
  مشروطھ و زنان شاعر

  
 

 *روح انگیز كراچي
  

بازنگري جنسیت گرايانه به تاريخ وادبیات فارسي، تصويري محو و كمرنگ از حضور زنان ديده مي شود كه ھرچه به زمانة ما نزديكـتر مـي شـود  در
 .اين تصوير روشن تر و شفاف تر مي گردد

  
تعداد بسیار اندك و مي توان گفت بي حضور زن، به صورت تك جنسي و مردمدارانـه بايـد پـذيرفت و  تاريخ سیاسي، اقتصادي، اجتماعي ايران را با

اگرچه حضور زن در تاريخ ادبیات فارسي حضوري نه در اوج بوده است، اما . ھمان گونه بررسي كرد، اما موقعیت زن در ادبیات به نوعي ديگر است 
نخستین كالم آھنگین را به گوش فرزند   زن پیوندي ژرف با شعر فارسي دارد، چه آنجا كه در نقش معشوقه و ساقي ظاھر مي شود، چه آنجا كه

 .نقش اين ھمراھي برتار و پود شعر فارسي به صورت ھاي گوناگون باقي مانده است. مي خواند
  

اگرچه در فرھنگ مردساالرانه تصويري كه از زن ترسیم شده واقعي نیست و قرنھا زن با روش پیشنھادي مرد زندگي كرد و حتي خــود را از دريچـة 
اجتماعي به وجــود آمــد كـه  –سیاسي    چشم مرد تصور كرد و شعر را ھم به سلیقة مرد سرود، ولي با گذشت زمان دگرگوني ھايي در وضعیت

اجتماعي اواخـر   -ادبیات انتقادي . تغییر ديدگاھھاي مرد نیز اين حركت را سرعت بخشید. ناچار تأثیري غیرقابل انكار بر زنان و نوشتار آنھا گذاشت
نده و  -دورة قاجار كه بازتاب شرايط سیاسي  اجتماعي و يكي از عوامل پیـش برنـدة ھـدف ھـاي مشــروطه بـود، در بسـتري مناسـب آگـاھي دھ

 . برانگیزانندة طبقات مختلف اجتماعي علیه نظامي استبدادي شد كه از درون پوسیده بود
  

به استناد منابع ادبي و تاريخي فراز و نشیب ھاي تاريخ ادبي ايران حركتي ھماھنگ بـا تـاريخ سیاسـي ايــران داشـته اسـت و تــأثیري متقابـل بـر 
ركود و ايستايي ادبیات دورة قاجاريه حكايت از تاريخ سیاسي رو به احتضار و نیمه جان اين دوره دارد و نثر انتقادي و ســفرنامه . يكديگر گذاشته اند

ھاي آگاھي دھنده و نوشته ھاي ادبي روشنگران دورة ناصري حاكي از آغاز دوره اي است كه ھنوز قدرت سنت گرايان بیش از اصالح گران است 
مان . و ارائة ھر پیشنھاد اصالحي به نابودي و عزل پیشنھاد دھندة انديشه گر آن انجامیده است اگرچه سعي دولتمردان آن دوره حفـظ و بقـاي ھ

 . ساختار بود، اما ازدھه ھاي پاياني سلطنت ناصرالدين شاه آثار ادبي در نقش كار سازترين وسیلة آگاھي و بیداري عمل كردند
  

با نوشته ھاي انتقادي روشنفكران، ادبیات فارسي رنگ ديگري گرفـت و . پايان دورة ناصري، آغاز دورة جديدي در تاريخ ادبیات سیاسي ايران است
ياري كردنــد و سـبب   برآيند اين تأثیر متقابل، آگاھي و ھشیاري گروھي بود كه به. در تاريخ سیاسي ايران جنبشي پديد آمد مداومت اين حركـت 

قالب ھاي پیش ساختة سنتي و فرھنگي از ھم پاشیدند تا جايي كه دختر شاه، تاج السلطنه بـه انتقــاد از دربـار . دگرگوني ساختار جامعه شدند
پايگــاه . حركت آگاه كننده اي كه از ادبیات آغاز شده بود در عرصـة اجتمـاع گســترش يافـت. پدر و برادرش ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قلم زد

