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  هاي شعر زنانه مايه دروننقدي ـ  بررسي تحليلي
  در عصر مشروطه

  *2لي محمديك، محمودرضا تو1مال ابراهيمي عزت

  يدهكچ
ه در كـ هاي قديمي خـود، بـا مضـاميني جديـد آشـنا شـد        مايه نار حفظ درونكدر ،شعر فارسي در عصر مشروطه،

ها  مايه هاي بنيادين در درون ، اين دوره را عصر تغيير و تحولدليلن يبه هم. رده بودكرا تجربه نها  آن هاي قبل دوره
ي و اجتماعي ايران، انقالب فرانسه، آشنايي با ادبيات غرب، تحوالت سياس .نامند و مضامين قديمي شعر فارسي مي

در اين زمينه نقـش بسـزايي   ه ك استري، استبداد داخلي و استعمار خارجي از مسائلي كف جريان موسوم به روشن
هـاي سياسـي و اجتمـاعي و     جنبـه  همـة البته اين تغيير و تحول فقط مخصوص مضامين شعري نبـوده و   .داشت

دستخوش تغيير و  ،جامعهة عنوان نيمي از پيكر به ،زندگي زن ايراني را نيزامر  اين. گرفت مي بر اقتصادي ايران را در
هاي  در فعاليتها  آن تكمشارآشنايي زنان با نقش و جايگاه واقعي خود در جامعه و در پي آن  .كردبنيادين   تحول

ها  از جمله اين تغيير و تحولگرش زنان ايراني به خانواده و تغيير ن ـ به معناي امروزي آن ـ  اجتماعي، دفاع از وطن
پژوهش حاضر در صدد است با بررسي آثار ادبـي و ديـوان زنـان شـاعر در عصـر      . رود شمار مي در عصر مشروطه به

در شـعر شـاعران زن   هـا   آن بازتـاب و  شـده  ئل يـاد مسـا  نقـدي تحليلي، به بررسي ـ  مشروطه و به صورت توصيفي
 ةهاي سياسي و اجتماعي، آگاهي زنان از نقش سـازند  هاي چشمگير زنان ايراني در عرصه فعاليت. ازدمشروطه بپرد

و بازتاب  ردخود در خانواده و تغيير نگرش زنان به مردان ايراني از مسائلي است كه در اين زمينه اهميت فراوان دا
  .شدآن در شعر شاعران زن عصر مشروطه نقد و بررسي 
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  دمهمق
عنوان عضوي از جامعه در شـعر مـردان    زن ايراني در ادبيات سنتي ايران، چه از نظر حضور واقعي و به

علـت  . هاي منظوم و منثور در زبان فارسي، نقش بسيار كمرنگي دارد و چه از نظر مشاركت در فعاليت
بـه همـين   . تـر از مـرد اسـت    منزلة موجودي پايين اين امر نيز نوع نگرش جامعة ايراني به زن بهاصلي 

نيـافتني يـا زيبـارويي     اي دسـت  دليل نيز زن در شعر كالسيك ايران فردي خيالي و آرماني و معشوقه
قاجـار و  با روي كار آمـدن  . ها فاصله داشت پنهان بود و با حقيقت زندگي زنان در ايران قديم فرسنگ

البتـه در ايـن زمينـه    . تدريج شرايط تغيير كـرد  آشنايي مردم ايران با حقوق فردي و اجتماعي خود، به
خـواهي آنـان    كردنـد و جريـان آزادي   نيز زنان در رسيدن به حقوق خود پشت سر مردان حركت مـي 

ـ با وجود حركـت   رعلت نيز آن بود كه جامعة ايران در عصر قاجا. مراتب كندتر از حركت مردان بود به
ـ هنوز آمادگي الزم براي قبـول ورود زنـان بـه صـحنة جامعـه را       هاي اجتماعي مداوم به سمت آزادي

فقر، ضعف فرهنگي، ناآگاهي از حقوق فـردي، زناشـويي و اجتمـاعي، آزاد نبـودن در انتخـاب      . نداشت
زنـان در  . بـرد  از آن رنـج مـي  از مسائلي بود كه زن ايرانـي  ... همسر، نداشتن اجازة خواندن و نوشتن و
هـاي   آمـوزي و مشـاركت در فعاليـت    ها حـق علـم   آن. كردند جهل و ناداني مطلق روزگار را سپري مي

هـاي نابجـا نيـز بـر      ماندة ايران از حجاب و تعصب اجتماعي را نداشتند و برداشت نادرست جامعة عقب
ه اين وضع رضا دادند و گمان كردند ايـن  افزود؛ تا جايي كه خود زنان ايراني نيز ب شدت اين فاجعه مي

متأسفانه زماني كه حكومت قاجار فروپاشـيد  . رود شمار مي ها امري طبيعي و عادي به شيوة زندگي آن
فكران جامعـه   و دولت پهلوي جايگزين آن شد نيز اوضاع زنان رو به بهبود نرفت؛ چه رضاخان و روشن

بينـي و   درك كنند و در پـي رفـع آن برآينـد، بـا ظـاهر     ماندگي زنان را  به جاي آنكه علت اصلي عقب
سان با اعالم قانون كشف حجـاب در   فكري خود، حجاب زن را مانع پيشرفت وي دانستند و بدين كوته
اي كـه در آن   واقـع زن ايرانـي را از چالـه    ، مشكلي ديگر بر مشكالت جامعـه افزودنـد و در  1314سال 

البته ذكر اين نكته نيـز ضـروري اسـت كـه در كنـار      . جابي افكندندح افتاده بود در آوردند و به چاه بي
هاي قاجار و پهلوي در مورد زنان، در نهضت مشـروطه و پـس از آن    هاي پر از اشتباه حكومت سياست

هـاي مسـتبد    هاي اين دولت اين شيرزنان، به دور از سياست. زنان ايراني مشاركت بسيار فعالي داشتند
پاي مرد ايراني پرچم مخالفت بـا اسـتبداد و اسـتعمار را برافراشـتند و      به عه و پاو خودكامه، در دل جام

هاي فراواني از خود نشان دادند كه در دل تاريخ به ثبت رسـيده و مانـدگار شـده     در اين راه جانفشاني
  ].و بعد 200،ص9[است 

تند؛ ولي هيچ يادگيري خواندن يافة قاجاري برخي زنان اجازة در جامع، 1280ة در اوايل ده
ه كـ داد، زيرا در آن زمان اعتقاد بر ايـن بـود    يادگيري نوشتن نمية اي به دختر خود اجاز خانواده

هـاي   نويسند و موجب ننگ خـانواده  هاي عاشقانه به مردان مي نامه ،اگر زنان نوشتن را بياموزند«
ايـن  ة ه به واسـط كي نار تغيير و تحولكبا شروع مشروطه در ايران، در  .]54،ص6[شوند  خود مي

هاي اجتماعي، سياسي و ادبي بـه وجـود آمـده     زمينه همةسنتي ايران در ة جريان در تمامي بدن



  79   ...هاي شعر زنانه مايه ـ نقدي درون بررسي تحليلي

 كاز يـ  .دشـ تدريج اين نوع نگرش به زن و حضور وي در جامعه نيز دچار تغيير و تحـول   بود، به
و فريادهـايي در   ندشـور آگـاه شـد   كانسـاني  ة ركـ عنوان نيمـي از پي  طرف زنان با حقوق خود به

و خواهان برابري حقوق زن و مـرد در ايـران شـدند و از     ندآورد نوني خود بركاعتراض به شرايط 
رده و بـه ايـن ترتيـب    كـ ت كپاي زنان حر تطلب نيز در اين امر هم طرفي گروهي از مردان تجدد

  .موجي به نام احياي حق زن در ايران شكل گرفت
در اين عصـر، بـه   . نهضت مشروطيت تا حدودي متحول شدزمان با  سرنوشت زن ايراني هم

تأثير ارتباط با جوامع غربي و نفوذ فرهنگ  موازات تفكر سنتي رايج دربارة زنان، نگرشي نوين تحت
. و تمدن اروپايي پديد آمد و در قالب انتقادهاي اجتماعي از وضعيت زنان در شعر تجلـي يافـت  

در اجتماع و حق شركتشان در انتخابـات از مصـاديق    سخن از حقوق و آزادي زنان، حضور آنان
شاعران اين عصر از جمله ابوالقاسم الهوتي، ايرج ميـرزا و  . تجلي اين نگرش جديد در شعر است

  .]67،ص3[عارف قزويني، از طريق شعر، اذهان مردم را به زنان و سرنوشت آنان متوجه ساختند 
ي و مبارزه با فقر و اسـتبداد، شـاعران را بـه    خواه جنبش عدالت ،مشروطه ةدر دور« ،واقع در

در شعر سوق داد و به اين ترتيب، جريان مشروطه ها  آن توجه بيشتر به مسائل اجتماعي و طرح
ي كـ ي .]45،ص11[» اي نوين اثر گـذارد  گيري ادبيات و شعر اجتماعي و سياسي به گونه لكبر ش

ايرانـي بـه حضـور زن در آن بـه آشـنايي ايرانيـان بـا جايگـاه زن در         ة از داليل تغيير نگاه جامع
شورها بـاز  كغربي از طريق روابط سياسي ايران با غرب و نيز مسافرت ايرانيان به اين   شورهايك

آزادي زنان در مصـر نيـز در   ة رات قاسم امين در زمينكآشنايي ايرانيان با تف ،از طرفي. گشت مي
را در سـال   تحريـر المـرأة  تـاب خـود   كه قاسم امـين  كبعد از اين. داشتاين زمينه تأثير بسزايي 

