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 چکیده

مهیر  معمولاً مورد بیی و در اشعاردارد ن چهرۀ مثبتزن در شعر و ادب فارسی  جنس

در ادبییا   اینکیه با ،گیرددر جایگاه همسر قرار می که آنگاهاما  ،است قرارگرفتهگویندگان 

در  لییو، شیودستایش میی وبیشکم ،گیردا  از ابهام و پوشیدگی قرار میکلاسیک در هاله

قاب مید  و سیتایش شیانران  که پیوسته در استاز جایگاه والایی برخوردار غزل معاصر 

 ،درکمتیر نمیود دا ی چه کلاسیک و چه معاصری همسر )مرد( در غزل فارسی. گیردقرار می

. اسیت و بیشتر از طرف زنان نکوهش شیده است شده ستایشکمتر  ،اد کمولی همین تعد

در  زن ی میرد() همسرو نکوهش همسرستایی بررسی و تحلیل  ،هدف از نگارش این مقاله

پیووهش  نتیای . استا  و توصیفی یتحلیلی است. روش کار کتابخانه شعر و ادب فارسی

و اگر  اندسخن گفتهخویش  )زن( همسر دهد که در شعر کلاسیک شانران کمتر ازنشان می

و از  انیدهیا شیعر سیرودهمحدود و بیشتر در مرثییه وفیا  آن بسیار ،انداز او ستایش کرده

اما در غزل معاصر از آن تفکرا  مردسالار  و مردمحیور  تیا  همسر )مرد( خبر  نیست،
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حتی مردان  و است شدهو مد   ستایشهمسر )زن( شانر  ویوهبهو  حد زیاد  کاسته شده

هنییت غنیایی شیانران ذ در این دوره .اندگاه ستایش و گاه نکوهش شده در جایگاه همسر

هیا ن، حتی نیام آاندستایش همسر )زن( خود گشوده زبان به تنهانه هاو آن است تغییر کرده

 که در ادبیا  کلاسیک ما اصلاً سابقه ندارد. اندکردهرا هم در غزل ذکر 

 ، ستایش همسر.زن ی مرد() همسر، شناختیجامعهعر فارسی، ش :هادواژهکلی

 مقدمه .1

حاکم بانث  و شرایط شودمیدگرگون آغاز دورۀ معاصر شرایط اجتمانی تا حد زیاد  با 

یرد و روابط بین بگتر  به خود دو جنس مؤنث و مذکر در جامعه حالت ناد  شد که روابط

، بیود شیدهها بین دو جنس مخالف کشیده که قرن حائلشود و آن دیوار تر میها ملموسآن

شاهد آن هستیم که  ند؛ بنابراینشدتر ناشق و معشوق به هم نزدیک از این منظر .برداشته شد

دیگر از معشوق مذکر خبر  نیست و هر معشوقی که در شعر این دوره نمیود  ،در این دوره

غیزل معاصیر بییش از آنکیه از در  شود، الزاماً از جینس مؤنیث اسیت.می ستایشیابد و می

در نبود معشوق خیویش زانیو   و فراق و هجران یار سخن گفته شود و ناشق نیافتنوصال

نشقش به معشیوقی صیحبت  ا  خیره شود، ازغم به بغل بگیرد و ناامید و مأیوس به گوشه

 ین تصوّرهم بگویند. اه ناشقانه ب ها توانند با هم قدم بزنند و حرفاحتی میرکند که بهمی

 هیا گیرد که ماحصل جریانمی تئمعاصر از فضا  رمانتیک نش از نشق و معشوق در دورۀ

 غزل معاصیر، ،درواقع» .است فعلی را متأثر کرده فرهنگی و سیاسی جدید  است که جامعة

 روازاین د زد؛را رقم خواه ا ها  تازهکند که طر افق روشنی را در مقابل خویش نظاره می

 رمیانتیکش را در نرصیة سنت برهاند. آنگاه کیه غیزل فضیا  خودش را از حیطة کوشدمی

از این تغیییر  تواندترین رکن آن یعنی معشوق نمیمهم است که کند، مسلممدرنیته تجربه می

سهیل بود،  نیافتنی و گاه آسمانی که برا  ناشق ستارۀوتحول به دور بماند. آن معشوق دست

 «دباشداشته  تواند با او معاشر است که ناشق می شده مینی تبدیلز-حالا به معشوق انسانی

 بیهکنید و ت پییدا مییموضوع چنان نینیّی این .(909 ، ص.9911، ، نظر  و فامور )خلفی 
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یابد که حتی زن و همسر شانران با ذکر نام و ، در شیعر در فردیت معشوق سوق می طرف

کند. از این منظر ستاید و توصیف میاو را می –ناشق–و شانر  گیردمیقرار جایگاه معشوق 

بنیابراین شیاهد آن  ؛کنیدکه معشوق در این جایگاه نگرشی تیازه پییدا میی کردتوان بیان می

شیود. در نمیر چنیدین ا  در این زمینه در شعر معاصر مطر  میها  تازههستیم که دیدگاه

چهرۀ روشنی نیدارد و شیانران  ،در جایگاه معشوق خصوصبه، سالة شعر فارسی، تقریباً زن

اما باید به این نکته توجه کرد که زن در جایگیاه میادر،  ،اندسیما  واضحی از او ارائه نکرده

هیا، و حتیی در حماسیهاست همواره در طول تاریخ از جایگاه و مقام والایی برخوردار بوده 

ا  نکوهیده را چهره بیشوکم ، اما جنس زن در مقابل مرد،اندشده ستایشآور و گُرد زنان نام

تیوان جامعیة در ادبیا  از خود بر جیا  گذاشیته اسیت و تنهیا دلییل ایین موضیوع را میی

ها بر آن سیطره داشته و در قرن متمدن فعلی نیز تیا حید زییاد  مردسالار  دانست که سال

ود ، نملیاً وجیدر گذشیتهحقیقت این است که زن ایرانی ». است دادهچهرۀ خودش را نشان 

شده داشتهنگهاست و اگر وجود خارجی داشته، وجود  مخفی، مرموز، نقب خارجی نداشته

، انسیان دو درجیهییک انسیان  ننوانبهاست. سیاد  تاریخی مرد، زن را تنها  زده بودهو مرد

او حتیی حاضیر و نیابر بیر یی طور  کیه گیو ؛استافتاده، خواسته انسانیتشده و از شیئی

چه رسد به اینکه مثل زینب انراب با نطیق و  ؛است باشدتوانستهیخی هم نمیها  تارجریان

آمییزد و آورد یا مثل ژاندارک، نصیان را به وحی و الهیام دربیانش مجلس یزید را به لرزه در

پیدا کند و سلیح  شیر دلالهی نشان دهد و یا مثل الیزابت اول  حالدرنینقیامش را منطقی و 

ناپیذیر فیلیی  میدان جنگ حاضر شود و قوم خود را به ضدناوگان شکسترزم بپوشد و در 

 -91 ، صی..9939براهنیی، )« آییداسپانیایی، به مبارزه برانگیزد و حتی پیروز هم از آب در

92). 
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 مبانی نظری تحقیق. 2

توان گفت زن در که می دارد سیمایی چندگانهادبیا  فارسی اجتماع و  در طورکلیبهزن 

 گاه مظهر نشق و دلدادگی است و ؛استاز سیمایی چندگانه برخوردار ندگی خویش طول ز

تواند در قالب نشق مجاز  و زمینی البته این نشق و دلدادگی هم می ؛دارد انهناشق سیمایی

است و در ادبییا  از ایین نیوع  مدنظر جسمانی و ماد  ها جنبه بیشتر آن که در یابدنمود 

تواند در و هم می اندگونه این ازوش و سودابه و یا زال و رودابه نشق کم نیست و نشق سیا

 و یی ناشیق دو هیر ییا ناشیق نشق، نوع این ساختار نشق الهی و سماو  جلوه کند که در

 همیراه هایینشیق ها،نشیق ایین معمولیاً .ندارند توجه ماد  و جسمانی جنبه به معشوق ی

 روحانی و نرفانی رنگ سرنتبه و ندارد شخوی نشق بیان از پروایی ناشق و است بانفت

گاه معشوق است، زمانی همسر است و در وقتی دیگر در مقام  گیرد. همچنین زنمی خود به

گاه زن مظهر پارسایی و توکل است و زمانی  ،مادر  دلسوز و فداکار و مربی تربیتی خانواده

پرسیتی اسیت و در هنمظهر زهد و پرهیزگار ، گاه مظهر خردمنید  و سیاسیتمدار  و میی

اصولاً مرد در ادبیا  فارسی در توصیفا  ناشقانه کمتر نمود . و فتّان توزکینهجایگاهی دیگر 

البتیه در  ؛شیویمرو مییهدر ادبیا  کلاسیک کمتر با ستایش و مد  معشیوق میرد روبیدارد. 