انديشه گران با افكار نو و طرح آن در نوشته ھاي ادبـي خواسـتار آزادي و فروپاشـي اسـتبداد بودنـد و در . استبداد و اقتدار سیاسي حاكمان لرزيد
 .واقع رھبري انديشه سیاسي با آنھا بود اگرچه عمالً قدرت را كسان ديگر در دست داشتند

  
انديشه نو و مباني تجدد با بافت سنتي جامعه در تضاد بود، اما جامعة سیاست زده به دنبال نوگرايي در زمینه ھاي غیرمعمول بـود و آرمـان ھـاي 

 .نوگرايان روشنفكر در جامعة سنتي چالشھايي به دنبال داشت
  

وطـن،   نتیجة رويارويي سنت و تجدد و چالش نوجويان ملي گرا و سیاست مداران كھنه انديش، جامعه اي نو بود كه آرماني جـز آزادي ، اسـتقاللِ 
حقوق زن و عدالت نداشت، اما طلسمي كه روشنفكران از نخستین دھة قـرن چھـارده قمـري بـه انديشـة گشــودنش تـالش كردنـد مسـئلة زن و 
به ھمـراه داشـت . حقوق او در جامعة سنتي ايران بود كه خواسته اي جديد بود و غربي مي نمود و طرح آن برخوردھــا و چــالش ھــاي گونـاگوني 

اگرچه انقالب مشروطیت نتوانست ارزش ھاي كھنه را ريشه كن كند و اوضاع جامعه را به طور كلي از نظر فرھنگي دگرگون كند، اما سبب شد تــا 
افكار مترقي در جامعه گسترش يابد و ھمین انديشه ھاي نو سبب شد تا روش تقلیدي كه در ادبیات مرسوم بود از بیـن بـرود و شــاعران مضــمون 
ھاي تازه اي را در شعر به كار گیرند، بدين ترتیب نخستین جلوه ھاي تجدد با انديشه ھاي انقالبي آراسته شـد وادبیــاتي سیاسـت زده بـه وجــود 

 .آمد كه از چندنظر تازه بود
  

ندة آغـاز دوره اي اسـت كــه زن نـیز در پــي  در تحلیل نگرش جنسیتي در ادبیات مشروطه تأثیر يك سويه اوضاع سیاسي بر شـعر زنـان نشـان دھ
شنفكر از طريـق ادبیــات بـه خصــوص  شناخت و تبیین خود برآمد تا در جامعة مرد محورانة سنتي كسب ھويت كند واين بستر مناسب را مـردان رو

ِ دورة نشريات دورة مشروطه بي نوشتاري از زنان شاعر منتشر ش. شعر بوجود آوردند و مطبوعات وسیلة اين دگرگوني شد ّ د زيرا تأثیرپذيري از جـو
 .انقالب به سبب عوامل متعدد در زنان با كندي صورت گرفت و در آغاز باري بسیار اندك داشت

  
از آن ھنگام كه در نظام كھنة ارزش ھا و سنت ھا شكافي ايجاد شد و امكان ارائة آرمان ھاي مترقي وجديد پديد آمد، جامعه نیز از زن، انديشـه و 

قرار داد و زنـان كـه بــه علـل . قلم را طلب كرد بنابراين ضرورت جامعة تحول يافته به رغم مخالف خواني ھا، زن را در جريان شناخت ھويت خـويش 
ادبي آشنا نبودند، تالش كردند تا فاصله ھا را به سرعت طي كنند و ھمگام با ادبیـات نـو، در جريـان  –اجتماعي  –مختلف با جريان زندة سیاسي 

 .اما اين ھدف به آساني امكان پذير نبود. شعر زمانه قرار گیرند
  

تاريخي و  زنان كه در طول تاريخ ادبي ايران جز عشق و عرفان و كلي گويي ھاي تقلیـدي نسـروده بودنـد مـي بايسـت بـه ناگـاه ديـده بـر حقـايق 
خويش مفــاھیمي شـاعرانه بســازند و بـا آن  اجتماعي باز كنند و براي نخستین بار از مضمون ھاي جديدي چون وطن، آزادي و عدالت و جنسـیت 