د، ايـن  كـر آزادي زنـان در آن بيـان    بارةهاي خود را در در قاهره به چاپ رساند و ديدگاه 1899
آن ة يوسـف اعتصـامي بـه ترجمـ     ،در ايران نيـز . شورهاي شرقي منتشر شدكسرعت در  تاب بهك
تربيـت  در تبريـز آن را تحـت عنـوان     ،1900يعني در سال  ،سال بعد كتاب اهتمام ورزيد و يك

  .ت آزادي زنان در ايران شدكگيري حر لكاين تحوالت باعث ش. به چاپ رساند نسوان
شعر مشروطه نيز در كنار بازتاب اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي جامعة ايراني در دل خود 

تـرين   ر وي در جامعه به يكي از اصـلي به اين امر نيز با ديدي ويژه نگريست و مبحث زن و حضو
حجـاب زن، حـق آمـوختن خوانـدن و نوشـتن،      . مضامين اجتماعي شعر اين دوره مبدل گشـت 

هـاي اجتمـاعي    هاي اجتماعي، مبارزه با برخي امراض و بيمـاري  آموزي، مشاركت در فعاليت علم
به چالش كشـيده شـد و    ترين مسائلي بود كه در شعر اين دوره از مهم... مرتبط با مسائل زنان و
  .ـ به بررسي آن در اشعار خود پرداختند ـ اعم از زنان و مردان شاعر شاعران عصر مشروطه

هاي قبل، كثرت وجود شاعران زن در  هاي بارز شعر مشروطه در مقايسه با دوره يكي از ويژگي
جسـته و  هرچند در عصرهاي قديم ادب فارسي نيز به صـورت  . دنياي علم و ادب مشروطه است

رو هستيم، در عصر مشروطه مشاركت زنان در عـالم شـعر و    گريخته با برخي از شعراي زن روبه
. گيـرد  بوي ديگري به خـود مـي   و هاي اجتماعي رنگ ها در فعاليت زمان با مشاركت آن ادبيات هم
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مرد وجه با شاعران  هيچ اند به هرچند تعداد زنان شاعر در عصر مشروطه و حجم شعري كه سروده
هاي پيشين زبان و ادبيات  قابل قياس نيست، در هر صورت همين مسئله در مقام مقايسه با دوره

. گيرد مي بر شعر زنانه در عصر مشروطه مضامين متعددي را در. اي دارد فارسي كميت قابل مالحظه
زنـان   ديدگاه زنان به مردان، وطن در شعر شاعران زن عصر مشروطه، خانه و خانواده از ديـدگاه 

ترين موضوعاتي است كه در اين زمينه از سوي  شاعر عصر مشروطه و آزادي و حجاب زن از مهم
به همين منظور، مقالة حاضر در صدد است تا به . شاعران زن در عصر مشروطه بررسي شده است

قبـل از ورود بـه مبحـث    . بررسي اين مضامين در ميان اشعار شاعران زن عصر مشروطه بپـردازد 
شايان ذكر است كه با توجه به در دسترس نبودن ديوان شعري بسياري از اين شاعران، در  اصلي،

ضمن، با توجه بـه   در. مشير سليمي مبناي كار قرار گرفت زنان سخنورها كتاب  بررسي اشعار آن
شدن مقاالت فراواني در مورد اين مضامين در ديـوان وي،   بودن پروين اعتصامي و نگاشته معروف
د در اين مقاله تأكيد بر اشعار شاعران زني قرار گيرد كه در عصر مشروطه كمتر شناخته تالش ش

  .ها نوشته شده است و نسبت به پروين، مطالب كمتري دربارة آن  شده

  عشق به مام ميهن و دفاع از آن
ه باشد، قلبش ك   يكخا  ةركاي به وطن داشته و در هرجاي  از ديرباز، تعلق خاطر ويژه ،آدمي

ه سرزمينشـان در آتـش   كـ ويژه در شعر شـاعراني   تپد و اين موضوع به براي سرزمين مادري مي
رده تا كاين موضوع شاعران بسياري را وادار . جنگ و استعمار سوخته، نمود بيشتري يافته است

  .]132،ص12[جهت برانگيختن شور و حماسه در ملت خود به دفاع از وطن بپردازند 
شعر فارسي در عصر مشـروطيت و پـس از آن   «ه كرد كادعا   توان  ت ميين حقيقابا توجه به 

گرايي محور اصلي شعر شاعران عصر  مان روي برگرداند و مردمكپردازي حا از فرديت و شخصيت
دوسـتي يكـي از موضـوعاتي اسـت كـه در شـعر عصـر         وطن .]112،ص4[» خواهي گرديد آزادي

مايه در اشعار قبل از عصر مشروطه وجـود نداشـت و بـه     دروناين . اي دارد مشروطه جايگاه ويژه
 ،وطن به معناي كلـي و فراگيـر آن  ها  آن منظور ،كردند جاي آن شاعران اگر صحبتي از وطن مي

  .بود ،يعني وطن اسالمي
شود، آزادي به معناي امروزي حاصـل انقـالب    مفهوم آزادي در عصر معاصر دچار تحول مي

قبل از . ميالدي به بعد است 1750و انقالب صنعتي انگلستان از حدود م 1798بير فرانسه در ك
به عنوان مثال منظور مسعود سعد سلمان  ؛آزادي بيشتر به معناي آزادي شخصي بود ،اين دوره

  .]35،ص7[از آزادي، رهايي از زندان ناي است نه چيز ديگر 
ر آن زمـان  كف ميان قشر روشنه بر اثر پيدايش موج بيداري در ك ،در ايران، انقالب مشروطه

باعـث گسـترش    ،به وجـود آمـد  ها  آن ومت دركح ةشورهاي غربي و آشنايي با نحوكو ارتباط با 
  .]64،ص10[بحث بر سر آزادي و وطن شد 
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ارزش و اهميت خود را از دسـت   مايه درونجالب اينجاست كه پس از عصر مشروطه نيز اين 
دوسـتي وجـود    شاعران مرد عصر مشروطه در مورد وطـن  در كنار اشعار فراواني كه در شعر. داد

خـوريم كـه حـاكي از     دارد، در شعر شاعران زن اين دوره نيز با قصايد، مقطعات و اشعاري برمي
  .استبه سرزمين مادري خود ها  ة آنعشق و عالق

شعري دارد به نام  او قطعه. است 1ي از اين شاعران زن در عصر مشروطه ميهندخت دارائيكي
ه در آن احساسات و عواطف خـود را بـه مـيهن خـويش بيـان      ك] 13؛ 305،ص2[ »هر ميهنم«
  :داند رده و عشق به وطن را آميخته با جان و تن همه ميك

  
 كه با جان بستگي دارد نه با تن  ندانم چيست سـرّ مهـر مـيهن
 شود خوش زنـدگانيفراهم مي  بسـا دور از وطــن بهــر كســاني

 ز دل ياد وطن با عشرت و نوش  فرامـوشسـازدولي هرگز نمـي
ــا  بود لـيكن چـو دل آگـاه و دانـا ــنش را روي دني ــد ميه  نجوي

  
وي  .]13؛ 173،ص2[ شعري دارد به نـام وطنيـه   نيز در اين زمينه قطعه 2مريم صور ساوجي

تمامي عالقه و محبت دروني خـود بـه وطـن را در ايـن قطعـه شـعر جـاري سـاخته و از درد و         
تابـد و   نمـي  او از ذلت ايران خون جگر است و ويراني وطـن را بـر  . كند وطن صحبت مي هاي رنج

  :هدفش ساختن مجدد كشور است
  

ــا ــام م ــيه اي ــد س ــيهن ش ــز درد م ــا ك  روزگــاري همچــو شــام و پــر ز آفــت شــام مــا  حالي
 هم كجا باشد تا ببينـد واژگـون شـد جـام مـا       شحنه فارغ خفته و دزدان بـه كـوي و بـام مـا

  اي دريغا شهرما اي دريغا نام ما
 ايــم ايمــان خــراب و همــدم پيمانــه   ةپايــ  ايـمخانـهروزگاري طي شـد و مـا سـاكن مـي

ــه ــر جانان ــق دلب ــوداي عش ــر س ــر س ــمب  ايـم  تا كه همچون ماكيـان پابسـت دام و دانـه     اي
  طاير اقبال كي مسكن كند بر بام ما

ـ  سـينه  دل شود پرخـون چـو يـاد ذلـت ايـران كنـيم  ويــران كنــيمةبشــكافد چـو فكــر خان
 سـامان را ز نـو بنيـان كنـيم     تا كه اين ويرانـه   هم پيمان كنـيمعهد وخون جگر هم كاش با

  ورنه با اين جهل و غفلت چون شود فرجام ما
  

اهمال ايرانيـان و عـدم   ة ساوجي اوضاع ايران و فقر فرهنگي و اجتماعي حاكم بر ايران را ثمر
. گويد از ماست كه بـر ماسـت   و به زبان ساده مي داند ميگذرد  به آنچه در جامعه ميها  آن توجه

درخشان ايران اشاره كرده و از وضعيت كنوني كشور اظهار تعجب ة شاعر در اين ابيات به گذشت
ولي در كنار آن با وجود بيان درد، هيچ پيشنهاد مستقيمي براي درمـان درد   كند، و ناراحتي مي

  .دهد ارائه نمي
است كه نام فاني را تخلـص   3يكي ديگر از شاعران مطرح زن در اين دوران بانو بدري تندري
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از وي حدود دو هزار بيت شعر برجاي مانده كه بيشـتر بـه مضـاميني از قبيـل     . است كردهخود 
؛ 26،ص2[» مادر وطن«شعري به نام  او در قطعه. و آزادي زن در ايران مرتبط استدوستي  وطن

مردم ايران را مورد خطاب قرار داده و با اشاره به مشكالت و دردهايي كه ايـران از آن رنـج   ] 13
  :ها آستين همت باال زنند خواهد براي رفع اين مصيبت برد، از جوانان وطن مي مي

