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»مادر« از ديدﮔاه دو اديب معاصر:
ﭘروين اعتﺼامﻰ و انيسه َعبﱡود

ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻴﻜﺎﻥﭘﻮﺭ

*

چكيده

كليدواژهﻫا :زن ،رمان ،مادر ،همسر ،ايران ،سوريه.
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در ادبيات بهطور عام و در ادبيات ايران و سوريه بهطور خاﺹ ،ﻏالب ًا شﺨﺼيت واقعي
موجود زن در جامعه ترسيم شده؛ و از آنجا كه هميشه ادبيات آينﺔ تمامنماﻱ زندﮔي واقعي
و واقعيت اجتماﻉ است ،ميتوان از اين مقولهها دريافت كه زن در جامعه نقﺶ مهم و
كليدﻱ دارد و اينﻜه آيا در جامعﺔ ايران و سوريه به زن ﭼنين بهايي داده شده است يا نه،
خود جاﻱ بﺤﺚ است.
آنﭽه مسلّم است ،نتيجﺔ حاﺻﻞ از اين تﺤقيﻖ كه برﮔرفته از رمان النعنﻊالب ّرﻱ از انيسه
عبود در سوريه و ديوان پروين اعتﺼامي و افﻜار او در ايران است ،اين است كه »زن«
بهعنوان مادر ،معمو ًﻻ سنﮓ ﺻبور و مركز مهر و عطوفت خانواده ،و در بسيارﻱ از موارد،
سﭙر بالﻱ فرزندان خود است.
اما زن بهعنوان يﻚ همسر ،متﺄسفانه جايگاه قابﻞتوجهي ندارد و مردان در اين جوامﻊ،
هميشه خود را سرآمد و فرمانده و بهنوعي ،ارباﺏ همسر خود ميدانند و به اين ترتيﺐ،
شﺨﺼيت زنان را تﺤقير ميكنند .البته حﻀور زن در مﺤافﻞ علمي و عرﺻههاﻱ مﺨتلﻒ
فعاليتهاﻱ سياسي و اجتماعي و فرهنگي تقريب ًا كمرنﮓ است و آنﭽه بيشتر مشاهده
ميشود ،دربين نسﻞ جوان است كه متﺄسفانه اين حﻀور ،حﻀورﻱ متﺄثر از فرهنﮓهاﻱ
ﻏربي است ،يعني بيﺶ از آنﻜه به علم و دانﺶ اهميت داده شود ،در ﭼنين مﺤافلي به
مساﺋﻞ جانبي ،ازجمله بدحجابي و ﻏرﺏزدﮔي ﮔرايﺶ و سوﻕ داده ميشوند.
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مقدمه

ﺻﺤبت دربارﺓ زن و ﭼگونگي برخورد جوامﻊ با او درطي قرنها و عﺼرهاﻱ قديم و جديد،

سﺨني است كه زمان زيادﻱ را به خود اختﺼاﺹ ميدهد؛ بنابراين ،در اين مقاله تالﺵ شده
است به بعﻀي از ارزﺵهاﻱ زنان به عنوان يﻚ انسان مﺆنﺚ توجه شود ،آنﭽنانكه در اسالم
در مرتبﺔ دوم آفرينﺶ قرار داده شده است ،جايي كه خداوند متعاﻝ ميفرمايد:

ْسان بِوال ِ َد ْي ِه َح َملَ ْت ُه اُ ﱡم ُه َو ْه َن ًا َعلي َو ْه ٍن َو فِﺼالُ ُه ،في عا َم ْي ِن اَ ِناشْ ُﻜ ْر لي َو
َ ...و َو ﱠﺻ ْي َن ِْ
ااﻻن َ
ل ِوال ِ َد ْي َ
ﺼير( .لقمان )14 /
ﻚ اِلَ ﱠيالْ َم ُ

ﭼنانكه مالحﻈه ميشود ،قرآن انسان را به شﻜرﮔزارﻱ از خداوند در ابتدا و سﭙﺲ به

تشﻜر از والدين سفارﺵ ميكند .بنابراين ،مادر ،مﺤور و مركز اﺻلي خانواده است ،ﭼه ازنﻈر

عاطفي و تربيتي و ﭼه ازنﻈر سازندهبودن شﺨﺼيت انسان (ﺻفرﻱ)90 :1374 ،؛ و به همين

سبﺐ ﮔفته شده است:

ﺤت اَقدا ِما ُﻻ ﱠمهاتِ .
الج ّنهًًْ تَ َ
َ

و اين همان نقﺶ بزرگ مادرﻱ است كه موجﺐ ﺻعود و تعالي مردان ميشود .امام

28

خميني (ره) در اين زمينه ميفرمايند» :از دامن زن ،مرد به معراﺝ ميرود «.و به اين دليﻞ
است كه بعﻀي از زنان و مردان به درجات عالي علمي و ديني و اخالقي و  ...ميرسند.
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بر اين اساﺱ ،اين مقاله ،افﻜار پروين اعتﺼامي از ايران و انيسه عبود از سوريه دربارﺓ

زن بهعنوان مادر مقايسه ميشود .ابتدا در ابتدا ﻻزم است زندﮔي شﺨﺼي اين دو اديﺐ به
اجماﻝ ازنﻈر ﮔﺬرانده شود ،هرﭼند كه در دو خانوادﺓ مﺨتلﻒ و تﺤت شرايﻂ اجتماعي و با

فرهنﮓهاﻱ متفاوت زيستهاند.

زندﮔينامﺔ ﭘروين اعتﺼامي

پروين اعتﺼامي در ساﻝ  1285هـ  .ﺵ1907/م .در شهر تبريز در خانوادهاﻱ اديﺐ و

دانشمند بهدنيا آمد و با خانوادهاﺵ (پدرﺵ) به تهران رفت و مراحﻞ تﺤﺼيلﺶ را در اين شهر
سﭙرﻱ كرد .وﻱ بسيارﻱ از علوم را نزد پدرﺵ يوسﻒ اعتﺼامالملﻚ آموخت .او به دو زبان

»م ا
در« از د
ي
د
ﮔ
ا
ه
د
و
ا
د
ي
ﺐ مﻌاصر...:

عربي و انگليسي بهخوبي ﺻﺤبت ميكرد .پروين از زمان كودكياﺵ به نﻈم و شعر روﻱ

آورد و آنﭽنان پيشرفت كرد كه در مﺤافﻞ ادبي و شعر با ديگر ادباﻱ بزرگ ،مانند مرحوم
عالمه دهﺨدا ،ملﻚالشعراء بهار و ...شركت ميكرد .سﭙﺲ ازدواﺝ كرد ،ولي در زندﮔي
زناشويياﺵ توفيقي نيافت و هرﮔز مادر نشد .به همين سبﺐ ،اين مرحله از زندﮔياﺵ بر
افﻜار و عقايدﺵ اثر ﮔﺬاشت و داﺋم ًا سعي ميكرد دختران را به تعليم و تﺤﺼيﻞ و تﺤقيﻖ

تشويﻖ كند .وﻱ ازدواﺝ زودهنگام را رد ميكرد و درنهايت ،در عنفوان جواني ،در  35سالگي

درﮔﺬشت .از آثار او ديواني مشتمﻞ بر  6500بيت است.

