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درنابرابري و طبقاتي  پروين اعتصامييانديشه هاي جنسيتي
 ∗∗مسلم ميرزايي،∗ابوالفضل ذوالفقاري

و ادبيات است كه از دوران نوجواني با بهرهپروين اعتصامي شاعري:چكيده گيري هنرمندانه از نظم

و بيان كاستيفارسي، به انت ميقاد از شرايط موجود ا ديوان اشعارش به عنوان تنهپردازد، هاي جامعه خويش

و كنايهتمثيل ها،يادگار از او، سرشار از مناظره در اين مقاله به بررسي. ها با مضامين اجتماعي استها

و طبقاتشناختي نابرابريجامعه اجماليو سعي در معرفيي از نگاه پروين اعتصامي پرداختههاي اجتماعي
آنچنهم. شودديدگاه او در اين مورد مي و اجتماعي كه پروين از ها متأثر بوده صحبت ين از شرايط سياسي

و نظريه و از نگاه او به زن ظشده و ميلم ستيزي پروين، مطالبي اراياش در باب رهايي زنان .شوده

.نابرابري اجتماعي، نابرابري طبقاتي، نابرابري جنسيتي، فمينيست: هاي كليديواژه

 مقدمه

ميهاي ناببه موقعيتنابرابري اجتماعي و فرهنگـي رابر بين افراد اشاره دارد كه تواند سياسـي، اقتصـادي

مينابرابري اجتماعي بنيان. باشد هاي اي از محققان معتقدند كه بنيانعده. تواند داشته باشدهاي متعددي

و تمايل به سختههاي فردي در توانايياصلي نابرابري، تفاوت و انگيزه ديـدگاه. اسـت كوشـي اي ذاتي

آننابرابري در اصل مبتني بر تفاوت ديگر معتقد است و برخورد افراد بين ها هايي است كه جامعه در رفتار

هميهاگذاري مشخصهعلت اين فرق. شودقائل مي ويچون طبقهي اجتماعي، اقتصـادي، نـژاد، قوميـت

و سـاختاري، هاي نابرابر اجتماعيموقعيتبنابراين نابرابري اجتماعي تصدي ). 1379كمالي،( جنس است

و منزلت از سوي اف و مزاياي اجتماعي كمياب از قبيل ثروت، قدرت هاست كه راد گروهدسترسي به منابع

آنها، پاداشي خود بر حقوق، فرصتبه نوبه و امتيازات  ). 160: 1377، افروغ( كننده داردها اثر تعيينها
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هاي گوناگوني بيان شده است مثالً ماركس مالكيت خصوصي را منشأ نـابرابريي نابرابري نظريهدرباره

و روابط توليدي مي–انسان با ابزار توليدييعني رابطه–اجتماعي جان رالـز ). همان( داندرا عامل نابرابري

آننابرابري ميها وفاق هايي كه بر سر . داندوجود داشته باشد را عين عدالت

و( انداي فمينيستي قائلها ريشهبراي نابرابريها فمينيست هـا از فمينيست).39: 1383واالس، ابوت

ميكنند كه اين نقطه آغاز مي مياقت. شوندزنان سركوب كند چون مردان دار مردان آزادي عمل را محدود

و اجتماعي بيشامكانا بنـابراين نظريـات).31:همـان( تري را در اختيار خود دارنـدت اقتصادي، فرهنگي

ي زنـان بـا سـاختار عي، ارتباط تجربيات زندگي روزمرهفرد با ساختار اجتمايفمينيستي به بررسي رابطه

ميعهجام و شيوهاي كه در آن به سر و ارتباط اقتدار مردان در مناسبات شخصي دينه شدن اين نهايبرند

).31:همان( پردازنداقتدار در جامعه مي

وينظريـه-1: شناسي دو نظريههاي اجتماعي در جامعهابريدر مورد نابر  نظريـه-2كـاركردگرايي

جنظريه. ستيز يا تضاد، وجود دارد ميپردازان كاركردگرايي از وجه و هميشگي نابرابري نتيجه گيرنـد هاني

و ضرورتي كاركردي مـ كه در جهتاست كه نابرابري وجه اساسي هر سازمان اجتماعي است ؤثر كاركرد

دونظريه. كندجامعه نقش ايفاء مي و تحليلـي تقسـيم مـي پردازان ستيز به دسـته: شـوند دسـته انتقـادي

و نظريـه هاي اجتماعي ستيز را دنبال مـي اي بدون زمينهانتقادي كه جامعه پـردازان تحليلـي ماننـد كننـد

و كالينز كه اساس نابرابري و پايداها را اجتنابدارندورف ميناپذير ).172: 1377، افروغ(داندر

و انديشهدر مورد پروين بايد بگوييم كه؛ و هاي انساني را با شيوهپروين شاعري انسانگراست اي بديع

و عاطفه در قالب نظم در آورده است و مردم وي شاعر).3: 1374 فالحي،( آميخته با احساس مردم است

و ستم و قشرهاي ضعيف سرايد، از محرمياند بنابراين وي نيز از فقر ديدهفقير وميت، از نابرابري اجتماعي

مي. گويدجامعه سخن مي يپروين شعرش نه براي دل خود يا بـراي صـله«گويد كه شهريار در مورد او

و روايتح وكام بلكه شعرش براي مردم خـوديي جز عافيت جامعهچيز گر زندگي مردم عصر خود است

ينابراين وي شاعري است كه در اشعار خود هرگز نتوانسـته اسـت از زمينـهب). 1366 مؤيد،(» آرزو ندارد

و از جامعه و تا مادامي كه چنين شرايط اجتماعي برقرار باشد اشعار ايـنياجتماعي خودش فاصله بگيرد

و زنده است .شاعر بزرگ برقرار
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ابر دورهشناسانه گذريف آن بوده است تا با كنكاش جامعهدر اين مقاله هد و اي ز تـاريخ كشـورمان

و شرايط آن دوره فكـري اجتماعي در اشعار شاعري روشنبازتاب آن شرايط به خصوص از جنبهي زماني