  
ــا ز  را دوا كنـــيمخيزيـــد تـــا كـــه درد وطـــن ــيم  خــود را ره ــال كن ــج و ب  محنــت و رن

ــيم     ايـن مــادر وطــن كـه ز محنــت بــود مــريض ــت دوا كن ــه ز حكم ــزد ك ــان او س  درم
 زيبــد كــه جــان خــويش بــرايش فــدا كنــيم  ملـــت روا بـــود كـــه شـــود يـــار ميهـــنش

ــل ــه كــي و قي ــا ب ــان و آه ت ــدوافغ ــال چن ــاز   ق ــاي تـ ــر فكرهـ ــيم ة بـ ــدا كنـ  قـــرن اقتـ
ــواب ــرآريم ســر ز خ ــر شــويم و ب ــيم     هشــيار گ ــا كن ــر خط ــته و كمت ــاره جس ــدار چ  بي

  
گونه كه از اين ابيات مشخص است، فاني در ابتدا به مـريض بـودن مـام مـيهن اشـاره       همان

ند و در كنـار آن بـر   كنخواهد كه ميهن را با حكمت درمان  كرده و در ادامه از فرزندان وطن مي
قـرن و  ة كند كه عبارت است از اقتـدا بـه فكرهـاي تـاز     را نيز بيان ميخالف ساوجي، راه درمان 
افتخـار ايـران اشـاره و مـردم ايـران را       او در ادامه بـه گذشـتگان پـر   . بيدار شدن از خواب غفلت

را بيش از ها  آن دوستي كند تا از اين راه حس وطن عنوان زادگان كورش و جمشيد خطاب مي به
  :اندازد اني انسان را به ياد اشعار و سبك شعري فرخي يزدي مياين ابيات ف. پيش برانگيزد

  
ــي ــيد همتـ ــورش و جمشـ ــان كـ ــيم  كانديشــه  اي زادگـ ــنا كن ــز آش ــه مغ ــازه ب ــاي ت  ه
ــر عــوض شــود ــا گ ــد و طبيعــت م ــيم    خــوي ب ــنا كنـ ــدد شـ ــر تجـ ــان بحـ ــدر ميـ  انـ
 شايد كه قـرض خـويش از ايـن ره ادا كنـيم      بايــد كنــيم جــان بــه ره مملكــت نثــار

 ايـــن مـــادر عزيـــز وطـــن را رضـــا كنـــيم  اميــد هســت كــز اعمــال خويشــتن] فــاني[
  

نيز به همين مطالب اشاره و خـدمت بـه   ] 27همان،ص[» اصالح ملك«اي ديگر به  فاني در قطعه
  :داند پيشگان مي كردن خيانت خواهان و رسوا ويژه وطن ميهن را قرين و همراه خدمت به خلق و به

  
 جـان خـود را مهيـا كـن     براي خـدمت مـيهن، ز    بيـــا و فكـــر فـــردا كـــناال اي ملـــت ايـــران،

 پيشــگان ملــك را امــروز رســوا كــن    خيانــت  خواهـانتكريم از وطندل نما تبجيل و جان و ز
 به اسـتادي خـود سـر رشـته از تـدبير پيـدا كـن         شـده پيچيـده و درهـم، مــدار چـرخ ملـك جــم
 تــر از دور كســرا كــن وطــن از لــوث خــائن پــاك  مشو تطميع بيگانـه، بـرون كـن دشـمن از خانـه

 همت كوش نام مـرز و بـوم خـويش احيـا كـن     هب  دنيــا شــدن چــون مردمــي عــاجز ةنبايــد ســخر
  

ميهنـان خـود    و از هـم  كنـد  مـي فاني در ادامه به وجود دولتمردان اليـق و شايسـته اشـاره    
دهند تا با توانايي و علم خويش كشتي خواهد زمام امور كشور را به دست افرادي توانا و آگاه  مي

  :ميهن را به ساحل سالمت و آزادي رسانند
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ــه ــا ن ــرد دان ــم م ــت نظ ــك را در تح ــام مل ــد    نظ ــر عه ــت ب ــام مملك ــن ة زم ــا ك ــخص توان  ش
ــن   سياســت را نمــا مســئول كابينــه رجــال بــا   ــان را از وط ــل پارلم ــن  وكي ــا ك ــان دان  خواه

ــاك ــيان پ ــه دســت قاض ــاوت را ب ــن دهقض  وز اين رو خـادم و خـائن ز يكـديگر مجـزا كـن       دام
 خود تمنـا كـن  ديگران اصالح ملك، ازمخواه از  غرض مگذار كاين كشور فتـد در دسـت بيگانـه

 اال اي ملـــت ايـــران، بيـــا و فكـــر فـــردا كـــن  شـيواي فـاني راةگوش كن ايـن گفتـ هان، بيا،
  

آنجـا كـه او از ايرانيـان     كند؛ بيان ميفاني هدف خود از سرودن اين شعر را در دو بيت آخر 
و در ايـن مسـير چشـم     نندبه دست بيگانگان جلوگيري ك خواهد كه نخست از افتادن كشور مي

ة د و سـپس بـه آينـد   كننـ و فقط به نيروي داخلـي خـود اكتفـا     باشند به كمك ديگران نداشته
  .ندكنتالش  و در كنار هم براي ساختن ايراني آباد و آزاد زندمملكت خويش چشم دو

] 34،صهمـان [» مهـر مـيهن  «از شـاعران زن عصـر مشـروطه در شـعر      4فخري خلعتبـري 
  :ه استكردخود را به زيبايي بر قلم جاري ة دوستان احساسات و عواطف ميهن

  
آري به فداي وطنم جان و تـن  جان و تن باد فداي وطـن مـن
پاينـده وطـن از دهـنةجز واژ تــا هســت جهــان بــاقي هرگــز
عشق تـو زيـن پـسةجز زمزم اي مام وطـن تـا بـه ابـد هـيچ

اي شمع رخت روشني انجمـن صفت عشق تو سوزد پر وپروانه
 از پرچم ايران عزيزم كفـن مـن مـرگ مـنكـه پـس ازخواهم

 پاينده و جاويد بماند وطن مـن ةداددل]فخـري[خواهم ز خدا
  

پس از  كهه آرزويش اين است كتند  تن خود مي و پود جان و آري، او عشق وطن را چنان با تار
و بمانـد  ايران هميشه پاينده و جاويـد   كفخري آرزو دارد مل. فن وي شودكپرچم ايران  شمرگ

ايـن  . آتـش عشـق وطـن بسـوزد    بـالش در   و اي گرد شمع ايران بچرخد و پر خود نيز مانند پروانه
البتـه شـعر   . شاعر در بيان احساسات خود بـه وطـن اسـت   ة زبان زنانة دهند خوبي نشان ابيات به

سرشـار از احساسـات و عواطـف لطيـف و زيبـاي زنانـه        گونه فخري در دفاع از وطن هميشه اين
نـد  ك مـي چنان پرشور و صالبت از وطن صحبت ] 34،صهمان[ »راه اصالح«ة او در قطع. نيست

شعر فخري . نون سالح در دست گرفته و به مبارزه با دشمنان ايران مشغول استكا ه گويي همك
 كشاعراني چون فرخي يزدي نزديـ ة بوي شعرهاي مردانه به خود گرفته و به شيو و در اينجا رنگ

د را بـه يـا  هـا   آن آوردن غيـرت ايرانيـان،   خـروش در  و براي به جـوش  ،همانند فرخي ،او. شود مي
راند و در ادامه وارد  وه ايران در آن زمان سخن ميكو از عزت و ش اندازد ميعظمت ايران باستان 

  ...:و شود ميعالم سياست 
  

 جـوي خـون بايـد    سوي كشـور  هرجاري از  گـون بايـد نمـودملك را از خون خائن اللـه
 دون بايــد نمــودكشــور جــم را ز ضــحاكان   بايـدت چـون كـاوهكيـان گـرفرّحشمت و
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ــد نمــود   هر وكيلي را كه شد بـا زور و بـا زر انتخـاب  از درون مجلــس شــوري بــرون باي
 اكتسـاب دانـش و علـم و فنـون بايـد نمــود       غفلت رجالجهل و درتا به كي نسوان اسير

ــود    بر گذشته دسترس نبود مخـور افسـوس آن ــد نم ــون باي ــده كن ــر اصــالحات آين  فك
ــود    ن ويرانه را جـز خـون مـدانفخريا اصالح اي ــد نم ــون باي ــيالب خ ــار اصــالح از س  ك

  
داند و با اسـتفاده از نمـاد    شور ميكشدن سيالب خون در  ت را جاريكاو تنها راه اصالح ممل

خـون   و ك، تنها راه بازگشت اقتدار و عظمت ايران باسـتان را در بـه خـا   ]رجال سياسي[ كضحا
ه بـا زور  كپرده به نمايندگاني  نتافته و بي گويي را بر و در ادامه رمز داند ميان كشيدن اين ضحاك

  .ندكنرا از مجلس بيرون ها  آن خواهد تازد و از مردم مي اند مي و زر به مجلس راه يافته

  نگرش به بنيان خانواده
گـرفتن آن را در طـول زنـدگي خـود دارد،       عهـده  ه هر زني آرزوي بري كهاي مهم نقش ي ازكي

دهـد و وقتـي    يل مـي كان خانواده را تشكي از اركي ،عنوان همسر به ،زن. مادري و همسري است
خـانواده تبـديل   ة دهنـد  يلكتـرين عضـو تشـ    مادري نيز به وظايف او اضافه شد، به مهـم ة وظيف
برخـورد او بـا همسـر و    ة و خوشبختي و سعادت خانواده در گرو رفتـار و اعمـال و نحـو    شود مي