زندﮔينامﺔ انيسه َعبﱡود
اديﺐ سورﻱ ،انيسه عبود ،نويسنده و رماننويﺲ ،در ساﻝ 1957م .در شهر جبله متولد
شد .وﻱ تﺤﺼيالت خود را در مدارﺱ شهر جبله ادامه داد .او مهندﺱ كشاورزﻱ است و در
روزنامهها مقاله مينويسد؛ همﭽنين عﻀو مجمﻊ داستان و رماننويسان است و داستانها

و اشعار اوليﺔ خود را در روزنامهها و مجالت سوريه منتشر ساخته است .از تﺄليفات ايشان
است :حين تنزﻉاﻷقنعهًْ (هنگامي كه پرنﺲها برداشته ميشوند) ،مجموعه داستان (دمشﻖ،

)1991؛ حريﻖ في سنابﻞالﺬاكرهًْ (آتشي در خوشههاﻱ خاطرات) ،مجموعه داستان ()1994؛

نظر ﭘروين اعتﺼامي دربارﺓ »مادر«

پروين هرﮔز به مقام بزرگ مادرﻱ نايﻞ نشد؛ اما مراحﻞ مﺨتلﻒ زندﮔي زنان ،ازجمله

مادربودن را بهخوبي بهتﺼوير كشيده است» .عليرﻏم اينﻜه او هيﭻ فرزندﻱ نداشت و از مهر

مادرﻱ مﺤروم بود ،اين عواطﻒ و احساسات دربين شعرهايﺶ كام ً
ال مشهود است( «.دستﻐيﺐ،
كيهان فرهنگي ،ﺵ  ،131ﺹ  ،)18آنجا كه ميﮔويد:
حديﺚ مهر كجا خواند طفﻞ بيمادر

نﻈام و امن كجا يافت ملﻚ بيسلطان

(ديوان پروين اعتﺼامي)272 :1377 ،
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و مشﻜاهًْالﻜالم (كلﻚ كالم) ،شعر (.)1994
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پروين اعتﺼامي به موﺿوﻉ نياز عاطفي مادر و فرزند به يﻜديگر توجه داشت و به همين

خاطر در بسيارﻱ از قﺼايدﺵ ،ﮔاهي از زبان فرزند و ﮔاهي از زبان مادر ،به نياز عاطفي آنها
اشاره ميكند و در مواقعي ،قﺼﺔ دلسوزﻱها و عشﻖ بين مادر و فرزند را حﻜايت ميكند:
دخترﻱ خرد شﻜايت سر كرد
ﭼرﺥ را عادت ديرين اين بود
مادرم ُمرد و مرا در يم دهر
مرا
اميد
خرمن
آسمان،
ﭼه حﻜايت كنم از ساقي بﺨت
مادرم باﻝ و پرم بود و شﻜسـت
من ،سيهروز نبودم ز ازﻝ

كه مرا حادثه بيمادر كرد
كه به افتاده ،نﻈر كمتر كرد

ﭼو يﻜي كشتي بيلنگر
ز يﻜي ﺻاعقه خاكستر
كه ﭼو خونابه درين ساﻏر
مرﻍ ،پرواز به باﻝ و پر
هرﭼه كرد ،اين فلﻚ اخﻀر

كرد
كرد
كرد
كرد
كرد

(همان ،ﺹ )176

ﭼنانكه مشاهده ميشود ،پروين ،در اين قﺼيدﺓ داستاني ،شﺨﺼيت مادر را مانند دو باﻝ

براﻱ پرواز فرزندان ميداند و يا وقتي كه كودكي مادرﺵ را ازدست ميدهد ،خود را تنها و

بدون پشتيبان در هستي ،مانند كشتي بيلنگر در دريا مييابد.
30

پﺲ كودك مادرﺵ را اساﺱ و پايﺔ زندﮔياﺵ ميداند؛ »ﭼرا كه مادر ،همان عنﺼر
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مهم است و او بهمعناﻱ بيولوژيﻜي مادر نيست ،يا فقﻂ كسي كه توانايي باردارﻱ و زاييدن
و شيردهي داشته باشد؛ بلﻜه مادرﻱ ،ﻏير از مﺆنﺚبودن است و مادربودن نيازﻱ است كه
هركسي به آن احتياﺝ دارد و هر زني نيازمند است كه اين احساﺱ را تجربه كند و فقﻂ فرزند

نيست كه به مادر نياز دارد ،بلﻜه مادر نيز به مادربودن نياز دارد و مادرﻱ ،همان پاسﺦ طلﺐ
فرزندان از مادران است( «.السﺤمراني1989 ،م.).

بنابراين اﮔر در اشعار اين شاعر لطيﻒطبﻊ ﻏور كنيم ،با دلسوزﻱ بسيار زيادﻱ كه او از

اعماﻕ قلبﺶ نﺜار ميكند ،مواجه ميشويم؛ ﭼنانكه خﺼوﺻيات زن را بهتﺼوير ميكشد و از

عشﻖ و عواطﻒ و احساسات او به فرزندﺵ ﺻﺤبت ميكند .وﻱ اشعارﻱ با مﻀامين بسيار

عميﻖ را بهنﻈم ميكشد؛ مانند آنﭽه درخالﻝ قﺼيدﺓ »حديﺚ مهر« (ديوان پروين اعتﺼامي،

 )188 :1377مشاهده ميشود:

ﮔنجشﻚ خرد ﮔفت سﺤر با كبوترﻱ
آفاﻕ روشن است ،ﭼه خُ سبي به تيرﮔي
در طرﻑ بوستان ،دهن خشﻚ تازه كن
بنگر من از خوشي ﭼه نﻜوروﻱ و فربهم
ﮔفتا حديﺚ مهر بياموزدت جهان

كﺂخر تو هم برون كن ازين آشيان سرﻱ
روزﻱ بﭙر ببين ﭼمن و جوﺋي و جرﻱ
ﮔاهي زآﺏ سرد و ﮔه از ميوه ترﻱ
ننﮓ است ﭼون تو مرﻏﻚ مسﻜين ﻻﻏرﻱ
روزﻱ تو هم شوﻱ ﭼون من اﻱ دوست مادرﻱ
جز كار مادران نﻜني كار ديگرﻱ
ميدوختم بسان تو ،ﭼشمي به منﻈرﻱ
شاﺥ ﺻنوبرﻱ
با هم نشستهايم به
ِ

تا ساعتي است ،تا كه شگفته است عبهرﻱ
در كار نﻜتهاﻱ است كه شﺐ ﮔردد اخترﻱ
سرسبز ،شاخﻜي كه بﭽينند از آن برﻱ
وانگه به بام ﻻنه خرد مﺤقرﻱ
باور نميكنم ﭼون خود كنون توانگرﻱ
2
ترسم در آشيانه افتد ناﮔه آﺫرﻱ
ناﭼار رنﺞهاﻱ مرا هسـت كيفرﻱ
فرخندهتر نديدم اين ،هيﭻ دفترﻱ
ما را بهتن نماند ز سعي و عمﻞ ،پرﻱ
1

همانطور كه مالحﻈه ميشود ،پروين ،حﻜايت كبوتر و ﮔنجشﻚ را از زبان آن دو

بهنﻈم ميكشد و ميﮔويد كه كبوتر بهخاطر جوجههايﺶ از ﻻنهاﺵ خارﺝ نميشود كه
تنها نمانند .او مانند پزشﻚ و پرستار و نگهباني براﻱ فرزندانﺶ است و از ترﺱ مواجهشدن

فرزندان با مشﻜالت و خطرها ،از آنها مواﻇبت ميكند و اين كار براﻱ او بسيار لﺬتبﺨﺶ

است ،ﭼراكه او عاشﻖ وﻇيفﺔ نگهدارﻱ و مراقبت است .شرﺡ شيريني وﻇيفﺔ مادرﻱ و نيز
شيريني تﺤمﻞ درد و رنﺞهاﻱ مادر از زبان كبوتر ،خود كار زيبايي است كه پروين به آن

دست زده است .وﻱ اشاره ميكند كه كبوتر قبﻞ از اينﻜه فرزندﻱ داشته باشد ،فقﻂ به مناﻇر
.1عبهر:نوﻉمناالزهار.2آذر:النار
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ﮔرد تو ﭼون كه ُپر شود از كودكان خرد
روزﻱ كه رسم و راه پرستارﻱام نبود
ﮔيرم كه رفتهايم از اينجا به ﮔلشني
تا لﺤﻈهاﻱ است ،تا كه دميده است نوﮔلي
در پرده ،قﺼهاﻱ است كه روزﻱ شود شبي
خوشبﺨت طاﺋرﻱ ،كه نگهبان مرﻏﻜي است
فرياد شوﻕ و بازﻱ اطفاﻝ ،دلﻜﺶ است
هرﭼند آشيان ﮔلين است و من ﺿعيـﻒ
ترسم كه ﮔر روم ،برد اين ﮔنﺞها كسي
از سينهام اﮔرﭼه زبﺲ رنﺞ ،پوست ريﺨت
شيرين نشد ﭼو زحمت مادر ،وﻇيفهاﻱ
پرواز ،بعد ازين هوﺱ مرﻏﻜان ماست
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زيبا و ﮔردشگاهها نگاه ميكرده است اما بعد از اينﻜه فرزندان او بهدنيا آمدند ،به مراقبت و
انجام وﻇيفﺔ مهمي كه بهعهدﺓ او نهاده شده است ،روﻱ ميآورد و ميﮔويد هركﺲ بايد به
بهترين وجه به وﻇيفﺔ خود عمﻞ كند و ﭼه زيبا است نگاهكردن به كودكان و شنيدن ﺻداﻱ

آنها.

