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 چکیده
ترین شخصیت در آثار اي درازآهنگ دارد و همواره به عنوان معشوق، مهمادبیات فارسی پیشینهسیما و نقش زن در 

توان به نقش زنان در اجتماع و هاي گوناگون ادبی و حتی تاریخی، میمنظوم و منثور فارسی بوده است. در روایت
اي مطرح است. ه به عنوان نقشی حاشیهمشروط سیاست پی برد. جایگاه و هویت زن در ادبیات کالسیک فارسی تا دوره

هاي مدرن، نقش و جایگاه و هویت زنان به شکل جدي از زمان مشروطه و با آشنایی مختصر ایرانیان با غرب و اندیشه
-شود. بهار و نسیم شمال از جمله شاعران مشروطههاي این دوره، به ویژه در اشعار شاعران گوناکون مطرح میدر نوشته

ها، اي از تفاوتاند. این توجه جز در پارهکرات در شعرهاي خود به نقش، جایگاه و هویت زن توجه نشان داده اند، که به
شان در امر آموزش، اجتماع و دهنده نگرش مدرن آنها به عنوان بخش مهمی از جامعه آن دروه و تأثیرگذارينشان

شاعر توصیف و به تبع آن جایگاه، نقش و هویت زن را  کوشد سیماي زن را در شعر این دوسیاست است. این مقاله می
هاي بسامدي و تجزیه نگرش آنان درباره زنان است. بر این اساس در شعر آنها تحلیل کند. استناد نظري مقاله بر پایه داده

اند و یدهیابی زنان به دانش، حقوق فردي و آموزهاي مدرن با یکدیگر هم عقتوان گفت بهار و نسیم شمال در دستمی
خواهد زنان براي رهایی از جهل، حجاب را کنار بگذارند، در حالی که در مورد آزادي پوشش و مسأله حجاب، بهار می

 داند. نسیم شمال حجاب را براي حضور زنان در اجتماع الزم می
 الشّعرا بهار، نسیم شمالواژگان کلیدي: زن، هویت، حقوق فردي، ملک

 
 مقدمه:

شود، سابقۀ طوالنی در تاریخ اندیشۀ اجتماعی، فرهنگی و... زن که امروزه تحت عنوان فمنیسم خوانده میحقوق سیاسی، 
) و 780:1382شود (پین،غربی به شکل مدون ندارد. این جنبش از اواسط قرن بیستم به شکل جدي و گسترده مطرح می

و در بحبوحۀ انقالب فرانسه  1792به سال  »وق زناناثبات حق«را که تحت عنوان » کرافت مري ولستون«قبل از آن رسالۀ 
خوانند که نویسندة زن آن خواهان برابري اجتماعی و تحصیلی زنان با مردان شود، اولین رسالۀ فمنیستی میمنتشر می

اشاره  هاییتوان از فمینیسم تعریف جامع و کاملی ارائه داد، اما به مجموعه تالش). هر چند نمی260:1385است (آفاري، 
دارد که زنان خواستار برچیده شدن نظام مردساالر و همچنین خوانشی متفاوت با نگاه مردانه از تاریخ، فرهنگ و سیاست 

خواهان و شاعران و نویسندگان آن هاي مشروطه). نگاهی به اندیشه387:1384و حقوق فردي خویش هستند (مکاریک،
فرهنگ و تمدن غربی، ذهن و زبان آنان نیز متأثر از این رویداد به مفاهیم  دهد که با آشنایی ایرانیان بادوره نشان می

مدرن توجه نشان می دهد؛ مفاهیمی چون آزادي، قانون، وطن، حقوق فردي و اجتماعی، پیشرفت و توسعه، تحدید 
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اعی افراد تحت قدرت سلطنت، مجلس و مفاهیمی از این دست. از میان این مفاهیم نوین، توجه به حقوق سیاسی و اجتم

ي مشروطه داشت. همگام با مردان گرایی ، تأسیس مجلس و ملیت اهمیت بیشتري براي نوگرایان دورهلواي قانون
هاي متفکران و آشنایی اندك ، زنان هم از طریق سرایش شعر و خواندن رساله1اندیش و شاعران و روزنامه نگارانروشن

ها ، مورد تردید قرار دادند. آنان این اندیشه2ر بافت فرهنگی ایران وجود داشتخود با غرب، تصور سنتی از زن را که د
هاي مردانه بود. هر کردند که نظام فکري و فرهنگی جامعه، نظامی مردساالر و متکی به ارزشاي مطرح میرا در دوره

شد. از ان غالب سریعاً فراموش مینوع نگرشی در مقابله با آن یا به شدت مورد انکار قرار می گرفت و یا در میان جری
هاي زنان و طرفداران حقوق آنان در برابر نگاه رسمی آن زمان چندان قدرت نفوذ نداشت. نخستین همین منظر هم تالش

زنی که حجاب، نماد عفت و پاکدامنی سنتی را برخالف رسم و عرف زمانه کنار گذارد و بدون آن در برابر مردان ظاهر 
 ). 130:1379پور،ق) بود که با علما و رجال به بحث و گفتگو پرداخت (آرین1268-1233العین(شد، قره

آبادي از خانوادة اهل فکر و فرهنگ. آنان السلطنه درباري بودند و برخی مانند صدیقه دولتزنان آن دوره برخی مانند تاج
کشیدند. حقوق زنان و تعریف نوین از نقش و نیز به کشف هویت خویش پرداختند و نگاه مردساالرانه را به پرسش 

هایی مانند آناهید که کلی و کم رنگ بوده جایگاه آنان در شعر مشروطه برخالف ادبیات گذشتۀ ایران و حتی اسطوره
اي چون حق تحصیل، حقوق اجتماعی و سیاسی و برابري )، داراي ابعاد گوناگون و گسترده19:1375است(ستاري،