چنين نقش مهمي در شعر زنان عصر مشروطه نيـز بـازخورد    ،بديهي است. د بودفرزندانش خواه
ه هر زن شاعري در شعر كترين مضاميني قرار گيرد  مهمة و بازتاب پررنگي داشته باشد و در زمر
  .و شعر بسرايد كندخود دوست دارد در مورد آن صحبت 

ه پـروين خـود نتوانسـت از    كـ اين با. مضامين مادرانه در شعر پروين بسامد بسيار بااليي دارد
  . دهد اي نشان مي له در اشعار خود توجه ويژهئبودن برخوردار شود، به اين مس نعمت مادر

از . شعر بـا مضـمون مادرانـه وجـود دارد     17ها، تمثيالت و قطعات پروين حدود  مثنوي در
ـ    كودكگوي مادر و و شعر، پنج شعر در گفت 17ميان اين  ا وضـعيت  ، شـش شـعر در ارتبـاط ب

زنان و سه مورد در ارتباط با مهر مادرانـه  ة مادر، سه شعر در ارتباط با وظايف مادران ان بيكودك
ه ايـن مضـمون در ميـان سـاير     كـ  اي داشـته، چنـان   مادر توجه ويژه ان بيكودكاو به رنج . است

  .]160،ص8[ ديوان او از بسامد باالتري برخوردار استة مضامين مادران
مادري زنان ة آموزي زن، به وظيف نار توجه به علمكدر ] 260،ص1[ »انسة فرشت«پروين در 

  :داند مي كودكرده و مادر را نخستين معلم كنيز توجه 
  

 بزرگ بوده معلم خردي ايشـان انـداگر فالطن و سـقراط بـوده
سپس به مكتب حكمت حكـيم مادر، به كودكي بسةبه گاهوار

ــادر ــروز م ــر ام ــه دخت ــي هميش ــر بزرگ ــت ميس ــادر اس ز م
  

ه بزرگاني كند و با بيان اينك بدون پادشاه و سلطان تشبيه مي كمادر را به مل پروين طفل بي
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مادر به تحصيل پرداخته و سپس بـه آن مقـام   ة مانند سقراط و افالطون و لقمان ابتدا در مدرس
. نـد ك به اهميت نقش مادر در تعليم و تربيت فرزندان اشاره مي ،اند رسيدهواالي علمي و اخالقي 

  :دكن يد ميكنيز دوباره به اين موضوع اشاره و تأ] 364،صهمان[ »نهال آرزو«ة پروين در قطع
  

 مـادري  طفل دانشور، كجـا پـرورده، نـادان     دامن مادر نخست آموزگار كـودك اسـت
  

بخـت   در شـعر تيـره  . اي دارد نيز توجه ويژهها  آن هاي و رنجمادر و درد  ان بيكودكپروين به 
نون اسير نامادري كه مادر خود را از دست داده و اكگويد  ي سخن ميكاز دختر] 153،صهمان[

  :شده است
  

 مـادر كـرد كه مـرا حادثـه بـي     دختري خرد شكايت سـر كـرد
 صحبت از رسم و ره ديگر كـرد  ديگري آمد و در خانه نشسـت
 خود گلوبنـد ز سـيم و زر كـرد  يـاره و طـوق زر مـن بفروخــت

  
دختر با نامادري خود، به اهميت وجود مـادر در  ة ات منفي در رابطكپروين بعد از بيان اين ن
  :ندك بيان مي كد و در اين راستا ابيات زير را از زبان دختركن زندگي فرزندان اشاره مي

  
ــر ــم ده ــرا در ي ــرد و م ــادرم م  لنگــر كــرد يكــي كشــتي بــيچــو  م
ــتر كــرد     آســـمان خـــرمن اميـــد مـــرا ــي صــاعقه خاكس  ز يك

  
آورد كـه بـه مهمـاني     از دختركي سخن بـه ميـان مـي   ] 149: همان[» تهيدست«پروين در شعر 

وي . دهنـد  رود، ولي در آنجا ساير دختركان وي را از جمع خود رانده و او را مورد تمسخر قرار مـي  مي
  :كند چنين براي ساير دختران بيان مي خردسال علت اصلي وضع نامرتب او را اين سپس از زبان كودك

  
 دست شفقت به سر من نكشيد  مادرم دست بشست از هسـتي
ــش  خرم آن طفل كه بـودش مـادر ــه روي ــده ك ــن آن دي روش
 زاغ گيتـــي گهـــرم را دزديـــد  مـادرم گــوهر مــن بــود ز دهــر

  
حقـارت  ة مستقيم در اين ابيات به عقد اي غير داند و به گونه ان ميكودكپروين مادر را گوهر 

از جمله نداشتن پدر و مادر، براي فرزندان به وجـود   ،ها برخي محروميتة واسط ي بهكودكه در ك
و  كودكـ ه پروين در بيان لزوم مهر و محبت مادر براي كجالب اينجاست . ندك آيد، اشاره مي مي

. ندك هاي انساني استفاده نمي نيز نقش آموزشي و تربيتي مادران براي فرزندان، فقط از شخصيت
خصوص پرندگان با فرزندان  گوي تمثيلي ميان حيوانات و بهو وي در برخي از اشعار خود از گفت
  .جويد خود براي اثبات اين امر سود مي

بـا   كودكـ گوي ميـان مـادر و   و ت، گفتگو اس و ه بر مبناي مناظره و گفتك ،در شعر پروين
از ميان پـنج قطعـه بـا ايـن     . هدف نصيحت، آموزش و پند و اندرز و تعليم و تربيت جريان دارد

گويـا در  . مادر پرنـده بـا فرزنـد اسـت     گوي تمثيلي حيوانات و خصوصاًو محتوا، چهار مورد گفت
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هـاي جديـد    بـه افـق   ه خواهان پيشرفت و پرگشودنكذهن پروين تمثيل مرغ ضعيف و خردي 
ه در كـ رده كـ اين تشابه او را وادار . انساني با آرزوهاي دور و دراز است كودكاست، متناسب با 
  .]162،ص8[ند كمادرانه را القا  يها گو ميان مرغ مادر با جوجگان، آموزشو قالب تمثيلي گفت

هـاي   صـيحت خوبي نقش تربيتي مـادر را در ن  به] 334،ص1[ »مادر دورانديش«ة او در قطع
هـا   آن هـا، راهنمـايي   جوجـه ة نگراني از آينـد . شدك هاي خويش به تصوير مي مرغ مادر به جوجه

هاي  از نگراني... هاي پيش رو و سب روزي، استفاده از فرصتكبراي درست زيستن، تالش در راه 
يـان  كما تر آن را در وجـود  ه پروين توانسته با زبردستي هرچه تمامكمادرانه براي فرزندان است 

  :شدكبه تصوير 
  

 كاي كودكـان خـرد، گـه كـار كـردن اسـت        بــا مرغكــان خــويش چنــين گفــت ماكيــان
ــرغ خــرد را ــر م ــه ه ــد ك ــب كني ــه اول  روزي طل ــم و ره دان ــه رس ــت  وظيف ــدن اس  چي

 تنها، چه اعتبار در اين كـوي و بـرزن اسـت     يــكمــن ز النــه دور نگرديــد هــيچ بــي
  

ه در همسـايگي  كـ ي اسـت  كصـحبت از گنجشـ  ] 167،صهمـان [ »حـديث مهـر  «ة در قطع
بـوتر  كولـي   ،داري و پرورش جوجه آزاد و رها بوده از بچه كگنجش ماده .ندك بوتري زندگي ميك

مـادري بـر گـردن وي سـنگيني     ة ند و بنابراين وظيفـ كرا بزرگ ها  آن ه بايدك داردهايي  جوجه
گذار بـرود،   و خود سر برون آورده و با او به گشتة ه از النكخواهد  بوتر ميكاز  كگنجش. ندك مي

  :دهد گونه به او پاسخ مي بوتر اينكولي 
  

ــان ــاموزدت جهـ ــر بيـ ــديث مهـ ــا حـ  دوسـت، مـادري    هم شوي چو من ايروزي تو  گفتـ
ــري    گرد تـو چـون كـه پـر شـود از كودكـان خـرد ــار ديگـ ــي كـ ــادران نكنـ ــار مـ ــز كـ  جـ
 سرســبز شــاخكي كــه بچيننــد از آن بــري      خوشبخت طائري كـه نگهبـان مرغكـي اسـت

  
دهـد و از   بوتر به همين صورت ادامه ميكو  كگو را ميان گنجشو پروين اين مناظره و گفت

ة زن در جهـان، وظيفـ   كيـ ة ه بـاالترين وظيفـ  كبفهماند  كند به گنجشك بوتر سعي ميكزبان 
تـرين شـغل    را شـيرين  مـادري ة وظيفـ ] بوترك/ پروين[او . ان استكودكمادري و تربيت درست 

  :ندك جهان معرفي مي
  

ــده  ايشــيرين نشــد چــو زحمــت مــادر، وظيفــه ــري  فرخن ــيچ دفت ــن، ه ــدم از اي ــر ندي  ت
  

قطعات ديگر هم در ديوان پروين وجود دارند، همچون اندوه فقـر، توانـا و نـاتوان، شـكايت     
ه او كانديش، زاهد خودبين و تهيدست،  آزمند، مادر دور كودكمان قضا، كپيرزن، قلب مجروح، 
ـ    كضمن ا رده است و دركخصوص مادر مدافعه  به نحوي از زن و به ة ثـر مشـكالت زنـدگي فقيران

