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 "بروين اعتصامى" الشاعرة 

 مقالتان بالعربية والفارسية 
 د دالل عبّاس

 7002نيسان  -قطر - اعتصامى"  روينبمؤمتر الشاعرة "

 

 

 :بروين اعتصامي

 إيران على اإلطالق، ترجم شعرها إلى لغات مختلفة. رأهم شواع

م، ولما تتجاوز الرابعة والثالثين 1091م وتوفيت في طهران في العام 1001ولدت في تبريز في العام 

بة الشهرة التي حظيت بها بروين في عمرها القصير، ولقد أتاحت لها من العمر. لم تلَق أّي أدي

 الظروف العائلية أن تتثقف وتبدع، وتنشر ما أبدعه قلمها.

كانت طفلة حين انتقلت عائلتها إلى طهران، وطهران في ذلك الحين مركز الحياة الثقافية في  

ار"، أول مجلة أدبية فنّية في المرحلة إيران، وقد تولى أبوها السيد يوسف اعتصامي إدارة مجلة "به

التي أعقبت الثورة الدستورية
1

 ، وفي هذه المجلة ستُنشر أول إبداعات بروين.

في صغرها تعلمت بروين على يدي أبيها العربية والفارسية، قرأت القرآن وتعرفت إلى أعالم  

ن المحافظين ودعاة األدبين العربي والفارسي، وأحاطت بكل ما كان يجري من نقاش وجدال بي

التجديد، فبيت العائلة كان محفل الشعراء والمفكرين في ذلك العصر... كبرت بروين في هذه األجواء 

الفكرية واألدبية والشعرية، وكانت في الثامنة من عمرها حين بدأت إنشاد الشعر، فقد كان أبوها كما 

يقة من الشعر العربي والتركي واألجنبي يقول نصر هللا التقوي أستاذاً لها، يجمع نماذج جميلة ورق

ويترجمها إلى الفارسية، ويشجع الطفلة على نظمها شعراً 
2

. أُدِخلت بروين بعد ذلك إلى المدرسة 

ست بعد تخرجها في المدرسة نفسها. 1079األميركية للفتيات وأنهت الدراسة فيها في العام  م، وقد درَّ

ثقافة بروين، حيث تعرفت إلى أعالم األدب اإلنكليزي، وقد أغنت الدراسة في المدرسة األميركية 

وقرأت شكسبير وتأثرت بمضامين شعره، وفي هذه المرحلة بدأت فعلياً كتابة الشعر بمضامين جديدة 

ولطيفة، وكان والدها يبادر إلى نشر أشعارها هذه في مجلة "بهار". وإذا كانت الحياة قد ضحكت لها 

د قلبت لها ظهر المجّن وهي في الثامنة والعشرين، وقد أثّر ذلك في في الطفولة والشباب، فإنها ق

مضامين شعرها، وصبغها بصبغة من المرارة، ومن االستسالم للقضاء والقدر، فقد تزوجت بروين 

ابن عم أبيها، وكان مدير األمن في كرمانشاه، وسافرت بعد أربعة أشهر من إجراء العقد إلى 

اع بين الزوجين، واختالف نمط الحياة ونمط التفكير، وروح الشاعرة كرمانشاه، لكن اختالف الطب
                                                 

1
 .72( ، المجلد األول ص 1001ش )1722ية. طهران شمس لنكرودى، تاريخ تحليلى شعرنو، المنشورات المركزية، ط. ثان - 

2
 71-72مجموعة المقاالت والقطع واألشعار، ص  - 
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اللطيفة مقابل روح الزوج العسكرية الخشنة، أدت كلها إلى فشل هذا الزواج، لم تتمكن بروين من 

تحّمل قسوته أكثر من أربعة أشهر،عادت بعدها مع أخيها إلى طهران، ولم تحصل على الطالق إال بعد 

بعد أن تنازلت له عن مهرها. هذه التجربة المّرة في حياتها، وبخاصة في تلك عام من الزواج، و

الظروف االجتماعية التقليدية وفي ظل النظرة الدونية إلى المرأة، جعلت حياة الشاعرة غّما وهّما 

وعزلة، ولم تتحدث عن تفاصيل تلك الخالفات الزوجية، إال ما ورد بصورة غير مباشرة في بعض 

 أشعارها:

 ما شّربوه لي كان مّراً    

يجب أن نشرب خمرة القدر   
1

   

 وما ذكرته في هذه األبيات التي ُكتبت في ما بعد على قبرها:

 هذه التي تتوسد التراب األسود   

 هي بروين كوكب أفالك األدب   

 مع أّن األيام لم تذقها سوى المرارة   

فإّن كّل ما تبغيه تجده في كالمها الجميل   
2

 

 بدو المرارة أشد واإلشارة أوضح في األبيات التالية:وت

 أيتها الوردة ماذا رأيت من الزارعين   

 سوى قهر األشواك وجبروتها   

 أيتها )الياقوتة( مع كل صفاء قلبك المنير   

ماذا رأيت؟ سوى هذا المشتري السافل   
3

 

 اع الفنّي:لقد مألت بروين حياتها القصيرة بالتفّكر والجهد الذهني واإلبد

 انهلي يا بروين شراب المعرفة من كأس العلم   

                                                 
1
 171ديوان بروين اعتصامى، تحقيق محمد تقي بابائي، منشورات دار سلمان الفارسي، ص  - 

2
 111الديوان، نفسه، ص  - 

3
 10مجموعة المقاالت... م.س ص  - 
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أخشى أن يفوت األوان ويصبح الكأس فارغاً    
1

 

وكانت أفكارها تتحرك في اتجاهين وفي مسارين، وقد توّحد هذان المساران فغطيّا في النهاية كّل 

وتعقيدات حياة البشر جوانب الحياة اإلنسانية، لقد قلبت في ذهنها فلسفة الوجود وسّر الخليقة، 

وارتباطها بما بعد الطبيعة، ولم تغفل حياة اإلنسان العاديّة ومصير اإلنسان وواجباته ووظائفه في 

 الحياة الدنيا.

وهذا ما دفع النقاد إلى االحتفاء بشعرها في عصرها وبعد عصرها، فهذا نصر هللا التقوي يقول  

و وأسلوبه، لكّن الفرق أن قصائد ناصر خسرو عنها: "إنها سلكت في قصائدها طريقة ناصر خسر

معقدة ومبهمة، أما قصائد بروين فذات انسجام خاص، كما أّن آراءها في القضايا الفلسفية واألخالقية 

واالجتماعية منّسقة ومنظمة"
2

، وقال عنها الدكتور شكيبي: "إن بروين كانت أكبر شاعرة متصوفة في 

والمعرفة إلى حّد فائق، وتأثيرها في عالم األدب اإليراني، باٍق إلى  إيران، وقد تعمقت في عالم العرفان

األدب وخالد"
3
. 

أما ملك الشعراء بهار فقد قال في مقدمة الطبعة األولى لديوانها، إّن في قصائد بروين شيئاً من شعر 

ناصر خسرو، وفيها أبياٌت تصرخ بلسان سعدي وحافظ
4

 . 

الشعراء الكبار في عصر رضا شاه، وحين يقسمون الشعراء  النقاد المعاصرون يضعونها في مصاف

في تلك المرحلة إلى ثالث مجموعات: الكالسيكيين التقليديين والمحافظين والمحدثين، فإنهم يضعونها 

ضمن الفريق الثاني، وليس بين الشعراء التقليديين الذين ساروا على نهج القدماء شكالً ومضموناً، فهي 

زان التقليدية، ولكنها جّددت في مضامين الشعر، وتطرقت إلى المواضيع قد حافظت على األو

االجتماعية كافة
5

، ويقول عنها محمد ضياء هشترووي في "منتخبات اآلثار": "هذه الشاعرة الكبيرة 

لها فخر التجديد الفكري والمعنوي، لقد كسرت حواجز المحيط المحدود ألفكار السابقين، ووفقت كذلك 

ألساتذة القدماء الكبار، وبين األفكار الجديدة، وفي آثارها صفات الشاعر األخالقي الخبير بين أسلوب ا

بالحياة"
6

. وحين نشرت مجلة سخن ألول مرة مختارات شعرية بإسم "نماذج الشعر الجديد" لبرويز 

داريوش، ذكرت بروين مع كبار الشعراء أمثال شهريار ودهخدا وبهار ونيما وآخرين
7

. 

 ي مذكراته شبهها من حيث قدرة البيان بموالنا جالل الدين الرومي.والدها ف 

                                                 
1
 0م( ص 1010ش )1711 7ات ايران زمين، طهران طأشعر بروين اعتصامى، منشور - 

2
 71-11مجموعة المقاالت و... ص  - 

3
 77م.ن. ص  - 

4
 2ديوان بروين، م.س. ص  - 

5
 .991و992و991و910و919و711و717، ص 1لنكرودى. م. س. ج - 

6
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7
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بيت من الشعر، تجد القصائد والمثنويات والمقطوعات والشعر  1700في ديوانها الذي يضم  

 القصصي، حيث يمتزج أسلوب المتقّدمين في الجوانب األخالقية والعرفانية، وأسلوب المناظرة:

 وين:المضامين اإلسالمية في شعر بر

كل شعر بروين ينضح بثقافتها الدينية، لكّن التقوى الفردية وحدها ال تكفي، وإنما التقوى  

االجتماعية بمعنى التفكر في أحوال المجتمع والناس، وتلخص فلسفَتَها في الحياة األبيات التي نظمتها 

ة الدنيا، فإّن آخر منزل لتكتب على قبرها، وفيها تذكير بأّن اإلنسان مهما طال واستطال في هذه الحيا

يحّل فيه جسده، فراٌش من تراب، وتراب يمأل األحداق، وحجر يثقل الصدر، وإن الدنيا دار االمتحان. 

