
 
            زنان ایران در دورهء اسالمی با این كھ در پرده بوده اند و محیط نامساعد و محدود بھ
آنان مجال خود نمایی و ابراز استعداد و پرورش ذوق نمی داده است؛ در ادبیات و دیگر علوم و
فنون، آثاری بھ وجود آورده اند؛ اگرچھ بیشتر آن آثار از میان رفتھ و تنھا مشتی نمونھء خروار،
بھ جای مانده است. ضمن مطالعھء كتابھای مربوط بھ تصّوف ایران، بھ اسامی زنان بزرگ و
ناموری بر می خوریم كھ از پیشوایان و مرشدان این طریقھ در زمان خود بوده اند. احتماالً

ھمھء آنھا یا دسِت كم برخی از آنان، تألیفاتی داشتھ اند كھ متأّسفانھ بھ ما نرسیده است.

            در كتابھای علمی و فنّی دیگر نیز، زنانی را می یابیم كھ در فقھ و حدیث، وارد بوده
اند و عقاید یا روایاتی از ایشان در آن كتب بھ نقل آمده است. بھ احتمال زیاد بعضی از آنھا ھم

تصنیفاتی بھ یادگار گذاشتھ اند كھ از بین رفتھ است.

            در رشتھ ای از ادبیات - نثر داستانی و نمایشنامھ ای - از زنان دوره ھای پیش از ما،
اثر درخوِر توّجھی در دست نیست؛ اّما در رشتھء دیگر آن كھ نظم باشد، آثار و نمونھ ھایی
موجود است. افسوس كھ تذكره نویسان ما با اشارات و نوشتھ ھای گنگ و نارسای خود، چنان
ما را در دریای شّك و ابھام فرو می برند كھ فقط سالھا تحقیق و موشكافی می تواند امواج
اشتباھات و نسبتھای ناروا و مشكوك را واپس زند و ما را بھ ساحل یقین، راه نماید. مثالً
شاعری در قرن ششم زندگی می كند، اّما ممدوح او پادشاھی ست كھ در قرن نھم، روزگار می
گذراند! یك غزل با قافیھ و وزن و سبك و موضوع معین بھ دو نیم می شود: یك نیمھء آن را
شاعری در قرن چھارم و نیمھء دیگر را شاعر دیگری در قرن ھفتم می سراید! یكی بی نام و
نشان است، اّما اشعاری دارد در خوِر ستایش؛ دیگری چندین نام و لقب و تخلّص دارد و از
شاعران بزرگوار و بلند مرتبھ بھ شمار می آید، ولی شعری ندارد! با این ھمھ باید دست از
كنجكاوی و پیگیری برنداشت تا پرده ھا برافتد و آشكار شود كھ زنان ایران با وجود ھمھء
محرومیتھا و ناسازگاریھا، مكنونات قابل مالحظھ داشتھ اند كھ عدم پرورش و توّجھ، از بروز
آنھا بھ بھترین و كاملترین وجھ، جلوگیری كرده است. و نیز این نكتھ درخور یادآوری ست كھ
تقریباً ھمھء زنانی كھ از آنان، نامی زیر عنوان شاعر برجای مانده و یا اشعاری بھ صورت
دیوان یا بھ طور پراكنده بھ طریق استشھاد و ذكر مثال در كتابھا آمده، از زنان منتَسب بھ



دربارھای شاھان و امرا و یا خاندانھای مرفّھ بوده اند كھ مختصر امكانی برای آموختن داشتھ
اند. بسا ذوقھا و استعدادھای درخور توّجھ و قابل پرورش كھ ھرگز امكان بروز و رشد و تربیت

نیافتھ و ناشكفتھ، پژمرده شده و بھ خاك رفتھ اند.

            نكتھء دیگر این كھ در این نوشتھ، شعر بھ زبان فارسی، مورد نظر بوده؛ بنابراین،
شاعره ھای فارسی زبان ھندوستان و افغانستان ھم در كنار زنان شاعر ایرانی، جای گرفتھ اند
و ما ضمن مطالعھء اشعار آنھا - بھ ویژه شاعران افغانستان - بھ تفاوتھایی از لحاظ كاربُرد لغات
و قواعد دستوری بر می خوریم. مثالً در مورد مطابقھء فعل و فاعل، مـا فقط بـرای فـاعل غیر
ذیروح كھ جمع باشد، مجاز ھستیم - اگر بخواھیم - فعل مفرد بیاوریم؛ در حالی كھ در اشعار
عایشھء افغان، بھ تكرار بھ عدم تطابق فعل و فاعل ذیروح از این حیث، بر می خوریم. از جملھ:
«شیروشان، گوشھ نشین شد ھمھ». یا بھ كاربردن كلمھء «یادی» بھ معنی «یادكردن»، و
«عاركردن» بھ جای «عارداشتن» در شعر محجوب ھروی: «دیدی آن پیمان گسل، از یادی ما

عاركرد». و نظایر اینھا.