  .]216،ص2[شيده است كزنان محروم را به تصوير 
اي از ديـوان   و حجم قابل مالحظـه  داردمضامين مادرانه در ديوان پروين بسامد بسيار باالي 
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شايد بتوان گفت مـادري و مضـامين مـرتبط بـا آن در ديـوان      . دهد تصاص ميوي را به خود اخ
بـه عبـارت   . ي اشعار مرتبط با حجاب زنان در ديوان وي شده استمكپروين اعتصامي جانشين 

مـادري و  ة هاي مرتبط به وظيفـ  مايه شاعر زن، درون كي در جايگاه ،براي پروين اعتصامي ،ديگر
نموده است تا مبحث حجاب زن و لزوم يا عـدم لـزوم آن بـراي     مي تر بسيار مهمها  آن صحبت از

تفاوت ديدگاه زنانه و مردانه به مباحث مربوط به زنـان در عـالم   ة دهند خود نشان ،اين امر. زنان
  .شعر و ادبيات است

شـده توجـه خاصـي     ه در شعر خود به مباحث يـاد كي از شاعران زني است كي 5ژاله فراهاني
سـني زيـادي بـا وي    ة ه فاصـل كسالگي مجبور به ازدواج با مردي  ژاله در هجده. نشان داده است

اين ازدواج ناموفق باعث شد شـعر وي  . پنج سالگي شوهرش از دنيا رفت و داشت شده و در بيست
  .ستيزي و دفاع از زنان در مقابل مردان استوار باشد بر محور مرد

دختـران  . ازدواج دختران وجود نداشـت  چنداني بين كودكي وة فاصل، عهد قاجارة در جامع
عواملي چون دستيابي به اسـتقالل اقتصـادي،   . كردند اغلب از هفت تا سيزده سالگي ازدواج مي

نكـردن   هاي گوناگون و رعايـت  بودن عمر به دليل شيوع بيماري سريع دختران، پايين رشد نسبتاً
زنـي را رايـج سـاخته بـود      م چنـد هاي زودرس مؤثر و نظا اصول بهداشتي در افزايش اين ازدواج

  .]22،ص5[
عوض، بعد از وفات شوهر، همة عمر خود را صرف رشد و بالندگي فرزندش كرد و به همين  ولي در

فرزند «وي در شعر . دليل اشعار بسيار زيبايي در زمينة مهر مادر و فرزند از خود بر جاي گذاشته است
  :ريزد نة خود را به پاي فرزندش ميهمة احساسات و عواطف مادرا] 13؛ 243،ص1[» من

  
 جان من در گرو صـحبت فرزنـد مـن اسـت      كه دل برده ز من كودك دلبند من اسـت آن
 لبخنــد مــن اســتة او مايــة خنــدكـه شــكر  ومكان خنده زنم چون دم صـبحهمه كون بر

 من اسـت به تو وابسته همه چونِ من و چند   اي پسر با تو نه از چون سخن آرم نه ز چنـد
  

رار كـ نيز همين مضامين را ت] 243،صهمان[» فرزندة در انديش«ديگري به نام ة وي در قطع
  :داند بودن خود مي را مادر كو علت اين احساسات خالصانه و پا كند مي

  
 مـن غـم نخـورية تا تو اي بچ  خنـدمخورم و ميخون دل مي
ــ خـود خـواهي وةگر تو با تيشـ ــت و ةريش ــريالف ــاري بب  ي

 مادرم مـن، تـو عزيـزم پسـري  من نورزم به جز از مهر تو زانك
  

نـار  كام بود و همين امر نيز باعث شد تـا در  كه بيان شد، ژاله در ازدواج خود ناكگونه  همان
ه در ستايش فرزند و مهر مادري از وي برجاي مانده، متأسـفانه شـعر او   كمضامين بسيار زيبايي 

ديد او به مردان به همين  ،لك در. وهش شوهر و حتي مبارزه با مردانكمضاميني در نپر باشد از 
در اشـعار وي   كمنفي بوده و همين امر نيز سبب شده تا صحبت مثبتي از زنـدگي مشـتر   دليل
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گونـه از احساسـات    ايـن ] 247و  246،صهمـان [» ايت از شـوهر كش«ة او در قطع. به ميان نيايد
  :ايدنم خود به شوهرش رخ مي

  
 شوهر نه كه بر رفته آذري است بسـتر مـن طرفـه شـوهريهـم

 در مردمك ديده، نشتري اسـت  چنانـكريشش به بناگوشـم آن
پيوســته از آن سســت چنبــري  بر گردن مـن چـون طنـاب دار

چون در كف شاهين، كبـوتري  او جســـم كـــوچكمةدر پنجـــ
 الموت مظهري اسـتيا از ملك  الموت عـالم اسـتيا خود ملك

  
ايـن  ة ژالـه در ادامـ  . عالم در بيت آخر مخفف عالمتاج و منظور از آن، خود شـاعر اسـت  ة واژ
ه خود اين بيت كند ك ي از صفات بد شوهرش را نداشتن عالقه به زن و فرزند عنوان ميكشعر، ي

  :وي است  اهميت بنياد خانواده در ديدگاهة دهند به نوعي نشان
  

نه ز الفـت سـامان در او سـري  فرزنـــد و زن در اوةعلقـــنـــه
 گر در نظرش نقش دلبري است اسب است و تفنگ است و پول

ــه ــوپ قلع ــتانگر او ت ــوبدس  او تيغ و خنجري استةهمخواب  ك
  

شوهر نيز در ديد وي به ة اين ديد منفي ژاله به شوهرش باعث شده برخي از صفات پسنديد
شـوهرش بـه وطـن و مبـارزه بـا روس و      ة ژاله از عالقـ  ذيلدر ابيات  .دشوناپسند تبديل  صفات

شـوهر بـه افتخـارات ايـران باسـتان و بزرگـاني چـون        ة ند و عالقـ ك انگليس با زباني تلخ ياد مي
ه اين امور باعث دوري كپندارد  گونه مي زيرا اين ،دكن فردوسي طوسي را به ديدي منفي بيان مي

  :به او و فرزندشان شده است يتوجه بيشوهر از خانواده و 
  

ي كـه لشـكرييتنـه گـو  او يك  فتنه است به جنگاوري چنانك
 وز مردم رومش تنـافري اسـت  بدخواه به روس است و انگليس
جهان گـر سـخنوريهدر جمل  فردوسي طوسي است پـيش او

 ي كه غريونده تندري اسـتيگو  بهــر هــيچبــر مــن بخروشــد ز
ــتن ــان خويشــ ــرّ نياكــ  تفاخري اسـت او را به جهان پر  از فــ

فهمي او و برخورد  جكهاي خود به رفتار شوهر، به  ايتكاز بيان برخي از ش پسوي در ادامه، 
و در دل اين ابيات، فرزند، عشق و شـوهر   كند ميمناسبش با روح لطيف زنان اشاره ناصحيح و نا

نگرش شاعر بـه خانـه   ة نحوة دهند ه اين نيز خود نشانكداند  آسايش روح لطيف زنان مية را ماي
  :و خانواده است

  
زن را سخن از جـنس ديگـري  گر گويمش اي مـرد، مـن زنـم
ــا ــايش روح لطيــــف مــ ــدي و عشــق  آســ ــوهري يفرزن و ش
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ــن آن ــه م ــدد ب ــهخن ــان ك بر جان و دل خسـته، خنجـري س
 زن را نه پناهي، نه داوري است  دردا كه در ايـن بـوم ظلمنـاك
 پيچيده به قبرينه چادري است زن ننــگ وجــود اســت از آن

  
ديدگاه شاعر به آزادي زنان در ايران آن زمان و مبحث ة دهند وضوح نشان دو بيت آخر نيز به

» در مرگ شوهر«اي به نام  ه ژاله در قطعهكجالب اينجاست . پوشش و حجاب زن در ايران است
ه كو از اين كردهاشتباه خود اعتراف  ه آن را پس از وفات شوهر خود سروده، بهك] 248،صهمان[

ديـدگاه  ة دهنـد  له نيز نشـان ئواقع اين مس در. ندك ميقدر شوهر خود را ندانسته اظهار پشيماني 
ه قبل از وفات كآيد  شمار مي و به نوعي بازگشت شاعر از اشعاري به استانون خانواده كشاعر به 

  :وهش مردان سروده بودكشوهر خود در ن
  

ــن ــت اي ــتم از دس ــه دل گف  گر آسوده گردم شود بخت يارم ب
 چرا بر به دل رنـج بسـيار دارم  جمــالم خريــدار بســيار دارد
ــادي يكي شوي فاضل گزينم كـه بـا ــه ش ــان را ب دو روزي جه
ــدوارم كنون او به خاك سيه خفـت و  شـــرار غـــم از روح اميـ
گــر از ديــدگان اشــك خــونين ندانستمش قـدر و اكنـون چـه

  
هاي روحي زنان در اشـعار خـود بسـيار     ويژگيپروين اعتصامي نيز به احساسات و عواطف و 

توجه نشان داده و گاهي اين عواطف را نشانة روح لطيف زنانه و سبب گرمـي و آرامـش محـيط    
ها در برابر  پذيري آن خانواده دانسته و گاهي نيز همين احساسات زنانه را سبب ضعف زنان و ضربه

زنان  ]260،ص1[» فرشتة انس«پروين در شعر . مردان و جامعة مردساالر زمان خود دانسته است
  :كند ها اشاره مي داند و به روح لطيف و حساس آن بخش زندگي مي را فرشتة نجات

  
در آن وجــود كــه دل مــرد مــرده در آن سراي كه زن نيست انـس و

راشناخت كس ايـن راه تيـره   نمي تافـت زن بـهچو مهر گر كه نمـي
ــه ــاعتي ك ــود زن آن س ــته ب زنـد بين كه بر او طعنه ميفرشته فرش

  
و اين امر  كند ميزنان نيز اشاره  ةگونه كه پيش از اين گذشت، پروين به محبت مادران همان
  .داند ترين احساسات زنانه مي ترين و مقدس پاكة را در زمر

