتگوی شخصی زندانی با الود است، ایین اسیت کیه    « شکنج روح»پیا  اندرزی مثنوی 

 « ست، و پشیمانی سودی ندارد.بد ا همیشه

 تیبخرهیئی تیت زندانییود گفیبه ال  ت          یبه زندان تارین، در بند سخ

  ت            جز این سهمگین جای تارین نیست یسرانجا  کردار بد، نین نیس

 م، داد و دودیتیروالیش برافیو آتیود؟            چیپشیمانم از کرده، امّا چه س

 (10-12  همان)  ایارهید الی، دم ارییاری بکیو الیا            چیا  بد کارهیفرج تین اسیچنی

 کنند امر و دستور الداوند است این است که بندگان و آفریدگان الداوند، هرکار می« جوالی الدا»نکته و پیا  مثنوی 
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 تییاه اوسییارآگیا او و کیرمیارفیکیت        ا در راه دوسیم م ییییویی اپیدر تک

 (11-12  2182 داست )اعتصامی،گردد، امّا بیاش میعنکتوت ای دوست، جوالی الداست         چراله

که از گرما و تشنگی پژمرده شده و ابر ال ردی که از باالی سرش گذر دارد، امّا بر او « گ  سرخ»در حکایت دیگری از زبان 

 گوید بارد، چنین مینمی

 (66مرا نیز شاداب و الشنود کن )همان      ای جود کن     توانا تویی یطره

 شود فر ت از دست برود ی ابر باعث میامّا تعلّ  بیهوده

 به شکرانه از تشنگان رخ متاب است آب        چو اندر ستوی تو بایی

 رستیی فیاییی روشنیگه تیرگیت         ایی فرسییان مومییبه آزردگ

 (67ش ده )همان  یی نوایییه یابیتوشچو بیش ده         یی دوایییور بینیو رنجیچ

 گوید هم ز همین نکته، یعنی؛ کمن کردن به دیگران در هنگا  توانایی سخن می« بختانغرور نین»در مثنوی 

 انی غریقی را ز غریابیت در آب         که برهیسادهیت افتیتییاز آن کش

 روزانرهیا  تیروزی چریکه بف یروزان        م دل فیشیت چیسیاز آنت ه

 های با  افکند سایهکه بر گ  ه        یت پاییبه گلشن، سرو از آن بفراش

 یییوانیار ناتییرس از روزگیبت ی         یوانییا تیان تیوانییاتیرس از نیپیب

 (222متاب، ای دوست، بر بیچارگان روی         متادا بر تو گردون تابد ابروی )همان  

 ی پروردگار را یافتند گوید که دیوانگی کردند تا جلوهاز عایالنی سخن می« عشق حق»در مثنوی 

 ی پروردگارگفت من دیوانگی کرد  هزار     تا بدید  جلوه

 تر  از عایالنتو مرا دیوانه الوانی ای فالن       لین من عای 

 (62)همان  گر که هر عای  چو من دیوانه بود      در جهان بس عای  و فرزانه بود

 شود گوید که هر چیزی در جای الود نیکو شمرده میمی« نااه »در مثنوی 

  حتت گ ، رنجه دارد الار را!      الیرگی بین! الار ناهموار را!

 همنشینان تو الارانند و بس          گ  چه ارزد پیش تو، ای بوالهوس

 (70 ما که جای الویش را نشناالتیم      الویشتن را در بال انداالتیم )همان 
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 کند ، بر رفتن به راه حق و نطلتیدن جز از حق تاکید می«الوان کَرَ »ی پروین، در سروده

 تو به راه من بنه گامی تما           تا منت نزدین آیم بیست گا 

 گردد ز الوردن، نان مابندد به کس دربان ما          کم نمیدر نمی

          (80چون زدی این در، در دیگر مزن )همان      گوییم سائ  در مزن      ما نمی

کند، که طوطی را نگهتیان امیوال   گونه حکایت بازرگانی را نق  میبا زبان زیتای مولوی« طوطی و شکّر»در مثنوی زیتای 

زنید، طیوطی   نمیی زند، چشم طوطی فقط دنتال شکر است و چون دزد به شکرها دست کند، امّا چون دزد به انتار او میالود می