            اّما دربارهء سبك شعر و شیوهء سخنسرایی شاعره ھای فارسی زبان، می توان گفت كھ
عموماً بھ ھر عصری كھ تعلّق داشتھ اند، بدون ھیچگونھ ابتكاری پیرو اسلوب متداول ھمان عھد
بوده اند. و نیز جز در مواردی معدود، میان سروده ھای آنان و مردان شاعر، نمی توان تفاوتی
قائل شد؛ ھمان كلمات،استعارات،كنایات، تعبیرھا و تشبیھ ھا، و حتّی ھمان طرز بیان احساسات
و عواطف فردی! چنان كھ اگر خواننده از پیش نداند كھ گویندهء فالن شعر، زن بوده است؛ بھ
ھیچوجھ نمی تواند از شیوهء بیان شاعر بھ زن بودن وی پی ببرد. استثناًء در رباعیھای مھستی

گنجھ ای ابیاتی می یابیم كھ آشكارا بھ پسری خطاب می كند:

بـودت ھـوس  یـار دگـــر بـوسیـدن رفتی پسرا دوش بـھ مــی نـوشیــدن
من روی تو كنــده چون توانم دیدن؟ روی تـو بكنـده انـد و معلـومــم شـد

   
رنگ ُرخش آب بـرده از خـون تـذرو مؤذن پسـری تـازه تر از  اللـھء مـرو

در حال  بھ بـاغ  در نماز آمـد ســرو آوازهء قامت خوشش چون برخاست



و یا تشبیھ ھا و استعاره ھایی بھ كار می برد كھ توصیف مرد جوانی را می رساند:

زاغ آمد و اللـھ  را بھ منقـار گرفت افسـوس كھ اطراف ُگلت خارگرفت
شنجرف لب  لعـل تو زنگار گرفت سیمـاب زنخـدان  تــو  آورد مـداد

اگرچھ گھگاه، محتوای اشعار مردان شاعر ھم ما را متوّجھ مخاطَبی می كند كھ نمی تواند زن
باشد؛ اّما شاید بتوان نمونھ ھای فوق را از مواردی دانست كھ ما را بھ زن بودن گویندهء آنھا،
ره می نماید. ولی دربارهء رباعی ذیل از مھستی، مفھوم و محتوای كالم، تردیدی باقی نمی
گذارد كھ سرایندهء آن جز زن نیست؛ آن ھم زنی كھ در برابر رسوم و سنن خانوادگی و

اجتماعی بھ عصیان و اعتراض برخاستھ است:

در حجرهء دلـگیر، نگھ  نتوان داشت مـا را بھ َدِم پیر، نگـھ  نتوان  داشت
در خانھ بھ زنجیر، نگھ نتوان داشت آن را  كھ سـِر زلف  چو نخجیر  بَُود

در رباعیھای فوق، آب بردن رنگ رخ از خون تذرو، كنایھء لطیفی ست از سرخی گونھ كھ
آبروی خون تذرو را برده است. و استعاره ھای گل و اللھ برای رخ و لب، وخار و زاغ و مداد
و زنگار برای ریش و سبیل (بھ ویژه شباھت سبیل بھ زاغ از حیث شكل و رنگ) بكر و بدیع
است. ھمچنین مدادآوردن سیماب زنخدان (تشبیھ چانھ بھ سیماب از لحاظ سفیدی) كنایھ از ریش
درآوردن؛ و زنگارگرفتن شنجرف لب لعل (تشبیھ لب در سرخی از سویی بھ لعل و از سوی

دیگر بھ شنجرف) كنایھ از درآمدن سبیل، ھمھ از ظرافت و لطافت شاعرانھ برخوردار است.