هـاي   بيمـاري ة و در زمـر   شدهشاعران زن اين دوره بررسي  از سويه كي ديگر از مسائلي كي
 )ص(رمكـ ه طبق فرمايش پيامبر اكطالق جداي از آن. مبحث طالق است ،رود شمار مي اجتماعي به

و باعـث بـروز    ريـزد  فرو ميشدن، بنيان خانواده را  است، در صورت واقع »أبغض الحالل عند اهللا«
تحقيقـات  . شـود  تبـع آن در جامعـه مـي    اجتماعي در خانواده و بهها و مفاسد  روي جكبسياري از 

دار و نيز بسياري از زنـان و    ه بسياري از مجرمان سابقهكدهد  شناسي نشان مي اجتماعي و جامعه
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. انـد  خورده در امر ازدواج برون آمـده  ستكهاي ش مردان فاسد و داراي سوء سابقه، از دل خانواده
زن مطلقـه را   ،ايـن شـاعران  . اي دارد زن عصر مشروطه جايگاه ويـژه له در شعر شاعران ئاين مس

تر،  ليكالبته در مفهومي . اند دانند و براي دفاع از وي شعرها سروده ياور مي مظلوم و ضعيف و بي
ـ  ه بـه هـر دليلـي   كـ زنـاني  . اين عصر مواجهيمة سرپرست در شعر زنان اي به نام زنان بي با پديده

الت و كوهي از مشـ كنند و با ك تنهايي زندگي مي بعد از ازدواج بهـ  ...وهر يامانند طالق يا فوت ش
ه در نصـيحت  كـ از شـاعران زن ايـن دوره اسـت     6فاطمه سلطان خانم. رو هستند هها روب سختي

اشـعار  . هـايي دارد  امـه كدوسـتي چ  به عفت و حيا و حفظ خانواده و شوهرها  آن دختران و دعوت
پايبندي ايـن شـاعر بـه اصـول شـريعت      ة دهند ه نشانكقرآني است  وي داراي مضامين ديني و

  ]:13؛ 21،ص1[سرايد  گونه مي هاي خود اين امهكي از چكوي در ي. استاسالمي 
  

نـد و مسـتحقا كمالكه امهات نـد و اليـقازنان فراخـور مـدح
شيرخود همچو  به پيش شوهر پرستان با خرد كـهويژه شويبه

ــذير وخداشــناس و نصــيحت خدا از ايشان خوشنود و بزرگان پ
  

فرزندش را به داشـتن عفـت و   ] 21،صهمان[ »اندرز به دختر«اي ديگر به نام  وي در قطعه
  :دكن شود و به اين صورت او را براي زندگي آينده آماده مي حيا رهنمون مي

  
ــه  دختر منبه من ده گوش را اي ــك يگان ــر ني ــن دخت ــر م  اخت

 مبــادا گــرددت روزي فرامــوش  بكن پنـد مـرا آويـزه در گـوش
 دهـي زينــت جمـال فرّخــت را  اگــر خــواهي بيــارايي رخــت را

ــاط ــو مش ــدةبگ ــمت بياي ــر تــو آرايــش نمايــد  عص  ز عفــت ب
 بكش وسمه بـه ابـرو از حقـايق  خم ده از دقـايقوبه گيسو پيچ

 بنه بر عارضت گلگونـه از شـرم  ات سـرمه ز آزرمديـدهبكش بر
خود به خنده بـاز، لـبمكن بي  كـنج لـب بنـه خـال ادب راهب

 بزن آب از كمال و عقـل بـر رو به صابون حيـا دسـت و رخـت
ــز جــان مــن زنهــار زنهــار  تربيـت يــار مشـو بـا مـردم بـي      عزي

  
 دليـل شـود و بـه    وفور يافت مي عصر مشروطه به مضاميني از اين دست در شعر شاعران زن

  .مكني ر آن خودداري ميكرار از ذكپرهيز از ت

  زن و مرد ةسوي دو ةرابط
بوي جديدي يافت و با آنچـه در   و گونه كه نگرش به زن در شعر مردانة عصر مشروطه رنگ همان

هاي بنيادين يافت، زنان شاعر عصر مشروطه نيز بـه   شناسيم تفاوت ادوار گذشتة ادب پارسي مي
ها در دل زن  ها و قرن خود اين جرأت را دادند كه در مورد مردان صحبت كنند و آنچه را كه سال
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در اين مبحث، . ن و قلم جاري كنندايراني در رابطه با مردان پنهان شده بود در قالب شعر بر زبا
  .اي از شاعران زن در عصر مشروطه به مرد بررسي شود سعي بر آن است كه نحوة نگرش پاره

هـاي خـود از تخلـص مـاهرخ      ه در سـروده كـ ي از اين شاعران، ماهرخ پورزينال نـام دارد  كي
ه در آن كـ ] 13 ؛145،ص2[» شـعار زنـان  «شعري دارد به نام  ماهرخ قطعه 7.رده استكاستفاده 

نـد و بيـزاري خـود از مـردان را     ك تزوير خطاب مي ار و پركرا رياها  آن شدت به مردان تاخته و به
  :شدك فرياد مي

  
 تزوير و آتشـبار مـردان   چشم پركين، قلب پر  كاش من هرگز نبينم روي افسـونكار مـردان

 نسـل بـد بـدكار مـردان    كن فرما زين ريشه  همـت خـداياسخت بيزارم از اين افـراد دون
ــير دام آدم ــد اس ــاره زن باش ــن بيچ  رنج و حرمان بيند او از زشتي كردار مـردان   واي اي

 ليك پيروزي زنـان را بـود در پيكـار مـردان      هاميان مرد و زنكاش جنگي در گرفتن در
ــردان    آيــت لطــف خــدا زن كــي توانــد رام ســازد ــدهنجار م ــوني و ارواح ب ــع بوقلم  طب

  
كنـد و آرزو دارد   صفت و بدهنجار معرفـي مـي   داند و مردان را بوقلمون زن را آيت لطف خدا مي او

در ادامـه نيـز، بـه    . نهايت پيروزي با زنان باشـد  گيرد كه در اين جنگ در ميان مردان و زنان جنگي در
  :سرايد نه ميگو داند و اين ها را پيرو افكار شهواني مي دهد و آن بدگويي در مورد مردان ادامه مي

  
طينـت گنگم كرد خبـث مات و اين سراپا پـرچيست اين مرد؟

پيرو اميال شـهواني بـود افكـار واي واي از خوي اين نـابخردان
بيش از ايـن بايـد شـعار خـود برحذر باشيد از نيرنگ مـردان،

  
او مــردان را . شــود وضــوح نگــرش منفــي شــاعر بــه مــردان برداشــت مــي از ايــن ابيــات بــه

ند و آرزوي نابودي نسـل مـردان را در سـر    ك طينت معرفي مي گر و بد رو، حيله پرست، دو شهوت
و رد شـناختي دا  هاي روان ه چنين نگرشي به مرد از طرف ماهرخ ريشهكبديهي است . پروراند مي

بـه علـت در دسـترس نبـودن      ،متأسـفانه . ي يا نوجواني وي برگرددكودكران شايد به حوادث دو
مفصل و دقيقي از شاعر، نگارنده موفق به يافتن علت اين ديـدگاه شـاعر بـه جـنس     ة نام زندگي

پروين زن و مرد . تفاوت ديدگاه او با ديدگاه پروين اعتصامي از زمين تا آسمان است. ر نشدكمذ
  :]260،ص1[ند ك شتيبان تشبيه ميكشتي و كرا به ها  آن داند و ديگر ميكرا يار و ياور ي

  
 يكيســت كشــتي و آن ديگريســت كشــتيبان  زن و مرد، اي حكيم، داني چيسـتة وظيف

ــاك از امــواج و ورطــه  چو ناخداست خردمند و كشـتيش محكـم ــان دگــر چــه ب  و طوف
ــر ــوادث ده ــم ح ــدر ي ــه، ان ــه روز حادث  هم از اين هـم از آن هاست  اميد سعي و عمل  ب
ــدان   تـوان و تـوشِ ره مـرد چيسـت، يــاري زن ــروت زن چيســت، مهــرِ فرزن  حطــام و ث

  
ه در اين زمينه اشعاري دارد در مخالفت با ماهرخ، ك ،ي ديگر از شاعران زن عصر مشروطهكي
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اي بـه نـام    وي در قطعـه  .]13: ؛ رك304 -300،ص1[شاعري است به نـام ميهنـدخت دارائـي    
برخـورد  ة بـه نحـو   ،ه از نام قصيده پيداستكگونه  همان، ]307،صهمان[» تقاد به رفتار زنانان«

گونه رفتارهـاي نادرسـت،    و با بيان برخي از اين كند ميزنان با شوهران خويش در خانه اعتراض 
س كـ  چيـز و هـر   و قبل از هر كنندي برخورد كخوبي و ني خواهد با شوهران خويش به از زنان مي

ميهن  ،به عبارت ديگر. سخن گويندها  آن و و پسنديده باكبيارايند و با زبان نيها  آن ا برايخود ر
و بـه  اسـت  شـدت معتقـد    له بهئداند و به اين مس طرفه مي اي دو ميان زن و شوهر را رابطه ةرابط

احترام انتظار ها  آن ه در صورت رفتار نادرست با شوهران، ازكند ك يد ميكبه زنان تأ دليلهمين 
  :نداشته باشند

  
ــار ــم و رفتـ ــوء رسـ ــه سـ ــا زن را كـ ــيه    بسـ ــر ســ ــد بــ ــار  نمايــ ــي گرفتــ  بختــ