.داشته باشيم به نام پروين

ي پرويننامهزندگي

ش در تبريـز متولـد شـد، وي در كـودكي.هــ 1285رخشنده اعتصامي متخلص به پروين در سال

و عربي را نزد پدر آموخت همراه خانواده به و به پيشنهاد پدرش براي) 1374 راوندي،(تهران آمد، فارسي

و در سـال  ايـن دوره را بـه پايـان رسـانيد 1303آموختن زبان انگليسي وارد كالج آمريكايي تهـران شـد

).146: 1385، ياحقّي(

و از روشنمردي صاحب) آشتيانيالملكاعتصاميوسف(پدر پروين . خـودش بـوديفكـران دوره فكر

و ميعادگاه دانشمن و سخنوران بودزل وي محفل ادبا و سعهوهمين رفت. پژوهان صدري كه پدريآمدها

ها داشت به پروين فرصت داد تا استعداد شاعريش را شـكوفا كنـد در آزاد گذاشتن پروين در اين معاشرت

).1366، شريعت(

نا.هـ 1313پروين در سال و زندگي زناشويي وي بيش از دوماه دوام نياورش ازدواج .دموفقي داشت

: سرايدوي در مورد اين جدايي چنين مي

و بدسري خار چه ديدياي گـل تو زجمعيت گـلزار چـه ديـدي جز سرزنش

جـز مـشتري سـفله به بـازار چه ديدياي لـعل دل افـروز، تـو با ايـن همه پـرتو

از قفس اي مرغ گرفتار چه ديديغيرگشت نصيبترفتي به چمن ليك قفس

).1384، ديوان پروين(

و در اوايـل سـال وي پس از فراغت از تحصيل، مدتي در مدرسه به ش.ه 1315تدريس مشغول شد

پس) دانشگاه تربيت معلم فعلي(ي دانشسراي عالي به عنوان كارمند كتابخانه چندي و به خدمت پرداخت

ن شدهمين كتابخانه به عهدهيز معاونت از آن ).17: 1371، حائري(ي او گذارده

ويچون آوازه و اسـتادي در ادبيـات فارسـي و شـاعري پـروين نجابت، اصالت، مقـام واالي شـعر

د و نديمهانگليسي او به گوش رضاشاه رسيد، دستور و استاد فرزنـدان شـاه اد كه او به دربار بيايد ي ملكه

).همان( رفتشود؛ ولي پروين نپذي
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 پـنج سـالگي در گذشـتوش بر اثر بيماري حصـبه در سـن سـي.هـ 1320سرانجام در سال پروين

 ). 147: 1385، ياحقّي(

و اجتماعيزمينه ي سياسي

ميهمان : 1383، كوزر(»ي اجتماعي خود مستقل نيستانديشه از زمينه«گويد طور كه كارل مانهايم

اگ). 556 هاي اجتماعي را در اشعار پروين بررسي كنيم بايد قبل از بازتاب ابعاد نابرابرير بخواهيم بنابراين

و اجتماعي دوران زندگي پروين، داشته باشيم .هر چيز، گذري بر شرايط سياسي

زمان با تولد پروين فرمـان مشـروطه پانزده سال از دوران زندگي پروين در دوران قاجار قرار دارد، هم

شدعدالتها نهضت پس از سال هر چند كه اندكي بعد، با به تـوپ بسـتن مجلـس شـوراي-طلبي صادر

و انقـالب مسـلحانه، بنابراين پس از چنـد سـال جنـگ داخلـ-ملي نوپا، دوران استبداد صغير آغاز شد ي

و خواهان به پيشرفتمشروطه مجلسي ملي در هايي در مقابل شاه خودكامه دست يافتند اما دولت قانوني

د و ارتشهاي مستقيم دولتخالتمقابل در. بـرد هاي بيگانه كاري از پـيش نمـي ها و انگلـيس قـواي روس

مياير  طلـب ها، سـلطنت خواه، دمكراتآزادي نيروهاي مختلف ايراني؛. كردندان براي خود مناطق نفوذ تعيين

و تحت حمايتو و ايالت به طرفداري ميعشاير و آشوب. جنگيدنداين يا آن نيروي بيگانه با هم جنگ

و مرگ مي و قحطي و عدمواما همين هرج. آوردو ناامني، بيماري د دولت متمركز خودكامـه، بـه وجومرج

و روشنآزادي مييفكران اجازهخواهان و ابراز وجود جريان جنبش مشـروطه بـا همـهدر. دادانديشيدن

ابفعاليت و سهايي كه با هر گونه ابداع و تخلف از ميتكار واه به اقتضـاي ناخگرفت، خواهنن قديم صورت

و افكار مردم راه يافـت ماننـد حمايـت از ايـران انقالبـي، زمان، بعضي انديشه و مضامين نو در اذهان ها

و اطرافيان او، ستايش ميهن، مخالف با جهان و بحث انتقـادي از مبارزه با استبداد شاه خواران امپرياليست

و تعصبات جاهال و لزوم تعميم فرهخرافات و عقـب نه و گاهي صحبت از محروميت و نگ مانـدگي زنـان

ميقبيل در عالم ادبيات فارسي جلوه مشكالت ديگر از اين ).383: 1374راوندي،( كردگري

ابقيه زندگي پروين در دوره وضاع مملكت تسلطي پهلوي اول است، در اين دوره رضاشاه توانست بر

و دوره و نظامي در كشور شكل دادپيدا كند و خفقـان. اي با ثبات سياسي حوادث مهم اين دوره سركوب

آني، اعطاي نشان درجهعمومي، دستور كشف حجاب و نپذيرفتن و پيشنهاد كـار سه كشوري به پروين

و رد اين پيشنهاد توسط پروين، از و شكسـت در ايـن ازدواج معلمي در دربار تـرين، از مهـم دواج پـروين

اسوقا مييعي و اين حوادث در بعضي از اشعار وي نمايان استت كه پروين را تحت تأثير قرار . داده
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و محيط اجتمـاعي آن روزگـار در اين مورد بايد در نظر داشت كه خفقان حاكم بر جو سياسي كشور