« ق کتاب 1318الملک، براي نخستین بار در زبان فارسی و به سال خان، اعتصامست. میرزا یوسفحقوقی با مردان ا
). چند 8:1379کند (آرین پور،را دربارة حقوق و آزادي زنان از قاسم امین مصري به فارسی ترجمه می »تحریرالمرئه 

« و » فمنیست « ه به ترتیب تحت عنوان خان امین و تقی رفعت دو مقالش) نیز دکتر رفیع1298سال پس از مشروطه(
). بر همین اساس زنان اولین گام براي 10نویسند (همان، در روزنامۀ تجدد در دفاع از آزادي و حقوق زنان می» فمینا 

). سپس آمال و آرزوهاي خود را از 238:1385دانستند (آفاري،احقاق حقوق خویش را تأسیس مدارس براي دختران می
هاي دورة مشروطه است که اي از نوشتهنمونه »الرجالمعایب« ي کردند. رسالهرساله و سرایش شعر بیان میطریق نوشتن 

 3به جایگاه و حقوق زن توجه ویژه نشان داده است و در آن با نگاهی فمنیستی به عیوب مردان پرداخته است.
 

 بیان مسأله
ي روشنفکران و بستر تاریخی خود بود. این انقالب که به وسیلهسیاسی در  -انقالب مشروطه برآمده از شرایط اجتماعی

ي اندیشه و فکر ایرانیان سازد. در نتیجۀ هاي نظري آن گزارده شد، توانست مفاهیم جدیدي را وارد حوزهنواندیشان، بنیان
نقطۀ دید و تمرکز خود  این امر، مفاهیم جدید به حوزة ادبیات، به ویژه شعر راه یافت. بر همین اساس شاعران مشروطه،

اجتماعی و حقوق  -خواهی، احقاق حقوق  فرديرا بر مفاهیمی چون حاکمیت ملّی، تأسیس مجلس، آزادي بیان، وطن
 زنان استوار ساختند. 

الشّعراي بهار به شکل گسترده از مفاهیم یادشده در شعر خویش در بین شاعران مشروطه، نسیم شمال و ملک      
ها ي آناند. شعر این دو شاعر بازتاب مفاهیم مشروطه و حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... دورهاستفاده کرده

ي حقوق ي شعر براي بیداري مردم ( به خصوص زنان)، مبارزه با قدرت، احراز هویت، مطالبهاست. آنان از  حربه
ها، بررسی اند. همین ویژگیفراوان جسته ياجتماعی در جهت تعالی و پیشرفت ملّت و سرزمین خویش بهره -سیاسی

سازد. به بیان دیگر، شناخت نگرش و الشّعراي بهار حائز اهمیت میبازتاب حقوق  زنان را در شعر نسیم شمال و ملک
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ها منوط به شناخت چگونگی تأثیر انقالب مشروطه از بعد نظري به طور کلی و به شکل خاص نوع نگاه محتواي شعر آن
نان به حقوق و جایگاه زنان بر شعر آن دو است و بدون این رویکرد، درك و دریافت صحیح و کامل شعر و نگرش آ

 آنان میسر نخواهد بود.
 

 پیشینۀ پژوهش
ها دربارة مشروطه و در باب موضوع این مقاله، به شکل اخص پژوهش چندانی صورت نگرفته است و عمده پژوهش

نگاه کلی شاعران به نقش و جایگاه زن هست و دربارة این دو شاعر از این منظر بازتاب سیماي زن در آن دوره و یا 
 پژوهش کمی انجام شده است:

زن از دیدگاه ملک الشعراي بهار و معروف الرصافی، نشریه دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید  -
 88، زمستان26باهنر،شماره 

 طه:حقوق زنان از نگاه نواندیشان مشرو -1
اند و شوند، به نقش و حقوق زن در آثار خود توجه کردهنوگرایان یا آنچه تحت عنوان منورالفکران خوانده می       

زاده و طالبوف از جمله این روشنفکران هستند که اند. آخوندحضور زن را براي پیشرفت جامعه موثر و الزم دانسته
حجاب را نه تنها مانعی  4جامعۀ انسانی دارند. به عنوان نمونه آخوندزادهنگاهی متفاوت با سنت به نقش و هویت زن در 

داند، بلکه آن را سرچشمۀ مفاسد یابی به علوم و فنون و صنایع میبراي باروري استعداد زنان و عدم تربیت آنان و دست
 ). 205:1349آورد (آدمیت،مدنی و خشونت مردان نسبت به زنان به شمار می

 در شعر مشروطه: حقوق زنان -2
شناسی سنتی دربارة زنان را تا حدودي با روي آوردن به مفاهیم مدرن و از آن میان توجه به شاعران دورة مشروطه زیبایی

حقوق زنان و نقش و جایگاه ایشان در اجتماع و سیاست، تغییر دادند. در اغلب شعرهاي این دوره می توان موضوعات 
-که در شعر شاعران مشروطه بازتاب یافته است. بهار، نسیم شمال، عارف قزوینی، میرزاده گوناگون و مسائل زنان را دید

اند. هاي بعضاً متفاوت به سمیاي نوین زن توجه کردهي عشقی، فرخی یزدي و حتی ایرج میرزا با جهان بینی و نگاه
 اي از اهمیت و جایگاه زن در شعر دورة مشروطه است:اشعار زیر نمونه

 یش ز مردان اگر زنان گیرند       در این میان من و صد دشت زن سپاه من است  (عارف قزوینی)حقوق خو
                                                      *** 

 اي هنوزهـاي غـرب در سر کار حکومتند           در دست مرد شرق تو چون بردهزن
 اي هـنـوز    (ابوالقاسم الهوتی)ایـمـان بـه انـقـالب نـیـاورده        اي از آنک  البته هم اسیري و هم برده