ديديم كه اين شاعر اديﺐ ﭼگونه دلسوزﻱ مادر بر فرزندانﺶ را ترسيم ميكند و بيان

ميدارد كه مادر عليرﻏم همﺔ مﺼيبتها و رنﺞهايي كه متﺤمﻞ ميشود ،شيريني زندﮔي
را احساﺱ ميكند .بنابراين ،بااينﻜه پروين مادر نشد ،اين احساﺱ زيبا را در خود نﻜشت

سرشت پاكﺶ آموخت و روﺡ
و حبﺲ نﻜرد و درﺱ مادرﻱ را از مدرسﺔ قلبﺶ و از معلم
ِ
شاعرانهاﺵ باعﺚ شد كه به آسمان پرندﮔان پرواز كند و نﻐمههاﻱ مادرﻱ را به ﮔوﺵ همﺔ
مردم برساند .با اين آهنﮓها ،دلسوزﻱ مادران با طنين مﺤبت و انسانيت ممزوﺝ ميشود؛ و

پروين اينﮔونه توانست اين ادبيات زيبا را بسرايد.

بنابراين ،هنگاميكه دربارﺓ شعر پروين بﺤﺚ ميكنيم ،ميبينيم كه داﺋم ًا به توﺿيﺢ و

تشريﺢ شﺨﺼيت مادر بهعنوان مﻈهرﻱ از مﻈاهر عاطفه و عشﻖ مشﻐوﻝ بوده است.

در اينجا قﺼهاﻱ را نقﻞ ميكنيم كه پروين در آن از دردهاﻱ مادر حﻜايت ميكند و معتقد
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مادران و بدنهايشان به خون آﻏشته است و آن خود دﻝ و قلﺐ است براﻱ فرزندان

بيپناهي كه به اميد آﺏ و ناني خوابيدهاند و ﺻداﻱ آرامﺶبﺨﺶ مادرشان را نميشنوند و
آهسته آهسته به خواﺏ فرو ميروند و پلﻚهايشان از شدت ﺿعﻒ و ﮔرسنگي بسته ميشود
و ﭼه ﻏمگين است مادرﻱ كه بهدنباﻝ ﻏﺬاﻱ فرزندان ﮔرسنهاﺵ ميﮔردد .اين قﺼه ،قﺼيدﺓ

»آشيان ويران« است:

از ساحت پاك آشياني
در فﻜرت توشي و تواني
تيرﻱ بجهيد از كماني
ﭼون باﻝ و پرﺵ تﭙيد در خون

ﺻياد سيهدﻝ از كمين جست

مرﻏي بﭙريد سوﻱ ﮔلزار
افتاد بسي و جست بسيار
ﭼون برﻕ جهان ز ابر آﺫار
از ياد برون شدﺵ پريدن
تا ﺻيد ﺿعيﻒ ﮔشت بيجان

بنهاد به پشتواره و بست
طفالن به خياﻝ آﺏ و دانه
خون ريﺨت به كام كودكي ﭼند

»م ا
در« از د
ي
د
ﮔ
ا
ه
د
و
ا
د
ي
ﺐ مﻌاصر...:

آمد سوﻱ خانه شامگاهان
خفتند و نﺨاست ديگر آواز
برﭼيد بساﻁ مادرﻱ را

فرزند مگر نداشت ﺻياد؟
سﭙﺲ در جاﻱ ديگر ،پروين از رنﺞهايي كه مادر درطوﻝ زندﮔياﺵ متﺤمﻞ ميشود،

سﺨن بهميان ميآورد و ﭼنانكه قب ً
ال نيز عنوان شد ،پروين در ابتدا ،مﺤافﻈت و مراقبت
از فرزندان و سﭙﺲ جستوجوﻱ ﻏﺬا را از سﺨتهايي ميداند كه مادر تﺤمﻞ ميكند و در

اينجا نيز به مﺼيبت بزرﮔي كه مادر در ازدستدادن فرزندﺵ متﺤمﻞ ميشود ،اشاره ميكند
و ميﮔويد:

اﻱ ﮔربه ،ترا ﭼه شد كه ناﮔاه
بﺲ روز ﮔﺬشت و هفته و ماه

جاﻱ تو شبانگه و سﺤرﮔاه
اﻱ ﮔمشدﺓ عزيز ،داني
فرزند زمادرست خرسند

دﮔربار
رفتي و نيامدﻱ
معلوم نشد كه ﭼون شد اين كار
در دامن من تهيست بسيار
كز ياد نميشوﻱ فراموﺵ
بيگانه كجا و مهر مادر

(ديوان پروين اعتﺼامي ،140 :1377 ،قﺼيدﺓ »اﻱ ﮔربه«)

ﺹ )33

مادر همان ملﻜﺔ مقدسي است كه تمامي زواياﻱ مادﻱ زندﮔي شﺨﺼياﺵ را در راه

مﺤبت و عشﻖ باطني براﻱ فرزندانﺶ فدا ميكند و هم او است كه سراسر شﺐ را نميخوابد

و از اعماﻕ قلبﺶ به ﭼشمان معﺼوم و مﻈلوم فرزندﺵ مينگرد و با مهرﻱ كه در وجودﺵ
بهوديعه ﮔﺬاشته شده است ،با او همدردﻱ ميكند و اين رﺃفت و مﺤبت از رگهايي كه مانند

نهرﻱ از عسﻞ سرﭼشمه ميﮔيرد و اينﮔونه عطﺶ تشنگان را برطرﻑ ميكند و »هنگامي
كه از او سﺆاﻝ ميشود كه هدﻑ تو از تﺤمﻞ اينهمه درد و رنﺞ در راه فرزندت ﭼيست،

ﭼيزﻱ نميﮔويد مگر اينﻜه فرزندم را با تمامي وجودم دوست دارم( «.شادكام ،بهمن ،1354
)93
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هان مادرﻱ كه در ازدستدادن فرزندﺵ به عزا نشسته است و با كالم مﺤزون و ﻏمناكﺶ
قلﺐ هر شنوندهاﻱ را بهدرد ميآورد( .بهزادﻱ اندوهجردﻱ ،مجلّﺔ ادبيات معاﺻر ،ﺵ ،24

33

ادبیات ت

ﻡ ،شمارة 9
طبیقی ،ساﻝ سو

و همﺔ اينها از سفارﺵهاﻱ خداوند و اﺋمﺔ معﺼومين (ﻉ) به ما است ،هنگاميكه به

بﺨشﺶ و نيﻜوكارﻱ به والدين ،بهويژه مادر ،تﺄكيد ميشود:

َو َقﻀي َرب ﱡ َ
ِالهما
ﻚ اَ ّﻻ تَ ْع ُب ُدوا ا ِّﻻ ا ِ ّيا ُه َو بِالْوال ِ َد ْي ِن ا ِْحسان ًا ا ِما َي ْب ُلﻐ ﱠَن ِع ْن َد َكالْﻜ َِب َر اَ َح ُد ُهما ﺃَ ْو ك ُ
ناﺡال ﱡﺬ ﱢﻝ م َِنال ﱠر ْح َمهًِْ َو
ريم ًا؛ َواخْ ف ْ
ِﺾ لَ ُهما َج َ
َفالتَق ُْﻞ لَ ُهما اُ ﱟﻑ َو ﻻتَ ْن َه ْر ُهما َو ُق ْﻞ لَ ُهما َق ْو ًﻻ َك َ
ﻐيراً( .بني اسراﺋيﻞ24 ،ـ)23
ُق ْﻞ َر ﱢﺏ ْار َح ْم ُهما َكما َربﱠياني َﺻ َ

پﺲ قرآني كه حجت بالﻐه و سﺨن بزرگ بهشمار ميآيد و هيﭻﮔونه مبالﻐه و ﻏلوﻱ در آن

وجود ندارد و شامﻞ حقيقت مﺤﺾ است ،مقام و منزلت مادر را با وحي الهي مرتبﻂ ميداند
و بر منزلت آسماني او تﺄكيد ميكند.