اشیقانه شکند و سیما  میرد هیم در توصییفا  نادبیا  معاصر فروغ فرخزاد این تابو را می

 ،نمود داشیته اسیت مرد( در ادبیا  فارسی کمتر-)زن ازآنجاکه ستایش همسر گیرد.جا  می

جایگاه و مد  همسران در شعر  ل اینکهدنبال بررسی و تحلیل این مسئله است که اومحقق به

شناختی جایگاه و مقام همسران در از منظر جامعه دوم اینکهکلاسیک و معاصر چگونه است؟ 

دهد که آشنایی ایرانیان با فرهنگ غرب و ارتقا ا نشان میهبررسیصر چگونه است؟ شعر معا

هویت واقعیی  ،تبع آن همسراز جایگاه رنیت به مقام شهروند  بانث شد که جنس زن و به

خود را در جامعة ایرانی باز یابد و بتواند خودش را در اجتمانی که مردسالار  در آن بسیار 

این موضوع در شعر معاصر بسیار نمود داشته است و شانران زییاد   .پررنگ بود نشان دهد
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اند، بلکه نام او را هم در شعر خیویش و و  را ستوده اندتنها از همسر خویش سخن گفتهنه

 کار  که در ادبیا  کلاسیک ایران کمتر دیده شده است.  ؛اندننوان کرده

 پیشینه تحقیق .1. 2

 هیا کتابو  هامقالیهو  شده نوشتهکارها  زیاد   حالتابه دربارۀ جایگاه زن در ادبیا 

همسر و جایگاه و  در شعر فارسی از  دربارۀولی  ،گوناگونی به رشته تحریر  درآمده است

در  (9919). جعفیر  و متوسیلی ر مستقل و جیامعی صیور  نگرفتیه اسیتآغاز تاکنون کا

ۀ قشر لطیف و شکنند ننوانبهزن : نویسندمی« سیما  زن در ادبیا  معاصر»با ننوان  ا مقاله

از نویسیندگان معاصیر، بیه  هرکیداما  دارد. جامعه، در ادبیا  داستانی ایران، جایگاه وییوه

در آثیار  ا گونهبهان خود، این جنس حساس را زمة فراخور تقاضا و امکانا  فرهنگی جامع

و دلبیر  سییماخوشمیان معشیوق . بعضی از این نویسندگان، زن را مانند هانددادهجا خود 

و  اند و گروهیی دیگیر بیه رخیدادها  اجتمیانیو طناز ادبیا  سنتی تصویر کرده گرنشوه

با ننوان  ا مقالهدر  (9911) آهیختهو  ، آهیختهشیرخانی .اندفرهنگی مربوط به زنان پرداخته

« هلی نیرباییران باسیتان و انیراب جیا بررسی جایگاه اجتمانی زن در میان متیون ادبیی»

، در تمامی ادوار، جایگیاه و موقعییت گوناگون ها ملتاجتماع و فرهنگ  نویسند: زن درمی

: زن سیتایی در شیعر فارسیی»در مقالیه  (9913)جمالی خاص خود را داشته است. کرمی و 

ر کنار حجم انبوه اند که دکردهبیان « ممدوحان زن در قصاید مدحیبررسی و تحلیل ستایش 

 ، روشین و نیکنیامرپورسولی .اندشانران به مد  زنان نیز پرداخته ، تعداد  ازنستایش مردا

« در شییعر معاصییر فارسییی و نربییی (همسییر)شناسییی ارزش زن جایگییاه»در مقالییه  (9911)

 تبعبهعاصر، توجه به زن و جایگاه و  در خانواده و : یکی از مباحث مهم ادبیا  منویسندمی

در شیعر معاصیر اییران و  سیتیز زنزن ستایی و »در مقاله  (9919)نامدار  آن اجتماع است.

، گفتمان جنسیت است و با فیر  در ادبیا  پرقدر  ها گفتماناز : یکی نویسدمی« نرب

گفتمیان مردسیالار   ارچوبهیچاست که در  هاییزبانزبان و ادب فارسی و نربی از  اینکه

ستیز  در شیعر معاصیر اییران و نیرب ها  زنها و جلوه، به بررسی ریشهاست گرفتهشکل
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بررسی تطبیقی سیما  زن در شعر »خود با ننوان  نامهپایاندر  (9919)افی . خپرداخته است

: یکی از موضونا  اساسی شعر معاصر فارسی و نربیی نویسدمی« احمد شاملو و نزار قبانی

 بیرر تأثیرگیذار یکیی از نناصی ننوانبیهاست. زن  غیرهو  سیاسیبه مسائل اجتمانی، توجه 

، تا قبل از آن کهدرحالی ؛ویوه قرار گرفت مدنظراجتماع، پس از دوره بیدار  در شعر معاصر 

شانرانی که موضیوع زن و  ازجمله. شدندنمیق او اهمیتی قائل چندان برا  موقعیت و حقو

 .الشعرا  بهار استملک، یافته استجایگاه او در شعرشان انعکاس 

 روش تحقیق. 3

تعداد شانران  ازآنجاکهولی  ،ادب فارسی استشانران  ،در این تحقیق شدهمطالعهة جامع

 گنجید،این حوزه بسیار زیاد است و بررسی تمامی دواوین شعر فارسی در ایین مجیال نمیی

 شیانران آثیار بیر تکییه با فارسی اشعار در راهمسرستایی  دارد قصد مقاله این در پووهشگر

 خواجیو  حیاف،، سعد ، ، انور ،خاقانی گنجو ، نظامی رو،ناصرخس فردوسی،) کلاسیک

 محمیدتقی منیزو ، بهمنیی، ثالث، اخوان شاملو،) معاصر شانران و( تبریز  کرمانی، صائب

 (مقیامیقائم ژالیه شیهریار، بهبهانی، سیمین ابتهاج، هوشنگ فرخزاد، یوشی ، فروغ بهار، نیما

کیه همسیر  خیوریمبرمیبیه شیانرانی  ،نیمگیذرامی ازنظروقتی شعر معاصر را  .کند بررسی

 شیکلدر اشعار معاصیر همسرستایی اند و از این منظر خویش را با نام در اشعار خود ستوده

البتیه در  ؛است که توانسته زن را در مقام همسر از آن ابهام برهاند و تشیخ. بخشید گرفته

 بهاند، اما او را ستوده و اندشعر کلاسیک هم بسیار  از شانران از همسر خویش سخن گفته

گردآور  اطلانیا  تحقییق بیه روش ، نیست. است شده ننواندر شعر معاصر  ی کهصراحت

سیپس مطالیب  شید، مطالعه موردنیازبه این صور  که منابع  ؛است گرفته انجاما  کتابخانه

منیابع  از شدهاستخراجکه مطالب اینز ا بعدو  شد بند دستهفیش  صور بهمربوط به تحقیق 

، نگارش شد تحلیل و تجزیهتحلیلی معمول در حوزۀ نلوم انسانی -پووهش به شیوۀ توصیفی

 است.  آغازشدهمقاله 
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 های تحقیقیافته. 4

 در شعر کلاسیک مرد(-زن) همسرستایی. 1. 4

گیر  آینده شکل که جایگاه اجتماع است و اساسی در هر اصلی ها پایه ازجملهخانواده 

سلامت و پویایی نظام خانواده  درگروکه سلامت و سعاد  جامعه  شودد میقلمدا یک کشور

ترین نامل اثرگذار مهم حالدرنین خانواده اولین وکه  کردتوان استنباط از این نظر می .است

سلامت جسمی  چراکه ؛دارد افرادو رشد شخصیت  بر رفتار است و نقش بسزایی در تشکیل

و  ، نقیش زن در ایجیادمییان. در ایین داردسیالم  خانواده ی بارابطة مستقیمفرد  هر و روانی

مین نیازهیا  جسیمی و روانیی، أنقش همسر  که شامل تی دو بعد در سالمخانواده  انسجام

، نفت و وفادار  به همسر و میادر  پیشگیقنانتخانه، شاکربودن و  مدیریت و تدبیر امور

و همچنیین نقیش اجتمیانی زنیان در  نقش زن در خانواده اسیت ترینمهمو  ترینبزرگ که

، دلبستگی و خودپندار شخصیت،  گیر شکلدر  زن نقش اصلی .توجه استدرخور  جامعه

که محیطی آکنده از آرامش، حمایت، دارد یک خانواده متعادل  فرزندان و ایجاد بنیاد  انتماد

 .نواطف انسانی است تریننمیقبرا  تجربه  محبت و تنها مکان

، زن در بیشتر جوامع است مانده جاناد و منابع تاریخی کهنی که از گذشته بهبه روایت اس

بشر  حتی جوامع متمدنی چیون اییران، از بسییار  از حقیوق اجتمیانی و میاد  خیویش 

ر. ک: ) همچون حق معامله، پیشه، مالکیت، انتخاب همسر، طلاق و غیره محروم بیوده اسیت

 (19 ، ص.9929حکیم پور، 

 ،اسیت شیده ییادها به بید  و از آن اندداشته نموماً چهرۀ منفی ول تاریخکه در ط یزنان

وند و گیاه کیه در موقعییت معشیوق شیمیی ستایش، گیرنددر جایگاه مادر قرار می که آنگاه

زن  که آنگاهاما در ادبیا  کلاسیک  ،زنندیابند که با معبود پهلو مین مقامی میچنا ،نشینندمی

اسیت و ییا  شده شناختهآشنا دارد و کمتر ا  مبهم و نا، چهرهگیردر میدر جایگاه همسر قرا

واکاو   بسیار اندک است. ،اصلاً در کانون توجه شانران قرار ندارد و اگر هم یاد  از او شده

خیاطر تعصیباتی اسیت کیه زادۀ قیرون دهد که این موضوع بیشتر بیهنشان می زمینهدر این 
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اسیت و اصیولاً  که بیشتر متمایل به جنس مذکر بوده استیان فیت ایرانامتماد  تمدن و اشر

