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 چکیده:
های او مورد پردازان اجتماعی است كه دیدداهم( یکی از نظریه 4456پارسونر ) زمینه و هدف:

شناسانج ادبیات بوده است. او ضمن توجه به مباحث توجه منتقدان اجتماعی در تحیل جامعه

وضاع جامعه، مسائل اجتماعی را تحت چهار بخش: اهایی برای بهبود عادی زنددی مردم و ارائج راه

 ظام فرهنگی، نظام شخصیتی و اردانیسم رفتاری مورد بررسی قرار داده است.نظام اجتماعی، ن

ای و با هدف نقد نظام خانواده در اشعار پروین در این مقاله كه به روش كتابخانهروش مطالعه: 

اعتصامی نگاشته شده است، سعی شده كه اشعار پروین از منظر انطباق با نظریج پارسونر تحلیل 

 و بررسی شوند.

اشارات مکرر پروین به خانواده و تأكید بر مقام و نقش هد كه دنتایج تحقیق نشان میها: افتهی

ای پربسامد در دیوان وی دیده میشود. ساختار خانواده در دیوان وی از نوع مادر، بعنوان درونمایه

زئی جای است كه بنابه دالیلی بیشتر به مقام و نقش مادر تأكید شده و نقش پدر بصورت هسته

او با بیانی اخالقی و تعلیمی میکوشد ادراكات خود از خانواده و مخصوصاً مادر را به  است.آمده

 خوانندۀ خویش ارائه كند.

نهاد خانواده داده است، اشارۀ بسیار  كه پروین به اشعار مربوط به ییجنبج تمثیل گیری:نتیجه

نقش مادر كه حتی پرنددان تمثیلی اشعارش  اندازه بهكوتاه و محدود به ازدواج و نوع آن، توجه بی

 نیز در این نقش ظاهر میگردند و نه در نقش معشوق از ویژدیهای مهم و خای اشعار اوست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Parsoner (1902) is one of the social theorists 
whose views have been the focus of social critics in the sociological study of 
literature. While paying attention to the normal issues of people's lives and 
providing ways to improve the conditions of society, he has investigated social 
issues under four sections: social system, cultural system, personality system 
and behavioral organism. 
METHODOLOGY: In this article, which is written in a library method and with 
the aim of criticizing the family system in the poems of Parvin Etisami, an 
attempt has been made to analyze Parvin's poems from the perspective of 
conformity with Parsoner's theory. 
FINDINGS:The results of the research show that Parvin's frequent references to 
the family and emphasis on the position and role of the mother are seen as a 
frequent theme in his divan. The structure of the family in his court is of the 
nuclear type, which, for some reasons, emphasizes the position and role of the 
mother, and the role of the father is partially mentioned. He tries to present his 
perceptions of the family and especially the mother to his reader with a moral 
and educational expression. 
CONCLUSION:  The allegorical aspect that Parvin has given to the poems related 
to the institution of the family, the very short and limited reference to marriage 
and its type, the immense attention to the role of the mother in which even the 
allegorical birds of his poems appear in this role - and not in the role of a lover 
are important features. And his poems are special. 
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 مقدمه
ا، مورد توجه هفرهنگی، بعنوان سازوكار مناسب شناخت محیط پیرامون و دیدداهامروزه مسائل اجتماعی و 

نویسنددان و منتقدان آثار ادبی قرار درفته است. جامعه از چند نهاد اصلی تشکیل شده كه بقای آن را تضمین 

ای، خانواده معهمیکند و بدون این نهادها، جامعه وجود نخواهد داشت. اولین و قدیمیترین نهاد در ساختار هر جا

است. خانواده، بعنوان اصلیترین مركز زنددی افراد و مهمترین و نخستین دروهی كه هر فرد با آن در تماس است، 

ای بر عهده دارد. در این راه، در شکلگیری ساختار شخصیتی، اندیشگانی و اجتماعی اشخای، نقش عمده و ویژه

یت افراد متشکلج آن و نوع روابط و كنش میان آنها و در سطحی شرایط محیط خانه، طرز تفکر حاكم بر آن، شخص

های بسیار ای معیّن، بعنوان شاخصهوسیعتر، موقعیت خانواده از نظر پایگاه، طبقه و جایگاه اجتماعی در جامعه

 مهمی كه وجود و اهمیت چنین نقشی را تأیید مینمایند، مطرح میگردند.

فردى و اجتماعى در بین تمامى نهادها، سازمانها و تأسیسات اجتماعى، نقش خانواده در شکلدهى و هدایت رفتار 

و اهمیتى خای و بسزا دارد. موضوع خانواده و شاخصهای آن، از زمانهای دذشته توجه اندیشمندان و مصلحان 

وزه ی، در حشناسهای پرنفوذ در جامعهاجتماعى را به خود مشغول كرده است. تالکوت پارسونز بعنوان یکی از چهره

ای و البته توصیه به آن میپردازد. پارسونز، خانواده را یک پاره مباحث مربوط به خانواده به توصیف خانوادۀ هسته

نظام از نظام كل جامعه میبیند )نه یک اجتماع كوچک، بریده و منفک از جامعه(. به همین جهت در دستگاه 

شناسی، مطالعج جامعه بمثابج ساً از نظر پارسونر، وظیفج جامعهفکریش اهمیت زیادی برای آن قائل است؛ زیرا اسا

در این مقاله به بررسی نهاد خانواده در اشعار پروین اعتصامی و انطباق آن  .با تمام ویژدیهای آن است« نظام»یک 

 با نظریج پارسونر پرداخته میشود.

 

 بحث و بررسی

 نظریۀ پارسونر
شناس و متفکر آمریکایی، با درهم آمیختن و تركیب جریانهای دونادون اندیشه م(، جامعه 4456تالکوت پارسونر )

را برای بررسی جامعه مطرح كرده « نظریج كنش»و نظریات اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم، نظریج نوینی به نام 

آزاد )« تی و اردانیسم رفتاری استوار استكه بر مبنای چهار بخش نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام شخصی

اجتماعی كه افراد آن »(. از نظر پارسونر، جامعه مهمترین نظام اجتماعی است. او جامعه را 44: 4393ارمکی، 

: 4371تعریف میکند )ریترز، « قادرند تمامی نیازهای فردی و اجتماعی خود را تأمین كنند و در آن زنددی نمایند

خرده نظام تشکیل شده كه از نظر ساختار و كاركرد متفاوتند. با ای از یکتقد بود هر جامعه(. پارسونر مع664

نظامهای جدید نیز تمایز مییابند و قضاوتهای مردم، قشرهای اجتماعی را دذشت زمان و پیشرفتهای جامعه، خرده

رزشها مشاهده میکرد )ولک و وارون، تعیین میکند. وی دنیای اجتماعی را از زاویج افکار مردم، بخصوی هنجارها و ا

(. در نظریج پارسونر، جامعه متشکل از افراد كنشگری است كه اهداف مشتركی دارند. این اهداف 455: 4373

مشترک، قطعاً برحسب نیازهای مشترک حاصل شده است. بنابراین راهها و اهداف مشخصی وجود دارد كه مورد 

دادهای اجتماعی خودآداه یا ناخودآداه در جامعه مسلط شده است )پارسونر، توافق جمع قرار درفته و بوسیلج قرار

یکی انسانهایی كه كنشگر »(. بر این اساس در نظام اجتماعی پارسونر، دو عنصر مهم دیده میشود: 66: 4374

هستند ولی در قالب سیستمهای كوچک عمل میکنند و دیگری اهداف مشتركی كه مسلم تلقی میشود و انسان 

(. او تالش میکرد بفهمد چگونه این 494: 4377)تنهایی، « اید راهی را انتخاب كند كه به اهداف مشترک برسدب
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نهادها به همنوایی اجتماعی، انسجام و ثبات جامعه كمک میکنند. از نظر او، جامعه به بخشهای كوچکی تقسیم 

امع دربارۀ جامعه دست یافت و آن را به میشود و با بررسی این ساختارهای كوچک، میتوان به نگاهی كلی و ج

شناسی را از میان برداشته و با سایر جوامع نیز تعمیم داد. وی از معدود متفکرانی است كه مرزهای تنگ جامعه

قضاوتهای ذهنی دیگران، قشرهای اجتماعی »های علوم انسانی رابطه برقرار كرده است. وی معتقد است سایر شاخه

 «ابراین اشخای بافضیلت و متصدیان ارجمندترین مشاغل، از پایگاه اجتماعی باالتری برخوردارندرا تعیین میکند؛ بن

(. پارسونر، حیات اجتماعی را نوع خاصی از یک موجود زنده میداند كه برای رفع نیاز آن 659: 4374)پارسونر، 