 ماند. بخش پایانی داستان که گفتگوی بازرگان است، الواندنی است نیز الاموش می

 ی شکّر به جاستهای زر کجاست؟             گفت  الامش! کیسهها کو کیسهفرش

 گفت  دیشب در سرای ما که بود؟              گفت  شخصی آمد امّا زود رفت

 گفت  من دید  که شکّر برنداشت           گفت  دستار مرا بر سر نداشت؟ 

 گفت  مُهر و بدره از جیتم که برد؟            گفت  کس ین ذرّه از شکّر نخورد

 (222پیش ما، ای الواجه، شکّر پربهاست           تا چه چیز ارزنده در نزد شماست؟ )همان  

 ی و به مویع انجا  دهد گوید  هرکس باید کار الود را به الوبمی« گرگ و شتان»در مثنوی 

 ای رانَد شتان است         نه هر کو چشم دارد پاستان استنه هر کو گلّه

 (228-227  2182ی الویش )اعتصامی،شتان فار  از گرگ بداندیش            بود فرجا ، گرگ گلّه

 کند ریا تاکید می همچنان که از نا  شعر پیداست، بر نفی الودبینی و پرهیز از روی و« زاهد الودبین»در 

 نفس تو، چون الودسر و محتاله شد          زهد تو، چون کفر دو دساله شد

 (222همه جز روی و ریا، هیچ نیست        )همان   دق و  فا، هیچ نیست           اینطاعت بی

دارند و این نکته از زبیان  ی موجودات حقّ حیات و زیستن این است که همه« آرزوی مادر»ی االالیی و اندرزی شعر نکته

 شود ای گفته میپرنده

 سوزد جهان راان دانم که مییان را          چنییین آشیی اییسیر کیوزد گیبس

 د          که الواهم داشت روزی مرغکی چندیوق از حلقه و بنیبسی جَستم به ش

 (201ت )همان  به هر گامی که پویی کامجویی است          نهفته، هر دلی را آرزویی اس
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 گیرینتیجه. 3

هیا کیه   های پروین اعتصامی، نکات و مضامین االالیی و اندرزی به کاررفته در ایین سیروده  محتوای تما  مثنویسی با برر

 اند.شعری آورده شده هایبندی شد و با ذکر تمامی نمونهگونه دارند، استخراج و دستههمگی حالت تمثیلی و مناظره

تقیدیرگرایی و  های پروین اعتصامی عتارتند بودنید از   موضوعات و مضامین االالیی و تربیتی موجود در مثنویترین عمده

 ،عیدالتی اعترا  به فساد و بیی  ،کوتاهی عمر ،نگری و تدبیرآینده ،پرهیز از حرص و آز و هوی و هوس ،اعتقاد به یضا و یدر الهی

ارزشمند بیودن دل   ،محال بودن اتّحاد دشمنان و اعتماد نکردن به دشمن ها ،آن از و تجربه اندوالتندر برابر مشکالت بردباری 

 .نقش زن در مناستات فردی و اجتماعی برابر دیده و جسم و دروایع برتری حقیقت بر مجاز و و جان در

حقّ حیات دارند، ی موجودات بر موضوعات یاد شده در باال، مضامین دیگری از یتی   سرانجا  بدی، بدی است، همهعالوه

کمن کردن به دیگران در هنگا  توانایی، نرفتن جز به راه حق و نطلتیدن جز از حق و نفی الیودبینی و روی و رییا در مجمیوع    

هیای شیعری   ونه مثنوی موجود در دیوان پروین اعتصامی یافت شد که هرکدا  از این موضوعات با آوردن شاهدها و نمونیه چه 

 اند.بیان شده

از نوع ادبیّات تمثیلی هستند که مسائ  و نکات االالییی و تربیتیی   های پروین اعتصامی مثنوی توان نتیجه گرفت کهلّی میطورکبه

لیمیی فارسیی    در یلمیرو ادبیّیات تع   هیا را این سیروده  توانمیاند و فراوان و متنوّعی را به  ورت مستقیم و غیرمستقیم در الود جای داده

 بندی نمود.هطتق
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