 السعيد في اآلخرة من يواسي الخواطر ويمنحها السكينة في الحياة الدنيا:

كوكب األدب    
1
  

 هذه التي تتوسد التراب األسود

 هي بروين كوكب أفالك األدب

 مع أنها لم تر من األيام سوى المرارة

 فإّن كالمها العذب يختصر الكالم كله

 صاحبة هذه األقوال كلها

 تستجدي الفاتحة وياسين

 ما أحسن، أن يتذكرها األصدقاء

 فالقلب بال صديق، قلٌب حزين

 التراب الذي مأل العيون ال يطاق

 والحجر فوق الصدر ما أثقله

 فليَر هذا الفراَش ويعتبر

 من له عيٌن تبصُر الحقائق كل

                                                 
1
 111ديوان بروين، م.س. ص  - 
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 أيّاً تكون، ومن أّي مكان أتيت

 هذا هو منزل الوجود األخير

 اإلنسان مهما كان قويّاَ مقتدراً 

 مكسيٌن هو، حين يصل إلى هذه النقطة.

 هنالك، حيث يحّم القضاء

 ال حّل سوى التسليم وال أدب غير الطاعة

 الوالدة والقتل واإلخفاء

 منذ األزل ههي عادات الدهر ود يدن

 السعيد في الدنيا، دار االمتحان

 من يواسي الخواطر ويمنحها السكينة.

تعبر بروين بصراحة أن القرآن بالنسبة إليها هو مدرسة األخالق والمعالي، وفي بحثنا عن أدلة على 

ينها ألّن تأثرها بالقرآن الكريم، لم نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نشير إلى اآليات التي تأثرت بروين بمضام

 معاني هذه اآليات معبٌر عنها بصراحة في شعرها. تقول:

 أصبح القرآن لك مدرسة األخالق والمعالي -

لَم إذاً تهربين كالطفل الغرير من هذه المدرسة
1

   

 وتخاطب نفسها بقولها:

 اطردي سارقي سبيل العقل -

واجعلي الحرص والهوى تحت سيطرتك
2

 

 وتسعى إلى تزكية النفس:

 كثر الحفر في طريق الهوى يا بروينما أ -

                                                 
1
 71، البيت 11الديوان، م.س. ص  - 

2
 7،البيت  90م.ن ص  - 
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ال تسلكي غير طريق التقوى لتكوني حسنة العاقبة
1

 

 اإلنسان المؤمن ال يأسي على ما فاته وال يفرح بما آتاه:

 ال تغتّم بالحزن، وال تفرح بالفرح -

فال الفرح يدوم في هذه الدنيا، وال األحزان
2

  

 ماً مخذوال:والمؤمن ال يجعل مع هللا إلهاً آخر فيعقد مذمو

 أنت الذي كان هللا أنيسك في وحدتك -

لم تسجد وتقوم في معبِد الشيطان
3

 

 إذا كنت رفيَع النجاد، عّم تبحث في الحضيض؟ -

إذا كنت تعبد هللا، ماذا تريد من األصنام؟
4

 

 والمؤمن ال يسخر من قوم عسى ان يكونوا خيراً منه:

 ال تقل عن الذي بلَي ثوبه إنه جاهل -

ما يكون الخواص في أوساط العوام فكثيراً 
5

 

 والمؤمن هو الذي يساعد الفقراء والمحتاجين:

 أيَّ عطشان شرب من قدحك الماء؟ -

أيَّ جائع أكل من مائدتك الطعام؟
6

 

 لكن بعض الناس يتصدقون بالقليل، ويظنون انهم بذلك ينالون النعيم:

 ماذا أعطيت سوى درهم وتريد عوضاً  -

 رض والسماءالجنّة َ ونعيَم األ

                                                 
1
 117م.ن. ص  - 

2
 72م.ن ص  - 

3
 71الديوان م.س. ص  - 

4
 71م.ن ص  - 

5
 71م.ن. ص  - 

6
 72م.ن. ص  - 
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 أحسْن إلى المسكين والفقير

فباإلحسان يُستجاب الدعاء
1

 

 اإليمان بالقضاء والقدر:

الحكم(، الغنى الفاحش والفقر  ةبروين التي رأت األحداث وعاينتها، عاينت الظلم العام )دكتاتوري

لقدر عن المدقع، والظلم الخاص )دونية المرأة، وفشل زواجها(، تعبّر في كالمها على القضاء وا

األفكار السائدة في عصرها،كأّن مرارة الوضع السائد قد سلبت اإلرادة والمقدرة من األيدي وال بد من 

 االستسالم، أو أنها دعوة ألن يرضى اإلنسان بما قّدر له ويتحمله:

 عليك أن تحملي أثقال القدر -

ال أحد يمكنه التخلص من هذا الحمل
2
  

 اقصدي األعمال المطلوبة منك -

فليس بإمكانك معاندة الفلك
3

 

 ال تكفري بالنعمة كبني إسرائيل -

طالما أّن لديك المّن والّسلوى
4

 

 قال: من ثقل حمل القضاء والقدر -

أحنى العقالء ظهورهم منذ األزل
5

 

 أنظر بعين العقل في هذا المعبَر المظلم -

 الذي نصب فيه القضاء والقدر لك فخاً 

 هذه الحديقةحين يحين القضاء سيقتلعنا من 

نحن ال نذهب باختيارنا وال نأتي
1

 

                                                 
1
 7و1، البيت رقم 90اشعار بروين، م.س. ص  - 

2
 177اشعار بروين م.س. ص  - 

3
 179نفسه ص  - 

4
 197نفسه ص  - 

5
 10البيت  190نفسه ص  - 
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 نحن ال نخاف من القدر والحظّ  -

فنحن نعلم عمَق هذه الدّوامة الصعبة
2

 

 ما رزقناه مما هو مقسوم لنا -

ال قدرة لنا على إنقاصه أو زيادته
3

 

 ال مرٌد للقضاء:

 ال يمكنك القول للسكين، ال تقطعي األيدي واألرجل -

ل للذئب ال تفترس الغنمكما ال يمكنك القو
4

 

 وال أحد بإمكانه أن يفّر منه:

 أنت ستنكسر مثلي أخيراً  -

فال طريق نجاة ألسرى القضاء
5

 

 أّي قصر منيٍف محكم األساس -

لم تحّوله رياح القضاء تراباً في طريق العابرين
6

 

 أنا لم أكن شقية منذ األزل -

ما جرى لي كان بفعل الفلك األخضر
7

 

 ظر، ترى بأّن كّل شيء بيد القضاء والقدرحيث تمعن الن -

ال مفّر، وال مهرب مما قّدرته لك السماء
8

 

                                                                                                                                                    
1
 117الديوان ص  - 

2
 190نفسه ص  - 

3
 21نفسه ص  - 

4
 79البيت  792نفسه ص  - 

5
 7البيت  17اشعار بروين. م. س. ص  - 

6
 9البيت  19م.ن. ص  - 

7
 29م.ن ص  - 

8
 0البيت  117الديوان ص  - 
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 من يستطيع أن يخفي وجهه من القدر -

أهنالك بستانّي دون حديقة؟
1

 

 معلمو الخليقة في هذا الدفتر القديم -

كتبوا في كّل موضوع ٍ كتاباً 
2

 

 كالصقر يُبرز القضاُء مخالبه -

أو محاربته ال فائدة من مسالمته
3

 

 ال نستطيع رّد القضاء بالهجوم -

وال نستطيع إقفال طريق الفلك بالحيلة
4

 

 قرأُت أن ثعلباً في أحد األيام -

 وقع في مصيدة في أثناء الطريق

 على الرغم من شدة مكره واحتياله

غلبته حيلة القضاء وكبّلت يديه
5

 

اجهته، إنما هو تعبير عن الفكر السائد في في استسالم بروين للقدر، أو في تعبيرها عن العجز في مو

 عصرها: نذوق المّر وال نناضل لتغييره، أو أننا نحاول تحدي الظروف، ولكنها تكون أقوى منا:

 حمامة ٌ صغيرة مشتاقة إلى التحليق -

 تجرأت يوماً وطارت

 ال فكرها استطاع أن يدرك القضاء

                                                 
1
 11مجموعة المقاالت... ص  - 

2
 1البيت  119الديوان ص  - 

3
 12مجموعة المقاالت... ص  - 

4
 111البيت  700الديوان ص  - 

5
 7و1البيتان  117نفسه ص  - 
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 وال كانت لديها القدرة على العودة من هذا الطريق

 لم تذكري اسم تلك الحوادث -

ولم تعرفي أّي الطرق هو طريق العش
1

 

 إذاً فلنقبل ما قدّر لنا، بدالً من أن نشعر باإلحباط والعجز والفشل.