و  تعصیبا  برخیی خیاطربیه همسربنابراین  ؛ربط چندانی به دین و مذهب هم نداشته است

نه جایگیاه مطلیوبی ادر اشعار و توصییفا  ناشیق ،دید  منفی که دربارۀ زنان وجود داشت

در لفافه  ،اندبرده نامو اگر هم از او  اندو شانران کمتر یا هیچ یاد  از او نکرده است نداشته

 انددیده، نمیاندها را که پیوسته در کنارشان بودهنآرسد یا شانران به نظر می اند.سخن گفته

امیا هسیتند  ،انیدها بیه مییان نییاوردهة خویش سخنی از آنخاطر تعصب و غیر  مردانیا به

ا اشعار  هرانده و در مد  و ستایش آن سخنکوتاه از همسران خویش  هرچندشانرانی که 

صیفا  و  ۀدربیار ،در بخشیی از شیاهنامه. انیدکرده ییادها به نیکی از آن کمیا دستسروده 

 :خوانیماز قول انوشیروان میها  همسر ویوگی

 چنان دان که چاره نباشید ز جفیت

 اگییییر پارسییییا باشیییید و را  زن

 
 

 ز پوشیدن و خورد و جا  نهفیت  

 گنیییده زناربد یکیییی گییین  باشییی

 (2/11 ،9921 )فردوسی،            

را شایسیته مشیاوره  هیاآنمهر  کرده و حتی به بسیار  از زنان بیدر این میان فردوسی 

متانیت و  ،ادب بیااما به همسر خویش نهایت ادب و احتیرام را روا داشیته و  ،است ستهنندا

بیه نظیر د فردوسیی اسیت و در سرا  خو زن این سرشار از نشق از و  سخن گفته است.

 ؛19-11 ، صی..9931، مزداپیور؛ 119، ص. 9931، مزداپیور ر.ک:) اوسیتهمسر  رسدمی

فردوسیی  چنانکهیابد و دا  داستان بیون و منیوه نمود میدر ابت که (92 ، ص.9931، کامرون

ه اوست کیه داسیتان بییون و منییوه را بیرا  فردوسیی احتمالیاً از رو  شیاهنام کند،بیان می

 خوانده و فردوسی آن را به نظم کشیده است: ابومنصور 

 بدان تنگیی انیدر بجسیتم ز جیا  

 خروشیییدم و خواسییتم زو چییراغ

 مرا گفت شمعت چیه بایید همیی؟

 گفیتم ا  میاهرو  بین سیروبدان 

 یکییی مهربییان بییودم انییدر سییرا  

 برفیییت آن بیییت مهربیییانم ز بیییاغ

 همییی ببایییدشییب تیییره خوابییت 

 یکیییی داسیییتان امشیییبم بیییازگو 
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 که دل گییرد از مهیر او فیرّ و مهیر

 مرا مهربیان ییار بشینو چیه گفیت

 بپیمییا  مییی تییا یکییی داسییتان

 چهییرخییوب بگفییتم بیییار ا  بییت

 همت گیویم و هیم پیذیرم سیپاس

 

 بییدو انییدرون خیییره مانیید سییپهر

 کیه بیا کیام گشیتیم جفیت پسازآن

 ز دفتیییییر برخوامیییییت داسیییییتان

 بخیییوان داسیییتان و بیفیییزا  مهیییر

 شیناس کیینیکنون بشنو ا  جفیت 

 (1/1 ،9921)فردوسی،                

ها  والا  انسانی چون تربیت، نفت، ر فرهنگ ایرانی کانون پرورش ارزشد همسر )زن(

ها خصلت دیگر است. شاهد این مدنی سخنان بسیار نطوفت، رحمت، نشق و محبت و ده

گرچیه مطلقیاً نیام شانران ا .است خانه یا همان همسر شعرا و بزرگان در مد  و ستایش زن

نظیامی گنجیو  در امیا سیتایش همسیران اسیت.  ،اسیت همسر خویش را بر زبان نییاورده

گوید که با توجه به محتیوا  اشیعار سیروده شیده ی خود سخن میاز بت قبچاقاسکندرنامه 

 :همسر و  باشد آید کهچنین برمی

 رو چون بت قبچاق مین بیودسبک

 
 

 گمان افتاد خود کافیاق مین بیود 

 (9/939 ،9929)نظامی،             
 

شیود کیه زنیان تلقی میی ادبیاتی کاملاً مردانه ادبیا  کلاسیک ما منها  توصیف معشوق،

تاریخ ما، به شیهاد  خیودش، » :در آن جایگاهی ندارندخاص  طوربهو همسران نام  طوربه

یخی بوده است پیش از مشروطیت، تاریخی مذکر بوده است؛ یعنی تار ویوهبهدر طول قرون، 

هیا و هیا  مردانیه، نیکییو ندل و نطوفت هاستم ومرد، ماجراها  مردانه، زور  که همیشه

 ؛آفرینی نیافته استنقش اند. زن اجازهحاکم بوده ها  مردانه بر آنها و پلشتیا، محبتهبد 

 ،(91 ، ص.9939براهنی، ) «به همین دلیل از نوامل مؤنث در این تاریخ چندان خبر  نیست

، گریز  زده و او گاهی به ستایش همسر خویش ،در حجم اندک هم آن وبیشکماما شانران 

یاد  هیم  ،رساندرین را به اتمام میداستان ناشقانه خسرو و شی که آنگاهاند. نظامی را ستوده
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کند که او را به همسر  خودش برگزید و در ستایش و  چنیین میاز آفاق، کنیزک قبچاقی 

 است:سروده 

 رانیدندر این افسانه شیرط اسیت اشیک

 بیییه حکیییم آنکیییه آن کیییم زنیییدگانی

 سییبک رو چییون بییت قبچییاق میین بییود

 
 

 گلییابی تلییخ بییر شیییرین فشییاندن 

 چو گل بیر بیاد شید روز جیوانی

 گمان افتاد خیود کففیاق مین بیود

 (9/939 ،9929)نظامی،           

تیا جیایی کیه ایین  انیدلمداد کردهق ستیززنزمرۀ شانران اصولاً خاقانی را در ادبیا  در 

 توان از اشعارش نیز دریافت:موضوع را می

 از یکیییی زن رسییید هیییزار بلیییا

 بیییاران ابیییر لعنیییت بیییادسییینگ

 

 پییس ببییین تییا ز ده بییه صیید چییه رسیید 

 تییا بییه بیید چییه رسیید !بییر زن نیییک

 (9/9913 ،9911)خاقانی،                  

 :ادن دخترش سرافکنده استحتی از ز کند،را نکوهش می زنان تنهانهو   

 کنیون بیزاد مین جفیت گر نقصان چه مرا
 

 هزاران پسر یکیی دختیر زخمچشمبه  
 

 کییه دختییر  کییه ازینسییان بییرادران دارد
 

 کشور بانو  و خوانند دهرش نروس 
 

 اگیییر بمییییرد باشییید بهشیییت را خیییاتون
 

 خییواهر را مسیییح زیبیید بمانیید گییر و 
 

 خداش مرگ دهیاد سانبدیناگرچه هست 
 

 تیراولی دفین و دامیاد بهتیر گیور که 
 

 برخییوان بییرو الخییتن نعییم نخوانیید  اگییر
 

 ندید  دفین البنیا  شیو بنگیر گر و 
 

 (9/113، 9911)خاقانی،                 

 بیرا  گیور کیه اسیت معتقید او. کندمی را دخترش مرگ آرزو  دیگر ابیاتی در خاقانی

 چنانچیه صیاحب ؛کنیدمی اسیتناد القَبرُ خَتَنُال نعمَِ  حدیث به و است داماد بهترین دختران

 در ییا به شوهر به باشد بوده چون و به نابوده دختر» :معتقد است باره این درهم  نامهقابوس



 333...                              و نكوهش یيهمسرستا شناختيجامعه ليتحل                          شمارة دوم   

 

 

 «المکرمیا  مین البنیا  دفن: است فرموده( ص) مصطفی محمد شریعتصاحب چنانکه گور؛

 (.991 ، ص.9932 کیکاووس، ننصرالمعالی)

به نیکی ییاد هم دارد و از نخستین همسرش یک زن پاس می ننوانبهرا مادرش  اما مقام 

ر. ) (که از دومی و سومی خیاطرۀ خوشیی نیدارد خاقانی سه همسر اختیار کرده بود) کندمی

، دختر ابوالعلیا  همسر اول خاقانی» (.1 ، ص.9911، کزاز ؛ 92، ص. 9912، کوبزرینک: 

ثی پرسوز  که گی خاقانی در زندگی است و از مراها  دلبستترین موضوعگنجو ، از لطیف

 . خاقانی در اینو نلاقة شانر نسبت به او پی برد توان به میزان مهردر سوگ و  سروده می

، «پیرورد وفیاییار »، «آب زنیدگانی»، «آشنا  جان»، «گساراندوه» ننوانبهاشعار از همسرش 

 «کندد میخویش یا« طبیب کار»و « نگار رزوآآینة » ،«جگر ترکُن»، «یادگار دل»، «یادگار نمر»

 (19 ، ص.9921؛ حسینی، 1 ، ص.9919معدن کن، )

 ییییار  داشیییتم وفیییاپروردبیییس 

  چنیینایندل و ییار من نبیودم بیی

 آن نییه یییار، آن یادگییار نمییر بییود

 راز مین بیگانیه کیس نشیینده بیود

 هرگییز از هیییچ انییدهیم انییده نبییود

 

 بییس بییه راحییت روزگییار  داشییتم 

 هییم یییار غییار  داشییتم دلییی،هییم

 بیییس بیییه آییییین یادگیییار  داشیییتم

 کفشیییییییینادل رازدار  داشییییییییتم

 کیییز جهیییان، اندهگسیییار  داشیییتم

 (9/930، 9911خاقانی، )               

اسیت  نداشتهچندان رضایتی  ،سعد  شیراز  از ازدواج اول خود که باهراً اجبار  بوده

، بیدخو »همسیرش آورده  تانگلسیآنچیه در  بر بنا و (19-11 ، ص..9931 ر. ک: ماسه،)

، 9920سعد ، )« کردن گرفت و نیش مرا منغ. داشتن دراز زبانستیزه رو ، نافرمان بود؛ 

 امیا ازدواج دوم ،بنابراین ستایش چنین همسر  مسلماً دور از نقل و خرد است ؛(909 ص.