            دیگر از موارد استثنائی، رباعیھای زیر است از مھرالنّساء:

بنـدی  ز  دِل  رمیـده   بگشایـد، نیست در خانھء تو  آن چھ  مرا شاید،  نیست
آری ھمھ ھست، آن چھ می باید، نیست گویی  ھمـھ چیـز  دارم  از مـال و منـال

   

شب با تو سخن كنـم، جوابم ندھی ھرگز  كامم  ز ُخفت و خوابم  ندھی
از بھـر خدا چھ شد كھ آبم نـدھی؟ من تشنھ لب و تو «خضر وقتم» گویی

   
تا  پـیر شـود  ھمیشھ  دلگـیر  بَُود شـوی زن نـو جـوان  اگـر  پـیر بُـَود



«در پھلوی زن، تیر بھ از پـیر بَُود» آری مثـل است این كھ گوینـد زنـان
   

زین واقعھ شیون است مرد و زن را شـھ ُكنـده نھـاد  سـرو سیمین تن را
پایی كھ دو شاخھ بود صد گردن را افسوس كھ در ُكنده بخواھـد فرسـود

مفھوم مصراع «در پھلوی زن، تیر بھ از پیر بَُود» از سعدی ست كھ می گوید: «زن جوان را
اگر تیری در پھلو نشیند بِْھ كھ پیری» . می دانیم كھ واژهء «پھلو» ھم بھ معنی تھیگاه است ھم
بھ معنی كنار. و نیز نشستن دو معنی دارد: یكی فرورفتن و دیگری جلوس. و مسلّماً استاد سخن
- سعدی - در این جملھء كوتاه عالوه بر صنعت ایجاز، از صنعت ایھام نیز استفاده كرده چنان
كھ ھم مفھوم فرورفتن تیر در تھیگاه و ھم مفھوم در كنار نشستن را می توان از آن دریافت. بعید

نیست كھ مھری ھم بھ این نكتھ توّجھ داشتھ است.

            رباعی ذیل از شاعری بھ نام «ضعیفی» ھم، نمودار ستمی ست كھ بر زنان در خانھ و
در جامعھ می رفتھ است:

ھم پیر و ضعیفی و ترا چیزی نیست ای مـرد تـرا بـھ مھـرم انگیـزی نیسـت
خود قّوت آن ترا كھ برخیزی نیست بـا ایـن ھمـھ  می دھی  نھیبـم  ز زدن

            از میان انواع قالبھای شعری، زنان دوره ھای مورد بحث ما در این نوشتھ، بیشتر در
قالب غزل و رباعی شعر گفتھ اند. نھ این كھ بھ كلّی قطعھ و مثنوی و قصیده را از قلم انداختھ
باشند؛ چنان كھ بزرگ بانوی شعر و ادب فارسی - پروین اعتصامی - اشعار خود را در قالب

قصیده و قطعھ و مثنوی پرداختھ است.

            اّما دربارهء مضامین اشعار، بھ ندرت بھ شعری بر می خوریم كھ اوضاع و احوال
زمانھء شاعر را منعكس كند و یا از وقایع تاریخی و اجتماعی و سیاسی دورهء زندگی وی سخن
گوید. شاید بھ این دلیل كھ در ادوار گذشتھ، ھیچگاه زنان در متن اجتماع زندگی نكرده اند؛ بلكھ
ھمیشھ در حاشیھء جامعھ و در پس پرده زیستھ اند. در اشعار پروین اعتصامی، اجتماع و نا بھ
سامانیھای آن از دیدگاه فلسفی و اخالقی، و بیشتر از زبان اشیاء گوناگون مورد بحث و مناظره
قرار گرفتھ است - كھ در این مورد می توان او را شاعری مبتكر دانست - و تنھا واقعھء



اجتماعی كھ در دورهء زندگی وی رخ داده و در شعرش انعكاس یافتھ، واقعھء رفع حجاب است
كھ این زن سخنور، قصیده ای استوار دربارهء آن سروده است.

            خوشبختانھ در روزگار ما، زنانی كھ آثار ادبی چھ بھ نظم و چھ بھ نثر، پدید آورده اند،
بسیاراند و باید امیدوار بود كھ شرایط نامساعد فعلی، زود گذر باشد و سیر تكاملی زنان ایران را

ُكند یا متوقّف نسازد.

***

            ناگفتھ نماند كھ موضوع «شاعره ھای فارسی زبان»، عنوان رسالھء دورهء لیسانس
من در سال تحصیلی 29 - 1328 خورشیدی بوده كھ از میان عناوینی كھ استاد ارجمندم دكتر
ذبیح ّهللا صفا بھ من پیشنھاد كردند، برگزیدم و پس از مراجعھ بھ كتابخانھ ھای دانشگاه، مجلس،

ملّی، و... دفتری فراھم آوردم كھ مورد قبول و تأیید استاد قرار گرفت.

            اّما عنوان «از رابعھ تا پروین» را اخیراً كھ تصمیم بھ چاپ نوشتھء سالھا پیش خود
گرفتم، بھ پیروی از كتاب ارزشمند «از صبا تا نیما» برگزیدم.