شها مشاهده میکرد. هنجارها، قواعدی باید تالش كرد. وی دنیای اجتماعی را از زاویج افکار مردم، هنجارها و ارز

 (.436دیری كنند )همان: اند كه مردم آنها را به كار میبرند تا دربارۀ كنشهای خود تصمیماجتماعاً پذیرفته شده

درایانج كنش هستند كه در آن انسانها در حال حركت بسمت نوعی نظریج اراده»پارسونر معتقد است تمام نظریات 

دیرنده درمورد اهداف دونادون و وسایل مختلف برای رسیدن به آنها هستند. او اندیشج میمكننده و تصانتخاب

كنش را به مفهوم نظام اجتماعی بسط میدهد و میگوید نظام اجتماعی، حول هنجارها و ارزشهایی ساخته میشود 

استونز، )« آداهانه دارد كه بخشی از محیط كنشگران را تشکیل میدهد. از نظر او، كنش نوعی رفتار است كه جنبج

های كاركرددرایی و تضاد، بر ساختارهایی تأكید میکنند كه سنگ زیرین (. در حقیقت ادر نظریه635: 4395

های كنش اجتماعی به كنش و كنش متقابل اعضای جامعه در شکل جامعه هستند و بر رفتار انسان مؤثرند، نظریه

شناسی، درک معنای كنش و كنش در اینجا نقش و وظیفج جامعه دادن به این ساختارها توجه بیشتری میکند.

های متقابل اجتماعی دانسته میشود، نه تبیین اینکه كدام نیروهای بیرونی، مردم را وادار به عمل كردن به شیوه

 (. ادر كاركرددرایی و نظریج تضاد، مدلهایی از چگونگی عملکرد جامعه بعنوان414: 4379فعلی میکنند )مخبر، 

های كنش اجتماعی، متوجه تحلیل چگونگی رفتار كنشگران فردی و جهتگیری یک كلیت فراهم میکنند، نظریه

(. پارسونر از میان كنشها، كنش متقابل اجتماعی را مورد 61: 4345آنان در قبال یکدیگر و جامعه است )دیدنز، 

ر كلی در ارتباط با زنددی اجتماعی، چهار نوع توجه قرار میدهد و فرد را در مركز این نظریه قرار میدهد. او بطو

( 61: 4374كنش نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام شخصیتی و اردانیسم رفتاری را مطرح مینماید. )پارسونر، 

پذیری، نظارت اجتماعی، حفظ یکپارچگی و انسجام در درون كاركردهایی را بعنوان جامعه»و برای این نظامها 

 (.69: 4394)اسمیت، « رمیشمردنظامهای اجتماعی ب

ای است از كنشگران فردی كه در موقعیتی معین كه بواسطج یک نظام از نظر پارسونر، نظام اجتماعی، مجموعه

شدۀ فرهنگی و نمادهای مشترک با یکدیگر مرتبط میگردند، به كنش متقابل پرداخته و برحسب ساختاربندی

ند. در نظام اجتماعی، مسائل مربوط به جامعه مطرح میشود. درایش به ارضای حد مطلوب برانگیخته میشو

انگارد و چنین تصور میکند كه كنشگران در فرایند اجتماعی پارسونر، اجتماعی شدن را یک تجربج سازنده می»

كارانه میداند كه طی آن تمایالت مردم را به شدن، دیرنددانی تأثیرپذیرند و اجتماعی شدن را فرایندی محافظه

: 4397)سیدمن، « عه پیوند میدهد و همین نظام اجتماعی، وسایل برآورده شدن این تمایالت را فراهم میسازدجام

 هایی از نظام اجتماعی میداند.نظامهای اقتصاد، سیاست و خانواده را بعنوان شاخهباره خرده(. او دراین65

كنش بعنوان واحد بنیادی و عنصر سازندۀ پارسونر در بررسی نظام اجتماعی، آمیزۀ نقش و منزلت را به جای 

ساختاری در نظام اجتماعی مطرح نمود و به پدیدۀ جمعی، هنجارها و ارزشها نیز عالقه نشان داد. وی برای نظام 

نیازهای كاركردی در نظر درفته است كه براساس آنها بر نظامهای كالن، رابطج متقابل و سازداری اجتماعی، پیش

أثیر عمیقشان بر اعضای خود و همچنین حفظ نظم در چهارچوب نظامها تأكید میکند. همچنین آنها بر یکدیگر، ت
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ت تلفیق الگوهای ارزشی با تمایال»پارسونر رابطج میان كنشگران و ساختارهای اجتماعی را نیز از نظر دور نداشته و 

 (.449: 4371خوانده است )رتیزر، « شناسیمبتنی بر نیاز را قضیج بنیادی و پویای جامعه

 

 خانواده و ساختار آن در نظریۀ پارسونر
ای، خانواده است. دانشمندان از دیرباز به اهمیت این نهاد در ساختار جامعه نخستین و مهمترین نهاد در هر جامعه

(. پارسونر بطور مستقیم از نهاد 59: 4395اند و ارسطو خانواده را اساس جامعه میدانست )فروغی، توجه داشته

شناسان نیز این نهاد را انواده نام نمیبرد، بلکه آن را در زیرمجموعج نظام اجتماعی میداند. برخی دیگر از جامعهخ

(. اما آنچه همج محققان بر آن توافق دارند، نقش 44: 4344اند )ورد و شرمن، در زیرمجموعج نهاد سیاسی قرار داده

برخی آن را بخشی از نظام سیاسی یا نظام اجتماعی بدانند از  كنندۀ خانواده بر جامعه است. اینکهمهم و تعیین

 (.46: 4395اهمیت این نهاد نمیکاهد )درت و میلز، 

ای معیّن و فرهنگ مسلط آن و عامل واسطی درجهت انتقال هنجارها ای است از جامعهنهاد خانواده، نمای فشرده

نکار نهاد خانواده در زنددی فرد كه در ارتباطی مستقیم او میراث فرهنگی جامعه به افراد. نقش اساسی و غیرقابل

كنندۀ آن در تحکیم نظام اجتماعی كل، بقا و و فرادیر با این نهاد قرار میگیرد و همچنین نقش دسترده و تعیین

پایداری این نهاد را در طول تاریخ تضمین نموده است. در تعریف خانواده آمده است كه خانواده، دروهی است 

افرادی كه از طریق پیوند زناشویی و یا پذیرش یکدیگر بعنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط  شامل

: 4397)ستوده، « آورند و در واحد خاصی به نام خانه زنددی میکنندمتقابل بوده، فرهنگ مشتركی را پدید می

اختار جامعه است و برای بررسی یک جامعه اصولیترین (. از همین رهگذر، خانواده اولین و قدیمیترین واحد در س14

روش، روش مطالعه و بررسی نهاد خانواده در آن جامعه است. از نظر پارسونر، خانواده همان نظامی است كه پویا 

خانواده با حركت مطلوب و »(؛ زیرا 64: 4394شدن جامعه در همج جهات را میتواند كنترل كند )اسمیت، 

د میتواند الگوی مناسب مصرفی، اقتصادی، تربیتی، تولید و ابتکاری را اعضای خود ایجاد كنند و یافتج خوسازمان

(. بنابراین دولتها برای 94: 4397)شیخی، « وری عمومی را در سطح خرد و كالن افزایش دهدبدینگونه میزان بهره

را بعنوان ركن اساسی جامعه مورد  ایجاد تحوالت و رسیدن به اهداف و وضع مطلوب خود میبایست نظام خانواده

: 4394)منصوری، « دذاری كنندریزی و سرمایهتوجه قرار داده و برای تشکیل، هدایت، تقویت و رشد آن برنامه

463.) 

جوامع مختلف در سیر زمانی و طی تحوالت خود همواره شاهد دو نوع ساختار خانواده برحسب شرایط موجود 

 اند:بوده

: متشکل از اعضای دو یا چند نسل است كه براساس پیوندهای نسبی و سببی در كنار هم درد خانوادۀ دسترده-4

 آمده و یک خانواده را در ابعاد بزرگ تشکیل میدهند.

: 4395ای: مشتمل بر زن و مرد و فرزندان آنان بوده و در ابعاد كوچکی ساخته میشود )كوئن، خانوادۀ هسته-6

469.) 