ــم ــا هـ ــه، تـ ــود در خانـ ــوبـ ــحبت شـ  نشـــاط و تنـــد و اخمــــو   نشـــيند بـــي    صـ
ــد ــاز آيــ ــه از در بــ ــك بيگانــ ــو يــ ــد   چــ ــاز آيــ ــف و نــ ــوخي و لطــ ــر شــ  ســ
ــركين مـــي  لبـــاس منــــدرس پوشــــد بــــه منــــزل ــه چـ ــده را دل كـ ــود بيننـ  شـ

ــرور   آيــد يكــي مهمــاني و ســورچــو پــيش ــاد و مســ ــودش را شــ ــد خــ  بيارايــ
ــدار ــي  زهـــــي آرايـــــش بـــــي ارز و مقـــ ــه مـ ــازار  كـ ــوي و بـ ــراي كـ ــد بـ  باشـ

  
داند، بـه   ي را حق زنان مييه خودآراكو با آن كند ميوي در ادامه به عفت و حياي زنان اشاره 

ضـمن زيبـايي    و درسـت  حياي اوه بهترين زيبايي زن همان شرم و كد كن ته نيز اشاره ميكاين ن
ـ    . نه شخص ديگري ،ظاهري زن نيز فقط متعلق به شوهر اوست ة بيان اين مضـامين بـا قلـم زنان

ـ    بخشد ميميهن، به آن رونق و زيبايي خاصي  خـود بـه شـيوايي    ة و شاعر توانسته بـا حـس زنان
توانسـت   ي نمـي ه هـيچ شـاعر مـرد   كرد كشايد بتوان ادعا  .تر در اين زمينه قلم زند هرچه تمام

  :دكنگونه مطالب خود را بيان  شعري بسرايد و اين ،ه ميهن از اين موضوع سخن گفتهكگونه  اين
ــودآرا ــان را گرچــه نيكوســتيخ  بهـين زينــت ولـيكن عفــت اوســت    ي زن

ــدر روي زن ــرخي ان ــا آن س ــاخوش ــدا   ه ــردد هوي ــا گ ــه از شــرم و حي  ك
ــت ــوي اس ــاحب روي نك ــر زن ص  از آن شــوي اســت رخ نيكــوي او   اگ
ــه بســتانده بــه نقــد مهربــاني      نـــه زو بگرفتـــه شـــوهر رايگـــاني  ك
ــرد    اگـــر زن آبـــروي خـــود تبـــه كـــرد ــه كـ ــاب دو گنـ ــا ارتكـ  همانـ
ــتن ــت دور گشــ ــي از راه عفــ ــتن   يكــ ــور گشـ ــدا منفـ ــاه خـ  ز درگـ
ــاوردن امانــــت ــر نيــ ــود را خيانــت     دوم بــــر ســ ــودن همســر خ  نم

ــده    چهــــر آفريــــدهخــــدا زن را نكــــو ــر آفريـ ــع مهـ ــش را منبـ  دلـ
 بنوش مهـر شـيرين سـازدش كـام      كه چون شد خسته مرد از نـيش آالم

  
آفـت اجتمـاعي اشـاره     كعنوان ي ي زنان در برخورد با شوهران خود بهيدخوناو در ادامه به ت

  :داند اين نوع برخورد را فروپاشي بنيان خانواده مية و نتيج كند مي
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 زنــد بـــر بـــيخ انـــس و مهـــر تيشـــه   پيشـــهي گشـــتيچـــو زن را تنـــدخو
ــوهر    آوربـــدين رفتــــار و خــــوي نفــــرت ــه شـ ــد كـ ــا باشـ ــدامش ادعـ  مـ

ــده ــا خن ــد ب ــروكش ــازشي ــر و ن  به رقص آيـد بـه هـر آهنـگ و سـازش       ي مه
ــر ــو از زن گشــت دلگي ــوهر چ ــي ش ــير    ول ــدگي سـ ــود از زنـ ــر دو شـ  دل هـ
 ناميــــد بــــدبختببايــــد هــــر دو را   چو مهـر و يكـدلي بـرد از ميـان رخـت

  
زن  كهـا و صـفات يـ    به ويژگـي ] 308،صهمان[» زن خوب«اي ديگر به نام  شاعر در قطعه

ه همنشين چنين زني باشد سعادتمند و خوشبخت كو مردي را  كند ميخوب از ديد خود اشاره 
  :دشو ابيات آن در اين قسمت ارائه مي همةزيبايي و جذابيت اين شعر،  دليلبه . داند مي

  
 :ايـن چـار خصـلت   ةبود دارنـد  فضــيلتشايسـته و صــاحبزن

ــدامن ــا و پاكـ ــتين باوفـ  باشـد بهـين آرايـش زنكه مي  نخسـ
 كمال زن مقدم بر جمال اسـت  دوم خصلت براي او كمال است
ــه   سوم خوشروي بايست و خليقه ــارم خان ــا چه ــليقه دار و ب  س
 نور علي نور در آن صورت شود  اگر شد حسن با اين چار مقدور
 شـود آنگــه بهـاي او دوچنــدان  وگر هم بود نـاز و عشـوه بـا آن
 مســلمان نشــنود كــافر نبينــاد  ز دست بـانوي بـدخوي فريـاد

  
زندگي خوب را در برخورد مناسب و همراه  كدخت راز و رمز ي ه گذشت، ميهنكگونه  همان

و از  دارنـد خواهـد احتـرام شـوهران خـود را نگـه       و از زنـان مـي   داند ميبا احترام زنان با مردان 
زندگي همراه با آسـايش   كبپرهيزند تا به اين وسيله مقدمات يها  آن احترامي با ي و بييرو ترش

  .دشوو سعادت براي خانواده فراهم 
يكي ديگر از موضوعاتي كه مـيهن در نگـرش بـه مـردان در شـعر خـود بـه آن توجـه دارد         

از ديدگاه شاعران مـرد عصـر مشـروطه، بايـد گفـت كـه همـة        . همسري است يا چندمبحث دو 
رغم داشتن عقايد و افكار متفاوت با يكـديگر، بـا ايـن مسـئله در شـعر خـود مخالفـت         ها، به آن
شـدت مخـالف    همسـري مـردان بـه    ـ با دو يا چند ـ در جايگاه يك زن دخت نيز كردند، ميهن مي

دانـد و شـرط آن    ازدواج را صفاي زندگاني مـي ] 309همان،ص[ »كين هوو«وي در قطعة . است
كند و در ادامـه بـه ايـن مسـئله اشـاره دارد كـه        را عشق و مهرباني زوجين به همديگر بيان مي

داشتن دو همسر از سوي مـردان بـا ايـن اصـل، يعنـي عشـق و مهربـاني در زنـدگي همسـران،          
  :مخالفت و تعارض دارد

  
ــين   كـابيندو زن را مرد چـون آرد بـه ــه و كـ ــه فتنـ ــزد از ميانـ  بخيـ

 به يك دل داشـتن جـاي دو دلـدار     كسي را كي بود ممكن به يـك بـار
ــاكي دل ــفا و پـ ــردد صـ ــا گـ ــل؟    كجـ ــق حاص ــب عش ــان دو رقي  مي
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. خـوبي مشـخص اسـت    همسـري بـه   از اين قطعه نيز تفاوت ديد مردانه و زنانه در مبحث دو
مشروطه به داليلي مانند سختي زندگي، آفـت و شـر بـودن زنـان،     ه شاعران مرد عصر ك حالي در

دخت بـه عنـوان    ردند، ميهنك همسري مخالفت مي مسائل اقتصادي و مباحثي از اين دست با دو
 كان تقسـيم عشـق يـ   كهمسري را نبود عشق يا عدم ام شاعر زن، علت اصلي مخالفت با دو كي

  .نگرد له ميئخود به اين مسة انند و از ديدگاه زنك مرد ميان دو زن عنوان مي
ه متأسفانه ديوان و دفتـر شـعري بسـياري از ايـن شـاعران زن      كر است كذ شايان ،در پايان

زنـان   تـاب كشعر ايشان، ة مالحظه در مطالع درخورهنوز به زيور طبع آراسته نشده و تنها منبع 
و در اين پـژوهش   به چاپ رسيده 1335ه در سال كبر مشير سليمي است كا تأليف علي سخنور

ه ديگـر چـاپ نشـده و در    كهاست  تاب نيز دههكهمين  ،متأسفانه. نيز از آن استفاده شده است
. مهري به شعر زنان عصر مشروطيت اسـت  نوعي بية دهند له نشانئدسترس قرار ندارد و اين مس

انـزواي   شدن شعر زنان عصر مشـروطه از  دوستان به اين امر، شاهد خارج اميد است با توجه ادب
  .خود، با چاپ شدن اشعار ايشان باشيم

  نتيجه
هاي شعري در اشعار شـاعران زن عصـر مشـروطه اختصـاص      مايه پژوهش حاضر به بررسي درون

تالش شد در ابتدا به توصـيف دورنمـايي از اوضـاع و احـوال زن ايرانـي در       ،در اين راستا. داشت
بـه زن   يتـوجه  بـي . پرداخته شـود ـ  پهلوياواخر حكومت قاجار و اوايل حكومت ـ  عصر مشروطه

آمـوزي زن، ظلـم و سـتم مـردان در      آموزي و سواد جامعه، مخالفت با علم ةنيمي از پيكر منزلة به
هـاي اجتمـاعي    ترين بيمـاري  از مهمها  آن هاي فردي و اجتماعي گرفتن آزادي حق زنان و ناديده

تـالش شـد بـه بررسـي و نقـد       ،در ادامـه . بـرد  بود كه زن ايراني در عصر مشروطه از آن رنج مي
پس از مطالعه در آثار . ترين مضامين شعري زنان عصر مشروطه در اين زمينه پرداخته شود مهم