                                                    *** 
 ي نسوان چاپ شده است:اشعار زیر روي جلد نشریه

 عــلـم دوربــود چـشـم ابـنـاي آن خانـه کـور                    کــه بـانـوي آن بــاشـد از 
 در مـملـکـتی کـه زن حـقـیر است                    شــک نـیـست کـه مـرد آن فـقیر است 

 نسوان! ننگ و ذلّت و پستی تا چند؟                     در حـالـت نـیسـتـی و هـستی تا چند؟
 )177-189(خارابی، همان:      
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 نسیم شمال:نقش، جایگاه و حقوق  زنان در شعر بهار و  -3

ق) از شاعران سرشناس دورة مشروطه به 1352-1387الدین قزوینی( ش) و سیداشرف1330-1265ملک الشعراي بهار( 
نگاران مشروطه در نگار نیز بودند و همراه با دیگر شاعران و روزنامهروند. این دو شاعر در عین حال روزنامهشمار می

ها پرداختند. توجه به حقوق زنان از میان دیگر مفاهیم مدرن در شعر این یج آنآثار خویش به بازتاب مفاهیم نوین و ترو
دو شاعر حائز تأمل فراوان است. اینان در باب نقش و جایگاه زن به محورهایی چون آموزش زنان، تعدد زوجات، آزادي 

نسیم شمال  ین شاعران مشروطهاند. در بها توجه خاص نشان دادههاي خلقی و رفتاري آنزنان، مسئلۀ حجاب و  ویژگی
 5ترین توجه را به مفهوم زن و حقوق او داشته است.بیش

 کند:، از حقوق زنان حمایت و آن را ترویج می»زبان سرخ « او در شعر 
 تو را که گفت که بر خلق ترجمان باشی                به فکر شیعه در این آخرالزمان باشی

 شی                      به روزنامه نمایی ز دختران امدادها و دختران باهمیشه حامی زن
 )290:1385دهد بر باد(گیالنی،زبان سرخ، سر سبز می 

 ، از زبان زنان به حقوق آنها اشاره کرده است:»احوال زنان عرب « هم چنین در شعر 
 )491وق (همان،هر زنی دارد تقاضاي حقوق                              دختران هستند داراي حق

 آموزش زنان: -3-1
توجه به آموزش و کسب علوم نوین در اندیشۀ مشروطیت جایگاه مهمی براي رسیدن به پیشرفت و توسعه محسوب 

شود. نوگرایان پیشرفت و ترقی غرب را در روي آوردن ایشان به علم و دانش و مجهز شدن آنها به ابزارآالت مدرنی می
خواه و خواهان برابري زنان با آموزي به دست آمده است. همچنین روشنگران و زنان ترقیدانستند که از راه علممی

اند به حقوق خویش آشنا شوند و بتوانند در معادالت مردان، معتقد بودند: زنان غربی در سایۀ علم و آگاهی توانسته
 ).426:1387سیاسی و امور مملکت خویش نقش ایفا کنند (آدمیت، 

ظاهري خود که نشان از باور سنتی دربارة زن دارد، تکیه نکند و با هاي خواهد به ویژگیزیر از دختران میبهار در شعر 
 تغییر در نگرش خود و با کسب علم و دانش، به هویت جدید دست یابد. 

 تکیه منماي به حسن و به جمال اي دختر              سـعی کن در طلب علم و کمال اي دختر
 ي خال اي دختراگـرت در وسـط مـغـز بـود                بـه که در کنج لبت دانه اي عـلمذره

 )       1081هـنـر نـیست مؤثر صفت غنج و دالل              بـا هـنر جلوه کند غنج و دالل اي دختر (همان،بـی
هل، احراز حقوق و هویت و همچنین آموزي زنان به عنوان ابزاري مهم جهت رهایی از جنسیم شمال مانند بهار به علم

رسیدن به کمال انسانی تأکید دارد. این جنبه از مسألۀ زنان در شعر نسیم شمال بیشترین حجم اشعار را به خود اختصاص 
 آموزي آنان نگاه ویژه داشته است:داده است. او هرگاه دربارة زنان شعري سروده، به علم

 از مشق و طلب علم مکش دست             اي دختر من تا رمقی در بدنت هست     
 آن وقت طالي تو به تکمیل عیار است               اي دختر من درس بخوان فصل بهار است

 داند:در ادامه این شعر راه رهایی زنان از تمام موانع و مشکالت را بدون اشاره به آنها، رسیدن به درجات علمی می
 )311شاهد به مقام درجات تو بود علم( همان،                   اي دختر من راه نجات تو بود علم
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نسیم شمال به محدودیت فکري و فرهنگی دورة قاجار نسبت به مطرح شدن حقوق زنان و صحبت از زن به عنوان 

« و  »تنگنا « انسان داراي حقوق و هویت آگاه بوده است و در اشعار جدي و طنز خود به این تنگناهاي موجود در شعر 
 کند: اشاره می» قم 

 ي زمین بود به شکل هندوانه چه؟مدرسه چه علوم چه؟مکتب دخترانه چه؟                این کره
 میان روزنامه این گفتگوي زنانه چه؟                    

 هات ز قول خاله و ننه                   آهسته بیا اهسته برو که گربه شاخت نزنپر است روزنامه 
 تحفه ز رشت آمده، نسیم شـمالش را ببین            حامی دختران شده، فکر و خیالش را ببین

 )173دهـد بر ورقات موقنه              آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزنه (همان،ي عـلـم مـیمـژده
*** 

 گو مسخره کردندمسئله در نمرة پنجم چو حمایت ز زنان داشت                    او را سه نفر
 )500گفتا که نباید که زنان درس بخوانند                        باید که زنان با بچه در خانه بمانند (همان،