 .بتوانند ھويت جديدي از زن و زن شاعر را نشان دھند
  

زنان كه به سبب فرھنگ و سنت ايراني به اجبار در خلوت و نھانخانه به سر برده بودند و از محدودة اعتقـادات و باورھـاي تحمیلـي فـارغ نبودنــد بــا 
ظر كردنـد و در تـالش تجربــة  دگرگوني اوضاع سیاسي در دوران مشروطه گويي از رؤياي بي خبري برخاستند و به واقعیت ھاي پـیرامون خـويش ن

 . تازگي ھايي بودند كه مشروطه با خود به ھمراه آورده بود
  

به استناد تذكره ھاي موجود، در دورة قاجاريه چھل وھشت زن شاعر شعر سـرودند و بـه سـبب وابسـتگي اكـثر آنھـا بـه دربـار و طبقـة اشـراف و 
خواص با ديدگاھي انفعالي اشعاري تقلیدي و تفنني سرودند و از محدودة موضوعي عشق، منقبت و مرثیه فراتر نرفتند، گوھر قاجار، عفت قاجار، 

كرار كردنـد و نگرشــي فراتـر از حصـارھاي )ضیاءالسلطنه(شاه بیگم  صنعت شـعر، مضـامین پیشـینیان را ت ، جھان قاجار، والیه و بسـیاري ديگـر در 
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ِ رشحه اصفھاني و مستوره كردسـتاني از نظـر زبـان ادبـي، قالـب و معــني در »  اندروني« نداشتند، اما در تمام طول سلطنت قاجار بر ايران، اشعار
مقايسه با ديگر زنان شاعر از تشخصي خاص برخوردار بود و خصلت ادبي ممتاز و ديد و نگرش متفاوت، آنھا را صدرنشین شـاعران زن ايـن دوره در 

 .تاريخ ادبي ايران كرده است
  

در دورة سلطنت كوتاه مظفرالدين شاه كه با نوشته ھاي انديشه گران، پیدايش جريان تاريخي مشروطه سريع تر شد و در نتیجه سـاختار جامعــه 
سیداشرف الدين گیالنـي، دھخـدا ، . دگرگون گشت، متقابالً جامعه پر از تنش نیز خصلتي انقالبي به شعر شاعران داد و اين تأثیر را دو سويه كرد

ادبي آن زمان ضمن تأثیرگذاري بر اوضاع سیاسي، سیاست را  –بھار، و عارف ، اديب الممالك، الھوتي، عشقي در متن جريان ھاي زندة انقالبي 
یدايش انقـالب . در قالب شعر ريختند اما زنـان شـاعر ايـن دوره صـداي انقــالب مشــروطه را از پشـت ديوارھــاي انـدروني شـنیدند شـاعران زن بـر پ

يج  سیاسي مشروطه تأثیري نداشتند و تأثیرپذيري آنھا از محیط سیاست زده مدت ھا پس از امضاء مشروطه بود اما ھمین تأثیر يك سويه بـه تدر
شـاعران زن در دورة . قید و بند سنت را از ذھنیت و ديدگاه محدود و كھنه و سنتي زنان شاعر برداشت و شعر زنان را از نظر معنايي دگرگـون كــرد

مشروطه ھمان زبان ادبي و صورت و قالب كالسیك را حفظ كردند اما به سبب علل و عوامل دروني و بیروني مؤثر بر زنان تغییر و تحولي در نگـرش 
آنھا پديد آمد كه منجر به ثبت انديشه ھاي اجتماعي شد و دريچه اي تازه از جھاني متفاوت را رو به سوي اجتماع باز كرد كه ذھنیت زنانه و حس 

از اين دوره بود كـه زن ايرانــي كوشـید تـا بــا تغیـیر خويشـتن، پــیرامون خـود را تغیــیر دھـد بـه عـالوه حمايـت مــردان . عاطفه اي تازه را مي نمود و 
 .روشنفكر و جامعة ھیجان زده زنان را در موقعیت مناسبتري قرارداد تا در شعرشان روزگار خود را ببینند