در ادبيات پروين ،نوعي احساﺱ مادران در فقدان فرزندانشان تشريﺢ شده است .در

جايي ديگر ،مﺜ ً
ال در قﺼيدﺓ »طفﻞ يتيم« (ديوان پروين اعتﺼامي ،)258 :1377 ،احساﺱ فرزند
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در فقدان مادرﺵ بيان شده است؛ يا در قﺼيدﺓ زير:
در ﺻﻒ دختركي ﭼند ،خزيد
دخترﻱ خرد ،بهمهماني رفت
وين يﻜي جامه به ﮔيسوﻱ كشيد
آن يﻚ افﻜند بر ابروﻱ ﮔره
همه را ﮔوﺵ فراداد و شنيد
ﮔرﭼه آهسته سﺨن ميﮔفتند
زان شما نيز به من ميخنديـد
ﮔفت خنديد به افتاده ،سﭙهر
به من از دهر رسيد ،آنﭽه رسيد
ﭼه شﻜايت كنم از طعنﺔ خلﻖ
دست شفقت به سر من نﻜشيد
مادرم دست بشست از هستي
هيﭻكﺲ شانه برايم نﺨريد
شانـﺔ موﻱ من ،انگشت من است
كه نﺨنديد و نه جست و نه دويد
بهره از كودكي آن طفﻞ ﭼه برد
كاﺵ اين درد به دﻝ ميﮔنجيد
مادرﻱ بوسه به دختر ميداد
اشﻚ بود آنﻜه زرويم بوسيد
من كجا بوسﺔ مادر ديدم
روشن آن ديده كه رويﺶ ميديد
خرم آن طفﻞ كه بودﺵ مادر
ّ
زاﻍ ﮔيتي ،ﮔهرم را دزديد
مادرم ﮔوهر من بود ز دهر

(همان ،ﺹ  ،172قﺼيدﺓ »تهيدست«)

از ادبيات مﺬكور ،مفاهيم روحي ــ كه به آن »روانشناسي« ميﮔويند ــ را استﺨراﺝ

كرديم:
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ﺐ مﻌاصر...:
مادر ،مﺤور و مركز عاطفه و دامنﺶ عامﻞ رشد و نمو عاطفي در كودكان است و فرزندان
بهطور مستقيم تﺤتتﺄثير مادران هستند( .ﺻفرﻱ)90 :1374 ،

و مشاهده كرديم كه پروين اعتﺼامي ﭼگونه به اين نﻜتﺔ روانشناسانه در ابيات مﺬكور

اشاره كرده است:

مــــادرم دســت بـشــست...

شـــانـــﺔ مــــوﻱ مــــن...،

بنابراين مادر كسي نيست كه فقﻂ بزايد ،بلﻜه كسي است كه در كليﺔ فعاليتهاﻱ

زدن بوسههاﻱ
اجتماعي و مراقبتها و ايجاد نسﻞها مشاركت ميكند و »مسﺌوليت مادر فقﻂ ِ
ﮔرم بر ﺻورت فرزندان نيست ،بلﻜه از اين مﺤدوده فراتر ميرود و درواقﻊ پرورﺵدهندﺓ
فرزندان و بهوجودآورندﺓ آرامﺶ روﺡ و ﺻداقت در آنان است( «...الجمرﻱ1977 ،م)148 :.

اما پروين با شعرﺵ جاودان شد ،ﭼراكه »تالﺵ كرد تمامي مفاهيم روحي را با مفاهيم

اسالمي مﺨلوﻁ كند و مفهوم بلندﻱ كه با احواﻻت زنان منطبﻖ و منسجم است ،استﺨراﺝ

كند و در مﻀامين شعرﺵ نوعي از فﺼاحت و سليﺲبودن كه با طب ِﻊ مردم مطلوﺏ است
را ميبينيم( «...خالﺻﺔ مقاﻻت و اشعار برﮔزيدﺓ يادوارﺓ پروين اعتﺼامي ،)54 :1376 ،آنﭽنانكه در

قﺼيدﺓ »لطﻒ حﻖ« ،قﺼﺔ موسي (ﻉ) را حﻜايت ميكند و از احواﻝ و سرﮔﺬشتي كه بر موسي

(ﻉ) و مادرﺵ ﮔﺬشت ،ميﮔويد و اشاره ميكند كه مادر موسي (ﻉ) با تمامي وجودﺵ تالﺵ
دست امواﺝ دريا سﭙرد و دركنار ساحﻞ ،مﻀطرﺏ و پريشان ايستاد؛ درحاليكه قلبﺶ از شدت
ترﺱ بهتﭙﺶ افتاده بود:
مادر موسي ،ﭼو موسي را به نيﻞ
خود ز ساحﻞ كرد با حسرت نگاه
ﮔر فراموشت كند لطﻒ خداﻱ
ﮔر نيارد ايزد پاكت به ياد

درفﻜند ،از ﮔفتﺔ رﺏ جليﻞ
ﮔفت كاﻱ فرزند خرد بيﮔناه
ﭼون رهي زين كشتي بيناخداﻱ
آﺏ ،خاكت را دهد ناﮔه به باد

(ديوان پروين اعتﺼامي ،334 :1377 ،قﺼيدﺓ »لطﻒ حﻖ«)

ﭼنانكه مشاهده ميشود ،پروين ،بﺨشندهترين و بزرگترين عواطﻒ بشريت ــ يعني

عاطفﺔ مادر و عشﻖ او ــ را ترسيم كرده و »افﻜارﺵ را با نﻐمههاﻱ قرآني درآميﺨته«
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كودك معﺼومﺶ را نجات دهد .به همين سبﺐ او را در ﺻندوقي ﭼوبي ﮔﺬاشت و به
كرد
ِ
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(كيمنﺶ )1378 ،است ،آنجا كه خداوند متعاﻝ در سورﺓ مباركﺔ قﺼﺺ ،آيﺔ  7ميفرمايدَ » :و
اَ ْو َح ْينا اِلي اُ ﱢم ُموسي اَ ْن اَ ْرﺿِ عيهِ.«...
بعد از شرﺡ ديدﮔاههاﻱ پروين اعتﺼامي دربارﺓ عواطﻒ و احساسات مادران دربرابر

فرزندانشان ،بايد راجﻊ به بعﻀي از ابياتي كه پروين درمورد مادران سروده و توقعي كه او از

آنان در تربيت فرزنداني بافرهنﮓ داشته است و در اين ابيات داﺋم ًا مادران را به كسﺐ علم
و دانﺶ تشويﻖ ميكرد ،شرﺡ داده شود .پروين ميﮔويد:
دامن مادر نﺨست آموزﮔار كودك است

طفﻞ دانشور كجا پرورده نادان مادرﻱ

(فرهنﮓ نو» ،دربارﺓ شﺨﺼيت ادبي پروين« ،ساﻝ  ،1331شمارﺓ  ،8ﺹ )33

در اين زمينه ،پروين بر بيدارﻱ و هوشيارﻱ زنان ،بهويژه مادران تﺄكيد ميكند و برايشان

روشن ميسازد كه آيندﺓ جامعه در دستهاﻱ آنان است و ميسرايد:
هميشه دختر امروز مادر فرداست

ميسر بزرﮔي پسران
ز مادرست ّ

(ديوان پروين اعتﺼامي» ،272 :1377 ،فرشتﺔ انﺲ«)
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پﺲ امتي كه زنانﺶ جاهﻞ و سهﻞانگار و بيفرهنﮓ و بيتوجه به تربيت فرزندان و
مﺤروم از همﺔ حقوﻕ شهروندﻱ باشند ،به قعر ﺫلت و خوارﻱ كشيده خواهد شد و اين
كامﻞ انسانيت است.
بهمعناﻱ سقوﻁ يﻚ قسمت از دو قسمت
انسانيت و بهمنزلﺔ سقوﻁ ِ
ّ
امﻜان ندارد از دامن مادران بيقيدوبند ،فرزنداني شريﻒ و كريم بهوجود آيند و از وجود
زنان جاهﻞ بيفرهنﮓ ،اهﻞ فﻀﻞ و فرهنﮓ تربيت شوند و از نطفﺔ زنان پليد عامي،
مردان متفﻜر و شعور عالي منعقد شوند( .المودودﻱ 1975 ،م)184 :.