.براي شكوفايي استعداد زني جوان چون پروين چندان سازگار نبود است

و رويايي تعبيران در اجتمدر آن دوران حضور زن و ناشدني شباهت داشـ اع بيشتر به خواب و تعلـيم ت

و انحصاراً مخصوص جنس مذكر بودخانهتربيت منحصر به مكتب ).1378، اكبريچاوش( هاي آن زمان

و اجتماعي حاكم بر جامعه، پروين روشـن ش را خـوييفكـري اسـت كـه وظيفـه در چنين شرايط سياسي

و به طور كلي فاش نمودن روابـط ماهيت نابرابريآشكار ساختن و انتقاد از روابط حاكمان با مردم هاي جنسيتي

د و به حركت در آوردن تودهاستثماري مير جامعه و در ابياتي خطاب به خود چنين سروده استها :داند

تـا نيروي گفتار در زبان استاي داني بـگو پرويـنهـر نـكـته

نشـايد بـهر بـاطل حـق نهفتـنپروين چه ترسيگو شوحقيقت

:گويدمي يا در جايي ديگرو

و بگو آن چه گفتني است  شمشير روز معركه زشت است در نيام وقت سخن مترس

)56: 1384، ديوان پروين(

فكر روشنشناسانه در اشعار پروين اعتصامي با هدف پيگيري نگاه وي به عنوان يك هاي جامعهكنكاش

رر مورد نابرابريد ميهاي اجتماعي موجود در جامعه، ما سازد كه عبارتندا به دو دسته نابرابري رهنمون

و نابرابرينابرابري: از .هاي طبقاتيهاي جنسيتي

ترار پروين نسبت به نوع بعدي كمرنگالبته توجه به اين نوع نابرابري در اشع: هاي جنسيتينابرابري- الف

و مي شديتوان شرايط اجتماعي را بر آن مؤثر دانست كه در ادامهجلوه نموده . بحث مطرح خواهد

ميپروين با فمينيستبنابراين در اين مورد زنگويند زنان در فروها كه و براي رهايي ها دست قرار دارند

و تالش كرد، هم عقيده است .بايد فكر

ميسيايتأثير زمينهكه تحت: هاي طبقاتينابرابري-ب و اجتماعي كه خود وي در آن زيسته اسـت، قـرار سي

و قصايدي را در توصيف خودش احساس كردهيپروين به وضوح اين نوع نابرابري را در جامعه. دارد و قطعات

و در نهايت راه رهايي از آن را هم پيشنهاد داده استاين نوع نابرابري .ها سروده است

 ابري جنسيتيهاي نابرجلوه

هماي است كه از آغاز سپيدهنابرابري جنسيتي مقوله و دم تاريخ تاكنون راه بشريت وجود داشته است

و در و فرهنگهر زمان و فرهنگ جلوه نموده اسـت هاي مختلف به گونهشرايط اي مطابق با آن شرايط
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و نابرا وبري جنسيتي از يك جامعه به جامعهبنابراين برابري از يك فرهنـگ تـا فرهنـگ ديگـري ديگر

و كلر(متفاوت است و زنان تـابع آنـان بـوده در طول تاريخ عموماً مردان). 1376، ابوت . انـد جنس مسلط

و مردان اين نابرابري عنمعموالً زنان و ايـن نظـر را بـه وان وضع طبيعي امور در نظـر داشـته ها را به انـد

بـر ايـن اسـاس ). 1386، كـوئن( انـد ديگـر منتقـل كـرده از نسلي به نسـل عنوان بخشي از فرهنگ خود

ميترين مسئلهها مهمفمينيست و معتقدي جامعه را سركوب زنان ، آزادي زنانـه را اند كه اقتـدار مردانـه دانند

و اجتماعي را در تملك خـود دارنـد محدود مي و سياسي و واالس( كند زيرا مردان امكانات اقتصادي ، ابـوت

وي طـوالني هاي ديگـر فمينيسـت، سـابقه هاي لبيرال نسبت به گرايشيستفمين).31: 1383 تـري دارنـد

و فرصت و مبـارزه بـراي كسـب بر زنـان مـيي ستمهاي آموزشي را سرچشمهنابرابري حقوق مدني داننـد

هـاي راديكـال فمينيسـت ). همـان( اندي موجود را هدف قرار دادههاي فردي زنان در چهارچوپ جامعهآزادي

ميو سلطه بر زنان را ناشي از برتريهاي ستمي شكل، همههم و هدف خـود را جـايگزين جويي مردان انگارند

زنكردن جامعه ميساالر به جاي جامعهي و سوسياليسـت رشـد فمينيست. دانندي مردساالر هاي ماركسيسـت

كهي توليد سرمايهانقياد زنان را در شيوه و جدايي كار از خانه م كـار جنسـيتي انجاميـده، معرفـي به تقسـي داري

و دگرگونيمي و ستمهاي بنيادي اقتصادي را چارهكنند ميي رنج ).همان( دانندديدگي زنان

و ريشه آنيدر تفكرات پروين رگ و اين كـه و زنان، به عنوان يك قشر انساني هـا توجه به جنس زن

و آزاد منشأ بسياري از آگاهي توانندمي اين موضوع اشاره به ايـن بيـنش. ها باشند نمايان استانديشيها

و نژاد متغيري تبيين ها دارد كه؛ جنسيت را نيز بايدفمينيست و ايـن كـه)همـان( گـر دانسـت مانند طبقه

.1هاي جنسيتي گرددهاي ناشي از جنس نبايد باعث سوگيريتفاوت

ب و مناظرهههر كس در شعر پروين درهايخصوص در قصايد ي مردانه يابد كه با جلوهميش دقت كند

و ادبيات«در اين ميدان وسيع و مـرد«ي ارزش اجتماعيشايد نخستين زني باشد كه فاصله»هنر را»زن

و بر اين اصل تأكيد داشـت و ادب را وادار كرده تا متواضع باشند و حتي بزرگان شعر و مردان از بين برده

و هنر در انحصار مردان نيست هايي كه وجود دارد،و تفاوت) 195-196: 1378، اكبريچاوش( كه ادبيات