  
 .خواھر ادب الممالك از توانايي زن گفت و نجات وطن را به دانايي واقتدار آنھا پیوند زد) شاھین(فاطمه سلطان خانم فراھاني 

  
 وطن بر شما نجات محال باشد جز        به كشتي علم گرداب و جز  وطن فتاده به 

 شوند از اثر دانش امھات وطن                چو دختران وطن علم و دانش آموزند
 ز روح و جسم بود جنبش وحیات وطن       مردھا جسمند زنان به جسم وطن جان و 

 شود گشوده گره ھا ز مشكالت وطن                     ز ھمت سر انگشت نازپرورشان
 110انديشه نگاران ص 

  
 :مھرتاج رخشان نیز با مضمون زن و آزادي شعر را آراست و با مباھات به توانايي و دانايي زن سرود

  
 رخشان بكند فتح به لشكرشكني شان     نسوان شده واقف به حقوق مدني شان 

 111انديشه نگاران ص 
  

 :در وصف آزادي نیز كه مضموني تازه بود چنین سرود
  

 تا كني اسیران را آشناي آزادي         جھدھا و كوشش ھا بايدت در اين میدان
 جھد مي كند شیطان در فناي آزادي          يزدان  جز بقاي آزادي، نیست خواھش 

 112انديشه نگاران ص 
  

نیمتاج سلماسي متھورترين زن شاعر نیز با اشعاري انتقادي، انقالبي ترين مضامین را فرياد كشید و اين نخستین فرياد زني شاعر بود كه تازيانــه 
 .وار بر گُرده دولتمردانِ بي كفايت فرود مي آمد تا آنھا را از نابساماني اوضاع آگاه كند

  
 ھنوز تاريخ ما شرف از ايشان برد          كجاست گردنكشان كه بوده اندر عجم
 تمام اين روبھان به سوي زندان برد            كجاست يك شیر نر به عزم بندد كمر

 114انديشه نگاران ص 
  

 :فخر عظمي ارغون نیز با شوري انقالبي، دغدغه وطن و فساد اجتماع را سرود
  

 پاك از بیداد ضحاكان دون بايد نمود          حشمت و فر كیان گر بايدت اين خطه را
 از درون مجلس شورا برون بايد نمود         ھر وكیلي را كه شد با زور و با زر انتخاب

 120انديشه نگاران ص 
  

شمس كسمايي با ذھنیتي جديد و مترقي و نگرشي ديگرگونه در پي دگرگوني زبان و صورت شعر كالسیك برآمد اما سبك تـازه  مدتي پس از آن 
 .را با جديت دنبال نكرد

  
 نه ياراي خیزم
 نه نیروي شرم

 نه تیر و نه تیغم بود نیست دندان تیزم
 نه پاي گريزم

                                   از اين روي در دست ھمجنس خود در فشارم
 128انديشه نگاران ص  
  

او . عالمتاج قائم مقامي كه جوانیش را در دورة مشروطه گذرانده بود با نگرشي جنسیت گرايانه؛ منحصر به فردترين شاعر تاريخ ادبي ايران اسـت
محصول دورة پرتالطمي از تاريخ سیاسي و اجتماعي ايران است كه براي نخستین بار، زن، به خودباوري رسید و به جاي مضـمون ھـاي تكـراري و 

 .تقلیدي در شعر، خويشتن زنانه خود را توصیف كرد
  

 كش نام و نشان طعن و تسخري است       من كیستم آوخ ضعیفه اي 
     زن را نه پناھي نه داوري است       دردا كه درين بوم ظلمناك 

 120ديوان ژاله ص  
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_________________________________________________________________________________________ 

    History Site of Mirhadi hoseini 

كو، . به ھر ترتیب دستاورد مشروطه در حوزة ادبیات زنان نزديك تر كردن زن به ھويت زنانه، خودباوري و دگرگوني نظام انديشگي او بود اين تأثیر نی
 .شعر زن ايراني را از احساس محض و عشقي تقلیدي به سوي شعر انديشه و پندار انساني و زنانه سوق داد

  
------------------------------------------------------ 
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Page 3 of 3 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\229.htm