ای با حفظ بعضی كاركردهای های هستهاده در ابعاد و كاركردهای آنهاست. در خانوادهتفاوت این دو نوع خانو

 خانوادۀ دسترده، سایر كاركردها به خارج از خانه منتقل میشود.
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 خانواده و ساختار آن در دیوان پروین اعتصامی
نی بود، در سیر تحوالت و های ایرادر زمان پروین، ساختار خانوادۀ دسترده، كه ساختار مسلط و سنتی خانواده

ای مخصوصاً در شهرها میگردید. های مغرب زمین، بتدریج تبدیل به ساختار خانوادۀ هستهتحت تأثیر اندیشه

 ای هستیم:بنابراین در دیوان پروین اعتصامی تنها شاهد ساختار خانوادۀ هسته

 این خانج پاک پیش از این بود

 از دردش روزدار خشنود

 

 غ خرسندآرامگه دو مر 

 ای چندآورده پدید بیضه

 (454)دیوان پروین:                                    

 كاركردهای خانواده از دید پارسونر

ای را از دو منظیر متفیاوت میورد بررسیی قیرار میدهیید: از منظییر پارسونز، كاركردهای خیانوادۀ هسیته

شناسی كالن خانواده شناسییی خُییرد. بییه تعبیییر رنه دونیک، جامعهجامعهشناسییی كییالن و از نگییاه جامعه

خرد  شناسییعنیی نگیرش بیه خیانواده در ارتبیاط بیا كیل جامعه، با در نظر درفتن مناسبات كلی جامعه و جامعه

/ 66: 4455سیونز، خانواده یعنی نگرش به خانواده بعنوان نظامی خای بیا سیاختار و كیاركرد خیای خیود )پار

(. جامعه از نظر پارسونز در نگاهی كالن، به افراد دارای هویت اجتماعی نیاز دارد كه اوالً جامعه 76: 4374اعزازی، 

كم در بیشتر موارد و بطور را بسازند )تشکیل دهند( و ثانیاً آن را درجهت اهداف خای، پیش برند. از آنجا كه دست

« لتولید نس»های اساسی خانواده، كاركرد ه رخ میدهد، با این نگاه یکی از كاركردطبیعی، تولید نسل در خانواد

آید، صرف وجود داشتن یا ایجاد افراد از سوی دیگر، همانطوركه از مالحظج دستگاه فکری پارسونز برمی .خواهد بود

اد باید این افراد، به افرانسانی برای تشکیل و پیشبرد جامعه و رسیدن به اهداف آن كافی نیست، بلکه حتماً 

اجتماعی تبدیل شوند، یعنی پیوستگی خود با جامعه و نیاز خود به جامعه را درک نمایند و درحقیقت بعد اجتماعی 

 «اعطای هویت اجتماعی به فرزندان»وجود خویش را بشناسند. از همین رو، كاركرد دیگر خانواده در نگاهی كالن، 

 .واده افراد انسانی اجتماعی را به جامعه تحویل میدهداست. بطور خالصه باید دفت خان

شناسی شناسی خرد، كه در نگاه پارسونزی، مصداق آن در مطالعات مربوط به خانواده، جامعهاما از منظر جامعه

شخصیت است، دو كاركرد عمده و پراهمیت دیگر دارد: اولین آنها، اجتماعی كردن ابتدایی كودكان است تا شخصیت 

ظرفیت اجتماعی پیدا كند؛ یعنی بتوانند در اجتماع حاضر شوند. كاركرد دیگر نیز حفظ و تقویت شخصیت آنها 

بزردساالن در خانواده است. به اعتقاد پارسونر، براساس همین دو وظیفج اصلی، وظایف هریک از اعضای خانواده 

 (.95: 4351)میشل،  .)زن، مرد و فرزندان( مشخص میگرد

 

 واده در دیوان پروین اعتصامیكاركردهای خان

پروین تصریح میکند اساس و هدف تشکیل خانواده، فرزندزایی و تربیت آنان است، اما موضوع فرزندزایی اغلب 

 بصورت تمثیلی و زبان مادران تمثیلی )اغلب حیوانات( و با هدف اخالقی و تعلیمی بیان شده است:

 این خانج پاک پیش از این بود

 خشنوداز دردش روزدار 

 

 ارامگه دو مرغ خرسند 

 ای چندآورده پدید بیضه

 (454)دیوان پروین:                                    

گ رو با توجه به ارتباط تنگاتن از نگاه پروین پایگاه اجتماعی افراد متکی بر پایگاه اجتماعی خانواده است، از این

اجتماعی افراد، براساس پایگاه اجتماعی خانواده در جامعه و در خالل  نهاد خانواده با نظام پایگاهی جامعه، پایگاه
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این ارتباط معین میشود. پروین به ارتباط مستقیم پایگاه اجتماعی خانواده، بر شکلگیری پایگاه اجتماعی اعضای 

 آن اشاره كرده است، اما این وضعیت در اشعار وی بیشتر از زبان كودكان یتیم بیان میشود:

 خرد به مهمانی رفتدختری 

 آن یک افکند بر ابروی دره

 

 در صف دختركی چند خزید 

 وین یکی جامه به یک سوی كشید...

 (446)دیوان پروین:                                   

امعه جیکی از عوامل عدم پیشرفت فرزندان یتیم و فقیر، قرار نگرفتن امکانات جامعه در اختیار آنهاست. ادر امکانات 

بطور مساوی در اختیار همج اقشار جامعه قرار دیرد، فرزندان فقیر و یتیم نیز میتوانند در كسب نقشها و پایگاههای 

پروین از كودک یتیمی سخن میگوید كه با وجود « طفل یتیم»جامعه مانند دیگر افراد جامعه موفق باشند. در شعر 

 رج و پایگاه اجتماعی ناتوان است:توانایی، بعلت نبود امکانات الزم، در كسب مدا

 رقعه دانم زدن به جامج خویش

 

 چه كنم نخ كم است و سوزن نیست 

 (479)دیوان پروین:                                   

راد كودک یتیم از سوی اف« طفل یتیم»پروین به برخورد توانمندان با فقرا و یتیمان نیز معترض است، در شعر 

 رد میشود و مورد استخفاف قرار میگیرد:غنی سركوب و ط

 همه دویند پیش ما منشین

 اند از آنبر پالسم نشانده

 

 هیچ جا بهر من نشیمن نیست 

 كه مرا جامه خز ادكن نیست

 (479)دیوان پروین:                                    

سرخورددیهای روحی و روانی در وجود این كودكان برخورد تحقیرآمیز متمکنان با فرزندان یتیم و فقیر، باعث 

های بسیاری را در وجود آنان ایجاد میکند كه باعث ناسازداری و كجرویهای میشود و همین سرخورددیها، عقده

پروین از طفلی یتیم سخن میگوید كه از ستم و استهزای همبازیهایش « قلب مجروح»آنان در آینده میشود. در شعر 

ت میکند. مادر در جواب از فقر پدر و وضعیت جامعه و تضاد طبقاتی و درنتیجه تأثیر پایگاه اجتماعی نزد مادر شکای

 پدر بر فرزند سخن میگوید:

 دی كودكی به دامن مادر دریست زار

 طفلی مرا ز پهلوی خود بیگناه راند

 اطفال را به صحبت من از چه میل نیست

 امروز اوستاد به درسم نگه نکرد

 میانج بازی ز كودكاندیروز در 

 آخر تفاوت من و طفالن شهر چیست

 خندید و دفت آنکه به فقر تو طعنه زد

 از زنددانی پدر خود مپرس از آنک

 بس رنج برد و كس نشمردش به هیچکس

 طفل فقیر را هوس و آرزو خطاست

 

 كز كودكان كوی به من كس نظر نداشت 

 آن تیر طعنه زخم كم از نیشتر نداشت

 بود كسی كو پدر نداشتكودک مگر ن

 مانا كه رنج و سعی فقیران ثمر نداشت

 آن شاه شد كه جامج خلقان به بر نداشت

 آیین كودكی ره و رسم ددر نداشت

 های دوهر اشکت خبر نداشتاز دانه

 چیزی به غیر تیشه و داس و تبر نداشت

 دمنام زیست آنکه ده و سیم و زر نداشت

 اشتشاخی كه از تگرگ نگون دشت، بر ند

 (136-314)دیوان پروین:                               

 ویژگیهای خانواده از نظر پارسونر

ای خانوادهای از نظر پارسونر بشدت مبتنی و متکی بر روابط زن و شوهری است كه پارسونر آن را خانوادۀ هسته
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: 4391و، )عضدانل« در آن به جای تأكید بر ارتباطات خونی، بر روابط زناشویی تأكید میشود»نکاحی نام مینهد كه 

ارتباطات در آن در مسیر روابط زن و شوهری )و روابط  یاب به خود میگیرد یعنی(. این خانواده، شکل فرزند677

های آن درست در همین راستا مشخص میشود. مراد پارسونر زناشویی( و بسمت تولید نسل، شکل میگیرد و كاركرد

ای است كه با اقدام به ازدواج، شکل میگیرد و از همسر و فرزندان تشکیل میشود یاب، خانوادهاز خانوادۀ فرزند

(. دقیقاً به همین دلیل در این سنخ از خانواده، فرد از خویشاوندی وسیع فاصله میگیرد و 765: 4343 ونر، )پارس