 
ب.1 و جنسيت در مواردي مترادف هم ميهبه اين نكته بايستي توجه داشت كه مفهوم جنس كه بسياري از در حالي. روندكار

و طبيعي است(دانشمندان علوم اجتماعي بين جنس  ا(و جنسيت) كه داراي بعد صرفاً سائقي اعي برخوردار جتمكه از ابعاد
مي) است . نظران فمينيست پذيرفته شده استشوند اين تمايز از سوي بسياري از صاحبتمايز قائل



و طبقاتي در انديشهنابرابري 25هاي پروين اعتصامي هاي جنسيتي

و زن نسـبتكتفاوت ناشي از جنسيت است نه حاصل جنس يا همان مردانگي يا زنانگي ه جامعه به مرد

و واالس( دهدمي ).1383، ابوت

و بيشتر اهتمام او متوجه نمـايش روح پروين حماسه ي زن را به عرفان عاطفي زن تبديل كرده است

و عاطفي زن است او كـه آرزوي رهـايي انسـان و نـاداني در دل مـي عرفاني و را از قيـد جهـل پرورانـد

و دانش را بر ميترين وسيلهآراستگي به فضل ويي رهايش انسان و چون در دوران زندگي امكانات داند

نهايت كم بود، چه برسد براي زنان، در چنان محيطي پروين با وجود اين كه تحصيلي براي مردان هم بي

او در جشن فراغت تحصيل. كمتر از بيست سال داشت در ميدان با جهل كمتر از يك قهرمان واقعي نبود

ر و دانش را نسخه شفابخش تشخيص داد استخود جهل و علم .ا بيماري

،»ي محبـت پديدآورنـده«،»ي هسـتي ركن خانه«به سيماي زن به عنوان پروين در قالب اشعارش

و پروراننده« و دانـا مـرداني گهواره«،»ي مردان بزرگفزاينده و«،»جنبـان حكيمـان نخسـتين مربـي

و پرستار«،»آموزگار و تيمارو نگهباطبيب و خانواده و پيشتيباني مرددارين خانه مي»و حامي  كنـد نگاه

).3: 212دامادي، شماره(

ميپروين در و از نظريهاين اشعار به دفاع از حقوق زن آ خوديپردازد وردن به فضـل كه همانا روي

و آب رنگ مطلوو دانش است، دفاع مي و زنان را از تقليد بر حذر داشته وب براي كند زن را، كسب علـم

.دانددانش مي

و توصيف رابطه و تعريف و مالك برتري انسانياين اشعاري كه پروين در دفاع از زن ها سروده زن

:است عبارتند از

 قطعه زن در ايران-1

و پريشاني نبوداش، جز تيرهپيشهايران، بيش از اين گويي كه ايراني نبودزن در روزي

و مـرگش اندر روزها گر زآنكه زنداني نبودزن چه بود آنگذشتكنج عزلت ميزندگي

س نياهي قـرنكس چو زن، انـدر كس چو زن، در معبد سالوس، قرباني نبودكردها مـنزل

ندر عــدالتـ اني نبـوددر دبـسـتان فضيلت، زن دبـستداشـتخانه انـصاف، زن شــاهد

پـنهاني نـبودآشـكارا بــود ايـن بـيداد،مرثمـاند عـمري بيهاي زن مـيهيدادخـوا

ش و چـوب نباني بـود، ليكبس كسان را جـامه ندر بودـهاد جـمله گـرگي بود، چـوپاني

ز و قسمتي، جز تنگ ميداني نبودين، بـه مـيـدان فـــراخ زنـدگـاز بـــراي سرنوشت



در 26 و هنر زن  1390، بهار3ي، شماره2يه، دور)پژوهش زنان(فرهنگ

ندش را زچـشم زن نهان مي داشتننـور دان زايـن و گـرانجاني نـبوددانستن، پـستي

). 1384ديوان پروين،(

ميي خود را توصاين قطعه پروين شرايط زنان زمانهدر و ايـن شـرايط را نتيجـه يف و ظلـميكند

مياجحافي مي .گيردداند كه در حق زن صورت

قط: قطعه فرشته انس-2 ميدر اين زن آن خـانواده ده،گويـد كـه قلـب خـانوا عه پروين از حقيقتي مسلّم سخن

افاست، البته نا بداري نميتخار زن ايراني را منحصر به خانهگفته نماند كه پروين و لكه داند زنـي را داراي ارج

و هنر باشد اما در شخصيت مي ميداند كه داراي علم و شعر بعدي وي، بينيم كه پروين بـه كل در اين شعر

و نوعي تأكيد بر حضو مير زن در خانواده دارد اين طرز فكـر. كند كه مردها بايد اين حضور را ارج نهندتأكيد

و ظلم در حـق هايياين قطعه، مخالف با نظر فمينيست پروين در است كه معتقداند اين حضور نوعي اسارت

و و خانه زن است .اندزن مخالف داريدر نتيجه با خانه

و شفقت نيست كه دل مرد، مرده است رواندر آن وجوددر آن سراي كه زن نيست انس

به هيـــچ ديبــاچه اي قضـــــا نـــنوشـت

... 

بـراي مـرد كـمـال بـراي زن نـقـصـان

و كامروا اي در بـاغ عـلم در دامانكه داشــت مـيوهچه زن، چه مرد،كسي شود بزرگ

....

بوده كفش فالنكـه نرخ جـامه بهمان، چههميشه فرصت ما صرف شد در اين معنـي

...