 ما شربوه لي كان مّراً طعمه - 

يجب أن نشرب خمرة القدر 
2

 

 حين يحّم القضاء - 

 الحّل هو التسليم، واألدب الخضوع 

 خفاءفالوالدة والقتل واإل 

من عادات الدهر منذ القدم 
3

 

 أيّها الطائر البرّي، قد جعلك من الدواجن - 

حين وضعك في القفص القضاء 
4

 

 من ذا الذي لم يشرده َجور القضاء؟ 

عندما يخرج الّسهم من القوس فال مرّد له 
5

 

ان حرٌّ )والشاعرة في إّن عبارة الطائر البّري جاءت لتعارض المعنى، فالطائر البريُّ حرٌّ دائماً، واإلنس

أعماقها تريد الحرية(، لكّن الظروف الخارجية هي التي تدجن اإلنسان وتحّد من حّريته وتسجنه بين 

 أسوارها:

 ال مفّر أمام الورد من مصاحبة األشواك 

فالمروج والحدائق أمرها بيد القضاء 
1

   

                                                 
1
 2و1و1األبيات  02نفسه ص  - 

2
 19البيت  171نفسه ص  - 

3
 111نفسه ص  - 

4
 كتبة الطهوري، طهرانتذكرة شعراى معاصر ايران، السيد عبد الحميد خلخالى، م - 

5
 1البيت  22الديوان، ص  - 
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)أهي دعوة لالستسالم، أم تسليم  الجميع يجب أن يخضعوا للقضاء والقدر، وال حيلة لهم في مقاومته

  للظروف؟(

 يجب على الجميع إطاعة القضاء -

ما من ذّرة يمكنها مقاومته 
2

 

 القبضة مفتوحة، والقضاء بازّي وأنت اله -

الوقت كالبرق الخاطف، وأنت نائم 
3

 

 لقد سلبونا كنز الوجود يا بروين -

نحن لم نكن موجودين، القضاء كان يحرسه 
4

 

 لدهر مبنية على الظلمإن محكمة ا -

فإذا سطر القضاء حكماً، فأي حكم أو شهادة تنفع؟ 
5
  

 أنت لم تعايني حقيقة القضاء والقدر -

فما ترينه منه اآلن ليس سوى ظاهره 
6

 

ما هو مقّدر يجب أن يُرى، لكن الصبر والطاقة في مواجهته، الذي يوصل إلى الرضا والتسليم، هو 

 على اإلنسان، إال من كان من أهل العقل والتفكير:نفسه مبحث عميق، وقبوله صعب 

 ال تقل أنا ال ذنب لي، إنها شعلة القدر تضطرم - 

وذنبك فقط أنك لم تكن مثمراً  
7

 

 ال تطلب رزقك من البشر - 

طالما أن لديك ساعداً قوياً  
1

  

                                                                                                                                                    
1
 10البيت  190نفسه ص  - 

2
 11البيت  111الديوان ص  - 

3
 77البيت  72نفسه ص  - 

4
 27البيت  19نفسه ص  - 

5
 100اشعار بروين، م.س. ص  - 

6
 709م.ن ص  - 

7
 71البيت  792الديوان ص  - 
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 كيف يمكنك مواجهة رياح الحياة العاتية -

نسمةوأنت المسكينة ترتجفين كصفصافٍة ألقّل  
2

 

ما يشير إلى مواجهة  -عدا هذه األبيات -الموضوع الجدير بالذكر هنا، أننا ال نجد في أشعار بروين

القضاء والقدر، إن شعرها يوحي وكأنها قد استسلمت لرياح القضاء والقدر، ربما يعود ذلك إلى أنها لم 

شل، وتجربة فقدان األب، وهللا تكن قد تخطت بعُد التجربتين المريرتين في حياتها: تجربة الزواج الفا

 وحده يعلم، لو أن هذه الشاعرة عاشت عقداً آخر ماذا كان يمكن أن تقول:

 مضت األعوام والشهور ونحن نائمون 

نومنا موت، ولسنا نائمين 
3

 

 القضاء والقدر ال يسيّر حياة اإلنسان وحده بل حياة الكائنات جميعاً:

 لقد احترق بيتنا من حوادث الزمان - 

 وال أحد من الجيران لديه القدرة على التعويض 

 ال ينجو البوم والببغاء إن أصبح القضاء صقراً  

حين ينكشف السّر، ال القبح يبقى وال الجمال 
4
  

 في كتاب السماء المنيرة - 

ما لم نحسبه قد ُحسب 
5

  

 القضاء هو الساقي في خمارة الدهر -

كل إنسان تذوق الخمرة من هذا القدح 
6

 

 نسان ال يملك القدرة على رفض ما يُعطاه، أو على طلب ما يشاء:اإل

 نحن لم نناقش زخارف الدنيا - 

                                                                                                                                                    
1
 172أشعار بروين م.س. ص  - 

2
 72البيت  12الديوان ص  - 

3
 709أشعار بروين، م.س. ص  - 

4
 77-77البيتان  107-101الديوان ص  - 

5
 111اشعار بروين ص  - 

6
 117م.ن. ص  - 
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نحن لم نطلب شيئاً، الفلك أعطانا ما يريد 
1

 

 لكّن القضاء والقدر بيد هللا عّز وجّل، يسجد له ما في السموات واألرض:

 في هذه الحضرة، كّل حجٍر وطينة - 

 نتسجد هلل في كّل حين ٍ وآ 

 األبواب والسطوح هنا، تقول: أنا الحقّ  

واألجسام واألجرام تسبّح هلل 
2

 

 هللا عّز وجّل هو الذي يجزي بالحسنة الحسنة، وبالسيئة السيئة:

 من يحكم على األعمال الحسنة والسيئة - 

ال يجازي السيّئ الفطرة إال بالسيئة 
3

 

 ال تذكر نور التجلي في حضرة الشمعة - 

لك عصاً هو موسى بن عمرانفليس كل من يم 
4

 

 إن هللا ليس كمثله شيء: 

 حين نذهب تنبت وردة مكاننا - 

 لكّن ذات الحّق كاملة، وليس كمثله شيء 

 الوحدة ال تليق بالعباد - 

الحّق تعالى وتقدس هو الواحد األحد 
5

 

 ى(:ما من شيء في األرض والسماء يتحرك إال بإذنه: )مما أوحاه هللا عز وجل إلى أم موس

 األنهار ال تفيض بملء إرادتها - 

                                                 
1
 121م.ن. ص  - 

2
 101م.ن ص  - 

3
 707م.ن ص  - 

4
 711م.ن ص  - 

5
 770م.ن ص  - 



  

 - 19 - 

 إنها ال تغفل إال ما نأمرها به 

 صورة العالم انعكاس لقدرتنا - 

التراب والمياه والرياح تجري بأمرنا 
1

 

 لكّن بالء هللا رحمة:

 كل بالء قضيته هو رحمة - 

وكّل من أفقرته فهو غني 
2

 

 اً:لكّن اإلنسان َعبََد الذهب والفضة واتخذ الشيطان وليّ 

 إذا وجد الذهب والفضة فألن هللا موجود - 

آه من هذا البشرّي الذي يعبد الشيطان 
3

 

 ومن يتخذ الشيطان وليّاً من دون هللا يخسر خسراناً مبيناً: 

 السارق ال يعيد ما سرقه مطلقاً  

فال تقرض الشيطان إيمانك أبداً  
4
  

 فة؟عمر اإلنسان قصير، لَم ال يقضيه باقتناص الخير والمعر

 كم من سقف قد تهّدم والسماء لم تنهدم 

كم من أعمار قد انقضت ولما تنقضي األيام 
5

  

 وكما ذكرنا من قبل تأتي بعض األبيات تعبيراً مباشراً عن مضامين بعض اآليات القرآنية:

 ليس كل من يسلك طريق العشق عاشقاً  

 وال كل يٍد يَد موسى بن عمران 

                                                 
1
 777م.ن ص  - 

2
 717م.ن ص  - 

3
 00ديوان بروين ص  - 

4
 7بيت ال 2اشعار بروين م.س ص  - 

5
 7البيت  1م.ن ص  - 
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 ى النخلةعنقود البلح ال يوجد إال عل 

 والنار ال تصبح برداً وسالماً إال للخليل 

 الدين يأمرك بالعمل، والعمل بالصدق 

فهذه اآلالم ال يداويها الكالم 
1

 

إنه الصراع الدائم بين الظاهر والباطن، بين القول والفعل، وهذا المعنى هو الذي أكد عليه جميع 

 لتالية:الشعراء العرفانيين، وما يتجلى أيضاً في المقطوعة ا

بضع نقاط:   
2

 

 من صاحَب المخلَصين صبح مساء - 

  تمنح أنواُر األسرار قلبه الّصفاء 

 الزهد بصدق النوايا ال بطهارة الرداء -

  فكم من نجس طاهرة أثوابه 

 الشمعة ضحكت في كل المحافل فاحترقت -

  فالمسكينة ال تعلم أّن للضحك مكاناً  

 تصغي إلى موعظة برهمن إلى معبد األصنام ال تذهب، وال -

  ال تعبد األصنام، فهذا الملك له ربّه 

 الحطب المحروق، ال يصبح شمعاً ينير طريق المنزل -

  يجب أن توقد مصباحاً ذا نور وضياء 

 الذئب قرب المرعى، والرعاة نائمون -

 والنعجة ابتعدت عن القطيع لترعى   

                                                 
1
 7و9اشعار بروين، ص  - 

2
 72م( .ص 1002ش )1721منشورات اساطير، طهران،  -اسماعيل حاكمي، ادبيات معاصر ايران - 
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 النحلة لم تقصد قصر سليمان قط ٌ  -

  لقوُت في مسكنهاحين كان ا 

 الوقت جوهرة ٌ فال تضيّْعها بغباء -

  إن لهذه الدّرة القيّمة ثمناً  

 سعيٌد ذلك البرعم الجديد في حديقة الوجود -

  فهو آونة التبرعم مهووس بالنشوء والنماء 

 بروين، عمرها الغالي ال تضيّعه باطالً  -

 ألّن العقَل اللبيَب مرشُدها. 