 ای كوچکتر را تشکیل میدهد كه یکی از مهمترین اهدافش، تولیدمثل و تربیت فرزندان است.مجموعه

روزی زن و شوهر ای تعامالت شبانهیاب، یک واحد مسکونی و مصرفی است، نه یک واحد برای فرزندخانوادۀ هسته

ای است كه نیاز به مصرفی و دقیقاً بدلیل مصرفی بودن خانوادۀ هسته -و خویشاوندان، و یا یک واحد تولیدی 

اشتغال بیرون از منزل و كسب درآمد در آن بوضوح و بیش از پیش احساس میشود. از نظر پارسونر، معیشت 

فقط مرد است كه »ون از منزل مرد، تأمین میشود. حتی میتوان دفت از نظر او خانواده معموالً از طریق شغل بیر

(. دقیقاً به همین دلیل یعنی حضور مرد در بسیاری از 74: 4351)میشل، « در نظام اقتصادی، نقشی بر عهده دارد

مهیا شدن برای روز در بیرون از خانه و همچنین بدلیل حضور فرزندان در مراكز آموزشی )بمنظور ساعات شبانه

 .اعضای خانواده، در این واحد مسکونی كم است« كنار هم بودن»احراز مناصب شغلی در آینده(، میزان 

است. از آنجا كه استقالل اقتصادی و اجتماعی خانوادۀ فرزندیاب از خانوادۀ « ازدواج»مبنای اصلی این خانواده،  

سلفی، اصلی كلی و ارزشی مسلم و البته موضوعی محقق در جامعج مدرن كنونی است، بنابراین ازدواج باید براساس 

 وظایف زن و شوهر در قبال یکدیگر در خانوادۀشکل دیرد. ضرورت برآوردن تعهدات و « دزینی آزادهمسر»

شان را بیش از پیش روشن میکند؛ زیرا تا فرد به همسرش ای، لزوم انتخاب شخص آنان درمورد همسر آیندههسته

عالقه نداشته باشد، نمیتواند یا نمیخواهد وظایف و تعهدات مزبور را بدرستی انجام دهد. به نظر میرسد به همین 

د خودش همسرش را انتخاب كند تا بتواند به او عالقمند شود. البته انتخاب همسر نیز بر مبنای جهت فرد بای

: 4455صورت میپذیرد. به عبارت دیگر محرک انتخاب همسر، عشق رومانتیک است )پارسونر، « عشق رومانتیک»

تنها از طریق »ران است و های جهتیاب همسای، مستقل از خانواده(. همچنین پایگاه اجتماعی خانوادۀ هسته36

 .آید( به دست می44: 4351)میشل، « شغل شوهر
 

 ویژگیهای خانواده در دیوان پروین اعتصامی

ای متوسط، روشنفکر و فرهیخته دیده به جهان دشود. رشد فکری و شخصیتی افراد خانواده، پروین در خانواده

خانوادۀ او، پروین را از شرایط مطلوبی برای پرورش مدیریت پدری اندیشمند و روابط عاطفی و صحیح بین اعضای 

استعدادهای خود برخوردار میکرد. در دیوان پروین، ابیات بسیاری مبنی بر دلبستگی به محیط خانواده و وجود 

روابط نزدیک و عاطفی با پدر وجود دارد. بعالوه زبان مردانه و غیرجنسیتی پروین، بر تسلط پدر بر روح و شخصیت 

صحه میگذارد. با وجود این در تمام دیوان پروین، شمیم عشق میان عاشق و معشوق و مرد و زن حتی پروین 

پاكترین آن دیده نمیشود و بیان آن نیز حتی در نهایت عفت، جزو محرمات تلقی میشود. ادر در دیوان پروین 

ۀ كه در بیانی انتزاعی و در پردبصورتی غیرمستقیم به عشق اشاره شود، منظور نوع فرازمینی و غیرمادی آن است 

ابهام بیان میشود. صورت ظاهری ازدواج نیز به ضرورت، بسیار كمرنگ و محدود است و در قالب تمثیل به تصویر 

 كشیده شده است.

مدت و ناموفق شکست پروین در ازدواج كوتاه -4در مقام علل این موضوع شاید بتوان موارد ذیل را دخیل دانست: 

شرایط فرهنگی و وضعیت جامعج روزدار وی كه  -3تربیت خانواددی پروین و شخصیت محجوب وی. نوع  -6وی. 
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رواج بیان مضامین اجتماعی در اشعار این دوره كه  -1بیان چنین مسائلی را آن هم از سوی یک زن برنمیتابید. 

ضوعات مربوط به عشق و ازدواج رواج قالب غزل و بیان مو -5طبعاً بیان موضوعاتی مانند ازدواج را طرد مینمود. 

شیوۀ تفکر و نگاه خای پروین كه روحیج او را با مفاهیم عشق و...  -4در آن و استفادۀ پروین از قالب قطعه. 

 ناهماهنگ میساخت.

به ازدواج، مراسم خواستگاری، پیونید زناشیویی و مهرییه اشیاره میینماید؛ در این « عهد خونین»پروین در شعر 

ی از ماكیان خواستگاری میکند و تقاضای پیوند و ازدواج را دارد و بیه او پیراهنیی از هدهد، انبار دانه «باز»شعر، 

و كابین ارزن وعده مییدهید، امیا ماكییان ازدواج و پیونید آن دو را نیاهمگون و نامتناسب، و سرانجامِ آن را سیاهی 

 و تباهی میداند.

 ای باز شکاریبه بام قله

 آالیش ایام پاكمكه من ز 

 ز باال صبحگاهی دیدمت روی

 پذیره در شوی خدمتگزاریم

 بیا همعهد و همسودند باشیم

 

 نمود از ماكیانی خواستگاری 

 ز تنهایی بسی اندوهناكم

 پسند آمد مرا آن خلقت و خوی

 هوای صحبت و پیوند داریم

 ادر آزاد و در در بند باشیم

 (631یوان پروین: )د                                  

خانواده بعنوان میانجی در اجتماعی شدن كودكان و همنوایی آنها باهنجارهای اجتماعی قلمداد میشود و این 

ای به شمار میرود. در اشعار های هستهكاركرد بعنوان مهمترین و نخستین مسئولیت والدین خصوصاً در خانواده

ای استوار است، به این كاركرد توجه بسیار شده و اشاره شده خانوادۀ هستهپروین نیز، كه ساختار خانواده براساس 

كه برای انجام بهتر این وظیفه، والدین میبایست آداهی اجتماعی و درک روشنی از جامعه و اوضاع آن داشته باشند 

ا سازند. از نگاه بر آماده نمودن برای پذیرش اجتماع و هنجارهای آن، با وضعیت جامعه آشنو كودكان را عالوه

 پروین خانواده نقش مهمی در تربیت اجتماعی و آشنا ساختن فرزندان با موازین و هنجارهای جامعه دارد.

 آموخت همی كه تا توانی

 هنگام بهار زنددانی

 بسی كه درنمانی دكوشی

 

 بیگاه مپر به برزن و بام 

 سرمست به راغ و باغ مخرام

 روز عمل و زمان آرام

 (453)دیوان پروین:                                   

 پذیری و درک اجتماعی فرزندان تأكید زیادی دارد:پروین به اهمیت نقش مادر در تربیت، جامعه

 بگفت مادرش این رنج اولین قدم است

 ز عهد كودكی آمادۀ بزردی شو

 هزار كوه درت سدّ ره شوند برو

 

 ز خار حادثه، تیه وجود خالی نیست 

 ضعف چو از هم دسست، عزم قوی استحجاب 

 هزار ره درت از پا درافکنند بایست

 (659)دیوان پروین:                                       

ای و دسترده( تأمین معاش خانواده جزو كاركردهای مهم محسوب میشود. در هر دو نوع ساختار خانواده )هسته

دسترده، چنین كاركردی بصورت فعالیت اقتصادی در درون خانه، خودنمایی ای، در خانوادۀ برخالف خانوادۀ هسته

ای، والدین و میکند و همج اعضا با همکاری یکدیگر انجام چنین كاركردی را بر عهده دارند. اما در خانوادۀ هسته

 اعضای بزردسال خانواده موظف به انجام كار و تأمین معاش اعضای خانواده هستند:
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 ز كمین جستدل اصیاد سیه

 بست               و           به پشتواره      بنهاد 

 تا صید ضعیف دشت و بیجان 

 شامگاهان             خانه           سوی        آمد 

 وان صید به دست كودكان داد

 (431)دیوان پروین:                                                                                                       

 پروین به تأثیر مخرب كمبود حمایت اقتصادی خانواده در تزلزل پایگاه اجتماعی اعضای خانواده آداه است:

 آخر تفاوت من و طفالن شهر چیست

 هردز درون مطبخ ما هیزمی نسوخت

 همسایگان ما به و مرغ میخورند

 های پیرهنم خنده میکنندبر وصله

 

 كودكی ره و رسم ددر نداشتآیین  

 وین شمع روشنایی از این بیشتر نداشت

 كس جز من و تو قوت ز خون جگر نداشت

 دینار و درهمی پدر من مگر نداشت

 (314)دیوان پروین:                                     

 كرده است:نگری آنان اشاره همچنین پروین به تربیت اقتصادی فرزندان توسط والدین و آینده

 با مرغکان خویش چنین دفت ماكیان

 روزی طلب كنید كه هر مرغ خود را

 

 كای كودكان خرد ده كار كردن است 

 اول وظیفه رسم و ره دانه چیدن است

 (96)دیوان پروین:                                        

 نقش و وظایف اعضای خانواده از دید پارسونر

ای را نیز بر عهدۀ زن و مرد و یا فرزندان میگذارد. های خای، وظایف ویژهای، با ساختار و كاركردخانوادۀ هسته

دان به سپردن فرزنمعموالً پارسونر به وظیفج خاصی برای فرزندان در خانواده اشاره نمیکند و شاید بتوان دفت سر

ردی كه این مسئله قهری نیست( و همراهی با پدر و مادر در پذیر نمودن آنها )در مواتربیت والدین برای جامعه

اجتماع جدید، از دیدداه پارسونر، براساس تخصص و  .این مسیر، از نظر او تنها وظیفج فرزندان در خانواده است

، تنظامی از نظام كل اجتماعی استفکیک نقشها، به حیات اجتماعی خود ادامه میدهد. خانواده نیز بدلیل آنکه پاره

 (.35: 4455بر همان مبانی یعنی تخصص و تفکیک نقشها به حیات اجتماعی خود ادامه میدهد )پارسونر، 

تفکیک میکند و معتقد است كسب مهارت و تخصص درزمینج « جنس»پارسونر نقشهای خانواددی را برحسب 

ا از هراً متفاوت بوده و تفاوت آنهكه ق -های طبیعی و بالقوۀ اعضاایفای نقشهای خانواددی باید متناسب با استعداد

باشد. همین مسئله، یعنی تفکیک نقشها  -های ویژه روانی و جسمی هر یک از دو جنس ناشی میشودساختار

به حفظ نظام خانواددی كمک میکند و ]بعالوه[ مبنای »براساس جنس و كسب تخصص متناسب با آن در خانواده، 

(. این بدان جهت است كه تفکیک نقشهای پدر و مادر موجب 76 :4351)میشل، « اجتماعی كردن كودک است

مین كاری كه مسلماً بر ه میشود هریک وظیفج خود را بخوبی و با توان و انگیزۀ كافی انجام دهند و براساس تقسیم

ر درا بر عهده دیرند. « پذیری كودکجامعه»اساس انجام میگیرد، هریک از آنها بتوانند بخشی از وظیفج مشترک 

این جریان مسلماً روند اجتماعی شدن كودک بخوبی محقق میشود، زیرا هریک از زن و مرد، وظیفج متناسب با 

یری پذدهند و در نتیجه بطور طبیعی و بساددی جریان جامعهخود را بخوبی و بدون دخالت مضرُّ دیگری انجام می

 دیرد.كودک در این بستر شکل می

(. ازآنجاكه 73: 4351)میشل، « آور را در رابطه با جامعه بر عهده دارداست و نقش نان مرد رئیس خانواده»از نظر او 

مرد نادزیر از انجام امور مربوط به معاش خانواده است، فرصت كمتری برای شركت در مسائل مربوط به منزل دارد، 

( میشود. مرد به تأمین 73: 4351)میشل، « داری اساسیترین فعالیت و نقشهای زنداری و بچهخانه»رو از همین 



 443/ نقد نظام اجتماعی خانواده در اشعار پروین اعتصامی براساس نظریج پارسونر

 

نیازهای اقتصادی اعضای خانواده میپردازد و درعوض زن بدلیل ارتباط بیشتر و عمیقتر با فرزندان، تبدیل به محور 

مجزا و مستقل برای  (. از نظر پارسونر، به همین دلیل كه نقش494: 4451عاطفی خانواده میگردد )پارسونر، 

دارد، خانواده تبدیل به كانون عاطفه میگردد و همین بستری مناسب، جهت اجتماعی  ورزی در خانواده وجودعاطفه

اساساً از نظر پارسونر، تفاوت نقشها در خانواده، شرط ضروری برای  .كردن صحیح و مناسب فرزندان فراهم میسازد

ار بیرون از منزل ای است. ایفای نقشهای ابزاری ی كه در كصورت پذیرفتن كاركردهای اساسی خانوادۀ هسته

وی از س -كه با حمایت و مراقبت از فرزندان تحقق مییابد  -از سوی مرد و نقشهای ابرازی  -مصداق پیدا میکند 

 .آوردزن، زمینه را برای ادامج حیات سالم خانواده فراهم ساخته، همبستگی را در خانواده به وجود می

، در خانواده وجود دارند. در حقیقت نظام قدرت در خانواده، «مرئوسین»و « رئیس»در تحلیل پارسونر، دو قطب 

نظام پلکانی است نه نظامی كه در آن قدرت بطور مشترک و مساوی بین همج اعضا توزیع شده باشد. در این نظام 

دستان و مرئوسین او در خانواده ندان، بعنوان زیردار است و زن و فرزنقش رهبری و ریاست را عهده« مرد»دوقطبی، 

بین زن و شوهر تأكید میورزد و همچنین آزاد « روابط عاشقانه»ایفای نقش میکنند. با توجه به آنکه پارسونر بر 

های آنان، ضروری میداند؛ مسلماً از رهبری برداشتی همراه دذاردن فرزندان را در خانواده بمنظور شکوفایی استعداد

با سلطه و دیکتاتوری نمیتواند داشته باشد. به نظر میرسد با توجه به این قرائن، رئیس خانواده از نظر پارسونر كسی 

این، سیمایی از  .دار امور مربوط به معاش خانواده استاست كه از ابزار ارشاد و نظارت بهره میگیرد و عهده

ظایف و نقشهای اعضایش را ترسیم مینماید. وی معتقد است ای است كه پارسونر، ساخت و كاركرد آن، و وخانواده

در وضع موجود، با وجود آنکه وظایف خانواده، نسبت به دذشته كمتر دشته و بسیاری از اموری كه دردذشته 

دار آن های اجتماعی وادذار شده است، نقشی كه خانواده عهدهخانواده متصدی آن بود، امروزه به سازمانها و نهاد

( و بعالوه در خانواده وقت بیشتری برای رسیددی به آن وجود 44: 4351دارای اهمیت بسیاری است )میشل، شده، 

: 4455، بیشتر میشود )پارسونر، دارد چون تمركز بر ایفای نقشهای محدودتری است و درنتیجه كیفیّت ایفای نقش

15.) 
 

 نقش و وظایف اعضای خانواده در دیوان پروین اعتصامی

 نقش زن

های ایرانی بود، در سیر تحوالت و در زمان پروین، ساختار خانوادۀ دسترده كه ساختار مسلط و سنتی خانواده

ای مخصوصاً در شهرها میگردید. در زمین، بتدریج تبدیل به ساختار خانوادۀ هستههای مغربتأثیر اندیشهتحت

تری نسبت به موقعیت خود در ساختار خانوادۀ چنین ساختاری، زن از جایگاه ویژه و مشخصتر و از قدرت افزون

نوعی حکومت داخلی خانه و تدبیر اوضاع خانواده بر عهدۀ او قرار دارد. با این حال، دسترده برخوردار است و به 

ای نیافته است، محدودیتهای سنتی و فرهنگ دیرینج مردمحور همچنان ازآنجاكه این تغییرِ ساختاری، تحولی ریشه

الشعاع خود قرار داده است. به عبارت دیگر نهادی بودن روحیج تمکین در زن ایرانی كه در طی ا تحتوضعیت زن ر

ای اخالقی و اجتماعی و فرهنگی قرین شده و به منع آزادی و استقالل و عدم حضور اجتماعی زن و قرنها با آموزه

ی كه موجب تقویت حس نگرانی و تقویت روحیج تسلیم پرداخته، همچنین وضعیت نابسامان اجتماعی و سیاس

ترس از ناموس در مرد ایرانی دردیده است، شخصیتی ذاتاً محدود و محصور و خانگی از زن را در اذهان متبادر 

میکوشد نگاه جامعج ایرانی به زن را از روزداران دذشته تا « زن در ایران»مینماید. بر همین اساس پروین در شعر 

 ه و اعتراض خود را ابراز نماید:زمانج خود به نمایش درآورد
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 زن در ایران پیش از این دویی كه ایرانی نبود