و دسـت زن نيـكو، پرويــن سزاسـت گوهـر دانـش نـه گــوهـر الــوانبـراي گـردن

).250: 1384 ديوان پروين،(

 قطعه دو محضر-3

ســوي خــانه بـا حــالي تبــاهرفـت، شامـگاهقاضـي كـشمر زمـحضر

وهــركــجا در ديــد بر ديــوار زد خـدمـتـكار زدبــانـگ بـر دربـان

و مشـ وگربه را با چوبتكـودكان را راند با سيلي كشتدستي خست

هم قدح، هم كاسـه را پرتـاب كـردخشم هم بر كوزه، هم برآب كرد

و نـاهـموار گفتحـرفـهرچه كم گفتنـد، او بـسيار گفت هاي ســخت



و طبقاتي در انديشهنابرابري 27هاي پروين اعتصامي هاي جنسيتي

دسـت تو روزم شــد سـيـاهگفت كـزكرد خـشم آلوده، سـوي زن نگاه

وخــبرتو زسرد وگـرم گـيتي بــي شـرمـن گــرفــتــار هــزاران شــور

).148: 1384، ديوان پروين(

وياين شعر مناظره و عصباني هسـت قاضي با زن خودش است كه هنگام برگشت از محضر خسته

ا ميين مشكالت خودش زن خودش را عامل و بيان و بـراي ايـن دانسته كـه تـو در كند كه من به خاطر

ميكنآسايش باشي دارم اين همه تحمل مي ازم زن در پاسخ همسر با خونسردي گويد كـه تـا بـه حـال

مياايط موجود در خانه شكايتي نداشتهشر و ندارم ولي رام و راحتـي منـزل خواهم يك روز در خانه باشي

ازت مي جربه كني من فردا ي خادم روم، قاضي كه روز خود را در منزل شروع كرده متوجه درگيراين منزل

و دربان مي و فراش ميآن،شودو طباخ برند در هنگام قضاوت دايه از مكان ها شكايت خود را نزد قاضي

ق ميشير طفل از ساضي سؤال ميكند از طرف ديگر كنيز از محل گذاشتن نان شـرايط كنـد در ايـن ؤال

ميق كاضي ميبيند وه اوضاع از چه قرار است تصميم مي گيرد به محضر برگردد شود كه اين آشـوب متوجه

مياز عدم بر.باشدوجود زن در منزل ي از دارال ساختن ايـن واقعيـت اسـت كـه خانـهمدر واقع هدف پروين

و نبايد به كار خانهقضاوت بين هزاران نفر سخت و داري به ديد حقارت تر است نگريست كه به سياسـت

مي. دارد تدبير بسيار نياز دهد كه نقش زن در رسيدگي بـه امـور خـانواده بسـيار پروين در اين شعر نشان

و مرد بدون هم و مهم است .تواند بار زندگي را به دوش بكشدراهي زن نميحياتي

حض» دو محضر«و»ي انسفرشته«،»زن در ايران«پروين در قطعات همبراي زن و راه ور آگاهانه

و دانش را در اجتماع و از طرف ديگر خانه با علم و حضور خواستار است در خـانواده را هـم رسـالتي داري

.آيندي آن برميشمارد كه تنها زنان از عهدهبزرگ مي

و عقيده پاين نگاه و بينش فمينيستي هـاي راديكـال فمينيسـت. هاي راديكال اسـت روين مخالف عقيده

و ستم بر زنان در جامعه استي يكي از سرچشمهمعتقداند كه خانواده به منزله آن. هاي اصلي ظلم هـا اسـتدالل

مياين است كه مردان با استفاده از كار زنان در خانه آن هـاي راديكـال مـردان را فمينيسـت. كننـد ها را استثمار

و نفوذ در جامدسترسي زنان به موقعيتعامل عدم ميهاي قدرت  ). 167: 1386، گيدنز( دانندعه



در 28 و هنر زن  1390، بهار3ي، شماره2يه، دور)پژوهش زنان(فرهنگ

و هاي زنـان در توليـد ال معتقد است كه مردان كنترل نقشهاي راديكاز فمينيست2شوالميت فايرستن مثل

شـناختي قادرنـد كودكـان را بـه دنيـا چون زنان هستند كه به لحـاظ زيسـت پرورش كودكان را در اختيار دارند،

و براي تأمين ميمبياورند، از نظر مادي و حمايت به مردان وابسته » شـناختي زيسـت«شوند، اين نـابرابري عاش

).1971 فايرستن،( آيدبه صورت يك سازمان اجتماعي درميايي هستهدر خانواده

و روابط قـدرت موجـود در آن كند كه زنان فقط از طريق انحالل خانودر نهايت فايرستن بيان مي اده

).همان( توانند به رهايي برسندمي

پروين معتقد طور كه گفته شد اين نوع تبيين نابرابري جنسيتي، مخالف بينش پروين است زيراهمان

شد. ماندگي زنان در جامعه باشدتواند عامل اساسي در عقباست كه خانواده نمي وي در قطعاتي كه بيان

مينقش و نقش زن در خانواده را ميمادري و تأكيد واننـد بـاتعالوه بر خـانواده، مـي ند كه زنانكستايد

و دانش در عرصه و اجتماعي نقش ايفا كنندكسب علم .هاي عمومي

 طبقاتي هاي نابرابريجلوه
و بـا همـه پروين اعتصامي نابرابري و حكومتگران عصر خـود را لمـس كـرده و ستم زمامداران هاي جور

و بيان در مي و قدمدان نبرد، با قامتي جواني با شمشير قلم ،اكبـري چاوش( هاي متين ايستاده استاستوار

ميي انسانپروين در كلمه). 1378 و از انسـان مظلـوم شود او يك شاعر انسـان دوستي خالصه گراسـت

ميدفاع مي و به ظالم . تازدكند

و با تسلط بر زبان انگليسي به منابعي شاهكارهاي ادبي اروپا در مجلهپروين با مطالعه زياديي بهار

م و ديد كه شاهان در ادوار انـد آن بـوده كـه ختلف بزرگترين سـتمي كـه روا داشـته از تاريخ دست يافت

و بر زيور خود افزودهها را به قهر ثروت ميپروين به مظل. اندتصاحب كرده و وميت جهان بشريت انديشـد

و مليت و كيش و هر فرد به هر زبـا نژاد اوو حتي زمان براي او مطرح نيست و هـر كجـا باشـد بـراي ن

مي محترم .دانسته استو دفاع از او را بر خود واجب

2. Firestone 



و طبقاتي در انديشهنابرابري 29هاي پروين اعتصامي هاي جنسيتي

و غيرمستقيم را برمي پروين در بيان حكانتقادهاي خود زبان كنايه و از برخورد مستقيم با مـان گزيند

و سـتم طبقـه در اين شعر ستم.كندو ظالمان عصر خود خودداري مي و ظلم ي حـاكم بـر ستيزي پروين

.شودرعيت مشاهده مي

و آه نيستروز شـكار، پـيرزني بـه قـباد گـفـت كه از آتش فساد تو جز درد

نشينان نگاه نيستق حال گوشـهتحقيي مـا از ره شـكارروزي بـيا به كـلبه

و نشـان از رفـاه نيستنان ما ببيني بيهنگام چاشت، سفره تا بـنگري نـام

و و پناه نيـستگاو پس ندادشباندزدم لحاف برد ديگر به كشور تو، امان

، كدو بنم امسال خشك شداز تشنگي

... 