امين االجتماعية موجهة إلى الرجال والنساء تدعوهم جميعاً إلى استغالل الوقت هذه األبيات ذات المض

 وانتهار فرص الخير التي تمرُّ مّر السحاب.

 النقد االجتماعي في شعر بروين

 النقد االجتماعي في شعر بروين مستمد أيضاً من كتاب هللا:

 :حقوق النساء

مثقفاً، مساهماً في الحركة الثقافية واالجتماعية  إذا كان قد أتيح لبروين في حياتها أباً متعلماً  

والسياسية في عصره، أخذ بيدها وعلمها وشجعها، فإّن المجتمع بعامة في عصرها كان ينظر إلى 

المرأة نظرة دونية، حتى رجال الدين المتنورين الذين شاركوا في الثورة الدستورية، لم يتطرقوا في 

ألوضاع التي تعاني منها المرأة اإليرانية، والذين طالبوا بتحرير أحاديثهم أو في خطبهم إلى سوء ا

المرأة تأثروا باألفكار الغربية، ونسبوا إلى الدين ما تعانيه البالد من تخلّف على جميع الّصعد، ألن 

 التقاليد كانت أقوى من أوامر الدين ونواهيه.

ال بعامة ولرجال الدين بخاصة إن في كالمها على أوضاع النساء في عصرها، أرادت أن تقول للرج

 القرآن أعطى للمرأة حقوقاً، لكنهم هم الذين سلبوها هذه الحقوق:

 كيف تكون مرشداً وقد َضللت الطريق - 
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كيف تكون مشّرعاً وأنت جاهٌل باألحكام 
1

   

 لماذا ُحرمت النساء من حقوقهن -

لماذا أُسقطت أسماؤهّن من كّل دفتر 
2

 

 ء، على األقل من أجل تربية األطفال:تدعو إلى تعليم النسا

 حضن األم هو أول معلم للطفل - 

منذ متى تربّي األم الجاهلة طفالً عالماً  
3
  

وإذا كان القرآن قد قال إّن للرجال نصيباً مما اكتسبوا وللنساء نصيٌب مما اكتسبن، فلماذا ينكر الرجال 

 على النساء ذلك؟

 إذا كان هذا الميزان هو ميزان هللا - 

 من أين جاء إذاً هذا الخلل واالعوجاج  

 لم يسطّر القضاء في أّي دفتٍر أو كتاب -

أّن الكمال للرجال وأن النقصان للنساء
4
  

تتكلم الشاعرة على الظلم والجور المحدقين بالمرأة الفقيرة، التي تود الحصول على قوت يومها كي 

الشتاء بصعوباته ومراراته، ويحني ظهر المرأة تستمر حياتها، تقضي الربيع بغزل الخيوط، ثم يأتي 

 من كثرة العمل، ولكّن النساء ال يفهمن وضعهن البائس، وال األقوياء يفكرون بالضعفاء:

 قالت العجوز لمغزلها في أثناء الغزل 

 وا حسرتاه، لقد اشتعل رأسي شيباً من الفتل  

 من كثرة انحنائي عليك وتحديقي بك 

 ت قامتيشحَّ نور بصري وانحن 

                                                 
1
 71الديوان ص  - 

2
 711-712م( ص 7001ش )1710نيمه هاى ناتام )األنصاف الناقصة( يوران مزخزاد، المعراج للطباعة والنشر  - 

3
م( منشورات أمير كبير، الدفتر االول 1071ش )1777خنوران )النساء الخطيبات( علي أكبر مشيد سليمي، الطبعة االولى طهران زنان س - 

 .11ص 
4
 م.ن ص.ن . - 
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 أقبلت الغيوم وخيمت فوق بيتي 

 وبكت حزناً علّي لقدوم فصل الشتاء 

 يا بروين األغنياء ال يشعرون بهّم المساكين 

ال تدقّي عبثاً، فهذا الحديد بارد 
1

  

تتكلم كذلك على ظلم الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل،  

ألمة إنه رصٌد لواقع بالدها االجتماعي والسياسي: الحكم الظالم والفقر المدقع، والقائد وينهبون أموال ا

 الذي غّش الناس ونّصب نفسه ملكاً:

دمعة اليتيم   
2

  

 ذات يوم مّر ملك من أحد الطرق 

 فارتفعت أصوات الترحيب من كل سطح وزقاق 

 سأل طفٌل يتيم الجموع 

 كما هذا الذي يتألأل على تاج المل 

 أجابه أحدهم، وما أدرانا نحن ما هو؟ 

 يبدو انه متاٌع غالي الثمن 

 لقد خدعتنا ثياب الراعي وعصاه 

 فهذا الذئب يعرف القطيع منذ سنوات 

 ذلك التقّي الذي امتلك القرية والملَك قاطع طريق 

 ذلك الملك الذي يأكل أموال الرعيّة متّسول 

 انظر إلى دموع األيتام المنهمرة 

 م من أين يأتي لمعان الجواهرلتعل 

                                                 
1
 00الديوان ص  - 

2
 11-12نفسه ص  - 
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دائماً هناك تركيز على هذا التفاوت الطبقي، على ذلك الفقر المدقع، وتجاهل ما أمر به هللا عز وجل من 

 مساعدة األيتام والمساكين:

 اليتيمة:   

 فوق قبر األب كانت بنيّة ٌ 

 تخدش وجهها وصدرها باألظافر 

 نائحة ً: ال سند لي وال أم حنون 

 وحي تلحق بأبيليت ر 

 بكائي ليس على أبي وحده 

 أشكو موت أبي وشّدة العوز 

 أبكي على حظنا معاً، فأبي 

 أينما رمى شباكه كان خاسراً  

 منذ ستين عاماً وهو يعاني آفة هذا البحر 

 ولم تقع أي سمكة في صنارته 

 مات أبي لقلة الدواء 

 وفي هذا الحّي ثالثة صيادلة 

 للخبز قصدُت بيت الجار طلباً  

 وحين رآني أقفل الباب 

 الجميع رآه مطروحاً على األرض 

 لكنهم لم يأخذوا يوماً بيده. 
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أما قصيدة "موسى" فإنها تبرز بما ال يقبل الجدل تأثر بروين بالقرآن مضموناً وأسلوباً، من 

 حيث صياغتها مضامين القرآن شعراً، واعتمادها األسلوب القصصي في الكثير من قصائدها:

ي تقول إن أم موسى حين ألقت ابنها في النيل بوحي ٍ من رّب العالمين، وقفت على الشاطئ فه

متحسرة، حزينة، خائفة على ابنها، لكّن عناية هللا أوصلته إلى بّر األمان، وهيّأت له من يعتني به 

الطالحين، ويحتضنه أكثر من احتضان أمه له، إّن هللا عّز وجل ال يتخلى عن عباده الصالحين منهم و

والعباد جميعاً يجَزْون على أعمالهم، وهي في سياق القصة نفسها تروي قصة طفل آخر كان في سفينة 

هلك كّل من فيها، ولكّن هللا عّز وجل بقدرته حماه من الغرق، وأغدق عليه في ما بعد نَِعَمهُ، لكنّه أظهر 

أرسل إليه ذبابة ذّرت التراب في عينيه كي التجبر والعناد واّدعى الربوبية، فأشعره هللا بحقارته، إذ 

تتبدد رياح الُعْجِب من رأسه، فإذا كان هللا عّز وجل قد أرفق بالنمرود، فكيف يتخلى عن موسى بن 

 عمران:

في سياق القصة كالم على حّب هللا للعباد، وعلى قدرته المطلقة، وأّن كّل شئ يجري بأمره 

، فالسفينة واجهت الغرق لتعدد البحارة، أما سفينة الوجود فربانها لمهمة موكولة إليه، وعلى وحدانية هللا

واحد. وإن هللا عز وجل أّمن اإلنسان ويّسر له كّل ما في الكون، وأعطاه الملك والعقل واألمان، لكنه 

خان األمانة وأعلن العداء هلل، وعبد المال والسلطة والجاه، وطغى وتجبر وأعلن الربوبية، انتدب هللا 

وجل البشر خلفاء له في األرض لكنهم عاثوا فيها فساداً، فحفروا الحفر في طريق غيرهم، وبنوا  عز

القصور على الماء )كناية عن أّن آمال البشر باطل وقبض الريح(. اتبعوا الخرافات والقصص التي ال 

) كناية عن  أساس لها )كناية عن غلبة األساطير بدالً من الدين الصحيح(. انتدبوا اللصوص حراساً 

فساد األوضاع السياسية(. مألوا األقداح حتى الجمام فساداً. غزلوا الخيوط بمغزل العناد والمكابرة. 

 قرأوا دروس العار. سجدوا على أّي حجر وطينة في معبد الرّب القدوس...

نسَي اإلنسان الضعيف العاجز أصله ونسي ربّه، وصار نمروداً أشعلت شرارات عجبه 

أحرقت األخضر واليابس، وفُسد من شدة الغرور رأيُه )كل ما في العالم من فساد سببه طغيان النيران ف

اإلنسان القوي وتجبّره، ونسيانه أصله وربّه(. لكّن هللا القادر يكبّه على وجهه، إذ تأتي ذبابه حقيرة 

ب(، تنهي بروين تذرو التراب في عينيه )إن يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنفذوه ضعف الطالب والمطلو

 قصيدتها بقولها إن كالمها ال يصدر عن الهوى وإنما هو نور من أنوار هللا.