 تعدد زوجات: -3-2
تأثیر اندیشۀ مدرن بر ذهن شاعران دورة مشروطه سبب شد آنان در باب مفاهیم پایدار و ثابت سنتی، به بازاندیشی روي 

تعدد زوجات آنچنان که از نظر فرهنگ گذشتۀ ایران امري پذیرفته و گاهی به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی آورند. 
رفت، در دورة مشروطه دچار شکست مفهومی و کاربردي شد، بدین معنا که در اکثر موارد و از نگاه واجب به شمار می

مورد انکار تام قرار گرفت. آنان این امر را براي پیامبر(ص) بیشتر نوگرایان، شاعران، نویسندگان و حتی روزنامه نگاران، 
دانستند و در مقابل افراد عادي را از آن به دلیل نداشتن انصاف چون عدالت و انصاف خصیصۀ ذاتی ایشان است، روا می

افراد عادي و ، تعدد زوجات را امري ناپسند براي »زن شعر خداست« داشتند. بهار هم بر همین اساس در شعر برحذرمی
 سبب شرو فتنه براي مرد دانسته است:

 زن یکی بیش مبر ز آنکه بود فتنه و شر
 

 فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشد 
 

 زن شیرین به مذاق دل ارباب کمال
 

 گرچه قند است نباید که مکرر باشد 
 

 کی توان داد میان دو زن انصاف درست
 

 باشدکاین چنین مرتبه مخصوص پیمبر  
 

 )354(همان،
یک زن بیشتر «نسیم شمال هم با مقوله چندهمسري به دلیل تغییر وضعیت اجتماعی و فرهنگی مخالف است. او در شعر 

هاي گوناگون او را برآورده تواند خواستهبه پیامدهاي ناگوار آن هم توجه کرده است و این که مرد نمی» نباید گرفت
 شود:ار میسازد و در نتیجه به گرفتاري دچ

 دو زن در خانه آوردن خالفست
 

 زنان را از خود آزردن خالفست 
 

 ز زنها تو سري خوردن خالفست
 

 ز یک زن بیشتر بردن خالفست 
 

 برد هر مردي به خانهدو زن می  بلی در عهد سابق بی بهانه
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 ولی امروز این عهد و زمانه
 

 ز یک زن بیشتر بردن خالفست 
 

 حرمت گذاردزن اول به تو 
 

 زن دوم دمار از تو درآرد 
 

 زن سوم به خاکت می سپارد
 

 ز یک زن بیشتر بردن خالفست 
 

 )278(همان،
نکتۀ حائز اهمیت دربارة تعدد زوجات از نگاه شاعرانی مانند بهار و نسیم شمال این است که آنان با اصل تعدد زوجات 

دانستند، در حالی که از نگاه برخی از زنان، اصل تعدد ب فتنه و شر میمخالف نبودند و این کار را براي افراد عادي مسب
 شود و با اصل برابري مرد و زن از نگاه ایشان، تناقض آشکار دارد. زوجات، سبب اجحاف حق زن می

 آزادي زنان: -3-3
ادي زنان، به ویژه حق یکی از مهمترین موضوعاتی که بین نوگرایان و موافقان و مخالفان مشروطه مطرح شد، مسألۀ آز

راي ایشان بود. نوگرایانی مانند آخوندزاده و طالبوف به آزادي حداکثري و حضور فعال زن در اجتماع باور داشتند و 
کردند. در تضاد با این نگاه، برخی مخالفان خواهان نیز از این عقیده به شکل محدودتري حمایت میبرخی مشروطه

دانستند و چنین اتفاقی را سبب زادي زنان و کسب علم و دانش را مخالف دین و مذهب میمشروطه قرار داشتند. اینان آ
 ).252:1386شمردند (یزدانی، بی بند و باري و تضعیف دین در جامعه می

 آزادي پوشش و حجاب: -3-3-1
-ها و مخالفتمسألۀ حجاب و آزادي پوشش زنان در تاریخ معاصر ایران یکی از موضوعاتی است که همواره با موافقت 

رو شده است. این امر به ویژه در دورة رضا شاه و موضوع کشف حجاب همواره مورد تجزیه و تحلیل هاي فراوان روبه
اي از نوگرایان و اشاه مجبور به کشف حجاب اجباري شوند، عدهقرار گرفته است، اما قبل از این که زنان به دستور رض
دانستند که مانع آگاهی، رشد و پیشرفت نشینی زنان و عاملی میشاعران دورة مشروطه، حجاب را یکی از عوامل خانه

قش آنان در مفهوم نگاه نو به زنان و ن، »به دختران ایران«ش) در قصیدة 1336-ق1305زنان است. ابوالقاسم الهوتی (
فایده شناسانۀ سنتی دربارة معشوق براي دنیاي جدید را بیدهد. در این شعر او معیارهاي زیباییاجتماع را نشان می

 خواند: فرا می –البته به باور خود  –دانسته و از منظر تجدد، او را به ترك قید و بندهاي سنت 
 ام خـلق نـمایند اقـرارگـو بـه دیـوانـگی           من از امروز ز حسن تو بریدم سر و کار            

 ها کـردم و بـر خـاك بسودم رخسارتاکنون پیش تو چون بنده به درگاه خدا                      البـه
 لیـکن امـروز مـجدانـه و رسمانه تو را                         آشـکارا سخـنی چنـد بـگویم، هـش دار

 ي تـو تـیر زنم بر دل زارتو زنجیـر نـهم بـر گردن                        تـا کـی از مـژّه تا کی از زلف
 مـدح تـو بیشتـر از هـر کـه توانم گویم                       لیکن اینها همه حرف است و ندارد مقدار

 ن طایـفـه را راه مـده بـر دربـارعـاشـقـان خـطّ و خـال تـو بدآموزانند                        دیـگر ایـ
 اندر ایـن دوره تمدن صـنما الیق نیست                       دلـبـري چـون تو ز آرایش دانش به کنار