بدون شﻚ ،پروين ،مﻈهرﻱ از مﻈاهر زنان بافرهنﮓ و عفيﻒ و لطيﻒ است .او الگويي
براﻱ همﺔ دختران و زنان است .پروين دوست داشت كه زنان و دختران بهعنوان مادران،
بافرهنﮓ باشند و دربين اشعارﺵ زنان را به كسﺐ علم و دانﺶ فرا ميخواند:
مــرد يا زن بــرتـرﻱ و رتبت از دانستن است
پستي نسوان ايران جمله از بيدانشي است
تا نگويد كﺲ پسر هوشيار و دختر كودن است
بـه كـه هـر دخـتر بـداند قـدر علم آموختن
(ديوان پروين اعتﺼامي» ،370 :1377 ،نهاﻝ آرزو«)

اين شاعر بزرگ ،علمآموزﻱ را داﺋم ًا به زنان تﺄكيد ميكند ،ﭼنانكه در سﺨنرانياﺵ در

سوم جوزاﻱ ( 1303هـ .ﺵ ).در مراسم فارﻍالتﺤﺼيلي از مدرسﺔ دخترانﺔ امريﻜايي بيتآﻝ

ﮔفت:
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شرﻕ به باليا و مﺼيبتهاﻱ مﺨتلفي دﭼار شده و ناتوان شده و از ديگر سرزمينها عقﺐ
مانده و از عوامﻞ اين عقﺐماندﮔي ،همان عدم توجه به تربيت مادران است؛ بهﮔونهاﻱ
كه او را عﻀوﻱ بيفايده و رها در بشريت ميداند و اينﮔونه نيمي از قدرتشان در جامعﺔ
انسان را جاهﻞ و ﮔمراه قرار دادهاند و به همين سبﺐ ،مادران جاهﻞ و عقﺐمانده از همه
ﭼيز باقي ماندهاند و كودكان و فرزنداني را با جهﻞ و بيسوادﻱ بزرگ كردهاند و فرزندان
بزرگتر و بزرگتر شدند اما مﺤروم از يﻚ تربيت ﺻﺤيﺢ در داخﻞ خانوادههايشان و دور
از هر ادﺏ و پاكي در خارﺝ از منزﻝ و همﺔ اينها جمﻊ ميشود و منجر به اﺿمﺤالﻝ و
انﺤالﻝ  80ميليون انسان در آسيا ميشود و ديگر كشورها سرزمين ما را به عقﺐماندﮔي
مﺤﻜوم ميكنند( .مﺤاﺿرهًْ پروين في ثالﺚ جوزاﻱ في مراسمالتﺨرﺝ من مدرسهًْ اناثيهًْ
امريﻜيهًْ بيتآﻝ)

پروين بر پيشرفت مادران تﺄكيد ميكند و پيشرفت آنان را نه فقﻂ بهخاطر خود زنان و

مادران مهم ميداند ،بلﻜه آنﭽه بر آن اﺻرار ميورزد ،زندﮔي فرزندان و آيندﺓ جامعه است

و درواقﻊ همان حيات جامعه است كه بهدست فرزندان است؛ و اين مربي و معلم اخالﻕ ،بر
والدين و بهويژه مادر در تربيت فرزندان بهﺻورت اﺻولي و فرهنگي سﺨتﮔيرﻱ ميكند و

يادآور ميشود كه نقﺶ مادر در رشد شﺨﺼيت فرزندان اثرﮔﺬار است و ﭼنين ميسرايد:

(ديوان پروين اعتﺼامي)272 :1377 ،

ديدﮔاه اين شاعر دانا دربارﺓ »مادر« ﭼنين است:
بر مادران واجﺐ است كه خود را به زينت علم و دانﺶ و فنون آراسته كنند تا به اهداﻑ
عاليﺔ خود برسند«( .يوسفيان ،نشريﺔ فرزانه ،ﺵ)33

با د ّقت در اشعار پروين ،ميبينيم كه ابيات شعرﻱ زيباﻱ او در شﺄن و منزلت مادر بهعنوان

يﻚ معلم انسانساز و يﻚ راهنما براﻱ فرزندانﺶ است .بهنﻈر او ،امﻜان ندارد كه كودكي
عاقﻞ و فهيم از مادرﻱ جاهﻞ بهوجود آيد و اين ديدﮔاه در تﺼويرﻱ كه پروين در اشعارﺵ از

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

اﮔر فالطن و سقراﻁ بودهاند بزرگ
به ﮔاهواره مادر به كودكي بﺲ خفت
ﭼه پهلوان و ﭼه سـالﻚ ﭼه زاهد و ﭼه فقير

بزرگ بوده پرستار خردﻱ ايشان
سﭙﺲ به مﻜتﺐ حﻜمت حﻜيم شد لقمان
شدند يﻜسره شاﮔرد اين دبيرستان

37

ادبیات ت

ﻡ ،شمارة 9
طبیقی ،ساﻝ سو

مادران فهيم و تﺤﺼيلﻜرده و عاقﻞ از زبان پرندﮔان اراﺋه ميدهد ،كام ً
ال مشهود است:
با مرﻏﻜان خويﺶ ،ﭼنين ﮔفت ماكيان
روزﻱ طلﺐ كنيد ،كه هر مرﻍ خرد را
فرياد شوﻕ و بازﻱ طفالنه ،هفتهاﻱ است
از ﭼشم طاﺋران شﻜارﻱ ،نهان شويد
هر نقطه را بهديدﺓ تﺤقيﻖ بنگريد
جايي كه آﺏ و دانه و ﮔلزار و سبزهاﻱ است

كاﻱ كودكان خرد ،ﮔه كاركردن است
اوﻝ وﻇيفه ،رسم و ره دانهﭼيدن است
ﮔر بشنويد ،وقت نﺼيﺤت شنيدن است
ﮔويند با قبيلﺔ ما ،باز دشمن است
ﺻياد را عالمت خونين بهدامن است
آنجا فريـﺐخوردن طفالن ،مبرهن است

(ديوان پروين اعتﺼامي338 :1377 ،ـ ،337قﺼيدﺓ »مادر دورانديﺶ«)

ما از احساﺱ پروين و تﺄكيد او بر كسﺐ علم و دانﺶ و فرهنﮓ آﮔاهيم و ميدانيم شعر او

تجلي نور خورشيد اسالم در افﻖهاﻱ ايران اسالمي ما است و او است كه ﭼشمان مردم را به
روﻱ تفﻜرات اسالمي درمورد مادر و شﺄن و منزلت او ﮔشود و از اين راه همﺔ افﻜار نادرست
دربارﺓ زن را از ﺻفﺤﺔ اﺫهان پاك كرد و ﮔفت» :بر مادر است كه منشﺄ و منبﻊ تربيت نسﻞ

جوان باشد ،ﭼرا كه آنان وارﺙ جامعه در آيندهاند«( .خالﺻﺔ مقاﻻت و اشعار برﮔزيدﺓ يادوارﺓ پروين
اعتﺼامﻰ1376،هـ .ﺵ)91 :.
38
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ديدﮔاه انيسه عبّود دربارﺓ مادر

ﭼنانكه ميدانيم ،در اسالم هميشه و در همه حاﻝ اهميت ويژهاﻱ به منزلت و جايگاه

مادر داده شده و زن بهعنوان مادر» ،ملﻜﺔ نجات بشريت« ناميده شده و در قرآن آياتي
موجود است كه به اين مهم اختﺼاﺹ يافته است؛ ازجمله آنجا كه خداوند سبﺤانه و تعالي

ميفرمايد:

ْسان ب ِ َوال ِ َد ْي ِه َح َملَ ْت ُه ُﺃ ﱡم ُه َو ْهن ًا َعلي َو ْه ٍن َو فِﺼالُ ُه في عا َم ْي ِن اَ ِناشْ ُﻜ ْر لي
َو َو ﱠﺻ ْي َنا ْ ِ
اﻹن َ
َول ِوال ِ َد ْي َ
ﺼير( .لقمان )14 /
ﻚ ﺇِلَ ﱠيالْ َم ُ

پﺲ »زن ،مﺤور و مركز اساسي خانواده است و او همان اﺻﻞ عاطفه و تربيت و سازندﺓ

شﺨﺼيت انسان است( «.ﺻفرﻱ1374 ،هـ .ﺵ)90 :.