وننهي حديثنا عن بروين بترجمة نثرية لقصيدتها الرائعة )واعتمادنا الترجمة النثرية، القصد 

تبدل في  منه إيصال المعاني التي أرادتها الشاعرة، ألن ترجمة الشعر شعراً، يستحيل إال أن تغيّر أو

 الشعر( وهي إظهار لشاعرية المترجم قبل أن تكون تعبيراً عن شاعرية صاحبها.
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موسى
1

 

 حين ألقت أم موسى في النيل موسى بوحي رب العالمين، 

 وقفت على الشاطئ والحسرة في عينيها، وهي تنادي يا فلذة كبدي، 

 ما لم يحفظك هللا بعين رعايته، ستكون كراكب سفينة ال ربان لها 

 ما لم يذكرك هللا سبحانه ستذرو المياه أشالءك في الهواء، 

 جاءها الوحي إن ظنك هذا باطل، فمسافرنا اآلن في منزل قد حّل، 

 انزعي حجب الشك، فتري إن كان شراً ما فعلت أم خيراً،  

 نحن قد تلقينا ما ألقيت، لقد رأيِت يَد الحق ولم تعرفيها، 

 ومة، ونهجنا نحن العدالة والعناية بالعباد،أنت ال تملكين سوى عاطفة األم 

 عمل الحق تعالى ليس لهواً فال تيأسي، ما أخذناه منك إنّا لراّدوه إليك،   

 إن سطح الماء لَهَُو مهٌد له حسٌن، وماء النهر مرضعة واألمواج أم رؤوم،

 األنهار ال تفيض من تلقاء نفسها، إن فعلت ذلك فبأمرنا، 

 فيض، وكذا السيول واألمواج،ماء البحر بأمرنا ي 

 ال تنسبي السهو والنسيان إلى ذات الحق، إنه كفٌر فال تأثمي، 

 خيٌر لك أن تعودي وتسلمي إلينا أمَره، أنّى لك أن تحبيه فوق حبنا له، 

 الوجود انعكاٌس لقدرتنا، والتراب والمياه والرياح تجري بأمرنا ، 

 أمرناها بها، القطرة إن سالت من الجدول، فلمهمة نحن قد

 كم رددنا من ضائع، وكم من فقير قد أعنّاه،

 كّل مسكين غريب هو ضيفنا، ومن ال قرابة له فهو قريبنا،

                                                 
1
 777اشعار بروين م.س ص  - 
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 نحن نلبي طلبة المنكرين، ونستر عيوب الجاحدين،

 إبرتنا في كل مكان هي التي خاطت كّل مخيط، والشموع تحترق من نارنا،

 خطر الغرق، سفينة واجهت مرة من شّد األمواج الهائجة

 جعلتها الرياح العاتية تسير على غير هدى، فأظلمت حياة راكبيها،

 تعطلت المرساة والدفة، وفقد الربان سيطرته،

 مهارة البحارة الكثر ضحلة ٌ، وسفينة الوجود ربّانها واحد،

 تقطّعت أوصال الحبَال وانفّكت الُعقد، وتدفقت األمواج من كّل المسارب،

 كاَب األمتعة، ولم ينج من الهالك سوى طفل صغير،ابتلعت المياه الر

 كحمامة صار الطفل المسكين يطير، والبحر له أم حاضنة

 األمواج للوهلة األولى أضحت طوماراً، وأطلقت الرياح العاتية نفير الحرب 

 قلنا للبحر كفى، توقف عن الفيضان، ال تهدم أساس الحّب هذا،

 ير ال يستحق الغرق،ليس بين الفقراء من فرق، وهذا الصغ

 قلنا للصخرة ترفقي به، وللقطرة ال تنسكبي في تلك الناحية،

 أَمْرنا الرياح أن تحمل هذا الرضيع وتلقيه فوق الشاطئ،

 وقلنا للحصى كوني له فراشاً ناعماً، وللثلوج تحّولي ماًء دافئا،ً

 قلنا للصبح اقترب منه، وللندى أن ِاغسْل وجهه، 

 يه، ولألفعى ال تلدغي هذا الصغير،قلنا لألشواك ال تخز

 قلنا لأللم إن صبره قليل، وللدموع ال تجفّي فهو طفل صغير،

 قلنا للذئب ال تنهش جسده الغّض، وللص ال تسرق قاِلدته،

 للحظ قلنا: أعطه الملك، وللعقل قلنا: هبه الذكاء،
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 جعلنا له الظلمات نوراً، والمخاوف كلها أماناً،

 خانوا األمانة، أحببناهم لكنهم أعلنوا العداوة، عاينوا األمان، لكنهم

 قاموا بأفعال، لكْن سافلة وشريرة، صنعوا المرايا لكن في الطين،

 بحثاً عن البئر في طريقهم، حفروا اآلبار في طريق الناس،

 طلبوا النور لكن من الدخان، بنوا القصور لكن على الماء،

 تدبوا اللصوص حراسا،ً رووا القصص التي ال أصل لها وال أساس، وان

 مألوا األقداح حتى الجمام فساداً، غزلوا الخيوط بمغزل المكابرة والعناد،

 قرأوا الدروس، لكن دروس العار، امتطوا الخيول لكن دون لجام،

 سجدوا على كل حجر وطينة، في أي معبد؟ في معبد الرّب القدوس،

 شدين في تيه الضاللة، تزّودوا األوزار والوبال،نّصبوا أنفسهم مر

 من تنور الجبروت والغرور، اشرأبت شعلة الشرور،

 لقد أنجينا ذلك الغريق العاجز، وما إن نجا من الموت حتى تصيّده الهوى،

 نور التجلي صار في آخر المطاف دخاناً، واليتيم المعصوم صار نمروداً،

 العون من النسور والعقبان، بادر لحربي كأنني له قرين، طالباً 

 بالحنان والحب كبرناه، ولما شّب صار أظلم قلباً من الذئاب،

 بروق ُعجبه أشعلت نيراناً، أحرقت المنازل شراراتها،

 أراد أن يّدعي الربوبية، وأن يحطم أبراج هللا وأسواره،

 ساء رأيه، وصار وضيعاً فاسد الرأي، تمّرد فكببناه على وجهه، 

 بعوضة: أن انهضي وذّري التراب في عيني هذا المتكبر المتجبّر،وأمرنا ال

 كي تتبدد رياح العجب من دماغه، وال يسمي الظلمة مصباحاً منيرا،
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 نحن الذين نرفق باألعداء، أترانا نهمل األحبة؟

 من أحسن إلى النمرود هكذا، أنّى له أن يظلم موسى بن عمران،

 ينما وجد نور فهو من أنوار هللا. كالم بروين هذا ال يصدر عن الهوى، أ

هذه هي بروين الشاعرة العظيمة التي خلدها التاريخ، وأعلنت إيران كلها الحداد يوم 

موتها
1

، تلك الشاعرة التي وقفت مشاعرها وحروفها وقصائدها لخدمة وطنها وأهله، مظهرة ً 

الفقراء، بين  التناقص في المجتمع بين ظاهر الدين وباطنه، بين غنى األغنياء وفقر

 المستكبرين المستغليّن والمضطهدين المحرومين...

فكان شعرها جديداً من حيث مضامينه االجتماعية، وتأثره بمقاصد الدين الحقيقية... 

 لكّن قصَر عمرها، َحَرم محبي الشعر واألدب من إبداع القلم ووصوله إلى أبعد الغايات.

 
 وهللا ولي التوفيق     

 باس صباحد. دالل ع     

 الجامعة اللبنانية     
   

 

  

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

                                                 
1
 111م( ص 1019) 1717أدبيات نوين إيران بعقوب آزند، منشورات أمير كبير طهران  - 
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 :بروين اعتصامي
 

شاعر معروف وانديشمند ايران كه اشعارش عالمَكير، وبه زبانهاى مختلف ترجمه شده است. 

اسفند در تبريز متولد شد، ودر سوم  77ش، در 1717ق مصادف 1770بروين اعتصامى در سال 

آبان نيمه شب دار الفانى را وداع كرد.  11ش، در شب شنبه 1770صفر برابر با  1710فروروين 

او كه از بزرَكان ادب، وروشنفَكران، برجسته ايران بود تنها غم او وضع اندوهبار مردم كشورش 

بود. بيش ازهمه به ناصر خسرو عالقه داشت واز أدبيات خارجى بيش ازهمه به شكسبير. تا قبل از 

 درش اجازه جاب ديوان اورا نداد. او كه بر سنَك مزارش اين بيت را نوشته اند:ازدواج ب

  1اختر جرخ ادب بروين است  اين كه خاك سيهش بالين است

 بروين در زمان رضا شاه مى زيسته، انزوا را دوست مى داشته.

ر سال ادبيات فارسى وعربى نزد بدر خود آموخت، در مدرسه آمريكائى به تحصيل برداخت، ود

ش با  يسر عموى بدر خود ازدواج كرد، وبا او 1717م از آن فارغ التحصيل شد، ودر سال 1079

ماه زندَكى كرد، طبع او با همسرش كه مقام رياست شهربانى را داشت همفكر نبود ويس از  7حدود 

 جدايى از وى ديَكر ازدواج نكرد:

 ن استهرجه خواهى سخنش شيري  َكرجه جز تلخى از ايام نديد 

آموختهاى بروين در ادبيات كه از فارسى وعربى سهم بسيارى دارد وبه تصديق سخن شناس 

وسخندان بزرَكك آقاى سيد نصر... تقوى، بروين سّن هشت سالَكى شعر َكفته است ومرحوم اعتصام 

الملك مربى بروين، مقطعات زيبا ولطيفى از كتب خارجى )فرنكى وتركى وتازى( كرد مى آورد 

 .2فارسى ترجمه مى كرد، وبروين را در خرد سالى به نظم آن قطعات تشويق مى نمودوبه 

وجنين بايد شدكه هست، با آن دستان خرد سالى ليكن با قلبى بزرَك ونَكاهى عميق در زرفاى زندَكى 

 قلم بدست َكرفته واز بيج وخم آن سخن مى َكويد.