 زنددی و مردش اندر كنج عزلت میگذشت

 

 روزی و پریشانی نبوداش جز تیرهپیشه 

 زن چه بود آن روزها در زانکه زندانی نبود

 (499)دیوان پروین:                                      

اما در باور پروین، وجود زن موجب انیس و الفیت و مهربانی در خانواده میشود. او قلب تپندۀ خانه و خانواده و 

ن، كیانون خانواده و فضای زنددی را درم و ماالمال از مهر و محبت، صمیمیت، شیفقت موجب حییات آن اسیت. ز

عشیق، عاطفیه، محبیت و انیس و الفیت را از وجیود  و شورونشاط مییکند؛ به بیانی دیگر پروین سرچشمه و تجلُّیی

بخش وجود او، بر كوه عالمتاب و پرمهر زن میپندارد و بر این باور است كه دوهر مهر و محبت، از پرتوِ روشنی

ای كه دییده بیه جهیان دشیود، فرشته است. خود همین فرشته هستی تبلور یافته است. از نظر پروین، زن از لحظه

 ای از حرمت بیحدی است كه او، بیرای پیاكی و تقوای زن قائل است.ن زن نشانهدانست

 زن از نخست بود ركن خانج هستی

 

 بنیان؟كه ساخت خانج بی پایبست و بی 

 (474)دیوان پروین:                                       

اسیت و فقط بانوی خانه و خانواده نیست، بلکه پروین معتقد است زن مایج سامان، رشد، تعیالی و توانمنیدی میرد 

 نگهبان، نگهدار و غمخوار كانون خانواده است.

 زن نکوی، نه بانوی خانه تنها بود

 

 طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان 

 (474)دیوان پروین:                                        

داری او اشاره م و حیاتی زن در خانه و خیانواده و هنیر خانیهبه ارزش و جایگاه مه« دو محضر»پروین در مثنوی 

میکند و نشان میدهد مدیریت خانه، تربیت و پرورش فرزندان و استقرار نظیم و آسایش و آرامش در محیط خانه، 

ش و واو در این شعر از زن، از رنج خام»كار سهل و آسانی نیست و به درایت، سیاست و تدبیری بسیار نییاز دارد. 

تظاهر او، از سختکوشی او در ادارۀ خانه و تربیت فرزندان و سعی و تالش وی در راه رفاه اهل خانه، شکیبایی بی

كه در چشم بیخبران و خودبینان كاری است سهل و ساده، و درواقع اصالً كاری كه ارزش دفتن داشته باشد نیست، 

 (.46: 4377)درودیان، « دفیاع مییکنید

 اوری كردی هزارتو به محضر د

 

 لیک اندر خانه درماندی ز كار 

 (435)دیوان پروین:                                       

داری اشیاره مییکنید و ایین نکتیه را یادآوری مینماید پروین در این حکایت، به ضرورت و اهمیت زن در امر خانیه

ام بسیاری از امور را داشیته باشند، در مدیریت خانه با مشکل كه مردان هرچند مقتدر و باتدبیر باشند و نیروی انج

داری كه كار مشکل و نیازمند درایت و سیاستی فراوان مواجه و ناتوان میشوند. پس شایسته نیست به امر خانه

زد، ااست، به دیدۀ تحقیر نگریسته شود. نکتج حائز اهمیت دیگری كه پروین سعی دارد با بیان این داستان نمایان س

روز در زنان بی هیچ ادعا، شبانه»ساالر زمان اوست. او در نظر دارد نشان دهد تضییع حقوق زن از سوی جامعج مرد

چنین به دسترنجهای آنها پاسخ داده میشود. پروین میخواهد بگوید كه نظیام جامعج حال انجام كار هستند، اما این

سینیان، )ح« ی خانواددی و پیوند آن با زنددی اجتماعی پی نبرده استانسانی، به اندازۀ الزم، به اهمیت زن در زندد

4394 :696.) 

. او آموزی استهای بنیادینی كه پروین برای آداهی زنان بیان میکند، كسیب دانیش و علمیکی از مفاهیم و آموزه

انسان از اسارت جهل و نادانی عامل سعادت، عزُّت و بزردی انسان را كسب علم و دانش میداند. شاعر اندیشج رهایی 

 را در سر دارد و در ایین مییان، تفیاوتی مییان زن و میرد قائیل نیست:
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 ای از باغ علم در دامانكه داشت میوه  چه زن، چه مرد كسی شد بزرگ و كامروا

 (474)دیوان پروین:                                       

ددردونی زنددی میکرد، از آنجا كه تحت تأثیر فرهنگ مسلط بر جامعه و روحیج ادرچه پروین در عصر آغاز تحول و 

خود بوده، تأثیر از ددردونی جامعه را تنها در ظاهر اشعارش نشان میدهد. او با تمام ارزشها و اختیاراتی كه برای 

ارد و تنها در مقام زن قائل است، بعلت جوّ حاكم بر جامعه، زن را همچنان در پس درهای بستج خانه نگاه مید

 است كه به زن در عمل اهمیت میبخشد.« مادر»

 

 نقش مادر

ای كه تنها زنان از توانایی بر عهده درفتن آن برخوردارند، اهمیت بسزایی در طول نقش مادر بعنوان برترین وظیفه

ز زنان عرضه میدارد و تاریخ در نزد تمام ملل و فرهنگها داشته است. ازلی و مقدس بودن این نقش، چهرۀ مثبتی ا

ای كه در كانون خانواده بر عهده دارند. مادر، ای است از قدرت عاطفی و نیروی باروری آنان و نقش برجستهنشانه

محور و مركز خانواده، و مظهر مهر و عاطفه، عشق و مهربانی؛ مایج آرامش، پشیتگرمیی و احساس امنیت؛ تجلُّی 

اری، دذشت و بردباری؛ آغوش دیرمش عامل پرورش عاطفی كیودک؛ و معلُّمیی پاكی و نجابت و اسوۀ ایثار و فداك

ساز، بیرای تربییت و هیدایت فرزندانش است. ایین میادران هستند كه در شکلدهی و دلسیوز، خیرخیواه و انسان

فتار ار و دجهتگیری ذهن و اندیشه و دیدداههای فرزندان خود نقش مؤثر دارند و میکوشند با تربیت و آموزش رفت

صحیح و شایسته و اخالق نیکیو، آنیان را از انحیراف بازدارند و به طریق راستی و درستی رهنمون شوند. بر همین 

اساس برخالف چهرۀ زن كه در فرهنگ سنتی و مردساالر سنتی ایران بصورت منفعل و منفی تصویر میشود، تصویر 

وین نیز مسائل تعلیمی و جایگاه و نقش تربیتی مادر در مادر دارای ارزش و اهمیت خاصی است. در اشعار پر

 سرتاسر دیوان او به چشم میخورد.

 طفل دانشور كجا پرورده نادان مادری  دامن مادر نخست آموزدار كودک است

 (154)دیوان پروین:                                     

یش سنج خومدد احساسات مادرانج خود و نگاه دقیق و نکتهپروین با آداهی به نگاه مثبت جامعه به نقش مادر به 

های عینی خود، مادر را بعنوان برترین وظیفج زن ترسیم نموده است. پروین با آنکه هردز، و با تکیه بر تجربه

و احساس مادرانه را تجربه نکرده و به مقام رفیع میادری نائل نشیده، بارهیا در اشعار خود، از مهر، عشق، عطوفت 

هیای مادرانیه از بسیاری از اشعارش به دوش میرسد. از نظر پروین، احساسات پاک مادر سخن دفته اسیت و نغمیه

دختران امروز، مادران فردا هسیتند و مسئولیت پرورش، تربیت و متعالی ساختن روح و جسم فرزندان، بر عهدۀ 

 آنان است.