کیرد و در  نجا ازدواجآدر »افتد و به نوشتة هانر  ماسه و  در طول سفر در صنعا اتفاق می

از  .(11، ص. 9931ماسیه، ) «منید گردییده باشید  پدرشیدن بهیرهاز سعاد یبایست جاهمان

امیا و  در  ،است سخن نگفته هیچاین ازدواج، سعد   وضعیت، خوشایند  و ناخوشایند 
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 دربیارۀتوانید که میاست یک همسر خوب را ننوان کرده ها  مشخصا  و ویوگی بوستان

 (:29، ص. 9923 ر.ک: کدیور،) باشدصداق داشته همسر دوم خودش نیز م

 پارسیییییا برفرمیییییانزن خیییییوب 

 بیییرو پییین  نوبیییت بیییزن بیییر در 

 همه روز اگیر غیم خیور  غیم میدار

 سییفر نییید باشیید بییر آن کدخییدا 

 

 کنییید میییرد دروییییش را پادشیییا 

 چییو یییار  موافییق بییود در بییر 

 چو شب غمگسار  بود در کنیار

 که بانو  زشیتش بیود در سیرا 

 (939 ، ص.9911د ، سع)        

 بیاشیانر از زنیی  ، امیااو یاد نشیده اسیت همسر از صراحتبه حاف، شیراز  دیواندر 

 :است کرده یاد تکراربه ،«نبا  شاخ» و به قولی «پرورشمشاد خانه»و  «خانگی یار» نناوین

 باغ مرا چه حاجت سرو صینوبر اسیت

              

 است کمتر که از من پرورخانه شمشاد 

 (11 ، ص.9920)حاف،،                 

ا  حاف، همسیر  اهیل فضیل و کمیال بر (931، ص.  9929 خرمشاهی،) شناسانحاف،

 :داده است، او را یار  میشناسند که حتی در تصحیح شعرمی

  رییزدمیشهد و شکر کز سیخنم  همه این

 

 دادنید نباتم شاخه این کز ست صبر  اجر 

 (911 ، ص.9929ف،، حا)                   

شعر  برا  او نسروده و لب به ستایشش  ،نیز در زمان حیا  همسرش خواجو  کرمانی

 سروده است: گونهایناما بعد از مرگش در مرثیه و   ،است نگشوده

 روزگییییار  رو  در رو  نگییییار  داشییییتم

 خروشییدم بیه فصیل نوبهیارهمچو بلبیل میی

 خیورد هییچم غیم نبیودمی جگرخونگر غمم 

 شتم یار  که یک سانت ز من غیبت نداشتدا

 

 راستی با رخش خوش روزگیار  داشیتم 

 زان که در بستان نشر  نوبهیار  داشیتم

 چون او غمگسیار  داشیتم کهآناز برا  

 گرچه هر سانت نشیمن در دیار  داشیتم

 (199، ص. 9931 خواجو  کرمانی،)     
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- 9093) آملیتوان گفت که طالب می جرأ به ،اگر آغاز شعر معاصر را مشروطه بدانیم

کیرده همسر خیویش بییان بارۀ ترین ستایش و مد  را در شعر کلاسیک درصریح ه.ق( 111

 است: 

 زنیییییی دارم از دودمیییییان اصییییییل

 پیکیییر  رشیییک حیییور بهشیییتپیییر 

 سییر تییا قییدم رنییگ و بییو  نگییار  ز

 چییو لییب را بییه وصییفش کیینم رهنمییون

 

 جمییییل صیییور بیییه بیییه انیییدام نیییازک،  

 سرشیییییتملاییییییکخمییییییر وجیییییودش 

 بییه حسیین گییل و سیینبلش رو  و مییو 

 پیییییر  رییییییزم از شیشیییییة دل بیییییرون

 (992، ص. 9913)طالب آملی،                 

اخت معنیا، معمولیاً سژرفکلیت معشوق مطر  است، اما در  اینکه بادر ادبیا  کلاسیک 

چیه در -اند سیمایش را تنها در لفافیه بییان کننید و میرد . شانران کوشیدهمعشوق زن است

، نمود ندکزن خودنمایی می جنسکه  گونهآناساساً  -جایگاه معشوق و چه در جایگاه همسر

در مقیام معشیوق زن از  هم آنهستند که  نوخطانیمنظور  معمولاً همندارد و معشوق مذکر 

 ،معشوقشان میرد اسیت است حتی زنان شانر نیز که مسلم ؛شوندطرف شانران توصیف می

شاهد آن هسیتیم کیه رابعیه و  بنابراین ؛اندمرد در غزلیا  خود سخن نرانده واضح از طوربه

معشیوق  ،درواقیعو  اندمشخصی از مرد را نمایان نکرده ۀمهستی گنجو  در اشعارشان چهر

 .اندبردهنام مبهم صور بهخود یا همان مرد را 

 در شعر معاصر زن() همسرستایش . 2. 4

بلکه ستایش همسیر در قالیب معشیوق شیانر ، ز  کم شدهستیزن تنهانه ۀ معاصردر دور

بنابراین در شعر معاصر، گاهی شاهد آن هستیم  ؛نمود یافته است غزلیا صریح و آشکار در 

و حتیی و  را  ستایدنماید و شانر و  را میرخ می است کهشانر  همسرکه معشوق، همان 

آن بیه  تبعبهنگاه مثبتی به زن و شعرا  معاصر است که  ازجملهبهار  کند.خطاب می بانامش

حقیوق  از و نهدحرمت میدارد و او را که مقام زن را پاس می حال نین درو   .همسر دارد
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دلیل نقش مؤثرشیان در تربییت نسیل بر لزوم نلم آموختن زنان بهد، کناش دفاع میاجتمانی

 آینده تأکید دارد:

 و کن شیکرسو  نلم و هنر بشتاب 

 

 ره والییایی ا  زنکییه در اییین دو 

 (101 ، ص.9921)بهار،              

ولی نگاهش به زن در جایگاه همسر هنوز متأثر از رویکرد مردگرایانه کلاسیک است که  

انی از آزاد  اجتمیانی همسیران در شعر بهار هییچ نشی .گیردمیت ئاز نونی تفکر سنتی نش

 اینکیه بیا. بهیار شیودخانه تعریف می در حیطةتنها  هاآنتوان یافت و فعالیت اجتمانی نمی

فقیط امیا  ،کند و در حق او نهاییت احتیرام را قائیل اسیتهمسرش را امیر خانه خطاب می

 کند:یاد می چنیناینداند و از و  وبایفش را در چارچوب خانه می

 اطفییال مییادر کوسییت خییاتون وان

 چیییز  هییر اسییت و  نظییر زیییر

 بییییرزن و خانییییه بییییه بییییود آزاد

 

 اخترنییک و اسیت نیزلم کدبانو  

 دفتیییر از و اتیییاق از و مطیییبخ از

 کشیییور در امییییر یکیییی ماننییید

 (911 ، ص.9921بهار، )             

 و آمیوزش از و پیردازدمی کودکیان تربیت و پرورش به که ستایدمی را خود همسر بهار

 :نیست غافل نیز ایشان تعلیم

 اطفییال بپییرورد خییود و زاییید خییود

 وشییدک کودکییان مییزاج حفیی، در

 برگردنیید چییو کودکییان مدرسییه ز

 
 

 یکسیر دهید کودکیان به شیر خود 

 دانشیییور پزشیییک یکیییی ماننییید

 بییر از کنیید درسشییان و بنشسییته

 (911 ، ص.9921)بهار،              

 همسر و مد  و ستایش و سرایان معاصر، حسین منزو  بیش از دیگران از در میان غزل

 :است کردهتوصیف را در اشعار خود  او تصویرسخن رانده و 
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 آر  ا  کیه مییشیاید آن زن افسیانه تو

 ا  سو  مین کیه بیردار  تو شاید آمده

 
 

 به هدیه با خود، خورشید را به خانة من  

 ار غییریبیم را، ز شییانة میین بییه مهییر، بیی

 (90 ، ص.9921منزو ، )                

آمیز به دیگر نگاه تحقیر وجههیچبهدارد. و   همسر تصور  دگرگونه از راستیبهمنزو  

زن دربارۀ غنایی شانر  ذهنیترسد و به نظر می این زن همان همسر اوست چراکه؛ زن ندارد

 : گویدگونه میکه این است یافته تغییر کلیبهو جنس و  

 تصور دیرینه که دل ز معنی زن دارددیگر بخشد   به آن  رو  و شکوه شکبی تویی که زنی چنین