فاوت كه قصايد ناصر خسرو داراى بيجيدَكى در قصايد سبك واسلوب ناصر خسرو را دارد، با اين ت

وابهام است. اما قصايد بروين از انسجام وسالست خاص برخوردار است وهم جنين در مسائل 

 .3فلسفى واخالقى واجتماعى

                                                 
1
 .111ديوان بروين اعتصامى، بكوشش محمد تقي بابائى، جاب سلمان فارسى، رقم ص  - 

2
 71-72مجموعة مقاالت واشعار ص  - 

3
 71-11همين، ص  - 
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استاذ محمد تقي بهار در مقاله او از ديوان برويز اعتصامى مى كويد كه قصائد اين ديوان بوئى از 

  1د، ودر ضمن آنها ابياتى كه زبان شيرين سعدى وحافظ فرياد مى آوردقصايد ناصر خسرو را دار

هرجه از هنر اين بانو َكرانمايه كه وجودش سراسر از عشق به ملّت وعشق به هنر كه زبانى است 

َكويا از باطن او نسبت به وضع جامعه ودرد جامعه آميخته از مضامين اخالقى واجتماعى وعرفانى 

 ك بيجيده وغير اخالقى است:كه دور از هر نوع سب

 آنيك از مضامين باالى شعر:

 به جرأت كرد روزى بال وبرواز كبوتر  بجه  اى    باشوق   برواز 

 نداشتى نيروى زان ره بازَكشتن نه   فكرش   باقضا    دمسازَكشتن

 2نه راه  النه  دانستى  كدام  است مَكفتى كآن  حوادث راجه نام است

شاعره يوسف اعتصامى )اعتصام الملك( إين جنين است كه )بروين( در ازياد داشتهاى بدر 

مثنوى قدرت بيان موالنا جالل الدين بلخى را  به  ياد  مى  آورد. َكويى لطف حق، معمار نادان، نا 

 1700، در ديوان بروين كه شامل 3اهل، تيمار خوار، جوالى خدا، دزد قاضى، دكان يا روح آزاد

 خورد.بيت ميباشد بجشم مي

 :اعتقاد ش به قضا وقدر الهى

اعتقاد ش به قضا وقدر الهى وعالقه اش به بروردَكار اورا در زمره صالحان ومردمان موفق قرار 

 داد:

 كه  َكستراند  قضا  وقدر به  راه  تو دام  به جشم عقل در اين رهكذار تيره ببين

 روزَكار توخامكه سخت خام فريب است   هزار  بار   بلغزاندت   بهر   قدمى

 4كه  شادى  وغم  كيتى  نمى   كند   دوام  زغم مباش غمين ومشو زشادى شاد

 5از قول خدا: "لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم"

                                                 
1
 2ديوان بروين اعتصامى، مقاله محمد تقى بهار ص  - 

2
 2و1، بيت 02ديوان، ص  - 

3
 11مجموعة مقاالت و... ص  - 

4
 71-72ن، ص ديوان بروي - 

5
 77سورة الحديد، آية  - 
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 اين معنى َكرفت:   1واز آيه: "فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون"

 2مى رويم به سوداى خود نه مى آييمنه   قضا نيامده مارا از باغ خواهد برد

تسليم بودن در برابر قضا وقدر وانس بآيات قرآن جنان در او روحى لطيف بروراند كه هيج ترسى 

از ناماليمات بيش بينى نداشت زيرا عالم به جرخ كردون زندكى بود، وآن را در اين بيت مالحظة 

 مى كنيم:

 3ق اين َكرداب سختآَكهيم از عم   ما نمى ترسيم از تقدير وبخت

 4"ثم استقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنون"

او كه باكمى سن حوادث بسيارى را ديده وجشيده است، جكونه مى تواند در برابر آنها خم شده 

 وعنان اختيار از دست، رها كند، وآنجه را كه ايزد منّان براو مقّدر فرموده بايد ديد وسيرى نمود:

 5دَكر آن را نتوان كرد كم وافزون   كه قسمت آنجه مقسوم شد ازكار

 6"ليقضى هللا امراً كان مفعوال"

 به كرك نتوان كفت ميش وبره مكز   رفت جون موى سيه، موى سبيد

 7مى      تقدير     ببايد      نوشيد   تلخ  بود  آنجه  به  من نوشاند ند

وهم سخن  نمى يافت وآنكاه هم سخن  بروين كمتر سخن مى َكفت وبيشتر فكر مى كرد، زيرا مى ديد

خودرا باسرودن ونوشتن بر روى كاغذ خطاب مى كرد آنجانكه در مقاله "آقاى دكتر شكيبى" مى 

خوانيم "كه خانم بروين اعتصامى خود بزرَكترين شاعر متصوف ايران است، ودر دنياى علم 

ت كرد... وسلطه او در عالم وعرفان ودانش وبينش بروين اعتصامى در كمال قدرت برآن عالم سلطن

 8ادبيات ايران تا ابد باقى وبر قرار خواهد ماند"

 

 حصاريان    قضا  را ره  قرارى نيست  تونيز همجو من آخر شكسته خواهى شد

                                                 
1
 79االعراف، آية  - 

2
 117ديوان بروين: ص  - 

3
 91، بيت 190ديوان ص  - 

4
 17االحقاف، آية  - 

5
 70، بيت 21ديوان، ص  - 

6
 97االنفال، آية  - 

7
 10بيت  177ديوان، ص  - 

8
 19، بيت 171ديوان، ص  - 
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  1كه بيش باد قضا خاك رهكذا رى نيست  كدام   قصر  دل   افروز  وبايه   محكم

 2ومنهم من ينتظر" اين معنى كرفته از آيه: "فمنهم من قضى نحبه

 3هرجه كرد اين فلك اخضر كرد   من سيه روز نبودم   از ازل

 4اين معنى َكرفته از قول رسول أكرم: "الشقي من شقى في بطن امه، والسعيد من ُوِعظَ بغيره"

 كسى را رهائى از اين بار نيست   ترا  بار  تقدير  بايد  كشيد

 5ك  دست  بيكار   نيستترا   بافل   بى كا رهائى كه َكويد  برو

 6"وانزلنا عليكم المّن والسلوى"

 7مكن جون هست هم سلوى وهم من   جو اسرائيليان كفران نعمت

 8"ثّم ال يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليما"

 9عاقالن يشت از ازل خم كرده اند    َكفت بهر بردن بار قضا

 10ه""من أّي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر

  11خلقت وتقدير باهم كرده اند   كرده اند ار يرسش در كارها

 12"ألم يعلم بأّن هللا يرى"

 13در آن لحظه ميديد جشم خداى   همانا كه مارا در آن تنَكهاى

 14"وما من غائبة في السماء واألرض إال في كتاب مبين"

                                                 
1
 19اشعار بروين، ص  - 

2
 77االحزاب، آيه  - 

3
 29اشعار بروين، ص  - 

4
 11ص  1الكافى، ج  - 

5
 179-177اشعار بروين، ص  - 

6
 72البقرة، آيه  - 

7
 197اشعار بروين، ص  - 

8
 17النساء، آيه  - 

9
 190اشعار بروين، ص  - 

10
 10-11عيسى، آيه  - 

11
 170اشعر بروين، ص  - 

12
 17العلق، آيه - 

13
 177اشعار بروين، ص  - 

14
 27النمل، آيه  - 
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 1فاقض ما انت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا"

 2همه  كس  باده  از  اين  ساغر   خورد  دهر   قضا   است  ساقى    ميكده  -

 3جينرى نخواستيم فلك داد آنجه خواست  ما بهر زيب ورنَكك، نكريدم َكفتَكو -

  4قضا جون حكم نويسد جه داورى، جه كواه؟  بناى محكمه روزَكار برستم   است -

 5"وهلل يسجد من في السموات واألرض طوعاً وكرهاً":

 6خدا را سجده آرد َكاه وبيَكاه   ن درَكاه هرسنَكك وَكل َكاهدر اي -

 7ستايش مى كند اجسام وأجرام   أنا الحق ميزنند اينجا در وبام -

 8"جزاء سيئٍة  سيئة ٌ مثلها"

 9بجز بدى ندهد سرشت را كيفر  "كسيكه داور كردارهاى نيك وبداست

بر آن كه رضايت تسليم شونده را مى رساند وهرآنجه مقدر است بايد ديد، ليكن صبر وطاقت در برا

 خود مبحثى است بسى عميق، كه قبول آن برهر كس آسان نبود، جز اهل خرد وانديشه:

 10هيمن َكناه ترا  بسى كه نيستى برور  مكوى بى َكنهم، سوخت شعله وتقدير

 وبخودش مى كويد:

 11ى جون بيد لرزانىتومسكين كز نسيم اندك  كجا با تند باد زندَكى دانى در افتادن؟

 

اما مطلبي كه قابل ذكراست، خانم بروين مبارزه با تقدير كه تاحدودى مى توان مرتفع ساخت، در 

اشعارش كنجانده نشده! خانم بروين اشعارى بيرامون قضا وقدر دارد كه َكوياى اين مطلب است لَكام 