 همیشه دختر امروز مادر فردا است

 

 یسر بزردی پسرانز مادر است م 

 (474)دیوان پروین:                                      

به نقش تربیتی مادران توجه كرده است؛ در آن، ماكیان به كودكان خرد خود « مادر دوراندیش»پروین در شعر 

میکند و از آموزد و به تالش و كوشیش بیرای كسیب روزی تشویق پند میدهد و آیین زنددی را به آنها می

 پروری بازمیدارد.طلبی و تنآسان

 روزی طلب كنید كه هر مرغ خرد را

 

 ره دانه چیدن استو اول وظیفه، رسم  

 (96)دیوان پروین:                                    
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بام بر حذر و آنان را از خطرات پیرامونشان، دشمنان پیدا و پنهان و در كمین، و دامهای دسترده بیه هیر كوی و 

 میدارد:

 پیدا هزار دام ز هر بام كوتهی است

 

 پنهان هزار چشم به سوراخ و روزن است 

 (93)دیوان پروین:                                       

او معتقد است ادر مردان بزرگ و نامدار و فرزانج تاریخ، به جایگاه بلند، كمیال، معرفیت و شهرت فراوان دست 

اند، به سبب آن است كه در پرتوِ تعلیمات هوشمندانه و در دامیان پیاک پرمهر و عطوفت مادرانشان، به این یافته

 اند:مقام نائل شده

 اند بزرگادر فالطن و سقراط بوده

 

 بزرگ بوده پرستار خردی ایشان 

 (474)دیوان پروین:                                  

مهر و عاطفه و اشتیاق و فیداكاری مادرانه را در پرورش فرزند، به زیبایی هرچه تمامتر، « مادرآرزوی »او در شعر 

 آورد تا نزدیکبه تصویر میکشد. كشاورزی جهیاندییده و زحمتکش، در سرمای سحرداهی، خار و خاشاكی درد می

 ای فضا را پر میکند و:ههنگامی كه آتش شعله میکشد، ناداه طنین فریاد پرند .خیرمن آتشیی برپیا كنید

 تو را زین شاخ آن كو داد باری

 

 مرا آموخت شوق انتظاری 

 (614)دیوان پروین:                                  

 پروین معتقد است همانطوركه مملکت بیدون وجیود حیاكم و فرمیانروا امین و آسایش و سامان نمییابد، طفل بی

 بخش محیروم میشود و سامان نمییابد:درمی اطمینان وجود مادر، از مهر و محبت و

 سلطاننظام و امن كجا یافت، ملک بی   مادرحدیث مهر، كجا خواند طفل بی 

 (474)دیوان پروین:                                     

اندرز مییدهد كه قدمهای همین معنی را بیان میکند و از زبان مادر، كودک نوپایی را « رنج نخست»پروین در شعر 

اندوزی ای از تالش و تجربهنخستین را برداشته است و از او میخواهد با همت، زحمت، پشتکار و امید به آینده، لحظه

 نایستد:باز

 هزار كوه، درت سدّ ره شوند برو

 

 هزار ره درت از پا درافکنند بایست 

 (45: )دیوان پروین                                     

از زبان كبوتر، مهر، عاطفه، عشق، ایثار و محبت خالصیانج میادران را بیه نمایش میگذارد « حدیث مهر»او در شعر 

و از اشتیاق، رنج، زحمت و جانفشانی مادر، برای تربیت و پرورش فرزنید و تعلُّیق عاطفی مادر به او سخن میگوید 

مایج خوشبختی، و فریاد شوق و بازی كودكان را برای مادر،  و مسئولیت سنگین مادری را، با تمام سختیهایش

 بسیار شیرین و دلکش و ارزشمند توصیف میکند.

 ایشیرین نشد چو زحمت مادر وظیفه

 

 تر ندیدم از این هیچ دفتریفرخنده 

 (443)دیوان پروین:                                    

فل ط»را نگهداری و سرپرستی از كودكان خود میداند. شاعر در شعر پروین مهمترین و اصلیتیرین وظیفج مادر 

بیرای نمایاندن ارزش و اهمیت مادر و دامان پرمهر و عطوفیت او، از زبیان كودكی كه مادرش را از دست « یتییم

 داده و بدین سبب در بدبختی، رنج و محرومیت زنددی را میگذراند، مادر را همچون دلی وصف میکند كه حضور

 آور میسازد.معنا و ماللاو موجب طراوت، شادابی و رونق دلشن زنیددی است و فقدان او زنددی را بی
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 دل ادر بود، مادر من بود

 

 چون كه او نیست، دل به دلشن نیست 

 (456)دیوان پروین:                                      

عاطفی پروین به نقش و جایگاه مادر و ضرورت و تأثیر  كه دویای نگاه شاعرانه و برخورد« بختتیره»در شعر 

مهربانی و محبت او بر زنددی فرزندان است، رفتیار دودانیج زن در مقیام میادر و نامادری تصویر شده است. در 

جبران ترسیم میشود و وضعیت فرزندان ای دهشتناک و غیرقابلاشعار پروین فقدان مادر بعنوان فاجعه و ضایعه

سروسیامانی بخت، فقدان مادر را موجب بییبرانگیز ترسیم میشود. او از زبان دختر تیرهه شکلی بسیار تأسفیتیم ب

 و بدبختی زنددی فرزند میداند و او را به بال و پری تشبیه میکند كه فقدان آن، مانع رشید و تعالی انسان میشود:

 مادرم بال و پرم بود و شکست

 

 كردمرغ، پرواز به بال و پر  

 (444)دیوان پروین:                                   

 مادرم دوهر من بود ز دهر

 

 زاغ دیتی دهرم را دزدید 

 (441)دیوان پروین:                                   

 نقش پدر

ظیفج شده است، ودر دیوان پروین برخالف نقش مادر كه بسیار مهم تلقی شده و توصیفی دقیق و عینی از آن ارائه 

پدر در كانون خانواده سیمایی مبهم و انتزاعی دارد. پرداختن بسیار به نقش مادر و محوریت آن در كانون خانواده 

از سویی و تهی بودن اشعار پروین از موضوع عشق و سعی در سرودن اشعار غیرشخصی باعث شده نقش مرد و پدر 

تنها به ضایعج مرگ پدر )البته در كنار فقدان « پدربی»در شعر  در اشعار وی بسیار كمرنگ شود. بعنوان نمونه

 مادر( اشاره شده است:

 بر سر خاک پدر دختركی

 كه نه پیوند و نه مادر دارم

 

 صورت و سینه به ناخن میخست 

 كاش روحم به پدر میپیوست

 (474)دیوان پروین:                                  

میادری، جیانگدازتر و دردناكتر از فقدان پدر مادر، شاید بدین سیبب باشید كیه درد بییتوجه بیشتر پروین به 

است و تأثیر آن بر روح و روان كودک به مراتب شدیدتر است؛ علُّت دیگر آنکه پروین خود یک زن است و با عواطف 

بسیار موفُّق عمل مییکنید و و احساسات لطییف مادرانیه؛ درنتیجه در بیرانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان، 

با این همه پروین در مواردی از نقش  .مادر ارائه میدهدتصیاویری تیأثُّربرانگییز و جانسیوز از زنددی كودكان بی

رم به كانون د« ای مرغک»پدر در خانواده، تعلییم و تربییت فرزنید و عاطفیج پدرانیه سخن دفته است. او در شعر 

میکند كه با پیونید، همدلی، یکرنگی و همراهی پدر و مادر شیکل درفته است و رنیجهیا، و پرمهر خانواده اشاره 

میرارتهیا، دلواپسییهیا، جانفشانیها و ایثار پدر و مادر را برای پرورش و تربیت فرزند، به زیبایی و به نحوی هنرمندانیه 

 بیه تصویر میکشد.

 آن یک پدر هزار مقصود

 

 دوین مادر بس نهفته فرزن 

 (641)دیوان پروین:                                   

 :به جایگاه پدر و نقش تربیتی او البته در كنار مادر اشاره میکند« كیفر بیهنر»او در شعر 

 سزای باغ نبودی تو، باغبان چه كند؟

 

 پسر چو ناخلف افتاد، چیست جرم پدر؟ 

 (416پروین: )دیوان                                   
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 نقش همسران
ای از روابط همسران دارد و از نوع رفتارهای آنیان بیا یکیدیگر و مسیائل و مشکالتی كه بینانهپروین ادراک واقع

ممکن است در این میان بروز كند، به نیکی آدیاه اسیت. او در ایین راسیتا مییکوشید وظایف زن و مرد را برای 

خیانواده ترسییم نمایید. دییدداه او براساس تفاهم، همکاری، همراهی و نفی استثمار  ایفای بهتر نقشهای آنان در

خواهی و شکوه و شکایت از كم و بیش زنددی، و مرد خلقی، زیادهزن بنا شده اسیت. بیدین سیبب او زن را از كیج

و ایجاد فضای دیرم و آكنیده از  را از واكنش نادرسیت تیوأم بیا توهین و تحقیر برحذر میدارد و به احترام متقابل

 مهیر و محبت میان همسران در زنددی زناشویی تأكید میکند:

 (.474مرد دهان )دیوان پروین: به حرف زشت نیالود، نیک  ز بیش و كم، زن دانا نکرد روی ترش 

اتُّخاذ نموده و در این  ای درمورد روابیط زن و میردبینانیهپروین با آنکه زن است، همواره رویکرد متعادل و واقع

زمینه از برخوردهای افراطی خودداری كرده است. او بیه تسیاوی مسیئولیت و مشاركت در وظایف زن و مرد معتقد 

است. شاعر در بیان و ترسیم وظایف زن و مرد، یکی را كشتی و دیگری را كشتیبان توصیف میکند كه یکی بدون 

یفیا نماید. اینگونه است كه آنان میتوانند با خردمندی، درایت و سعی و یاری دیگری نمیتوانید نقیش خیویش را ا

تالش، بی هیچ بیم و هراسی، از طوفان حوادث زنددی سربلند بیرون آیند و بیه سیاحل سیالمت و پییروزی برسند؛ 

 نها است:بدین ترتیب در مواجه با امواج پرتالطم زنددی و حوادث روزدار، امید سعی و عمیل برای هر دوِ آ

 وظیفج زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟

 

 یکی است كشتی و آن دیگری است كشتیبان 

 (474)دیوان پروین:                                      

در دیدداه پروین، زن باید در كنار مرد و دوشادوش او، در لحظات پرفراز و نشییب زنیددی بر مشکالت زنددی 

نماید. در نظرداه شیاعر، زن در روزدیار سالمت و آرامش، دوست و همراه و همدل شوهر، و در فائق آید و پایداری 

پروین میخواهد مرد و زن باتقوا باشند. او میخواهد نظام این جهان »زمان حوادث و تنگناها، یار و پشتیبان اوست. 