زن ،ملﻜﺔ مقدﺱ است كه تمامي جوانﺐ مادﻱ و شﺨﺼي زندﮔياﺵ را كنار ميﮔﺬارد و

»م ا
در« از د
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ي
ﺐ مﻌاصر...:

خود را فداﻱ راه عشﻖ و مﺤبت و عاطفه براﻱ فرزندانﺶ ميكند .او است كه درطوﻝ شﺐ
بيدار ميماند و از اعماﻕ قلبﺶ به ﭼشمان كودك معﺼوم و مﻈلومﺶ مينگرد و با عاطفه

و مهر مادرﻱ با او همدردﻱ ميكند .او اين رﺃفت و مﺤبت را مانند نهرﻱ از عسﻞ دربين
رگهايﺶ جارﻱ ميكند و كودك را سيراﺏ ميكند و »وقتي از او ميپرسند هدﻑ تو از

تﺤمﻞ اينهمه سﺨتي و مشقت در راه فرزندانت ﭼيست ،جوابي نميدهد جز اينﻜه با تمام

وجودم او را دوست دارم( «.شادكام ،بهمن )93 :1354

و همﺔ اينها و آنﭽه از تعاليم و وﺻاياﻱ خداوند و اﺋمﺔ معﺼومين (ﻉ) به ما رسيده

است ،بر اكرام و احترام به والدين ،بهويژه مادر ،تﺄكيد دارند و خداوند دربارﺓ شﺨﺼيت مادر

ميفرمايد:

َو َقﻀﻰ َرب ﱡ َ
ِالهما
ﻚ اَ ّﻻ تَ ْع ُب ُدوا ﺇِ ّﻻ ﺇِ ّيا ُه َو بِالْ َوال ِ َد ْي ِن ﺇِ ْحسانَ ًا ﺇِ ّما َي ْب ُلﻐ ﱠَن ِع ْن َد َكالْﻜ َِب َر اَ َح ُد ُهما اَ ْو ك ُ
ناﺡال ﱡﺬ ﱢﻝ م َِنال ﱠر ْح َمهًِْ َو
يم ًا؛ َواخْ ف ْ
ِﺾ لَ ُهما َج َ
َفال َتق ُْﻞ لَ ُهما اُ ﱟﻑ َوﻻ َت ْن َه ْر ُهما َو ُق ْﻞ لَ ُهما َق ْو َ ًﻻ َك ِر َ
ﻐيراً( .بنياسراﺋيﻞ 24 /ـ)23
ُق ْﻞ َر ﱢﺏ ْار َح ْم ُهما َكما َربﱠياني َﺻ َ

پﺲ قرآن كه حجت بالﻐه و كالم بزرگ الهي است و در آن هيﭻ نوﻉ مبالﻐه و ﻏلوﻱ وجود

ندارد و شامﻞ حقيقت مﺤﺾ است ،منزلت و جايگاه مادر را به وحي الهي ملﺤﻖ ميكند و
منزلتي آسماني به او ميدهد.

قﺼهنويسان را راجﻊ به اين شﺨﺼيت بررسي كنيم و ببينيم كه آيا نﻈر آنان نيز تﺄييدﻱ بر

تعاليم اسالمي ما است يا نه.

ما در داستان »نعناﻉ برﻱ« هم مشاهده ميكنيم كه در جاﻱجاﻱ داستان به اين شﺨﺼيت

واﻻ و مقدﺱ اشاره شده و در هر بار ديدﮔاهي مﺜبت به اين موجود مقدﺱ اراﺋه شده است.

اﮔر بﺨواهيم بهطور خاﺹ هريﻚ از وﻇايﻒ و احساسات مادر را در داستان بررسي كنيم،

تقريب ًا ميتوان ﮔفت كه به همﺔ عواطﻒ و احساسات و ﮔاه وﻇايﻒ او اشاره شده است؛
بهعنوان مﺜاﻝ ،درمورد نگرانيهاﻱ مادر نسبت به فرزندانﺶ در مواردﻱ آمده است:
ِﻚ ،اَلَ ْم َتق ُْﻞ اُ ُم َ
ﻚ اَ ْن َت ُعو َد اِلي َقر َيت َ
كان َعلَ ْي َ
البرﻱ ،ﺹ )23
َ
ﻚ ﺫل ِﻚ؟! (النعنﻊ ّ

و يا در جاﻱ ديگرﻱ كه مادر به فرزندﺵ تﺄكيد ميكند كه به مدرسه برود و فرزند سر
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اما بعد از اين مقدمه دربارﺓ مادر و شﺨﺼيت و جايگاه او ،بايد نﻈر نويسندﮔان و
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باز ميزند و تﻈاهر به مريﻀي ميكند و مادر با تمامي وجودﺵ از او پرستارﻱ ميكند و

درنهايت ،وقتي فرزند را روانﺔ مدرسه ميكند ،او فرار ميكند و باز هم نگراني مادر كه در
داستان ادامه مييابد:

اليا ُﻻستا ُﺫ »دركالمدرسهًْ« َق ﱠيدوني َو اَخَ ُﺬوني
ُ
هربت مِن اُ ّميَ ،ولﻜ ِْن بَع َد ساعاتٍ اَ ْر َس َﻞ ﱠ
فين .ل ِﻜنﱠها لَ ْمتَ ْﻈ َه ْر َد ْم َع َتها ،اُ ّمي ﻻتَبﻜي اَما َم اَحدٍ.
َجروني ِم ْﺜ َﻞ َجر ٍو .ن ََﻈ ْر ُت اُ ّمي ب ِ ُﺤ ْز ٍن َد ٍ
الﻀ َعفاءِ( .همان ،ﺹ )26
الﺡ ُ
تَﺨْ بِي ُء ُد ُمو َعها تَ ﱡﻈ ُن اَ ﱠنال ﱠد ْم َﻊ سِ َ

از بطن داستان ﭼنين برميآيد كه نويسنده ،دردها و رنﺞهاﻱ مادر و تعلﻖ بسيار عاطفي

مادر به فرزند و برعﻜﺲ را بهخوبي بهتﺼوير كشيده است؛ در جايي كه يﻜي از شﺨﺼيتهاﻱ

داستان ،خاطرات كودكياﺵ و رفتار بد ناپدرﻱاﺵ با مادرﺵ را بهياد ميآورد و با درد و ﻏم
و اندوه فراوان آن را بازﮔو ميكند و ميﮔويد:

ﻜين يا اُ ّم ِي؟ ُربﱠما ِﻻنّي َرﺃَ ْي ُت ُه ُم ْن ُﺬ اَيا ٍم َي ْﻀ ِربُها َو َيشْ ت ُِم وال ِ َدها ،ﺃ ْو ُربﱠما
سﺄلت اُ ّمي :ل ِماﺫا تَ ْب َ
ﺃن اَﺿْ ِرب ُه
ِلﺼ ْم ِت ،تَ َم َن ْي ُت ْ
ﺼيرهًًْ ُدون اَ ْن اَ ْدرﻱ مال ِﺬﻱ َي ْد ُعوها ل ّ
ِ َﻷنّي َرﺃَ ْي ُت ُه َمرهًًْ َي ْف َت ِرشُ ها َك ُﺤ َ
ﺃن اَنْ َه َﻜ ُهالﻐ ََﻀ ُﺐ َوﺿَ َﻊ َر َق َبهًًْ
ﺃسها ب ِ ِ
الجدا ِر َو بَ ْع َد ْ
َو مرهًًْ َراَ ْي ُت ُه َيشﱡ ُد شَ ْع َر اُ ّمي ب ِ ُق َوهًًْ َو َي ْﻀ ِر ُﺏ َر َ
»س ُﺄ ﱠﺫب ِ ُﺤ َ
ﻚ« َﺻ َرخْ ٌت َو اَخَ َﺬ ْت تَبﻜي .ث ُّم َح َملَ ُت َعﺼا
اُ ّمي تَ ْﺤ َت َق َد ِم ِه َو ُه َو َي ْﺼ ُرﺥُ َك ﱡ
الس ُعو ِر َ
ﻐيرهًًْ َو ُر ْح ُت اَﺿْ ِر ُﺏ اَبي يا ل ِلنﱠﺬالَهًِْ .اَنا اَﺿْ ِر ُﺏ ﺃبي؟!
َﺻ َ
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بتوان ﮔفت كه اين مساﺋﻞ و موارد ،همان اساﺱ و اﺻﻞ مادربودن زن را تبيين ميكند و
مادر را بهعنوان كانون ﮔرم مهر و مﺤبت و بهويژه ﺻبر و استقامت دربرابر مشﻜالت عديدﺓ