                                                 
1
 27طه، آيه  - 

2
 117اشعار بروين، ص  - 

3
 121اشعار بروين، ص  - 

4
 100اشعار بروين، ص  - 

5
  17الرعة، آيه  - 

6
 191اشعار بروين، ص  - 

7
 اشعار بروين، ص  - 

8
 90الشورى، آيه  - 

9
 707اشعار بروين، ص  - 

10
 79و71بيت  792ديوان، ص  - 

11
 72بيت  12ديوان، ص  - 
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ى را وداع َكرد، واين همان نكته در دست َكرفته را رها نَكرد، لكن بادلى اندوه وغمزده دار الفان

 ايست كه در نوشته هاى شاعران زنان  ايرانى مشاهده مى كنيم او مى َكويد:

 1ره َكريز ز تقدير آسمانى نيست جو بنَكرى همه سررشته هاى به دست قضاست

 2جه دولت بى َكلستان باغبان را رخ   از   تقدير،  ينهان  جون  توان   داشت؟

 3نه از صلحت رسد سودى نه از جنكَ    تيز شد جنكَ  جو شاهين قضا را

 4"وال يملكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً"

 5با حيله، ره فلك نبندى   با حمله قضا نرانى از خويش

 6"وإذا أراد هللا بقوم سوءاً فال مّرد له وما لهم من دونه من واٍل"

 7نوشتند هر مبحثى را  كتابى   دبيران خلقت درين كهنه دفتر

 سائل   فاتحه   وياسين  است   صاحب  آنهمه  َكفتار امروز

 جاره تسليم وادب تمكين است   اندر آنجا كه قضا  حمله كند

 8"ثم ال يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويُسلموا تسليماً"

 دهررا رسم   وره   ديرين  است   زادن   وَكشتن  وينهان   َكردن

 9َكركه تورا بازوى زور آزماست   نان خود از بازوى مردم مخواه

 َكرفته است. 10اين معنى از آيه "ليس لإلنسان إال ما سعى"

 11قصه زور است نه كار قضا ست    بير جهانديده بخنديد كاين

 1اين معنى از آيه "وما أصابك من سيئة فمن نفسك"

                                                 
1
 0 بيت 117ديوان ص  - 

2
 11مجموعة مقاالت... ص  - 

3
 12مجموعة مقاالت... ص  - 

4
 17القصص، آيه  - 

5
 70بيت  111ديوان ص  - 

6
 11الرعد، آيه  - 

7
 119ديوان، ص  - 

8
 17النساء، آيه  - 

9
 172اشعار بروين، ص  - 

10
 90النجم، آيه  - 

11
 171اشعار بروين، ص  - 
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 2هركه را فقرى دهى آن دولتى است  هربالئى كز توآيد، رحمتى است -

وين كه آميخته از سبك متقدمين وبيشتر آن شبيه قصايد ناصر خسرو است، كه در "قصايد بر

مضمون آن جنيه هاى اخالقى وعرفانى را در برمى َكيرد. اما مثنويها وقطعات وى به طرز َكفت 

وشنود در سياق اساتيد قديم است. او كه داراى ذوق سليم وسليقه منحصر بفرد خودرا داشت، در 

وبيان افكار كامالً نو وابتكارى عمل مى نمود. بروين اعتصامى جون در باب  طرز برداشت مطلب

قضا سخن مى كشود از كلماتى موزون متناسب با خلقت موجود بكار مى كرفت، كه كويى شّدت امر 

 3وارده توان وقدرت را از كف ربوده وجارى جز تسليم ورضا نيست

 4س افكند قضايت جونجون به  كنج قف  كرداى طاير وحشى كه جنين رامت

  5تيرَكشى،  از   َكمانت   جاره   نيست  كيست  كزجور  قضا  آواره   نيست

كلمه طاير وحشى كه برنده هميشه آزاد إينكه تضاد آن بوجود آمده يعنى هيج راه جاره اى نيست جز 

َكوياى  راضى بودن به اين امر، هم جنين شّدت فرمود آمدن قضا كه جز آواركى همراه ندارد خود

اين مطلب است، َكه بروين خودرا اسير وَكرفتار ميبيند، وجز مرَك اورا جيز ديَكرى نجات دهنده 

 نيست.

 6جمن   وباغ   به   فرمان   قضا  ست   ناَكزير است َكل از صبحت خار

 7نيست   يك  ذره  كه  فرمانبر   نيست   همه    فرمان    قضا  بايد  بُرد

 8وقت جون برق َكريزان وتو در بستر   تودر بازىينجه باز وقضا باز و

 9از قول خدا: "فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون"

 10ما نبوديم، قضا بود نَكهبانش   كنج هستى بستانندذ ما "بروين"

 11از قول خدا: "وربّك على كّل شيء حفيظ"

                                                                                                                                                    
1
 20النساء، آيه  - 

2
 717اشعار بروين، ص  - 

3
 11-12، تهران، ص 1777تذكره شعراى معاصر ايران، تأليف سيد عبد الحميد خلخالى، كتا بخانه طهورى، جاب اول،  - 

4
 11-12همان ص  - 

5
 1، بيت 22ديوان، ص  - 

6
 10، بيت 190ديوان، ص  - 

7
 11، بيت 111ديوان ن ص  - 

8
 77، بيت 72ديوان، ص  - 

9
 10القلم، آيه  - 

10
 27يت ، ب19ديوان، ص  - 

11
 71سبأ، آيه  - 
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وجودش لبريز است، در خانم بروين، هرجه من بيند ومى سوزد ومى ُسرايد با كلمات كه از عمق 

قالب َكفت وشنود حكايتى، واقعيتها را بيان مى دارد. هم از زبان حيوانات سخن مى راند كوييى 

دلسوزى او تنها براى انسان نبوده بلكه، آنجه را كه آفر ينش خلق نموده دوست ميداشت وبا آنان هم 

 سخن مى شد:

 1ونه زيبا جور ازَكشت عياننه زشت ماند  نه جغد رست ونه طوطى جوشد قضا شاهين

 مضامين قرآنى در شعر بروين:

 2جرا جون طفل كودك زين دبيرستان َكريزانى  ترافرقان  دبيرستان اخالق ومعالى شد

 جرا   به   معبد   شيطان   كنى   سجود  وقيام  ترا  كه  خانه دل خلوت خدا بوده است

 از آيه:

  3مخذوالً" "ال تجعل مع هللا إلهاً آخر فتقعد مذموماً 

 اَكر خداى يرستى، جه خواهى از اصنام؟  اَكر بلند تبارى، جه جوئى از بستى -

 اين معنى َكرفت:  4واز آيه: "ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم"

 َكه خاّص تير بسى هست درميان عوام مَكوى هر َكه َكهن جامه شد از علم تهى است

 ، اين معنى:5على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" واز آيه: "ويطعمون الطعام

 كدام َكرسنه در سفره تو خورد طعام؟  كدام  تشنه  بنوشيد از سبوى توآب؟

 

 از فريبكارند ميَكويد:

 6جكونه حاكم شرعى، كه فارغى از احكام  جكونه راهنمائى كه خود كمى ازراه

 1"يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون"

                                                 
1
 77بيت  101ديوان، ص  - 

2
 71بيت  11ديوان، ص  - 

3
 77االسراء، آيه  - 

4
 11الحجرات، آيه  - 

5
 1االنسان، آيه  - 

6
 71-72ديوان بروين اعتصامى، ص  - 
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 يرتكه اندر ره هوى "بروين" بسى است

 2ميوى جز ره يرهيز وباش نيك انجام

 آخر  اين  در َكرانمايه    بهائى  دارد  َكهر وقت بدين خيرَكى از دست مده

 اى  بسى  آلوده كه باكيزه ردائى دارد  زهد بانيت باك است  نه باجامه باك

 3ائى داردبايد افروخت جراغى كه ضي  هيزم  سوخته  شمع ره  منزل نشود

بعض از ابيات بروين برَكرفته از مفاهيم آيات قرآنى است،َكوى اين آيات آرام بخش خاطر اوست 

براى كاستن بار اندوهش وكوشيده است، بابيانى شيرين ورسا ويند آموز، كه سرشار از مهر 

اتش وعواطف انسانى است، در زرفاى روح اثرى جاودانه برجاى َكذارد طوريكه باره اى از ابي

تفسير آيات را نشان مى دهد وازهر سوره اى از قرآن توانسته است در يك كلمه بعنوان موضوع 

 تفسير را بصورت زنده بيان نما يد، كه بيانَكر انس او با قرآن است: "دست موسى بن عمران"

 هر دست دست موسى عمران نميشود  هر رهنورد را نبود ياى راه شوق

 4ا على إبراهيم""يا نار كونى برداً وسالم

 جز بر خليل شعله َكلستان نميشود  جز در نخيل خوشه خرما كسى نيافت

 5"يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون"

 6اين درد بامباحثه درمان نميشود  دين از تور كار خواهد وكار از توراستى

 

 7"ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون هللا فقد خسر خسراناً مبيناً"

 8هرَكز به اهريمن مده ايمان خويش وام  دزد آنجه برده باز نياورده هيجكاه

 1"فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون"

                                                                                                                                                    
1
 7الصف، آيه  - 

2
 71-72ديوان بروين اعتصامى، ص  - 

3
 11ص  زنان سخنور، على اكبر مشيد سليمى، دفتر أول، - 

4
 01األنبياء، آيه  - 

5
 7الصف، آيه  - 

6
 9أشعار بروين اعتصامى، انتشارات إيران زمين، ص  - 

7
 110النساء، آيه  - 

8
 2اشعار بروين، همان، ص  - 
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 بس عمر شد تمام ونشد روز وشب تمام بس سقف شد خراب ونَكشت آسمان خراب

 2ترسم  كه  دير َكردد  وخالى  كند جام بروين  شراب  معرفت  ازجام  علم  نوش

 3"وأعطى قليالً وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى"

 4بهشت ونعمت ارض وسمارا  جه دارى جزيكى درهم كه خواهى

 5"واحسن كما أحسن هللا إليك"

 6كه نيكى خود سبب َكردد دعارا   تونيكى كن به مسكين وتهيدست

 عمران: از قصة هاى قرآن هم معانى كرفته وبهترين نمونه از اين اقتباس قصه موسى بن

مادر موسى، موسى را به نيل در فكند بوحى رّب جليل، وخود باحسرت نَكاه كرد وَكفت،  

اَكر لطف خداى فراموشت كند، جه برايت ميشود، ولى وحى خدا آمد، كه اين جه فكر باطل است، 

د كه ماَكرفتيم آنجه انداختى، تو مادرى ولى شيوه ما عدل وينده يروى، هرجيز در اين دنيا نمى كن

 آنجه ما باو مى َكوييم، هرجه دوخت در هرجا، اين سوزن ما كه دوخت.