 (33، ص. 9921منزو ، )                             
 

ساخت و معشوق را تیا حید ا  در ذهن و  میآن نگاه آرمانی شانر که در گذشته، الهه

 اشخانیهکه در  رسدداد، در قوس نزولی خود به زنی میجلوه می نیافتنیدستبسیار زیاد  

. این معشوق کاملاً است رسیدستقابلگیرد و میدر جایگاه معشوقة شانر قرار  و حضور دارد

سیمایش را بیان کند و آدرسی از رابطة  جز جز بهتواند که حتی ناشق می است شدهشناخته

 اش ننوان کند:ناشقانه

/ آن دختر یگانه / شهدخت دختیران / تیا ایین زن  سالگیبیستاز بیست سال پیش / در 

ها / تیو آن مسیافر سیفر شیور و سالیگانه / زیبا  بانوان / بر ما چه رفت از پس آن سال و 

 (119 ، ص.9923مصدق، )                     ها. ها / من، این نشسته در دل رن  و ملالحال

ا  از ابهام و رازنیاکی توصییف در هالهیا وجود نینی نداشت یا  در غزل کلاسیک همسر

نمیود و حتّیی کل مییبود که بیانش برا  شانر هم مشی شد و چنان در لفافه پیچیده شدهمی

امّا در دورۀ معاصر و شعر و غزل نو،  ،ناشق آرزو داشت، بخشی از انضا  بدن و  را ببیند

 ۀگشیاید و چهیرۀ ناپوشییدبر رو  ناشق چهره می همسرمنتفی است و  کلیبهاین موضوع 

 امیاالشعرا  بهار شانر معاصر اسیت، دانیم ملکنمایاند. چنانکه میخود را برا  ناشقش می

 :کندمیقلمداد وفا گر و بیزن را فتّان و حیله او هنوز



 هجدهمشگاه فردوسي مشهد                   سال علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانمجلّۀ                           333

 

 

 زن یکی بیش مبر ز آنکه بود فتنه و شر

 

 فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشید 

 (911، ص. 9921)بهار،               

 که در صدف خانه جا  دارد: شناسدمیهمسر را گوهر  در نو  اما 

 غواص خانهصاحبصدف خانه است و 

 تیییو یکتیییا گیییوهر  در درج خانیییه

 

 تییو در و  گییوهر یکتییایی ا  زن 

 زایییی ا   گییوهرو زان بهتییر کییه 

 (101، ص. 9921بهار، )              

  ستاید:و تواضع و فروتنی و  را در خانه در مقابل شوهر می

 تواضع را چو خییز  پییش شیوهر

 

 همییایون شییاخة طوبییایی ا  زن 

 (101 ، ص.9921)بهار،             

 ،هیا  سیمعی و بصیر در دورۀ معاصر و با افزایش شعور اجتمانی و گسیترش رسیانه

سطح آگاهی افراد جامعه، این موضیوع   آشنایی با فرهنگ غرب و ارتقا ،مجلا  ،هاروزنامه

نییرو  فکیر  و  برحسیبهیا تا جایی که تیوان آدم است نیز دستخوش تغییر و تحوّل شده

زور و بیازو.  براسیاسگیرد، نیه ش قرار میرد و در ترازو  سنجخوها محک میاستعداد آن

ها  دیگر  که بیا تعصیّب تفاو  زن و مرد، مانند نکته»پووهشگران این حوزه معتقدند که 

سیاسی، لهجه محلی  –قشر ، محل تولّد، سلیقه دینی  موقعیترنگ پوست،  ماننددرآمیخته 

در تاریخ جهیان،  ستیز زنها  آتی گردد. سلاجتمانی ن نقشتواند بانث تفاو  در می ...و

 .(910، ص. 9911شیراز ، )« فکر  در سطح کل جامعه بوده استنشانگر همین آلودگی 

توان اذنان نمی مسلم استنشست که در گذشته معشوق خیالی در قاب تصویر شانر می

، امّیا در سیایة شیدیافیت نمیی بیارهدر این  دالا  زیرا هیچ نشانه ؛داشت که همسر او باشد

هیا از ادبییا  فرانسیه و تأثیرپیذیر  آن ویوهبیهآشنایی شانران فارسیی بیا ادبییا  جهیان، 

ها  زنان و مردان برا  احقاق حقوق زنان، در دورۀ حاضیر بیا اشیعار  متفیاو  و فعالیت

زن شرنی و قانونی شانر؛ یعنی همسر شانر محسوب »شویم که معشوق جسورانه مواجه می
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از  گونیهاین. شیانر در است پیشرفتهپا  او ها  زندگی پابهکه در مشکلا  و شاد شود می

 .(923 ، ص.9912یزدانی، )« استاشعار خود، در مقام قدردانی از همسرش برآمده

شوند و مقابل دیدگان ناشق شخ. واحد می در شعر معاصر زن و معشوق یک که آنگاه

وفا بود، گر و بیحیله ،گر آن زن که در شعر سابق فتّاندی وجههیچبهگیرند، قرار می –شانر–

بلکه سیمایی متفاو  خواهد داشیت کیه البتیه دیگیر  ؛تواند در غزل معاصر متجلّی شودنمی

زید و در مقابیل دییدگان همگیان نیست. همان زنی که در اجتماع می نیافتنیدستآرمانی و 

کند، حالیا همگام همسر خویش زندگی میدارد و همراه و  حشرونشراست و با افراد جامعه 

اشعار،  گونهایننگاه شانر در » شود.گیرد و ستایش میدر غزل، معشوق ناشق خود قرار می

رمانتیک صرف و انفعیالی نسیبت بیه زن نیسیت، بلکیه و  را بیا همیة حقیقیت  وجههیچبه

یر بکشید. در کند تا ارزش و  را به تصوستاید و برا  مخاطب توصیفش میاش میوجود 

پیور و حسیین منیزو  و در شیعر نربیی بیه توان به شاملو، نیما، قیصر امینادب فارسی می

ماغوط، الیاس ابوشیکه و بدرالشاکرالسّیاب اشاره کرد که با دید  ارزشی به همسیران خیود 

انید و بیه جایگیاه والیایی کیه زنانشیان در هیا میزیّن کیردهنگاه کرده و شعرشان را با نام آن

 .(90 ، ص.9911پور و همکاران، رسولی« )اندکردهاشارهشان دارند، دگیزن

تیر شیدند و آن معشیوق آرمیانی از ولی در غزل معاصر ناشق و معشوق به هیم نزدییک

گنجینة ذهن شانر رخت بربست و ذهن شانر به واقعیت سوق یافت و نشق بیه همسیر در 

دهید کیه ایین فارسی نشیان میی غزل معاصر شکل گرفت. کاوش و بررسی در شعر و ادب

و ریشه در سیر تحوّلیا  تیاریخی، فرهنگیی و اجتمیانی دارد کیه در  نیستموضوع اتّفاقی 

آگاهانه به  همشانران رویکرد  متفاو  و شاید  ؛ بنابرایناستتاریخ معاصر به وقوع پیوسته

؛ طر  نیسیتدر غزل معاصر ماز این منظر معشوق مذکر  اند وبه شعر کهن یافتهو  جنس زن

ها  و  نگیاهی لاً مرتفع شده و به زن و شایستگیجنسی و باهر  کام لذا شائبة  روازاین

 است: ستایشقابلاست و نگاه شانر به او نگاهی متعالی و  ارزشی شده
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 وار آنییک، ردا  شییعله بییه تیین دارد زنییی کییه صییانقه

 همیشییه نشییق بییه مشییتاق پیییام وصییل نخواهیید داد 

 شک شکوه و رو  دگر بخشید بی زنی چنین که تویی

 
 

 خود پیداست که قصد خرمن من دارد  فرونیامده 

 هیا  کفین دارد که گاه پییراهن یوسیف، کناییه

 بییه آن تصییوّر دیرینییه کییه دل ز معنییی زن دارد 

 (31–33، ص.. 9921منزو ، )                   

دور از دسترسیی را  است که اگیر بخواهید معشیوق خییالی و به این نتیجه رسیده شاملو

اسیت  دلیلبه همین  ؛خویش را که در کنارش هست، بستاید 9ستایش کند، بهتر است همسر

مایه غزل معاصیر را بیه خیودش گیرد و بخشی از درونغزل شکل می که نشق به همسر در

. استدهد. شاید بتوان گفت شاملو در میان شانران معاصر در این زمینه سرآمد اختصاص می

، نشق خود را بیه و  است سروده، همسرش، که در ستایش آیدا آیدا در آیینه کتابو  در 

 کند:ابراز می

همیه  دمسیپیدهسیت / خورشیید  کیه از میان خورشیدها  همیشه / زیبایی تیو لنگیر 

ا  کیرد / کند / نگاهت / شکسیت نرییانی رو  میرا / از مهیر جامیهمی نیازمبیستارگان / 

اسیت / و آلیود بیودههرگز / چنان نماید کیه کنیایتی طنیز روزن بیب بدانسان که کنونم / ش

مهیر اسیت  خمیرمایةست / آنک چشمانی که چشمانت با من گفتند / که فردا / روز دیگر 

 .(119–111 ، ص..9921شاملو، )

ا  کیه شیانران در غیزل نثیار معشیوق شاملو در این شعر از کلمیا  و نبیارا  کلیشیه

است. توصیفا  و  از معشوق همان است که در واقعیت وجیود  انیدهکردند، خود را رهمی

تواند آن را بپیذیرد. زیبیایی معشیوق، دارند، نه نباراتی که خارج از ذهن هستند و نقل نمی

کند تا او را در کنیارش بیرا  همیشیه نگیه پیوند نشق را در قلب ناشق محکم و استوار می

ها در رو  زمین جریان دارد. ست که در سیر واقعی آدمرابطة ناشقانه همان ا گونهایندارد. 