 و خلقـی آزاد                       شرم باشد که تو در خواب و جهانی بیدار ننگ باشد که تو در پـرده
 ي جـهـل نـدارد ثـمري جز ادبارخوان                   شـاخـهترك چادر کن و مکـتب برو و درس ب



 ۲۰٤٥/  الشّعرا بهار و نسیم شمالجایگاه و نقش زن در شعر ملک
 

 دانش آمـوز و ز احـوال جهان آگـه شـو                       ویـن نـقاب سـیـه از روي مـبـارك بردار
 خوري ذلّت و عارپسر و دخـتر خـود را شرف و کار آموز                        تـا بـدانـنـد بـود مفت

 گوي                   تـا کـه فـرزنـد تـو با این سخنان آید بارن از دانش و آزادي و زحمت میسـخ
 بـه یقین گر تو چنین مـادر خوبی باشی                     مـس اقـبـال وطـن از تـو شـود زر عیار

 )337:1384حکاك،کریمی(                                                                                                  
-آوردن به تجدد از نظر ابوالقاسم الهوتی پی میبه ضرورت روي –که به اختصار نقل شد  –از خوانش قصیدة باال       

وان هاي تجدد، یعنی نقش زن در اجتماع که روشنفکران و شاعران از آن تحت عنترین جلوهبریم. او به یکی از مهم
کنون هایی است که تاکند. تجدد از نظر اینان چرخش و دگردیسی در نوع نگاه به پدیدهبردند، اشاره میحقوق زن نام می

شده است. سفر آنان به غرب و مالحظه ي زنان غربی و آزادي اجتماعی و بالتبع آزادي به شکل سنتی به آنان نگریسته 
ه برسند که یکی از عوامل رشد و توسعۀ فرهنگی و اجتماعی غرب، حضور ها ، سبب شد برخی به این نتیجپوشش آن

) و طبیعتاً زنان ایرانی هم اگر بخواهند در اجتماع حضور 428:1384زنان در حوزة اجتماع و سیاست است(محمدخانی، 
پوشش سنتی خود را  یابند و به کسب علم و دانش بپردازند یا در اجتماع و سیاست نقش مؤثر داشته باشند، ناگزیر باید

-کنار بگذارند. بنابراین با حجاب زنان به مخالفت پرداختند و آن را یکی از عوامل عقب -به زعم آنها، دست و پاگیر –
اندیشان و شاعران نه تنها حجاب را ماندگی زن و اجتماع ایرانی خواندند. در مقابل این نوع نگرش گروه دیگري از روش

دانستند که داشتن آن را براي زن از واجبات دینی و نشانۀ عفاف و حضور زن در اجتماع نمی مانعی براي تحصیل علم و
هاي خود توانند به خواستشمردند و معتقد بودند اگر زنان، بدون حجاب وارد اجتماع شوند، نه تنها نمیپاکدامنی او می

اي اعتقادات سنتی در باب زنان، ار علیرغم پارهبرسند بلکه سبب آسیب و فساد بیشتر نیز خواهند شد. ملک الشعراي به
داند که آنان را از دست یابی به علم و دانش و رسیدن به جایگاه اصلی خویش باز حجاب زنان را از جمله دالیلی می

 دارد:می
 بـنـد خـوب نبود                    زن چـنـان مـستـمنـد خـوب نـبـودچـادر و روي

 عـافـیـت نشود                   زن رو بــسـتـه تــربـیــت نــشـودجـهل اسـبـاب 
 کار زن برتر است از این اسباب                    هست یکسان حجاب و رفع حجاب

 کـاهـیسـبـب عـمـر خـویـش اي کـه اصـلـاح زن خــواهـی                     بـی
 اش نـنـمـودهـیـچ تـدبـیـر، چــاره         زن از اول چنین که بـینی بود           

 گـر قـوانـیـن مـا هـمین باشد                    ابــدالــدهــر زن چـنـیـن بــاشــد
 آراستزن اگر جاهلست، اگر داناست                     خـودپـسـنـد است و خویشتن

 سـتاش خـودآرایـیهـنـر و پـیـشـهست                     کـار او با جـمال و زیبایی
 گر نخواهی که خویشتن بنماید                   بــه ســر تــو کــه بـیـش بـنـمـاید
 بـاید آزاد سـازیـش ز قـفـس                     تـــا فــرود آیــد از هــوا و هــوس

 )773( دیوان،                                                                                                         
داند دار و تاریخی میدهد که بهار مخالف پوشش سنتی زنان است. او این نوع پوشش را باوري ریشهابیات باال نشان می

د و همچنان همان تواند به دانایی برسو معتقد است تا زمانی که قوانین سنتی زن را با حجاب محدود کنند، زن نمی
شود، با خود خواهد داشت. بنابراین براي کسب هویت جدید و هویت گذشتۀ خود را که در دلبري و غمازي خالصه می
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گیرد و ضرورت پرهیز از پرهیز از هوا و هوس، باید از قفس( حجاب) رها شود. بهار در شعر دیگري این باور را پی می

 شود:را براي زنان یادآور می 6حجاب
 در پی پردة ناموس نهان شو زیرا

 
 چادر و پیچه حجاب زن بدکار نشد 

 
 نشود منقطع از کشور ما این حرکات

 
 تا که زن بسته و پیچیده به چادر باشد 

 
 حفظ ناموس ز معجر نتوان خواست بهار

 
 که زن آزادتر اندر پس معجر باشد 

 
 )340:1387(بزرگ بیگدلی،             

داشت اگر چه بهار در این اشعار از مخالفان حجاب است و آن را مانعی براي حضور زن در اجتماع و کسب باید در نظر 
توان در نقد دیدگاه بهار داند، اما در غالب اشعار خویش به حفظ ناموس و عفت زنان تأکید دارد. میعلم و دانش می

هاي دست بدهد. در حقیقت او به کارکرد ارزش هاي سنتی را ازخواهد ارزشگفت: بهار شاعري مدرن است که نمی
بندوباري زنان اعتقاد راسخ دارد. او زنان را به علم آموزي و کسب سنتی در جامعه، به ویژه پاکدامنی و پرهیز از بی

 خواند:کند، هم زمان نیز آنان را به حفظ حریم و عفت فرا میفضایل دعوت می
 که در این دوره واالیی زن!                        سوي علم و هنر بشتاب و کن شکر       

 حجاب شرم و عفت بیشتر کن                                    کنون کآزاد ره پیمایی اي زن!
 به کار علم و عفت کوش امروز                                    که مام مردم فردایی اي زن!