ب و آبـي چاه نـيستهآب قنـات بردي

و دهي زِظلم تو، هر مسكن كسي، پادشاه نيستيغماگر است چون توويرانه شد

).186: 1384، ديوان پروين(

ويوار بـر عرصـهي ستمي است كه صاعقهدستانهبرخي از اشعار پروين تصوير چيره  حيـات انسـان

و خصـلت و آداب اجتماعي گرفتـه تـا خـوي و پنهان آن را، از ادب و تمام زواياي پيدا سرزمين او افتاده

و پروين پيوسته بر آن بود كه با گستردن و درسـتي آبـي بـر آتـش فردي را به آتش كشيده است دانايي

و طراواتي دوباره ببخشدگستر آن بريزد تباهي .و حيات انساني را زندگي

يـك نقاشـي،شعر نيست، تـاريخ اسـت، واقعيـت اسـت تنها»ي ما، ستم اغنياستصاعقه«ي قطعه

صحيحي از وضع زندگي طبقاتي در ايران است كه در آن نه تنها وضع دهقان بلكه وضع عموم رنجبران

و مالكان تشريح شده .استكشور در برابر ظالمان

ي ما، ستم اغنياستصاعقه

كـه اي پسر اين بيشه پس از من تو راستبــرزگـري پـند به فــرزنـد داد

و رنـج شـمـاستمدت ما جمله به محنت گذشت نـوبـت خـون خـوردن

...

قسمت در ايـن كوي كـه گندم نماستراسـتي آموز بسي جو فـروش

زور آزمــاســـتگـــر كــه بــازوينخواهنان خود از بازوي مردم
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ميپسر در جواب پير :گويدچنين

ي مـا، ســتـم اغـنـيـاسـتصـاعـقـهگفت چنين كـان پدر نيك راي

و خـواب و غــم را ابتـالستپـيشه آنـان هـمه آرام قـسمـت ما درد

...
و سيل و برف و گل دهقان به جواني دو تاستقامتاز غم باران

و نان تهي است در ده ما، بس شـكم نـاشـتاستسفره ما از خورش

...

و جور وتعـدي رواستزان،پير جهان ديده بخنديد كاين سـتـم

بر صـفـت غـلـه كه در آسـيـاسـتگشته حق كارگران پايمال

).186: 1384، ديوان پروين(

اقنابرابريي پروين،اين قطعه ميهاي و طبقاتي جامعه را بيان و اينتصادي كه نسـبت بـه ايـن كند

و در مقابل طبقههانابرابري و ايـن قطعـه. بايد به پا خاستر،گي سلطه، بايد آگاه بود نظريـات مـاركس

ميپيروان وي را يادآوري مي ميگويند؛ طبقهكند كه و از طبقهي محكوم درخـودي بايد به آگاهي برسد

مي) شناس ايتالياييجامعه( آنتوني گرامشي. براي خود تبديل شوديبه طبقه كنـد كـه ايـن رسـالت بيان

و محرومان جامعـهيكارگر شكل دهند تا طبقهيفكران است كه آگاهي طبقاتي را در طبقهروشن كارگران

ر ). 198: 1384، ريتزر( يابي به اين آگاهي طبقاتي، دست به انقالب بزنندبا دست سـالت خـود را پـروين نيـز

مي. داندآگاهي دادن به جامعه مي فكـري فكران قرار داد روشني روشنتوان پروين را در زمرهبر اين اساس

مي كه در قبال جامعه احساس و با بيان شعري به مبارزه با نابرابريمسئوليت .خيزدها برميكند

آن»اي رنجبر«يقطعه پروين در ميها را با حقوق حقهخطاب به رنجبران نه تنها  كنـدي خود آگاه

آن)14: 1384 جدي،( تبلكه و ستم بـر حـذر مـي ها را از و ايـن را مـي حمل اين همه ظلم تـوان از دارد

و انقالبي بودن پروين دانستي ظلمنشانه مي.ستيزي كهدر اين شعر :خوانيم

!ريـختن از بـهر نان از چـهره آب؟ اي رنـجبر!اي رنـجبرتا به كي جان كندن اندرآفتاب؟

و وزين همه خواري كه بيني زِآفتاب مزدت جز نكوهش يا عتاب؟بادخاك !اي رنجبرچيست

زِچند مياز حــقوق پـايمال خـويشتن كـن پـرسـشـي و جناب؟ اي رنجبرترسي !هر خـان

.... 
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و رويت تيرهجامه ورنگ ازات شوخ است !اي رنجبربايست كردن اجتناب،از تو مـيخاكگرد

!كس نخواهد خواستن زيشان حساب، اي رنجبرهر چه بنويسند حكّام اندرين محضر رواست

).186: 1384، ديوان پروين(

و دستاوردهاي طبقه نيز پروين به صراحت»اشك يتيم«يدر قطعه حاكم جامعهي غيرچپاول دارايي

و تقسيم غيردست طبقهرا به شيعادالنهي حاكم و اختالف ميثروت و ديد طبقاتي را به تصوير كشـاند