 ما كه با نمرود احسان كرديم، جطور ميشود كه با موسى عمران ظلم مى كنيم؟ 

اين نمرود، بلكه همه انسانها كه نموردند، ما براى آنها دوستى كرديم ولى آنها مارا دشمن شدند، 

كندند مردم را به راه، قصرها افرا شتند به رود، قصه ها َكفتند بى كارها يست وزشت كردند، جاهها 

اصل واساس، درسها خواندند، اما درس عار، ديوها كردند دربان ووكيل در محضر رّب جليل، 

رهمون در تيه ضالل َكشتند، واين نمرود بخصوص، رزمجويى كرد خدا، خدا كه كردمش با مهر 

تيره دل تر شد از َكرك، وبرق عجب آتش افروخته، واز شرارى  بانيها بزرَك، وقتى كه بزرَك شد،

خانمانها سوخته، راى بد زد، ولى خداى متعال بشه اى را حكم فرمود تا اندر ديده آن خودبين خاك 

 بريز، تاباد ُعجبش در ِدماغ نماند،...

 باآلخرة: ميَكويد:

 مى  بريم؟ دوستان  را  از نظر  جون  ماكه   دشمن را   جنين مى بروريم

                                                                                                                                                    
1
 11النمل، آيه  - 

2
 0اشعار بروين، همان، ص  - 

3
 77-79النجم، آيه  - 

4
 90اشعار بروين، همان، ص  - 

5
 22القصص، آيه  - 

6
 90اشعار بروين، ص  - 
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 ظلم   كى   با   موسى   عمران   كند؟  آنكه   بانمرود    اين   احسان    كند

 هر كجا نورى است، از انوار خداست  اين سخن بروين نه از روى هواست

از مضامين اسالمى كه در شعر بروين بيداست، ستم وظلم بادشاهان وخوردن اموال رعيت بقول 

 ير إال بما شبع به غني"علي عليه السالم "ما جاع فق

 1اشك يتيم  

 فرياد شوق برسر هر كوى وبام خاست روزى   كذشت   با  دشهى   از   َكذرَكهى

 كاين  تابناك جيست  كه تاج بادشاست؟ يرسيد   زان   ميانه    يكى   كودك     يتيم

 ستبيداست آنقدر  كه  متاعى   َكرانبها آن يك جواب داد كه جه دانيم ماكه جيست؟

 اين َكرك سالها ست كه با  َكله آشناست  ما را به رخت وجوب شبانى  فريفته است

 آن بادشاه كه مال  رعيت خورد َكداست  آن يارسا كه  ده  َخَرد وُملك، رهزن است

 تابنَكرى   كه  روشن َكوهر از كجاست بر   قطره   سرشك   يتيمان   نظاره   ُكن

دستى رعيت بخصوص يتيمان مستمندان در سراسر ديوان بروين ظلم بادشاهان وتوانَكران، وتهي

 بجشم مى خورد:

 بى يدر:  

 صورت وسيئه به ناخن مى خست   به  سر خاك   يدر، دختركى

 كاش  روحم  به  يدر  من  بيوست   كه  نه  بيوند ونه  مادر دارم

 ُمرد واز  رنج   تهيدستى    رست   َكريه ام بر يدر  نيست  كه او

 دام برهر طرف  انداخت   َكسست   كنم َكريه كه اندريم بخت زان

 هيج   ماهيش    بيفتاد   به   شست   شصت سال آفت اين دريا ديد

 واندرين كوى، سه  داروَكر هست   يدرم  مرد  از  بى    دارويى

                                                 
1
 11-12ديوان، ص  - 
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 تامرا     ديد   در   خانه     ببست   سوى  همسايه  يى  نان  رفتم

 ليك    روزى   نَكرفتندش    دست   فتاده   زياىهمه  ديدند  كه  ا

 1آه  از  اين  آدمى  ديو  برست   سيم   وزر  بود  خدائى  َكر بود

 حقوق زن:

شاعر بروين اعتصامى تصوير َكر جامعه يك وتنها يراى اولين بار زن را در اشعارش مارا  

 به ادب امروز آميخت وبدان حياة تاز بخشيد .

 نام اين قوم از جه دور افتاده از هر دفترى حقوق خويشتن بى بهره انداز جه نسوان از 

 2طفل   دانشور كجا برورده، نادان مادرى دامن  مادر  نخست  آموزَكار  كودك   است

 براى  مرد  كمال   وبراى   زن   نقصان  به هيج دفتر وديباجه اى قضا ننوشت

 خود كه جه عظمتى درآنان نهفته است. بيداد از زنان عصر خود، ويى نبردن انها بحقوق

 بروين تصاويرى از زندَكى روزانه زنان واز آن تصاويرى جهانى يند واندرز وحكمت ولطف آفريده 

 است:

 اين كشى  ونادرستى از كجاست؟  اين   ترازو   َكر ترازوى   خداست

جدى نام "زن" را  عظمت شعر وهنر بروين بحدى بود كه مى توان كفت او براى نخستين بار بطور

در عرصه شعر وادب فارسى به ثبت رسانيد، ويس از او بود كه تاريخ ادبيات باور كرد، كه زن تير 

مى تواند شاعرى قدر تمند ورا ستين  باشد وبا مردان شاعر برابرى كند ودر موارد بسيار حتى از 

 مردان برترى وييش جويد.

امعه به وضع موجود واستفاده از وقت َكرانمايه خود همد ردى او با مردان وسعى در تفهيم زنان ج

 در راه درست كه در ديوان شاعره بجشم مى خورد:

 آخر  اين   دّر َكرانمايه   بهائى  دارد  َكهر وقت بدين خيرَكى از دست مده

 اى بسى آلوده كه  باكيزه ردائى  دارد  زهد بانيت باك است  نه باجامه باك
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 1بايد افروخت جراغى كه ضيائى دارد  نزل نشودهيزم  سوخته شمع  ره  م

 اندوه فقر 

 كاوح!  از  ينبه  ريشتنم  موى  شد  سفيد  بادوك خويش، بيرزنى، َكفت  وقت كار

 كم نور   َكشت  ديده  ام    وقامتم   خميد  از بس كه برتو خم شدم وجشم   دوختم

 زار  كه  فصل  شتا  رسيد برمن َكريست  ابر   آمد   وَكرفت   سر   وَكلبه    مرا

 2بيهوده اش مكوب كه سرداست اين حديد  بروين توانَكران غم مسكين نمى خورند

اشاره به اينكه به زن ظلم وستم ميشود تاكه لقمه براى كمك خرج زندكى خود فراهم آورد، آنجنان كه 

زن وخمودَكى  بهار زندَكيش با رسيدن نخ سيرى ميشود، شتاء مى رسد، حالت سختى وضع وسختى

 او جه شده كه زنان يى نمى برند؟

كفتار بروين در قصائد بَكونه ايست، كه در قطعاتش شكل ديَكرى بخود دارد. زيرا روش سؤال 

وجواب يا مناظرة در قطعات او بجشم ميخورد. از اين رو مى توان َكفت كه استقالل فكرى در 

است از دوسبك كه در آن شيوه لفظى ومعنوى  بروين بكونه اى نمودار است. وديوان بروين تركيبى

درهم آميخته تاسبكى مستقل بوجود آورد. واز آن دو  يكى در شيوه شعراء خراسان، خاصه ناصر 

خسرو وديكرى كه در شيوه شعراء عراق وفارس مى باشد خاصة شيخ مصلح الدين سعدى است، 

ه تسليت خاطر بيجاركان وستمديد واز جهت معانى وافكار وخياالت عرفا وحكيمان را دارا ست ك

َكان را كه دنيا فانى است، وسعادت انسان در طلب كسب معرفت است، تا از خود شناسى به خدا 

 شناسى رسد، نه اندوختن مال وزر.

شناخت شاعر به ادبيات عرب وفارسى اورا در تبلور افكارش جنان مدد نموده، كه جون لّدت از  

نرا با آيات الهى درك نكنى او كه درميان شعراى اسالمى بيشتر ابياتش نبرى مفهوم ارتباط آ

"مناظرات" را بشاعران آذربيجان وعراق اختصاص داشته، بيداست كه شاعره ما ميراث قديم نيا 

  كان عراق خود را در كنجينه روحش ذخيره نموده است.
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