 )338(همان،                                                                                                            
نگرد. او هر جا از زنان و نسیم شمال برخالف بهار به حجاب به عنوان مانعی در راه رشد و احراز هویت زنان نمی

کید کرده و تضادي را بین جایگاه و هویت حقوق آنان مطلبی به بیان آورده، بر ضرورت حفظ عفت و پوشیدگی زنان تأ
نگاه نسیم شمال از این » در تحریض دختران مه طلعت به عفت و عصمت«بیند. شعر نوین زنان با باورهاي سنتی نمی

 دهد:زاویه به زنان به شکل دقیق نشان می
 دختري دیدم که از عفت به رخ بسته نقاب

 
 در میان چادري پنهان شده چون آفتاب 

 
 چون بدیدم آن حیا و آن عفاف و آن حجاب

 
 گفتمش احسنت و خواندم این دو شعر مستطاب 

 
 ي باغ جوانی عصمت است و عفت استالله  دختران را یار جانی عصمت است و عفت است

 
 اوالً بایست دختر صاحب صنعت شود

 
 ي شوهر رود راحت شودثانیاً در خانه 

 
 )515عصمت   شود (همان،ثالثاً  غرق  حیا  و عفت و  

 گوید:هاي مدرن است،  میآموزي که نشانگر تطابق آموزهاي سنتی با دیدگاهو در باب حفظ عفت و حجاب زن و علم 
 یک چادري از عفت و ناموس به سر کن
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 )309وانگاه برو مدرسه تحصیل هنر کن(همان،
 خود را ز کماالت هنر نور بصر کن

 خوار استچون دختر بی علم به نزد همه 
 اي دختر من درس بخوان فصل بهار است(

 هاي اخالقی و رفتاري:ویژگی -3-4
هاي این زن را از منظر بهار و نسیم شمال در اشعار خود به کرات دربارة خصایل خلقی و رفتاري زن اشاره کرده، ویژگی

داري و ... نوع نگاه بهار از این زاویه، ههایی چون عفاف و پاکدامنی، مادرانگی، همسرداري، خاناند: ویژگیخود برشمرده
پردازد و با نگاهی تازه به نقش او به شیوة شاعران گذشته به توصیف و ستایش زیبایی معشوق می -1نگاهی سنتی است؛ 

 دهد:مهم او در زندگی و تربیت مام وطن توجه نشان می
 )354:1388و زن غزلی تر باشد (بهار، زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا                 مرد نثري سره

با رویکردي متفاوت به زن به عنوان معناي زندگی، رسالت وطنی و نقش مهم او در سرنوشت » اي زن«بهار در شعر 
 کند: اجتماع اشاره می

 نبودي زندگی گر زن نبودي
 

 وجود خلق را مبدایی اي زن 
 

 بختی را به گیتیبناي نیک
 

 بنایی اي زنتو هم معمار و هم  
 

 دریغا گر تو با این هوش و ادارك
 

 به جهل از این فزونتر پایی اي زن 
 

 دریغا کز حساب خود وطن را
 

 به نیمه تن فلج فرمایی اي زن  
 

 )503( همان،
 
نگاهی ضد زن در پاره اي از اشعار خود دارد که البته حاصل دوره اي از زندگی شاعر است و در موقعیت خاص.  -2 

 در مذمت بیگانگان براي اثبات دلیري خویش و مردان این بیت را سروده است:» نامهکیک« مثالً در شعر 
 ص بستر در سنگر آورندچون برکشم لباس گریزند و خویش را                      زیر قمی

 برونشان کشم ز جاي                       ور چون زنان ز بیم معجر آورند  7من نیز مردوار
 )246:1388(بهار،                                                

داند که در درجۀ اول باید همسري عفیف و مهربان براي شوهر باشد و سپس مادري دلسوز براي زن را کسی می -3 
 فرزندان تا بتواند فرزندانی سالم و مؤدب تربیت کند. 

 خانم آن نیست که جانانه و دلبر باشد                        خانم آن است که باب دل شوهر باشد
 ي همسر باشدزن زشتی که جگرگوشه                        بهترست از زن مه طلعت همسرآزار   

اي به روانشناسی زن دست زده و از بهار بیش از نسیم شمال به روحیات و خلقیات زن توجه نشان داده است. او به گونه
گریزي و کاري، منطقنگري، محافظههاي آیندهمنظر خود روح و ذهن زنان را تجزیه و تحلیل کرده است. مثالً صفت
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داند و این که زنان به جاي عقل و استدالل براي مدعاي خود به اشک و آه پرهیز از نوگرایی را در زنان بیش از مردان می

 آورند و دیدن را بر اندیشیدن ترجیح می دهند:رو می
 است خصم بی نظمی و بی اندامی           پیرو امن و حفظ آرامی است                             

 می کند از اصول تازه فرار        هست بالطبع زن محافظه کار                             
 می گریزد ز بحث و تحقیق          هست اعصاب زن لطیف و رقیق                         