ميآميز شرايط جامعهكنايه .كندي دوران خود را توصيف

و بام خواستگهـيروزي گـذشـت پادشـهي از گـذر فـرياد شـوق بر سر هر كوي

تابناك چيست كه بر تاج پـادشـاسـتكاينپــرسيد زان مـيان يـكي كـودكـي يــتيم

آكه چيستآن يك جواب داد چه دانيم ما بـهاسـتقـدر كـه مـتـاعي گـراننپيداسـت

و گفتنزديك رفت پيرزني گوژ و خون دل شـماستايـن اشـك ديـدهپشت ي من

هاست كه با گـله آشـناسـتاين گـرگ سـالما را به رخت چوب شباني فريفته است

).93: 1384، ديوان پروين(

را به تصوير كشيده كه به نـوعي»ي خوندو قطره«يدر يكي ديگر از اشعار پروين، وي به زيبايي مناظره

نمـاد ثروتمنـدان(ي مختلف در جامعه هستند يكي قطره خوني است كـه از دسـت تـاجوريي دو طبقهنماينده

از) جامعه و ديگري قطره خوني است كه .چكيده است) نماد محرومان جامعه( كنيخار پايچكيده

يك روز بر سر گذري،گه مناظرهشـنيده اي ميان دو قـطره خون چه گـذشت

ام از دسـت تـاجــوريمـن افـتـادهتو خون كه اي،يـكي بـگفت به آن ديگري

...

بـزرگــتريبـيـا شـويم يـكي قــطرهي كوچك چه كار خواهد ساختاما دو قطره

...

و عــمل بـا هــم اتفاق كـنيـم زبـه راه ســعي هر خطريكه ايمنـند چنيـن رهروان

:گويدخون خاركن در پاسخ مي

پاي كارگريزمن،زدست شهيتويي كهبخنده گفت، ميان من تو فرق بسي است

و اتـمرهـهبـراي بـي چـحاد و خـوننيــموــا بريرنجخوش است اشك يتيمي

ب و عشرت آمدي و زحمـت كمـريوجودهتـو از فراغ دل مـن از خـميـدن پشـتي
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و پـيره زن ايـن ي غـارتگـري فتد شرريخانـهاگـر بـهقدر خـون دل نـخورنديـتيم

زحـكـم نـاحـق هر سـفله، خـلق را نكشنـدهبـ پرسشـي كنـد پسريقـتل پـدر،اگـر

و وستم، هيچدرخت جور ميزدش تبري،اگـر كه دست مجازاتبار نداشتبرگ

زي بــيدارسـپهـر پـير، نـميـدوخـت جـامه و سـكـوتش آسـترياگـر نبود صبـر

او بـتـريزور ازهجاي او نــنشينــد بـهبـاگـر كـه بـدمـنشي را كـشنـد بـر سـر دار

).272: 1384، ديوان پروين(

مي در اين و مظلوم در حـالي كـه بـين آن كند كه اتحاد دو طبقهشعر پروين به اين نكته اشاره هـاي ظالم

طر. پذير نيستي نابرابر برقرار است امكانرابطه هـاي پـروين را پيـام ترينف ديگر در پايان اين شعر انقالبياز

ميي مظلوم جامعه گوشزتوان به وضوح مشاهده كرد كه پروين به طبقهمي آند ها بايد دسـت بـه كـار كند كه

و و اسير قضا و از سرنوشت خود سؤال كنند و صبر پيشه نكنند و عليه ظلم به پا خيزند . قدر نباشند شوند

ـنش«: گويـد اين نظر پروين يادآور اين نظر جورج زيمل است كه مي ـنخ اجتمـاعي محصـول واك و هـر س هـا

عن توقعات ديگران است به عنوان مثال فقير ميبه يشود كه نـه تنهـا جامعـه وان يك سنخ هنگامي فقير محسوب

).245: 1383، كوزر(»افرادي را ملزم به دستگيري از وي كند بلكه آن فقير نيز دستگيري افرد جامعه را بپذيرد

كامه تنها حاصل طبـع حاكمـان نيسـت بلكـه وجـود چنـين هاي خودپروين نيز معتقد است حكومت

و رفتار متقابل تودهيك سنخ كساني به عنوان ها نيز هست كه تن دادن زيردستان بـه ناشي از طرز تلقي

آناچنين شر و عدم اقدام و توسعهيطي يي دامنـه ها در جهت تغيير وضع موجود، خود عاملي در استمرار

و خود كايكامگي حاكمان است كه در شعر مناظرهقدرت رقبلي نيز پروين عدم ا توسط ربرد تبر مجازات

را. داندعامه مي و قيامدر اين شعر پروين و به وضوح گفتـه كـه بـرايه نجات رنجبران را انقالب دانسته

.ظلم بايد عمالً به پا خواستيقطع ريشه

 گيرينتيجه
كه دو نوع نابرابري كه در جامعه نظر پروين را به خود جلب كـرده اسـت، توان چنين گفتدر مجموع مي

و نابرابري طبقاتي ، ولي نابرابري طبقاتي بيشتر نظر پروين را به خود جلـب كـرده است نابرابري جنسيتي

آن. است توانـد بـه دليـل ايـن امـر مـي. ديـدي خودش حاد نميقدر در جامعهپروين نابرابري جنسيتي را

زندگيش اتفاق افتاديفراواني كه در دورهي پروين بوده كه به خاطر وقايع سياسيط اجتماعي دورهشراي



و طبقاتي در انديشهنابرابري 33هاي پروين اعتصامي هاي جنسيتي

ك ميو مشكالت اجتماعي و پنجه نرم و يا شايد هـم در مقابـل نـابرابه جامعه با آن دست هـايريكرده

ميهاي جنسيتي براي او مسئلهعظيم اجتماعي، نابرابري .شده استي فرعي محسوب

مي از و مهمي در اجتمديدگاه پروين زن و خانواده داشته باشـد تواند نقش كليدي داري، خويشـتن. اع

و عفاف زن نگه و در نتيجه، پرورندهي پايهدارندهتقوا و بـزرگ اسـي انسانهاي خانواده وي.تهاي واال

و سـپسي مادر آرميدهبزرگان تاريخ نخست در گهوارهيهمهمعتقد است كه هـاي انـد پلـه توانسـته انـد