(. او قدرت و توانمندی مرد را با 16: 4379)موحد، « بر پایج همگرایی، همراهی و همدلی زن و مرد استوار باشد

ای درانقدر میپندارد كه سرشت زنان با آن یاری زن میسر میداند و مهر مادری را موهبتی ارزشمند و دنجینه

 عجین شده است.

 توان و توش ره مرد چیست؟ یاری زن

 

 حُطام و ثروت زن چیست؟ مهر فرزندان 

 (474ن پروین: )دیوا                                     

پروین به وجود همدلی و یکرنگی میان زوجین معتقد است و این نکته را عامل مهمی در ایجاد كانون خانواددی 

 درم و سالم میداند:

 این خانه پاک پیش از این بود

 كرده به دل آشیانه اندود

 یکرنگ چه در زیان چه در سود

 

 آرامگه دو مرغ خرسند 

 وندیکدل شده از دو عهد و پی

 هم رنجبر و هم آرزومند

 (454)دیوان پروین:                                  

 پروین اعتقاد دارد برای پایداری بنیان خانواده، شرط اصلی لزوم تجانس و سنخیت زوجین است:

 بنیانخرابیهاست در این سست

 مرا تا ضعف عادت شد ترا زور

 خون باید نوشت این عهد و پیمانبه  

 نخواهد بود این پیوند مقدور
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 از این معنی سخن دفتن تباهی است

 

 چنین پیوند را پایان سیاهی است

 (363)دیوان پروین:                                      

نگهداری از فرزندان یکی از مهمترین وظایف و مسئولیتهای والدین از دید پروین است. پروین خانه را محل امنی 

 اش بر این وظیفج والدین تأكید كرده باشد:فرزندان تلقی میکند تا در سایج حس مادرانهبرای 

 این النج ایمنی كه داری

 كردند هزار استواری

 دادند به اوستاد كاری

 تا عمر تو با خوشی دذاری

 یک روز تو هم پدید آری

 در دایه شوی دهی پرستار

 

 دانی كه چسان شدست آباد 

 نیادتا دشت چنین بلند ب

 درویش ز دستبرد صیاد

 وز عهد دذشتگان كنی یاد

 آسایش كودكان نوزاد

 (454)دیوان پروین: 

 آن یک پدر هزار مقصود

 

 وین مادر بس نهفته فرزند 

 

 بس رنج كشید و خورد تیمار

 آن بیضه به هم شکست و مادر

 چون دید ترا ضعیف و بی پر

 

 در دامن مهر پروراندت 

 زیر پر خویشتن نشاندت

 (456)دیوان پروین:                                

 نقش فرزندان
پروین با نگاه دقیق و حساس خویش از زاویج چشم مادرانه و با یاری احساسات رقیق و لطافت روحی خود، سیمای 

كودكان را در اشعارش بخوبی ترسیم كرده است. سركشی و شیطنتهای كودكانه، معصومیت و دلخوشیهای اندک 

و پاک كودكان در كنار توصیفات پروین از كودكان یتیم، رنگ و بوی خاصی به اشعارش بخشیده است. پروین به 

یاری شخصیت كودكان خصوصاً كودكان یتیم میکوشد خصلت زنانه، لطیف و احساسات عاطفی خویش را بصورتی 

 تأثیردذار به مخاطب ارائه نماید.

( و بازیهای كودكانه را 464-4469ن در شعر آرزوی پرواز )دیوان پروین: تجربگی را میتواهوسهای كودكانه و بی

 در این شعر زیبا مشاهده كرد:

 نهاد كودک خردی به سر ز دل تاجی

 

 به خنده دفت شهان را چنین كالهی نیست 

 (156)دیوان پروین:                                      

 گیرینتیجه

ه جمله نهاد خانواده را كتالکوت پارسونر، پروین اعتصامی میکوشد مسائل اجتماعی و منبا توجه به نظریج كنش 

شناسان با آنها دست به دریبان هستند، در قالب اشعارش به نمایش بگذارد. شرایط نابسامان بسیاری از جامعه

خانواده و محیط خانه،  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعج عصر پروین باعث میگردید در اشعار وی اهمیت نهاد

كار وی مورد تأیید و تأكید دیر و محافظهمخصوصاً نقش مادر، بجهت سازداری با روحیج جبراً انزواطلب و دوشه

فراوان قرار درفته و تصاویر حاصل از توصیف این محیط نیز برخالف تصاویر انتزاعی و مبهم خارج از آن، بسیار 

 روشن و دقیق نمایش داده شوند.



 453-463 صص ،94 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 465

ای است و چهرۀ عشق و ازدواج، نشان كمرنگی دارد كه اغلب از نوع ساختار خانواده در دیوان وی از نوع هسته

متعالی، سازنده و پاک است. محیط خانواددی یکدست و سالم پروین و جامعج بشدت مردساالر دورۀ او با حاكمیت 

بیان وظایف مادرانه هستیم. اعتقاد به اهمیت و جنس مذكر، چندان حضور زن را برنمیتابد؛ بنابراین بیشتر شاهد 

حضور بایسته و شایستج مادر در كانون خانواده بجهت حفظ آن و تربیت صحیح فرزندان، ضرورت آداهی اجتماعی 

ای دارد. در اشعار مادران و برخورداری از دانش و خرد و ایمان و همچنین مهر مادری در اشعار پروین نمود برجسته

برانگیز جبران و وضعیت فرزندان یتیم به شکلی بسیار تأسفای دهشتناک و غیرقابلن مادر بعنوان ضایعهپروین فقدا

 ترسیم میشود.

در دیوان پروین برخالف نقش مادر كه بسیار مهم تلقی شده و توصیفی دقیق و عینی از آن ارائه شده است، وظیفج 

. پرداختن بسیار به نقش مادر و محوریت آن در كانون خانواده پدر در كانون خانواده سیمایی مبهم و انتزاعی دارد

از سویی و تهی بودن اشعار پروین از موضوع عشق و سعی وی در سرودن اشعار غیرشخصی باعث شده نقش مرد 

و پدر در اشعار وی بسیار كمرنگ شود. همچنین پروین در ترسیم سیمای فرزندان نیز از احساسات مادرانج خود 

 ته و چهرۀ آنان را از زاویج عمیق عاطفج مادرانه و با هدف خای تعلیمی و اخالقی خود ترسیم كرده است.بهره درف

پروین با انتخاب پرسوناههای حیوانی در مناظرات خود و توصیفات دقیق و ریزبینانه از محیط خانه و نقشهای 

است، بدین طریق بر خانگی بودن جوهر زن ای زنانه به اشعار خود داده موجود در آن، بخصوی مادر، ادرچه جلوه

با تمام امتیازات و حقوقی كه برای وی قائل دردیده، صحه میگذارد و از سوی دیگر احساسات رقیق زنانه و 

اش را با امحای چهره و صدای خود در پس فابل تمثیلی پرنددان و كودكان و اغلب با زبانی تخیلی و مردانه مادرانه

با بیانی اخالقی و تعلیمی میکوشد ادراكات خود از خانواده و مخصوصاً مادر را به خوانندۀ خویش بیان میکند. پروین 

 ارائه كند.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییعلی عشقی سردهی آقای دكتر   است.شده استخراج سبزوار

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فرسركار خانم اعظم ایمناند. بوده مطالعه این

 ها و راهنماییهای تخصصیبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سعید روزبهانیاند. آقای دكتر نقش داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

ند همراه و پشتیبان من بود ام كه پیوستهدریغ خانوادهبدین وسیله بر خود فرض میدانم از زحمات و صبوریهای بی

 تشکر و قدردانی نمایم.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج
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 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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