 شود از حفظ نظم نیرومند     حس نماید که در رحم فرزند                               
 خصم افکار تازه اند زنان                                        منکر کار تازه اند زنان

 لیگ گردد ز فکر تازه گسل       زن به هر چیز تازه بندد دل                               
  هست ناآزموده را دشمن      حامی آزموده باشد زن                                      

 )702:1388(بهار،                                                                                    
اگر این شعر و شعرهایی از این دست را بخواهیم از دیوان بهار به شکل مجزا تجزیه و تحلیل کنیم، آنگاه بهار را شاعري 

 –توجه به زن و مقام و موقعیت اجتماعی او با توجه به شرایط اجتماعی ستیز خواهیم یافت، اما در کلیت اشعار بهار زن
اي اشعار که به زن به عنوان جنس دوم هاي نوین دربارة زنان است. او علیرغم پارهسیاسی دورة شاعر حامل دیدگاه

ن حضور آنها، داند و جامعه بدوي فکري خویش، زنان را داراي حقوق اجتماعی و سیاسی مینگریسته، در منظومه
 پیشرفت نخواهد کرد.

به این موضوع اشاره » حکمت«خواند، به ویژه دربارة خودشان، در شعر هاي درونی زنان میبهار، حسادت را از ویژگی 
 دارد و معتقد است مردان نباید نزد زنان خود از خوبی و زیبایی زنان و مردان دیگر بگویند:

 پیش زن مدح دیگران مکنید
 

 غیر را بیان نکنیدخوبی  
 

 زان که جنس لطیف بی باك است
 

 هم حسود است و هم هوسناك است 
 

 حسن زن گر شنید رشگ برد
 

 حسن مرد ار شنید دل سپرد 
 

 )707(همان،
بیان کرده است. او در این شعر زنان را فروتر از مردان می  »در طبیعت زن«بهار دیدگاه کلی خود را دربارة زنان در شعر 

 داند:بیند و وجود آنها را سرشار از معما و رمز و راز می
 راست خواهی زنان معمایند

 
 پیچ در پیچ و الي بر الیند 

 
 زن بود چون پیاز تو در تو

 
 کس ندارد خبر ز باطن او 

 
 در طبیعت طبیعتی ثانی است

 
 انسانی استکارگاه نتاج  

 
 شود از هر جدیده و تازه کسل

 
 جز از آن تازه کاو رباید دل 
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 )775( همان،
هاي رفتاري و سنخ روانی زنان در شعر نسیم شمال چندان بازتابی ندارد. تصور او از این منظر، تصوري توجه به ویژگی

 کلی و بیشتر ستایش و نگاه مثبت به آنان است:
 اندبهشتي باغ زنان چون میوه

 )287(همان،
 اندهمه پاکیزه و نیکوسرشت 

 
 دهد:کند، نشان میاي به زن را که معشوقی است که دلربایی مینگاه کلیشه» مصلحت«یا در شعر 

 مرا باشد زن پیري به خانه
 

 به ریشم می زند هر صبح شانه 
 

 ولی می گیرید از بهرم بهانه
 

 نخ و سوزن بگیرم یا نگیرم؟ 
 

 ي گلدختري چون دستهبدیدم 
 

 ربود از قلب من صبر و تحمل 
 

داند که خداوند او را براي شیدایی و خیر و برکت زندگی آفریده نسیم شمال مانند بهار وجود زن را اساس زندگی می
ل را از این نگاه نسیم شما »زن و دندان«کند ازدواج کنند تا دین آنها کامل شود. شعر است. بنابراین به مردان سفارش می

 کند:نظرگاه روایت می
 زن بود واجب براي زندگی

 
 روشن از زن شد سراي زندگی 

 
 حق نهاد از وي بناي زندگی

 
 هست دندان آسیاي زندگی 

 
 لذت دنیا زن و دندان بود  
 

  

 همدم آدم در این عالم زن است
 

 بر اساس زندگی محرم زن است 
 

 می شود زن باعث طول حیات
 

 شیرین تر از قند و نبات زن بود 
 

 لذت دنیا زن و دندان بود 
 

  

 اهللا خدا از معجزاتدر کالم
 

 کرد تعریف از نساء مؤمنات 
 

 زن نمی گیري مگر دیوانه اي
 

 گر نگیري زن ز دین بیگانه اي 
 

 )375-373(همان،
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نسیم شمال در اندك مواردي نگاهی ضد زن در شعر خود دارد که با توجه به حجم اشعاري که در حمایت از حقوق    

 ستیز دانست. شعرهاي زیر حامل این نگاه اوست:توان او را شاعري زنو جایگاه زنان سروده است، نمی
 هر خیانت کار تکلیفش معین می شود

 
 می شوداي بسا مردي که روز امتحان زن  

 
 شیرانه بجنگید مردانه بکوشید

 
 تا رخت زنان را یکباره نپوشید 

 
 عرصه تنگ و پاي لنگ و زن فراوان و مرد فرد

 
 بخت تیره خصم چیره بخت با ما در نبرد 

 
 )411(محمدخانی،همان:

 
 نتیجه گیري 

دو شاعر بنا بر گفتمان و شرایط  شود که هرالشعراي بهار و نسیم شمال در باب زنان، مشخص میبا بررسی شعر ملک
اند. شعر هر دو شاعر اجتماعی و سیاسی دورة مشروطه نسبت به حقوق، جایگاه و نقش زنان توجه ویژه نشان داده

تشابهات فکري و نگرشی فراوانی در موضوع زنان دارند. نسیم شمال و بهار به حق تحصیل زنان را براي رهایی از جهل 
دانند. بهار بیش از نسیم شمال در اشعار خویش از نظر روانشناسی جنس وق خویش ضروري میو دستیابی آنان به حق