زندﮔي و سنﮓ ﺻبور فرزندان و مﺄوا و پناهگاه آنها در مساﺋﻞ و درﮔيرﻱهاﻱ زندﮔيشان
معرفي ميكند .نﻜتﺔ ديگرﻱ كه از مﺤتواﻱ داستان »النعنﻊالبرﻱ« برميآيد ،اين است كه اﮔر

كسي به فرزند اين مادر توهين و يا او را تﺤقير كند ،ﭼه عﻜﺲالعملي نشان ميدهد:
ﺾ
قالت ِﻻ ّمي .اِبْ ُن ِ
َجدﱠتي ْ
ِﻏر َو َر َق ْت َعينا اُ ّمي بِال ُدمو ِﻉ َو َف ﱠﻜ ْت مِنديلَ ُهاا َﻻبْ َي ِ
ﻚ اَبْلَه يا فاطم ُه ،ا ْ
َو لَ ْمتَق ُْﻞ شَ ْيﺌ ًا( .همان ،ﺹ )29

مادر در اينجا حاﺿر نيست حتي كوﭼﻚترين توهين و بياحترامي به فرزندﺵ بشود

و بسيارﻱ از اوقات آﻻم و دردهاﻱ خود را كتمان ميكند و به فرزندﺵ نميﮔويد تا شايد
فرزندﺵ در آرامﺶ بهسر ببرد و ﭼيزﻱ از مشﻜالت روزﮔار و رنﺞها متوجه نشود و وقتي
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فرزند به بعﻀي از مساﺋﻞ و مشﻜالت پي ميبرد ،تازه قدر مادر و ميزان ﺻبورﻱ او را درك

ميكند .بهعنوان مﺜاﻝ ،در قسمتي از داستان آمده است كه وقتي معلم كودك فهميد كه آن
كودك پدر ندارد ،مﺤزون و ﻏمگين شد و كودك متوجه علت ناراحتي معلمﺶ نشد ،و از

مادرﺵ پرسيد:

دت
رﺃيت اِنْدِهاشَ هًَْ ُح ْز ٍن في َع ْي َن ْيها َو َع ْن َدما ُع ُ
الم َعلﱠ َمهًُِْ ،
قلت والدﻱ َ
َ
مات يا آن َِس ُه ،ا ِ ْك َف َه َر َو َج ُه ُ
سﺄلت اُ ّمي َعن َس َب ِﺐ بُﻜا ِء آﻻن َِسهًِْ َو ه َِي ﻻ َت ْع ِر ُفنيَ .فقالَت اُ ّميَ ِ :ﻻن َﱠﻚ ِبال ﺃَ ٍﺏ
الم ْن ِز ِﻝ
ُ
الي َ
َواَ َﻻ ُﺏ َيعني السِ ْت ُر( .همان ،ﺹ )30

در ادامه ،وقتي فرزند متوجه مشﻜالت و ﻏمهاﻱ دروني مادرﺵ ميشود ،ميفهمد كه

در كليﺔ مراحﻞ زندﮔياﺵ كمتر كمبود پدر را احساﺱ كرده ،ﭼراكه مادرﺵ هميشه براﻱ او،

هم پدر و هم مادر بوده است و ميﮔويد:

ﻜرت اَ ْك َﺜ َر م ِْن ﺃَ ْن آخُ ُﺬ م ِْن اُ ّمي ُربْ َﻊ َليرهًٍْ ِ َﻻشْ َت ِر َﻱ ق ِْط َعهًَْ َحلْوﻱ.
اُ ْقسِ ُم ا ِني لَ ْماَ ْف َهم َو ما َف ُ
الس ْط ِﺢ َو اَما َم ُهم
الي بَ ْي ِت َع ّم ِي َو ُر ْح ُت اَتَ َف ﱠر ُﺝ َعليالشَ ِ
الم ْج َتم َ
ِعين َعلي ﱠ
باﺏ ُ
اَخَ ْﺬ ُتال ُنقُو َد َ
الم َج ﱠف ِﻒ و( ...همان)
الم ْس ُل ِ
بِرميﻞ َم ْملَوء بِالَق ِ
وﻕ ُ
ْمﺢ َ

و باز هم در ادامﺔ داستان ،از نگرانيهاﻱ مادر درمورد فرزند و اينﻜه ﭼگونه و كجا و با

ﭼه كسي در ارتباﻁ باشد ،آﮔاه ميشويم:

البته در جاهايي مشاهده ميكنيم كه مادر نيز پشتﮔرمي و احساﺱ امنيت زيادﻱ

به فرزند خود دارد و ﮔاهي فرزند پسر خود را بهعنوان مرد خانواده تلقي ميكند و او را
پشتوانﺔ خود ميداند .پﺲ درواقﻊ ،فقﻂ فرزند نيست كه به مادر تﻜيه ميكند ،بلﻜه مادر نيز

بهنوعي تﻜيهﮔاه خود را فرزند خود ميداند؛ و نويسنده در قسمتي از داستان از زبان آن پسر
ميﮔويد:

ﻜسو ٌر يا اُما ُه» .يا َو ُ
يﻞ اُ ﱡم َ
َس َﺄلْ َتني اُ ّمي ماب ِ َ
ﻚ« َم َس ْﺤ ُت َعلي َرﺃسي
ﻚ؟ َف ُقلْ ُت لَهاَ :ﻇ ْهرﻱ َم ُ
نت َر ٌ
جﻞ يا َع ُلوﺵ.
َو شَ ِهق َْت .ث ﱠُم ن ََﻈ َر ْت َحولَهاَ .و َﺻوتُها َيﻜا ُد ﻻ َيﺨْ ِر ُﺝ اَبْ َع ُد م ِْن شَ َف َت ْيها .اَ َ
انت َر ُ
روﻑ الّتي
قالت اُ ّمي َو ه َِي ُتلَ ْمل ُِم بَ َ
الﺤ ِ
الم ْن ِز ِﻝ يا َولَدﻱْ .
شَ َدتْني الي ح ِْﻀنِهاَ .
عﺾ ُ
جﻞ َ
ِملمتِها( .همان)
َي َﺼ َع ُﺐ َعلَ ْيها ل َ
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ِﺜر
اُ ّمي قالَت :ﻻتَ ْق َت ِر ْﺏ م َِنالﻐُربا ِء ﻻتَﺜ ِْﻖ ب ِ َا َحدٍَ .قد َيﺨْ طِ فُون ََﻚ يا َعلّوﺵ »اوﻻ ُدالﺤرا ُم ك ٌ
جيﺐ«( .همان ،ﺹ )31
َوالسِ ﱠﻜهًُْ َتﺄخُ ُﺬ َو َت ُ
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در جاﻱ ديگرﻱ از داستان ،بهﮔونهاﻱ متفاوت از قسمتهاﻱ قبلي ،ميبينيم كه جهت

داستان عوﺽ ميشود و از شﺨﺼيت و قهرمان اﺻلي داستان سﺨني بهميان نميآيد؛

بلﻜه آنﭽه به آن اشاره ميشود ،داستان و زندﮔينامﺔ شﺨﺺ ديگرﻱ است كه در آن به
مﺼيبتهاﻱ وارد به يﻚ مادر در ﻏم ازدستدادن فرزند خود اشاره ميكند .نويسنده ،اين
فقدان و مﺼيبت و شدت درد و رنﺞهاﻱ مادر را بهﮔونهاﻱ دلﺨراﺵ بهتﺼوير ميكشد ،در

آنجا كه ميﮔويد:

راحت اﻻ ُم تَ ْﺼ َرﺥُ  .يا
َمز ْ
رافﻊ َينْشَ ُﺞ اَما َم َج َس ِد اَ ﱢم ِه َالب ِّ
ﺾَ .
ﱠقتاﻻ ُم  ...ثِيابَها ...بَ َﻜ ْت َو َ
راﺡ ُ
الجمي ِﻊ
ﺼيبتي ...يا َو ْيليَ ...ﺻ َرخْ ت اﻻ ُم با َعلي َﺻوتِها اَما َم َ
ُ
ناﺱ ...يا ُه َو ...تَعالُوا َو اَن ُْﻈروا ُم َ
ﺃن َي ْر ِج َﻊ اليال َوراءِ.
»اﻻمو ُر َي ِج ْﺐ اَ ْن تَﻈِ َﻞ َكما ه َِي .ال َز َم ُن َعلَي ِه اَ ْن َي ْمشِ َي الَيا َﻻما ِم ﻻ ْ
رسو ٍمَ .ف ُلماﺫا نُﺤا ِو ُﻝ
ﻻ ُي ْمﻜ ُِن اَ ْن َيﺨْ ُر َﺝ شَ ي ٌء مِن شَ يءٍَ .اﻻيا ُم تَ ْمشي ب ِ َط ٍ
ريﻖ ُم َﺤ َد ٍد َو َم ُ
َ
ﺽ تَﻜا ُد تَﺨْ َتن ُِﻖ،
ﻐيير
ريﻖَ .قدرﻱ اَ ْن َي َ
ْهار ْت َعليا َﻻ ْر ِ
هﺬاالط ِ
موت راف ُِﻊ .بَ َّﺢ َﺻوت اُ ﱢم را ِف ٍﻊ .اِن َ
تَ َ
هاتُوا ما ًء ما ًء ،الما ُءالبار ُد( .همان ،ﺹ )48

ديديم كه در اين داستان ،نويسنده به بيشترين مسﺌلهاﻱ كه درمورد يﻚ زن بهعنوان

»مادر« توجه و اهتمام دارد ،همان تﺤمﻞ درد و رنﺞها و سﺨتيهاﻱ مادر در زندﮔياﺵ و نيز

ﺻبر و تﺤمﻞ و همدردﻱ با فرزندان خود و ازخودﮔﺬشتگيها و عاطفه و مهر مادرﻱ است كه
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اين خود اﺻﻞ وجود مادر است؛ و بنابراين ،ديدﮔاه اين نويسنده دربارﺓ مادر ،ديدﮔاهي شرقي
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است ،ﭼراكه زنان شرقي بيشترين سﺨتيها را بهخاطر فرزندان خود ،حتي در زمان فقدان

همسرانشان تﺤمﻞ ميكنند و فداكارﻱ و ايﺜار اينان زبانز ِد خاﺹ و عام است.
مقايسﺔ ديدﮔاهﻫاي ﭘروين اعتﺼامي و انيسه عبود دربارﺓ مادر

آنﭽه انيسه عبود در رمان النعنﻊالبرﻱ بر آن تﺄكيد دارد ،بهترتيﺐ زير است:

 .1نگرانيهاﻱ مادر درمورد فرزندان و احساﺱ مسﺌوليت دربرابر آنان؛

 .2درد و رنﺞهاﻱ مادر در مسير زندﮔي ﭼه نسبت به فرزندان و ﭼه در ارتباﻁ با مساﺋﻞ

ديگر زندﮔي؛

 .3مادر ،اسوﺓ ﺻبر و استقامت است و هميشه براﻱ ديگران سنﮓ ﺻبور است؛

»م ا
در« از د
ي
د
ﮔ
ا
ه
د
و
ا
د
ي
ﺐ مﻌاصر...:

ّ .4
حﻞ مشﻜالت خانواده و فرزندان و همسر توسﻂ مادر بدون اينﻜه آﺏ از آﺏ تﻜان

بﺨورد و يا حتي فرزندان ﭼيزﻱ از اين اندوهها و مشﻜالت متوجه بشوند؛

 .5بزرگترين مﺼيبت و ﻏم بر دوﺵ مادر ،فقدان فرزندانﺶ است كه ﻏيرقابﻞ توﺻيﻒ

است.

از نﻜات باﻻ كه بيانگر ديدﮔاه نويسنده دربارﺓ مادر است ،ميتوان دريافت كه »مادر«

در وﺻﻒ نميﮔنجد و از ﺻبر و مهربانيهاﻱ او هرآنﭽه بگوييم ،باز هم كم است و اينﻜه
»مادر« هر كجاﻱ دنيا كه باشد ،در شرﻕ يا ﻏرﺏ ،عرﺏ باشد يا عجم ،باسواد باشد يا بيسواد،
 ، ...احساسات سرشار او هميشه كانون خانواده را ﮔرم نگه ميدارد و پشتيبان هميشگي

فرزندان خويﺶ است.

اما آنﭽه پروين اعتﺼامي بر آن تﺄكيد دارد:

 .1آﮔاهي زنان و تﺄكيد بر اينﻜه آيندﺓ جامعه دردست مادران است ،البته با تربيت ﺻﺤيﺢ

آنها؛

 .2آﮔاهي و دانﺶاندوزﻱ مادران و اثر اين دانﺶ بر فرهنﮓ جامعه؛

 .3اﺻالﺡ زنان و دورﻱ آنها از هر فسادﻱ در جامعه.
البته پروين داﺋم ًا بر مهر و مادرﻱ بهعنوان مﻈهرﻱ از مﻈاهر عشﻖ به فرزندانﺶ مينگرد

ميشود .وﻱ سﭙﺲ به درد و رنﺞهاﻱ مادران كه در راه فرزندانشان متﺤمﻞ ميشوند ،نيز

اشاره ميكند.

نتيجهﮔيري

موﺿوﻉ »زن« يﻜي از موﺿوعات مهمي است كه در شرﻉ اسالمي بهطور كامﻞ به آن

توجه شده و تالﺵ برآن بوده است كه مقام و منزلت اين »ملﻜﺔ مقدﺱ« به او بازﮔردانده
شود و ارزﺵ زن در اﺫهان ،مانند مرد و حتي باﻻتر از او باشد.

بنابراين ،عدهاﻱ از دانشمندان مرد و زن درطوﻝ تاريﺦ سعي كردند كه اين ارزﺵها را

درقالﺐ كتاﺏها ،اشعار ،داستانها و مقاﻻت بيان كنند تا افﻜار نادرست برخي از افراد را دربارﺓ
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و اين تﺄكيد بسيار بهجايي است كه باعﺚ رشد و نمو فرزندان بهﺻورت مناسﺐتر و بهتر
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زن تﺼﺤيﺢ كنند و حقوﻕ ازدسترفتﺔ وﻱ را به او بازﮔردانند.

آنﭽه مسلّم است ،در دين مبين اسالم ،اهميت ويژهاﻱ به زنان داده شده است و قبﻞ از

آنﻜه علما و دانشمندان به اين مهم پي ببرند ،خداوند در قرآن كريم و نيز از زبان اﺋمه ،اين
ارزﺵها را دربارﺓ اين موجود مقدﺱ ،بيان و تشريﺢ كرده است.

عبود ـ با دو نوﻉ زندﮔي
در مقالﺔ حاﺿر ،ﺿمن آشنايي با افﻜار پروين اعتﺼامي و انيسه ّ

متفاوت در دو جامعﺔ مﺨتلﻒ ـ دربارﺓ زن و شﺨﺼيت او در جوامﻊ ايران و سوريه ـ كه

كشورهايي اسالمي و شرقي مﺤسوﺏ ميشوند ـ به اين تفﻜر و ايده رسيديم كه بررسي
مساﺋﻞ مربوﻁ به زنان و توجه و اهتمام به زن ميتواند راهگشا و حامي بسيار مفيدﻱ براﻱ

آنان باشد ،ازاينرو پيشنهاد ميشود با حمايت مسﺌوﻻن ،با برپايي كنگرهها و همايﺶها و
انجمنهايي ،،در دفاﻉ از حقوﻕ زنان اقدام شود و ﭼنانﭽه بتوانيم در اين زمينه تالشي داشته

باشيم ،بالطبﻊ ميتوانيم ديدﮔاه اسالم دربارﺓ زن را تبليﻎ كنيم ،ﭼرا كه اسالم و تعاليم ديني

ما خود بهترين پشتيبان براﻱ زنان است و آموزههاﻱ اسالمي ما ارزﺵ و منزلت زن را به

همﺔ جوامﻊ بشرﻱ نشان ميدهد و درمقابﻞ همﺔ تفﻜرات ﻏلﻂ جوامﻊ ﻏربي و ﻏيراسالمي
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قد علم ميكند.
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