آمده به ايـن سـه عنـوان     دست شعري در دسترس از زنان شاعر عصر مشروطه، مضامين اصلي به
  .ها آن دوستي، زن و خانواده و نگرش به مردان و تعامل با وطن: دشتقسيم 

چند نسبت به مـردان در   دوستي، بايد گفت كه زنان شاعر عصر مشروطه، هر در مبحث وطن
در هر صورت اشعاري زيبا و دلنشين در دفاع از مـيهن سـروده و   ، اين زمينه شعر كمتري دارند

لـزوم دفـاع از وطـن در مقابـل     . انـد  دهكرخوبي بيان  احساسات و عواطف خود را در اين اشعار به
بـرانگيختن مـردم در    بـراي ايـران   ةبداد داخلي و استعمار خارجي، اشاره به افتخارات گذشتاست

پيشگان و تـالش بـراي سـرافرازي     خيانت كردن مردان اليق، رسوا دفاع از وطن، لزوم وجود دولت
. زنان شاعر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    از سوياست كه در اين زمينه  يايران از مسائل مهم

آميختگي  هم دوستي زنان شاعر در عصر مشروطه، شاهد در بايد گفت كه در بحث وطن ،نهايت در
  .دفاع از ميهن هستيمة احساسات لطيف و زيباي زنانه با شور و هيجان و حماس
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ـ     ،در مبحث زن و خانواده نيز خـود بـه   ة بيان شد كه زنان شاعر عصر مشـروطه بـا ديـد زنان
هاي زندگي فـردي   ها و ناكامي در بسياري از موارد موفقيتمسائل مربوط به خانواده نگريسته و 

توجه بـه نقـش تربيتـي مـادر در     . اند گونه مسائل دخالت داده خود را در نگرش كلي خود به اين
ستيزي، طالق و پيامـدهاي آن، مبـارزه    ها، مرد خانواده، دفاع از زنان در برابر ظلم شوهران به آن

ترين مضاميني بود كه در اين  تي و توجه به بنيان خانواده از مهمدوس ساالري و لزوم شوهر با مرد
  .شاعران زن مورد توجه قرار گرفته بود از سويزمينه 
در ايـن مبحـث نيـز،    . ها پرداخته شـد  نهايت نيز، به مبحث نگرش به مردان و تعامل با آن در

تعامـل بـا مـردان    مشاهده شد كه زنان شاعر عصر مشروطه ديدي يكسان بـه نـوع و چگـونگي    
ـ كه البتـه زنـدگي فـردي و شخصـي شـاعر نيـز در آن        يك به فراخور اعتقادات خود ندارند و هر

هـاي ناپسـندي    زاري از مـردان، بيـان صـفت    اعالم بي. اند به اين مسئله نگريسته ـ تأثير نبوده بي
ظ عفـت و  پرستي براي جـنس مـرد، لـزوم حفـ     صفتي و شهوت مانند تزوير و رياكاري و بوقلمون

همسـري و لـزوم وجـود تعامـل سـازنده ميـان زنـان و         حياي زن در برابر مرد، مخالفت با چنـد 
ترين مضاميني است كـه در ايـن زمينـه از سـوي زنـان شـاعر در عصـر مشـروطه          مردان از مهم

  .مورد توجه قرار گرفته است
تفـاوت  ايـن مضـامين، شـاهد     همـة ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه در بررسـي     ،نهايت در
توانـد موضـوعي    داري ميان زبان زنان شاعر با زبان شعري مردان بوديم كه خود اين امر مـي  معنا

  .دوستان قرار دهد مناسب را جهت پژوهش و تحقيق فراروي ادب

   نوشت پي
. دخت شاعري معروف بود پدر ميهن. است] برهان السلطنه[او دختر مرحوم اميرخسرو دارائي  .1

در . متوسـطه را بـه اتمـام رسـاند    ة سـالگي دور  15به دنيا آمـد و تـا    1300دخت در سال  ميهن
زمـان بـا    و هم 1320در شهريور . به بيماري سل مبتال شد ،سال بعد كي. ردكسالگي ازدواج  16
هـاي فـراوان در ايـن     روي پيـاده . ردك كخود زنجان را ترة متفقين به ايران، همراه خانوادة حمل

آبـاد وي را   شديد بيماري وي شـد و مـدت ده مـاه در آسايشـگاه شـاه     مهاجرت اجباري، باعث ت
شـتر  يسـال ب  24ه كـ  حـالي  در ،و در اوج جـواني  1324شـهريور   8سرانجام نيز در  .ردكبستري 
هـاي آذري و عربـي و    او عـالوه بـر فارسـي، بـا زبـان     . در شهر زنجان بدرود حيات گفت ،نداشت

قسمت زيـادي از  . فرانسه نيز آشنا بود و بيش از هزار و پانصد بيت شعر از خود به جاي گذاشت
ه به مناسبت دهمين سال درگذشت وي به چاپ ك نامه روباهتابي منظوم است به نام كاشعار وي 

  .رسيده است
اي مـذهبي بـه    نوادهو در خا 1298در سال  ،»مريم«و » صور«متخلص به  ،مريم ساوجي. 2

مـريم از نعمـت تحصـيل     دليلانديش بود و به همين  ن نوامحمد از روحاني پدرش ميرزا. دنيا آمد
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هـاي فرانسـه و عربـي نيـز آشـنايي       وي عالوه بر زبان فارسي، به زبان. مند شد علم و دانش بهره
سي و حقـوق قضـايي   هاي ادبيات فار دبيرستان، در دانشگاه و در رشته ةاز اتمام دورپس  .داشت

شخصـي خـود يـك    ة به شغل آموزگاري مشغول شد و در ادامه با هزين ،بعد از آن. تحصيل كرد
تـوان بـه    از آثار او مـي . دار فاني را وداع گفت 1385او در سال . دكردبيرستان دخترانه تأسيس 

شـعر بـه   ة و سه مجموعـ  فرشته، دختر راه، اختالف حقوق زن و مرد در اسالم و ايرانهاي  كتاب
  ]14. [اشاره كرد با خورشيد  پنجهو  گلبرگ، ديوان مريمهاي  نام

پدر او، مرحـوم حسـينعلي كاشـفي، مسـلط بـه      . در تهران به دنيا آمد 1285وي به سال  .3
اهللا سـيد عبـداهللا    زبان عربي و فارسي و علوم ديني بود و از طرفداران مشروطه و هـواداران آيـت  

از وي . فاني به زبان فرانسه و تـا حـدودي زبـان عربـي تسـلط داشـت      . رفت شمار مي بهبهاني به
اشـعار  . منتشر شده و در كنار آن داراي دو هزار بيت شعر اسـت  مقام زن در جهان كتابي به نام

ها به مباحث مربوط بـه آزادي زنـان پرداختـه     هاي قومي و ملي دارد و در آن مايه او بيشتر درون
  .شده است

پدرش معلومات نظامي بود و در ادبيات و تـاريخ  . در تهران متولد شد 1279وي در سال  .4
قي ياو به موسـ . هاي فرانسه و عربي و تركي نيز مسلط بود ي نيز دستي داشت و به زبانو موسيق

سرگذشت يك ، اوراق پريشان، ازدواج اجباري: ند ازا برخي تأليفات او عبارت. شعر عالقه داشت و
او در . هايي نيز از وي به جا مانـده اسـت   كنار تأليف، ترجمه در. شكسته پيمانو  دختر نادان، زن
را براي خود برگزيده و بـيش از چهـار هـزار بيـت شـعر از خـود برجـاي         »فخري«ر تخلص شع

 .گذاشته است
پسـري ميـرزا ابوالقاسـم     ةاز مـردم فراهـان و نـواد    »ژاله«مقامي متخلص به  عالمتاج قائم .5

او عـالوه  . است ،دل، حسين پژمان بختياري روشنة شاه قاجار و مادر نويسند فراهاني وزير محمد
قسـمت زيـادي از شـعرهاي وي از ميـان رفتـه      . بر فارسي، تاحدودي هم با زبان عربي آشنا بود

. در تهران بدرود زنـدگاني گفـت   1325در فراهان به دنيا آمد و در سال  1262او در سال . است
ي سـني زيـادي بـا و   ة ه فاصـل كـ  ،شـوهرش  ،ساله بـود  25ه كرد و زماني كسالگي ازدواج 18در 

ه ديدي بسـيار منفـي بـه مـردان داشـته باشـد و       كهمين ازدواج باعث شد . از دنيا رفت ،داشت
بـه چـاپ    ،پژمـان بختيـاري   ،ديوان وي با تالش پسرش. ستيزي به خود گيرد مردة شعرش جنب
 .رسيده است

 وزيـر دانشـمند ايـران    ،مقام فراهاني سيد ابوالقاسم قائمة ميرزا حسين، نواد وي فرزند حاج .6
قمري پاي به دنيا گذاشـت و در   1282اين بانوي اديب در رجب . شاه قاجار است در زمان محمد

تـاب  كتـاريخ وفـات وي در   . ين سخنوري سرآمد معاصران خـود بـود  يادبيات فارسي و عربي و آ
  .ر نشده استكذ زنان سخنور

ابتـدايي را در   سـه سـال از دوران  . به دنيا آمد] بندر انزلي[در گيالن  1309وي در سال  .7
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بـه  . دكـر غـاز  آاز دوران متوسطه سرودن شعر را . اشان گذراند و بعد از آن به تهران رفتكشهر 
تبـار در خـالل    از اين شاعر گيالني. شد دهان نقل مي به اشعار او دهان ،هنگام تحصيل در مدرسه

هـاي   لو د هـاي مـرداب   گـل ، خشـم شـاعر  هـاي   سه دفتر شعر به نام 1340تا  1330هاي  سال
  .به چاپ رسيده است شكسته
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