اي ضد زن است. زن و ذهن و رفتار و کردار او توجه کرده است که غالب نظریات او از این نظر نگاهی سنتی و تا اندازه
ده که نشانۀ باورهاي سنتی آمیخته با مذهب در مقابل اگر چه نسیم شمال مانند بهار به خصوصیات کلی زن توجه نشان دا
راي با کسانی چون آخوندزاده، آن را سد راه است. عمدة تفاوت فکري بهار و نسیم شمال در باب حجاب است. بهار هم

داند و چند شعر را در مخالفت با حجاب زنان سروده است. نسیم شمال اما حجاب را براي آگاهی و علم آموزي زنان می
توانند با داشتن حجاب به آورد و بر این باور است که زنان میجب و حامی عفت و ناموس آنان به شمار میزنان وا

سنگ مردان باشند. دیگر تفاوت شعر نسیم شمال و بهار در این است که نسیم شمال کسب علم و دانش نائل شوند و هم
شناسی فرزند باید تنها به بر این باور است که براي نسب پذیرد ونامۀ انسان نمیتبارشناسی مردانه را براي تعیین نسب

 پدر او توجه نداشت، چرا که زنان هم به اندازة مردان در تولد و تربیت و رشد فرزند نقش و تأثیر دارند.
 پی نوشت:

 «بعد از مشروطه نیز علی اکبر دهخدا نخستین روشن اندیشی است که درباره ي حقوق زنان در روزنامه ي   -1
  8:1397در باب مسائل گوناگون زنان می نویسد. ر. ك به آرین پور، » صوراسرافیل

براي نمونه می توان به بیت ناصر خسرو اشاره کرد: به گفتار زنان هرگز مکن کار/ زنان را تا توانی مرده انگار و  -2
ي نسیم در گور. ر.ك محمدخانی، یادنامه همچنین در قابوس نامه آمده: دختر، نابوده به و چون بوده باشد، به شوهر به یا

 401شمال، ص 
رویاروئی زن و مرد در عصر قاجار، دو رساله تأدیب النسوان و معایب رجوع شود به همین کتاب با مشخصات : -3

کانون پژوهش تاریخ زنان ایران به همراه شرکت جهان، ، و،سیمین شکرل، منیژه مرعشی ،حسن جوادي،الرجال
 1371،واشینگتون

ه به مسئله ي حجاب و دفاع او از حقوق زنان در تضاد ریشه دار او با البته باید توجه داشت که نقد آخوندزاد -4
باورهاي مذهبی قرار دارد. اساساً او زمینه هاي و علل عقب ماندگی ایرانیان را تا تاریخ ایران بعد از ساسانیان دنبال می 

http://www.goodreads.com/author/show/1013818._
http://www.goodreads.com/author/show/14117246._
http://www.goodreads.com/author/show/14117246._
http://www.goodreads.com/author/show/14117247._
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د و از این نکته غافل است که کند و به دوره ي قبل از آن و دیگر عوامل تاریخی و باورهاي فرهنگی مردم توجهی ندار
استبداد تاریخی در ایران نه تنها زنان را جنس دوم هم به شمار نمی آورده است، بلکه مردان را نیز داراي حقوق نمی 

 دانسته.
نگاهی نو و منحصر به فرد درباره ي زن دارد؛ چه تا این زمان گفتمان غالب » سجل احوال« نسیم شمال در شعر  -5

گی در ایران تک جنسیتی و مردانه بوده است. نسیم شمال نه تنها با اشعار خود این نگرش را به چالش فکري و فرهن
کشیده است، بلکه با رویکردي کامالً نوین و کم نظیر، موضوع سلسه انساب را که متصل به پدر می دانند و زن در آن 

خواند. این شعر در عین حال به خلق هویتی عادالنه میکوچکترین نقشی ندارد، قبول ندارد. او نسب نامه ي مردانه را نا
تازه براي زنان توجه ویژه دارد. اگر از زاویه دید زنان دوره ي مشروطه به این شعر نگاه کنیم، او را یک شاعر فمینیست 

 خواهیم دید. ابیات زیر از شعر مزبور به وضوح این دیدگاه را نشان می دهد:
 یم شمالمراست مسئله اي مشکل اي نس

 
 که گشته عقده در دل اي نسیم شمال 

 
 به هر کجا که روي قال و قیل و جنجال است

 
 تمام صحبتشان از سجل احوال است 

 
 یکی نوشت که از نسل کیقبادم من

 
 یکی نوشت که فرزند شیرزادم من 

 
 تمام نسل جم و کیقباد و اسکندر

 
 تمام زاده ي بهرام و بهمن و نوذر 

 
 که جاي هزار تحمیل است نه روزنامه

 
 تمام صفحه پر از اسم و رسم فامیل است 

 
 به اسم و رسم پدر لقب نهاده تمام

 
 ولی نبرده ز مادر هیچ نام 

 
 مگر مادر بیچاره جزو عالم نیست

 
 مگر که مادر بیچاره نسل آدم نیست 

 
 مگر که سلسله ي مادري نسب نبود

 
 مگر به مادر خود مرد منتسب نبود 

 
 چه شد که اسم نسا کمتر از رجال  شده

 
 حقوق مادر بیچاره پایمال شده 

 
 )               345(همان،

براي نمونه اي دیگر از این طرز تلقی و تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی در ذهنیت بهار ن. ك به دیوان بهار ص  -6  
 با مشخصات کتاب شناسی مقاله.1175و   538و  504

که بهار آن را در این شعر به کار برده است جدا از ستایش مرد و دلیري و شجاعت او به معناي آن  صفت مردوار -7
است که زنان انسان هایی ضعیف و ناتوان هستند که در مقام مقایسه اگر مردي دلیر و شجاع نباشد، پس ترسو و ناتوان 

 است و بدین سبب می توان او را با زن برابر دانست.
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