                                                            
انی  همچون منزو ، که همسر خویش نشق شاملو به همسرش آیدا در اشعارش کاملاً هویداست و در مورد دیگر شانر .9

را در شعرشان سروده اند ، اگرچه نمی توان با قطعیت صحبت کرد، ولی بررسی زندگی نامه ایشان نشان می دهد که 

 معشوقی جز همسر در شعرشان توصیف نشده است.
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 محورییتتوان گفیت کیه با آنکه بسیار ساده و ابتدایی است، نشان از یک واقعیت دارد. می

مدار و محور اندیشه و نواطیف ناشیقانه شیاملو آییدا »نشق شاملو در این شعر آیدا است. 

 .(999 ، ص.9929روزبه، )« تنشق و انسان و سرنوشت اس تمامیتاست که برایش مظهر 

 ننوانبیهستایی غزل معاصر، فارسی ید طولیانی دارد. همسیر حسین منزو  نیز در همسر

نمود نشق در غزل منزو  فردگراسیت؛ یعنیی »ها  و  نقش محور  دارد. معشوق در غزل

 ا  سیاده و ابتیدایی دارنید. معشیوق شیانر،کند که رابطهناشق و معشوقی را بیان می ةرابط

کنید؛ از همیین هست، توصیف می کهچنانآنینی است و شانر، معشوق خود را معشوقی زم

. (112 ، ص.9910، کابم زاده و مدرسی)« هایش، نیز سرشتی زمینی داردها و اندوهرو، نشق

 کند:به بانو  من اشاره می صراحتبه شانر در بسیار  از اشعار

 ایمچه بنویسیم، چیه ننویسیم، چیه بسیرایم چیه نسیر

 هییا بودنیید هییا، پیییش از تییو مثییل رودتمییام نشییق

 ام از زنییدگی و ز خییود، کجییایی تییاخسییته سییختیبه

 

 خیییواب را  فروبسیییتبیییانو  مییین کیییه چشیییم 

 

 هییایم تییویی تییو، گفتییه و ناگفتییه، بییانو  غییزل 

 رسییاندم بییه تییو، آر  بییه دریییایم کییه باییید مییی

 ، در سییایة سییرو  بیاسییایم؟نفسیییک قییدربه

 (910 ، ص.9921منزو ، )                         

 در خییواب خییود بییه بنیید کشییید آفتییاب را

 (19 ، ص.9921منزو ، )                           

بود،  زن در شعر معاصر از آن مهجوریت که در گذشته گرفتارش شده ،چنانکه اشاره شد 

تفاق را باید به پدر رسد شروع این ارهایی یافت و جایگاهش را در شعر پیدا کرد. به نظر می

نییز در اشیعارش از همسیرش، نالییه، سیخن  اونیما یوشی ، نسبت دهییم.  شعر نو فارسی،

کند، ولی ذکیر ستاید و از و  تمجید نمیهمسرش را در نقش یک معشوق نمی اوگوید. می

 آن همسر در شعر، موضوع جدید  در شعر معاصر بود که نیما آن را شروع کرد:

 اییین پنجییره، میین آمیید از کییاش مییی

 گفییییتم: زن!بییییا زنییییم نالیییییه مییییی

 

 دادمییییش از دور بیییییابانییییگ مییییی 

 پیییییییدرم آمیییییییده، در را بگشیییییییا  

 (992 ، ص.9920یوشی ، )                 
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نویسید بیه ارزش و جایگیاه زن ا  که به همسیرش، نالییه، مییها  ناشقانهنیما در نامه

 کند:و مقام والا  زن را گوشزد می کردهاشاره

 لیه نزیزم!نا 

باشیی،  که انتقام زن را از جنس زن مرد کشیدهبیا! نزیزم! تا ابد مرا مقهور بدار. برا  این

البیرز را  پربرفقلب مرا محبوس کن. اگر بتوانم این ستارۀ قشنگ را به چنگ بیاورم! سلسلة 

انعیت به میل و سماجت خود از جا حرکت بدهم! اگر بتوانم جریان باد را از وسط ابرهیا مم

 ن کیردهیتوانم به قلبم تسلط داشته، این سرنوشت را که طبیعیت بیرایم تعییمی وقتآن ،کنم

 (. 1، ص. 9920 ،یوشی ) !است، تغییر بدهم

 گوید:فریدون توللی نیز با زبانی مملو از احترام و تکریم از همسرش سخن می

 کییه درد بییر میین ا  همسییر آزرده ببخشییا 

 لب از رن  گناهسوزم و پوزش به وه! که می

 بینمت آن گوشه در آن خانه مهیرراست می

 
 

 شیییکافد دلیییم از ییییاد پریشیییانی تیییو می 

 م از دور بییه پیشییانی تییوزنها میییبوسییه

 بیه چنیگ فروبیرده، سر آشفته ریزاناشک

 (909 ، ص.9920توللی، )                     

سیتاید و از او و ا  مینه همسرش را در غزلیاشانرانی است که ناشق ازجملهبهمنی نیز 

  :9گویدهایش سخن میخوبی

 نیسیت تنها دلم هست غزل و هستی تو تا

 رفت که است همان نشق سخن ما تا تو از

 

 نیسیت دنییا چنیین بیه هنیوزم تو چون محرمی 

 نیسییت گویییا دگییر  زبییان وصییف اییین در کییه

 (21 ، ص.9921)بهمنی،                             

                                                            
کردم و چه جایی که اشاره  چه آنجایی که به او اشاره ،گویممن همه شعرهایم را برا  همسرم می»او در جایی گفته:  .9

)مؤسسه فرهنگی هنر  شهرستان ادب، ناشقانه  «کا و ناشر بیشتر آثار من استچینکرده باشم. همسرم مدیر انتشارا  چی

 .(9912ا  برا  همسرم، 
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که در کنارش زنیدگی  باشدهمسر شانر  رسدمیبه نظر  افتنی است ویاین معشوق دست

-ایش نشق میقد و قامت معمولی و انسانی دارد و شانر به همان قامت رنن بنابراین ؛کندمی

 :ورزد و با او خوش است

  (999 ، ص.9921بهمنی، ) نشینی شمشادمبه هم خوشدلا خاستگاه افرایی/ ب

 فروبردهپوشیدگی ا  از ابهام و کر سنتی که همسر را در هالهآن تفمعاصر از  سرایانغزل

بر تولیید تواند نلاوهکه می اندجتمانی انسانی قلمداد کردهاو را جزئی از او  اندشده رها ،بود

دار  در سایر امور سیاسی و اجتمانی نقشی فعال داشته باشد. این موضوع نشان نسل و خانه

تر به و با نگاهی انسانیاست مسر رنگ باخته ه دربارۀة گذشته محوراندهد که اندیشة مردمی

در غیزل  ،تیوان یافیتاو نمیی. همسر  که در غزل کلاسیک نشیانی از شودو  نگریسته می

 شود:گیرد و ستایش میخودش مخاطب قرار می نام بامعاصر 

 من رخسار به که تا توران جانانه ا  بنگر

 هیم از کبیود منقار چون مرغک آن دیدم

 

 میاجرا از کننید دار  خبیر من ها اشک 

 را تو حسن و من محبوب نشق ستایدمی

 (91 ، ص.9931 اخوان،)                   

تیوان در نیالم شوقی را بستاید که هییچ نشیانی نمییکه معاین جا بهشانر در این نصر 

 د:کناش ستایش میسر خویش را ناشقانه در فضا  خانههم ،خلقت از او یافت

 آرامشی خوش بود، چون آرامش صلح  من بودم و توران و هستی لذتی داشت

 (99 ، ص.9931 اخوان،)                   

را نظیاره  (ناشیق)اید و شانر گشچهره می تنهانهشعر معاصر همسر  در غزل وبنابراین   

 وجیههیچبهیک اسیکند که در ادبیا  کلشانر نام را هم در شعر ننوان می بلکه حتی ،کندمی

 تجلییا پیور هیم همسیر در جایگیاه معشیوق، در اشعار قیصیر امیین» سابقه نداشته است.

. شانر، در غزل زیر تچشمگیر  دارد. قیصر، اشعار بسیار  در ستایش همسرش سروده اس

هیا  هنیر  بهیرهآن کند و از ابعاد معنیایی اشاره می یزیبای خود  رنیز هنرمندانه به نام همس
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، 9919)روزبیه و ضیرونی، « کنیدمیینیز دیوان اشعار خود را به او تقدیم  درنهایترد و بمی

 .(919 ص.