و حكمت را بپيمايند ).4: 1387، محمدي( بزرگي

و سـقراط بـوده بـزرگ بـوده پــرستـار خـردي ايـشاناند بزرگاگـر فـالطـن

گ سپس به مكتب حكمت حكيم شد لقمانتمادر به كودكي بس خفيهوارهبـه

و چه فقيه و چه سالك، چه زاهد شـاگرد ايـن دبـيرستانرهشـدند يكسچه پهلوان

). 206: 1384، ديوان پروين(

كجخلقي، زيادهكج و زيور، زيبندهآراروي، خودخواهي، و افتخار به زر و يي ي زن نيست، بلكه فضيلت

).5: 1387، محمدي( علم دانش بهترين زيور براي زن است

و راه دانسـته سـتم جنسـيتي را نـادانييتوان چنين برداشت كرد كه وي ريشـه در اشعار پروين مي

مي رهايي از اين شرايط را تالش زنان و فضيلت و دانش .ديدبراي كسب علم

زبهچه ديتر حــليت دانـشاي است گـرانچــه حــله عرفانيديبهاي است نكوتر

وچو و زيور رخشانيز رنگ جامهرنگ فضيلت به چهره نيست چه سودآب زربفت

و دسـت زن نــكو پــرويـن سزاست گوهر دانش نه گوهر الوانبــراي گــردن

.)1384، ديوان پروين(

زنو خانهها كه معتقداند خانه بر خالف فمينيست اند، ها ساختهداري قفسي است كه مردها براي

و تشويق دانشپروين در اشعارش، تجليل از و همسري بمقام مادري تراندوزي بيت فرزندانه منظور

.كندشايسته مي

» استيفاي حقوق زنان«هاي موج اول است در كتاب خود كرافت كه از فمينيستمري ولستون

و محروميت از آموزش را عامل فرودستي زنان اعالم كرده است)1792( و واالس(، آموزش ، ابوت

و آموزش براي ارتقاي اجت). 1380 تپروين نيز هم عقيده با كرافت بر دانش ميماعي زنان . كندأكيد
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و نه گلهدر شعر پروين، نه ترويج فرهنگ بي شكحجابي است اوي ايت از پوشش اسالمي، بلكه

و برتري علمي زنان استهمه و مشوق تحصيل علم و معنويت ، محمدي( جا طرفدار فضيلت، اخالق

.و اين عقايد در بسياري از اشعار پروين نمايان است)7: 1387

بددوستپروين و آنهار انسان هـا را بـدبخت كـرده خصوص كساني است كه نظام موجود اجتمـاعي

و دهقانان، زجراست، دوست و داغ نفرت خوردگان اجتمـاع خـود اسـت دار كارگران بـه همـين. كشيدگان

و بهترين اشعار وي را اين ميخاطر است كه بيشترين و. دهندگونه اشعار تشكيل اشعار مـا در اين قطعات

و پروين را خونكش، كارگر، كودك يتيم برميبا دهقان ستم ميخوريم و دادخواه وار بينيم كـه كـاوه خواه

ضّحاك ميبر سر .خروشدها

و هم تمايل توده به حفظ وضع موجود مي دانسته كـه پروين علت نابرابري طبقاتي را هم ظلم حكام

ب راه رهايي و مياندراز اين شرايط را هم انقالب و اصالح ساختار و ستم ايـن ديـدگاه،. دانسـت ازي ظلم

كنـد زيـرا پـروين رسـالت تر مـي هاي اجتماعي نزديكنظران تضاد در بحث نابرابريپروين را به صاحب

بروشن و آگاهي دادن به جامعه را و تودهفكري و مردم به مبارزه عليـه هاي ضعيف را راي خود قائل بوده

.خواندنابرابري فرار مي

 مـنابع
و ديگران ني:تهران،عراقيي منيژه نجمشناسي زنان، ترجمهجامعه) 1380( ابوت، پال .نشر

و حميـد احمـدي،يترجمـه هاي فمينيسـتي، سي نگرششنادرآمدي بر جامعه)1376( ------------ : تهـران مـريم خراسـاني

.انتشارات دنياي مادر

.جلد هشتم،انتشارات نگاه:تهران، اجتماعي ايرانتاريخ) 1374( آوندي، مرتضي

و)1381( خو، محمد آراسته . چاپخش، چاپ اولانتشارات:تهران،نگرش بر فرهنگ اصطالحات اجتماعي، علمي نقد

.3شماره، ادبيات فارسيي، فصلنامه»ستيزي پروين اعتصاميستم«) 1384( جدي، اسماعيل

و شعر پروين اعتصامي) 1378( اكبري، رحيمچاوش .انتشارات ثالث:، تهرانزندگي

.نشر ياد عارف، چاپ اول:تهران)1384( ديوان پروين اعتصامي

.16فرهنگ، شمارهياخترآزادگي، مجله پروين،)1374( دبيران، حكيمه

.انتشارات علمي:، تهرانشناسي در دوران معاصري جامعهنظريه) 1384( ريتزر، جورج

.انتشارات مشعل: پروين ستاره آسمان ادب ايران تهران)1366( جوادمحمدشريعت،

.1شماره،بانوان شيعهيمجله، تهران»پروين اعتصاميينامهگاهي به زندگين«)1383( ناصري، زهرهشريعت
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. انتشارات سمت:، تهراناجتماعي هاينابرابري شناسيجامعهبرايمقدمه) 1379( كمالي، علي

و انديشه)1383( كوزر، لويس .ي محسن ثالثي، تهران انتشارات علمي، ترجمهشناسيي بزرگان جامعهزندگي

.نشر توتيا:تهران محسن ثالثي،يشناسي، ترجمهدرآمدي بر جامعه)1386( كوئن، بروس

.نشر ديگر:، تهرانكتايون بقايييشناسي جنسيت، ترجمهجامعه)1385( گرت، استفاني

ني: تهران حسن چاوشيان،يشناسي، ترجمهجامعه)1386( گيدنز، آنتوني .نشر

و انسانيت«) 1387( محمدي، فاطمه .15شماره بانوان شيعه، سال پنجم،يهفصلنام،»پروين اعتصامي شاعر فضيلت