 ا  از بهشییت بییاز در  پیییش چشییم تییو

 انییدصییورتگران چییین همییه انگییار خوانییده

 جزبییهچیییز  نداشییتم کییه کیینم پیشییکش 

 

 ا  است حور و پر  پیش چشم تیوافسانه 

 نظیییر  پییییش چشیییم تیییو شناسییییزیبا

 ختصییر  پیییش چشییم تییودیییوان شییعر م

 (11 ، ص.9921امین پور، )              

 معاصر شعر در)مرد(  و نکوهش همسر همسرستایی .3. 4

البتیه  ؛انیدخیوریم کیه همسیران خیویش را سیتودهدر شعر معاصر به زنان شانر  برمی

 اًدهد که تعدادشان اندک است. از این منظر بسیار  از زنیان شیانر اصیولها نشان میبررسی

از همسیران خیویش  خوشییدلم و برخیی دیگیر هی انیدسخنی از همسران خیویش نگفتیه

بیه  بسیاچه. بنشیانند ها را در قیاب تصیویر و سیتایش شیعر خیوداند که بخواهند آننداشته

اند. ها را نکوهش هم کردهبلکه آن اند،همسران خویش را نستوده تنهانهه رسیم کشانرانی می

رد شانرانی است که فقط دو ماه و نیم زندگی زناشویی را تجربه کی هازجملپروین انتصامی 

، گوییدمستقیم از همسر خویش سخنی نمیی طوربه. و  نداشتخاطرۀ خوشی  هم آنکه از 

 توان نفر  او را از همسرش یافت:ولی در واکاو  شعرش می

 میییییرا بنیییییاز بپیییییرورد باغبیییییان روز 

 چنیییان ز ییییاد زمیییان گذشیییته خرسیییندم

 گیتییییم سنگسیییار، از آنیییک نمیییود شیییبرو

 جفییا و بیید روز  از غیییر بییهندییید هیییچ، 

 غیر ستم داشت چشمز چون منی، چه توان 

 

 ، حدیث فتنه و شیرگوشم بهنگفت هیچ   

 کیینم بییاورمیییبختییی خییود را نکییه تیره

 ترندییید شییاخی ازییین شاخسییار کوتییه

 بیدگوهرنفسش سفله بیود و هر آنکه هم

 رتخیوشجفا جیو، گیریختن  نشینمهز 

 (991 ، ص.9919)انتصامی،               

در کنیار  هرکیدامداند و معتقد اسیت کیه وجیود روین زن و مرد را مکمل یکدیگر میپ 

 :دیگر  در زندگی لازم و ضرور  است
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 ؟بیفه زن و مرد ا  حکیم دانیی چیسیتو

 چو ناخداست خردمنید و کشیتیش محکیم

 

 بانکشتیاست کشتی و آن دیگر  یکی  

 ک ز امیواج و ورطیه و طوفیانبا اگرچه

 (901، ص. 9919انتصامی، )           

توان آن را به همسرش هم کند که میشکوه می گونهاینه و ناموفق خود او از زندگی کوتا

 تعمیم داد:

 گییل تییو ز جمعیییت گلییزار چییه دییید ا  

 پرتییو همییه اییین بییا، تییو افییروزدلا  لعییل 

 رفتییی بییه چمیین، لیییک قفییس گشییت نصیییبت

    

 جز سرزنش و بدسر  خیار چیه دیید    

 جز مشتر  سیفله بیه بیازار چیه دیید 

 غیر از قفس، ا  مرغ گرفتار چیه دیید 

 ( 921، ص. 9919)انتصامی،            

در »؛ می در کارنامة زندگی خیود داردپروین انتصا همچوننیز سرنوشتی  مقامیقائمژاله 

شد؛ نلی مرادخان مییرپن  بختییار ، میرد   تهران ناگزیر از ازدواج با یک آشنا  قدیم پدر

از همسر جوان یا حتی  تربزرگسال  وچندبیستو  سوادکمچهل و اند ساله، نظامی، خشن، 

هیم  مقیامیقائم .(99 ، ص.9920نابید ، ) «نوجوانش. این پیوند بسیار زود از هم گسسیت

را بسیتاید و از خاطرۀ خوشی از همسر و زندگی زناشویی ندارد که بخواهد همسر خیویش 

 :کردن خودش هم ناراحت و شاکی استشوهر

 کردم! اگر شوهر نمیشد آخر ا  مادریچه م

 گوییداستانام افسانه خواند  گر از بدبختی

 

 کیردمشد گر نمییگرفتار بلا خود را چه می 

 کردمبدبختی قسم، کان قصه را باور نمیبه 

 (31، ص. 9911 ،مقامیقائم)                  

، امیا طلبیدگیوهر نشیق را مییدر زنیدگی زناشیویی  مقیامیقائمرو  لطیف و هنرمنید 

معیدود  و. و  جیزاش بودنید و نیافتنیدمان چیز  که همسران بسیار  در پیه ؛یابدبازنمی

و زبان به  شکندرا برا  اولین بار در ادب فارسی می مردسالار  تابو  که هیبتزنانی است 

 گشاید:نکوهش همسر می

هسیت  تر اسیتمر زنان را از هزاران مرد نامحرم  مردسیییما نییاجوانمرد  کییه مییا را شییوهر اسییت
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 و زر، خرییید زور بییهرضییا  او کییه زن را بیییآن

 

 شییوهر اسییت صییور به، ور نییامحرم بییه معنییی

 (999، ص. 9911 مقامی،قائم)                      

 کند:توصیف می گونهاینشوهر خویش را  و  

 سییییخت بلعجییییب دارمشییییوهر  

 ور گییوییدود رنییگ اسییت و شییعله

 پیر و پر کبر و زشت و تند و خسییس

 ام چیییو نهیییدرا بیییه سیییینه سیییرخود

 

 

 همیییییییدمی آدمیییییییی سیییییییلب دارم 

 همسیییییر  دوزخیییییی حسیییییب دارم

 الغییییییر ، نخبییییییه النخیییییییب دارم

 حالییییییییت مییییییییادر وهییییییییب دارم

 (991، ص. 9911 مقامی،قائم)            

 نامد:یم شبنیمهاو شوهر خویش را غول 

 وحشییتی کودکانییه در دل خییویش

 ترنییییدبزرگدختییییرانش ز میییین 

 

 دارم شیییبنیمهمییین از ایییین غیییول  

 سییییبب دارمب مَگییییو شییییکوه بییییی

 (991، ص. 9911 مقامی،قائم)            

-ا  از موقعیتتواند آیینهبطه با شکستن تابو  مردسالار  میدر را مقامیقائمها  سروده

ها  دیرین برا  زنان در طول تاریخ اییران سنت بر تکیهد که با خ و مکرر باشها  بسیار تل

 آفریده شد:

 به خود گفتم از دسیت ایین بختییار 

 گییر از او جییدا گییردم، آسییوده گییردد

 

 گر آسوده گیردم، شیود بخیت ییارم 

 تیین رنیی  فرسییود و جییان نییزارم

 (933، ص. 9911 مقامی،قائم)     

را سیت و آن یج دارد. از ازدواج نخسیت راضیی نسیمین بهبهانی نیز دو بار تجربیة ازدوا

هم »خود را  چراکه ؛رساندکام دل می اما ازدواج دوم او را به ،کندمعرفی می« تمنابستر  بی»

 داند:شوهرش می« گام و همراه و همسر

 اوفتیییییییییییییادم واربیگانیییییییییییییه  تمنییییییییا در بسییییییییتر  بییییییییی
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 تییییییییا کودکییییییییانم برآمیییییییید

 هسیییییتی شییییییرین وبیییییا تلیییییخ 

 وان نشیییییق و آغیییییوش دیگیییییر

 گیییییرم شییییدش خییییاک بسییییتر

 

 زیبیییییییاتر از هیییییییر نروسیییییییک

 امضییییییییا بییییییییه تسییییییییلیم دادم

 هییییم گییییام و همییییراه و همسییییر

 بییییییییرون ز خیییییییاطرم مبیییییییاد

 (9001، ص. 9921بهبهانی، )              

کیوهش و دیگیر  را گویید یکیی را نر  از هر دو همسر خویش سخن مییو  در شع

 ستاید:می

 گوید:بهبهانی خطاب به همسرش می

 آزمییییییییییییون نخسییییییییییییتین 

 دییییییدنشیییییق را پیییییو  میییییی

 ن وفیییییییییییاداردومیییییییییییین آ

 خواسییییتمییییرد و مردانییییه مییییی

 چشییییییییم ترسیییییییییده امییییییییا

 تیییییا بیییییه امکیییییان نشیییییقی

 هیییییییاوقیییییییت پیوسیییییییتگی

 شیییید بییییه چشییییممابییییر مییییی

 ، آن ییییییییار، آن ییییییییارییییییییار

 مییییییرگش کییییییهچندانمانیییییید 

 

 نقطییییییة دییییییید میییییین شیییییید 

 اختیییییییییارمچشییییییییم بییییییییی

 راسیییییییتی راسیییییییتین ییییییییار

 سییییییپردم دل بییییییه دسییییییتش

 دادهیییییییچ رخصییییییت نمییییییی

 دسییییییییییتی از دل بییییییییییرآرم

 از هیییییییییییراس گسسیییییییییییتن

 ییییییییارم ورپرشیییییییجسیییییییم 

 پیییییییاک، نشیییییییق، وفیییییییادار

 در ربیییییییییییود از کنیییییییییییارم

 (9023، ص. 9921بهبهانی، )          
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 طرییق هیم و گیام هیم و هسیتم نیز دوش هم

 نبییود زنییدگی خییدا، بییه قسییم را،و تیی میین بییی

 صداسیتبیی دسیتیک و تو ا بوده دستیک

 اسیییتوار همگیییام و همیییره خانیییه، ز بییییرون

 نیسیییتی ییییاربیییی مبیییارزه در تیییو دیگیییر

 

 شیدم بسیتر  هیم کیه مدار گمان تنها 

 شییدم پیکییر  در و بییودم نزیزجییان

 شییدم آور نییام پیکییر بییه دگییر دسییت

 شیدم نوازشیگر  و غمگسار خانه، در

 .شیدم بر سییمین ییاور و برییف یار

 (912 ، ص.9921بهبهانی، )            

البتیه  ؛و پارادوکسیکال به جنس مرد دارد در اشعارش نظر  دوگانه طورکلیبهفروغ هم 

، اسیت شود از صفاتی که برا  مرد در اشیعارش آوردهبی به مرد ندارد. این را مینظر  خو

ازدواجش با پرویز شاپور بسیار زود بیه  .وفابی، خودخواه، هوسران، کور، رحس کرد: پرغرو

خودش را در امیر  چراکه ؛برسدطلاق انجامید. باهراً از ازدواج کوتاهش نتوانست به کام دل 

 کند:این ازدواج سرزنش می

 چییرا امییید بییر نشییقی نبییث بسییت

 اش راچییییییییرا راز دل دیوانییییییییه

 

 چیییرا در بسیییتر آغیییوش او خفیییت 

 به گیوش ناشیقی بیگانیه خیو گفیت

 (10 ، ص.9913فروغ، )                

 پردازد:ی گاهی هم به ستایش همسر خویش میول

 شییده رنگییین تییو رویییا  از شییب ا 
 

 شده سنگین توام نطر از سینه 
 

 خیویش گسیترده من چشم رو  به ا 
 

 بییش اندوه از بخشیده شادیم 
 

 (999 ، ص.9913فروغ، )        

ار تمیام وجیودش را سرشیار از و  کند که انگبارۀ مرد تغییر میچنان لحنش در و گاهی

 داند:می

 خلییییو  خییییالی و خییییاموش مییییرا

 شییعر میین شییعلة احسییاس میین اسییت

 

 تیییو پیییر از خیییاطره کیییرد  ا  میییرد 

 تیییو میییرا شیییانره کیییرد  ا  میییرد

 (39 ، ص.9913فروغ، )                   
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 را مرد معشوق و شکندمی فرخزاد فروغ را تابو این بار اولین برا  معاصر دورۀ در        

ت براهنی معتقد اس .دهدمی ارائه و  از توصیفی و آوردمی اشعارش در محسوسی صور به

معشیوق میرد  از دییدگاه  تا زمان فروغ فرخزاد، شعر فارسی از داشیتن معشیوق میرد،»که 

براهنیی، ) «یک زن دیده و تصویر شده باشد، محروم مانده اسیتجنسی، ناطفی و جسمانی 

  .(91 ، ص.9939

 درهم موها  همان با / هنوز بودند، ناشق من به که پسرانی / آنجا در که است ا کوچه

 / او شبیک که اندیشندمی دخترکی معصوم ها تبسم به/  لاغر پاها  و باریک ا هگردن و

 .(901، ص. 9939براهنی، ) برد خود با باد

 مارها  مانند/ هایشرگ آبی ها رشته که مرد / گذردمی خیس درختان کنار از مرد  و

 .(11، ص. 9939براهنی، ) / اندخزیده بالا/  گلوگاهش سو  دو از مرده

 نجایب شوم سرزمین در/  را او من که ا ساده انسان/  است ا ساده انسان/  من معشوق

براهنیی، )/  امنمیوده پنهان/  هایمپستان  لالابه در/  شگفت مذهب کی نشانة آخرین چون/ 

 .(33، ص. 9939

 گیری و پیشنهادهانتیجه. 5

 گیرینتیجه .1. 5

کیه نقیش و جایگیاه زنیان در اندیشیه  دهیدمیعر فارسی از آغاز تاکنون نشان بررسی ش

 شانران یکسان نبوده و تا حد زیاد  متحول شده است.

زن پیوسیته جینس  شعر از سنتی به مدرنیتیه وارد شیود، اینکهدر شعر کلاسیک و قبل از 

در ایین  .گذاشیته اسیت جا بها  مبهم و مغشوش از خود و چهرهشده نکوهش و سرزنش 

، انیدکرده اشیاره و هم که به  کجا هرو  اندکمتر سخن گفتهخویش  از همسرشانران میان، 

در  -چیه زن و چیه میرد-همسیر  رو؛ ازاییناسیتبیوده  و در لفافیه بهم، میبسیار محیدود

نلیت ایین امیر در گذشیته، غلبیة روییه  .انید  ناشقانه و شانرانه جیایی نداشیتههایشستا

در جامعه بوده  خشک مذهبی ها بتعصو حاکمیت فرهنگ و  جو مردمحور  ،مردسالار 
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ها  اجتمانی منع کرده به حاشیه برده و و  را از فعالیتاست که تا حد زیاد  جنس زن را 

که فعالیت و  تنها بیه  شده استمیاست. زن در گذشته موجود  ضعیف و ناکارآمد تلقی 

تیی در ادبییا  ح که بود محدودشدهو تولید نسل و ابزار  در دست مرد  زادوولدکار خانه، 

در اشعار خود زن را  اندبودهمرد  هاآنشانران که اغلب هم جایی برا  خودنمایی پیدا نکرد. 

 اینکیهغافیل از  ؛انیدچین و دو به هم زن معرفی کردهگر، ضعیف، سخنموجود  فتان، حیله

سیتایش  وقیتهیچدر اشیعار  چراکه است؛ هاست که اغلب هم دیده نشدهاین زن همسر آن

 اند.شانران معشوق رؤیایی خویش را در اشعار زیاد  ستوده کهدرحالی ؛انددهنش

ها  اقتصاد  و صنعتی تا حد زیاد  که اجتماع انسانی در سایة پیشرفتدر دوره معاصر 

جامعیه بیا  ازآنجاکیهمتحول شد، زن نیز توانست جایگاه واقعی خیود را در جامعیه بیابید و 

خصیوص همسیر در ادبییا  فارسیی نمیود یافیت. هزن و ب ی تدربه است،ادبیا  در تعامل 

اوضاع هم تا حد زیاد  تفیاو   ،دگذارمی هت پا  به مدرنیتفارسی از سنّ که ادبیا  مروربه

مردسالار  و مرد محور  گذشیته  .کندایی شانران تغییراتی را تجربه میو ذهنیت غنکند می

ی خویش تا حد  جایگاه اجتمان و شوندمی دهدیکم در جامعه کم زنان ،شودکم می تدری به

 که نگرش شانران به همسر هم تغییر یابد.شود موجب میاین تغییرا   .یابندبازمیرا 

گییرد و ناشیقانه سیتایش در جایگاه معشیوق در شیعر قیرار میی همسر ،در شعر معاصر

ترس سیخن از معشیوقی خییالی و دور از دسی اینکیه جا بیه. شانران در این دوره شودمی

خوش باشند، بیشتر همسر خیود بگویند و و  را در قاب تصویر بنشانند و با رؤیاها  او دل

از همسیر این نوع سیتایش  ستایند.در فضایی کاملاً واقعی و نینی میرا ستایش کرده و او را 

مختصیر بیه ایین امیر اهتمیام  در شعر کلاسیک کمتر نمود دارد و در گذشته شانران خیلیی

ایجاد تحولا  سیاسی و اجتمانی در سطح  ،، اما با گذر از دورۀ کلاسیک به معاصراندورزیده

و بیشیتر دییده  یابیدمیجامعه و تغییر نوع نگارش شعرا، جنس زن در شیعر فارسیی نمیود 

 شیود.می ستایشو  نشیندمیخصوص همسر در شعر معاصر در جایگاه معشوق هب و شودمی

 در غزلییا  را هیم همسرشحتی شانر نام  که رودمیپیش این نوع ستایش همسر تا جایی 
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اما زنان شانر نلاوه بر ستایش همسر گاه زبیان بیه ، کندمیسیمایش را توصیف  کند.ذکر می

 اند.نیز گشوده نکوهش همسر

امیا جینس زن تقریبیاً در  ،اندستایش شیده آورنام ورد در ادبیا  کلاسیک مادر و زنان گُ

همسیر در ادبییا  گذشیتة فارسیی هییچ  .ستاشده ر شانران نکوهش شع ها دیوانبیشتر 

بسییار محیدود و ، انیدبرخی از شانران از همسر خود سخن گفتیه بااینکهجایگاهی ندارد و 

آن همسیر تیا حید  تبعبیهبا گذر از سنت به مدرنیته نوع نگاه شانران بیه زن و .جزئی است

فرهنگ مردسالار  ، یابدمینی زنان افزایش در دوره معاصر نقش اجتما. کندمیزیاد  تغییر 

در شیعر  .آورنیدمیشود و زنان جایگاه خیود را در اجتمیاع بیه دسیت می رنگکم تدری به

در شیعر ؛ همچنیین اندستودهبسیار  از شانران زنان را و  شودمیمعاصر زن کمتر نکوهش 

 .شودستایش میو  گیردمیمعاصر همسر در جایگاه معشوق شانر قرار 

 پیشنهادها. 2. 5

موضوع بررسیی انیواع معشیوق در شیعر معاصیر  ،ها  آتی به پووهشگرانپووهشبرا  

 .شودمید پیشنها
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