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  مقامي و دفاع از حقوق زنان ژاله قائمشعر 

  *ايوب مرادي

  چكيده
در گرا  آرمانو انديش  نازكمقامي، مشهور به ژاله، از ادبا و شاعران زن  عالمتاج قائم

هـاي   فعاليتكه نگاه جامعه به زن و زيست  مياو در عصري . عصر مشروطه است
ه را بر آن داشت تـا صـداي   بسيار محدود و بسته بود و همين امر ژال اش اجتماعي
را بـه  خـود  عصـر   مهاو بانوان . زنان را از دريچة اشعار خود بازتاب دهد اعتراض

مال شـدن   و نگرانِ پايخواند  ميحقارت و اسارت از پاي خويش فرا  برگرفتن بند
ـ  روح انسانيِ آن ايـن مقالـه بـا    . د نظـام مردسـاالر آن زمـان اسـت    ها در برابر عقاي

او در هـاي   انديشـه باورهـا و   كوشد مي، مقامي قائمهاي ژاله  رويكردي نو به سروده
  .كندبررسي و تحليل را حوزة دفاع از حقوق زنان 

  .، حقوق زنانمقامي قائمه، ژاله شعر زنان، عصر مشروط :ها دواژهيكل
  

  مقدمه .1
 منطقِ گوياي من، شعر بلنـد آوايِ مـن     پر كند اي مرد آخر، گوش سنگين تو را

  )ژاله(

پيرامـون زن و محـروم كـردن او از حقـوق     آميـز   تبعـيض ظالمانه و هاي  ديدگاهاعتراض به 
واره يكـي از  سنتي و مبتني بـر مردسـاالري، همـ   هاي  ديدگاهاش بر مبناي  فردي و اجتماعي
در اين ميـان،  . تو ادبي بوده اس ،اجتماعي، سياسي گوناگونهاي  در عرصه موضوعات مهم
توان هنري، ادبـي،   همةاين گروه . اند كردهايفا نقشي اساسي در اين زمينه  ادبا و شعراي زن

از  ،بـه امـور   »مردانه نگريسـتن «و احساس انساني خويش را به كار گرفتند تا پايه و اساس 
خـوش   محـوري را دسـت   هم بزننـد و نظـام اجتمـاعي و سياسـي مـرد     را بر ،جمله ادبيات

                                                                                                 

  Ayoob.moradi@gmail.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور  *
  3/9/1393: ، تاريخ پذيرش24/8/1392: دريافتتاريخ 
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ايـن گـرايش، هرچنـد    . كسب كردندگيري  هاي چشم توفيقدر اين راه كه دگرگوني سازند 
تحـولي بنيـادين و   زنـان   ةشـد  مـال  در دفاع از حقوق پاي، اما ه استشدفراط گاهي دچار ا

  .رود به شمار ميمثبت 
كوشيد بنياد مردساالري را برهم زنـد و  جنبشي بود كه ) Feminism(مكتب اصالت زن 

هاي  در غرب و در دهه شهاي نخستين كه گام ،اين جنبش. كندفي سيماي حقيقي زن را معر
و بـا پشـتوانة    شـد نخستين قرن بيستم برداشته شد، با شعار برابري حقوق زن و مرد آغـاز  

. كنـد همـوار   شو سياسي توانست مسـير را بـراي ادامـة راهـ     ،حقوقي، فلسفيهاي  نظريه
  :بر سه نكتة اساسي تأكيد داشتند ،پردازان دفاع از حقوق زن، به طور كلي نظريه
زن انساني كامل و بالغ است و در زندگي زناشـويي، از اسـتقالل، اختيـار، و حقـوق      .1

  ؛برابر با مردان برخوردار است
  ؛زن از نظر فكري انساني آزاد و مستقل است .2
زن بايد در مسائل اجتماعي و سياسي شركت كند و حقوق برابر با مردان داشته باشد  .3

  ).115- 110: 1377ميشل، (
 گيري فقط در عرصة سياسي و اجتماعي اين مسئله را پيش دفاع از حقوق زن البته جنب

به اين  مختلفهاي  زوايهان و اديبان، هريك از و شاعر شد؛ بلكه وارد حيطة ادبيات نيز نكرد
 ،از همين رو، شعر و ادب فارسي ؛بازتاب دادند شانمقوله پرداختند و آن را در آثار و اشعار

و دفاع از  كه همواره مسائل اجتماعي را در خود انعكاس داده است، در موضوع حقوق زنان
در  آرماني داشت واي  چهره كالسيك فارسيالبته زني كه در ادبيات  آن نيز وارد ميدان شد؛

با زني  وموجودي خيالي بود  شد ميهميشه در پرده و دور از دسترس مطرح  نقش معشوقي
 همةدر اين ميان، ادبا و شاعران زن . فاصلة بسيار داشت كرد مياني زندگي كه در جامعة اير

تا پايه و اساس مردسـاالري را   كار گرفتند  توان هنري، ادبي و احساس انساني خويش را به
در ايـن   و كننـد خوش دگرگوني  محوري را دستزنند و نظام اجتماعي و سياسي مردبرهم 

ه شـد اين گرايش، هرچند گـاهي دچـار افـراط    . كردند كسبنيز گيري  هاي چشم توفيقراه 
  .رود ميبه شمار  تحولي بنيادين و مثبت زنان شدة مال ا در دفاع از حقوق پاي، اماست

جامعه بـه قشـر    به دليل تالش براي تغيير نگاهدورة قاجاريه و مشروطه در تاريخ ايران، 
در اين برهه از تـاريخ مناسـبات سياسـي و     زيرا؛ رود مي شماربه ها  ترين دوره مهمزنان، از 
و زمينة تبادل فرهنگي و تأثيرپذيري فكـري ايرانيـان    شدبا غرب برقرار اي  گستردهفرهنگي 

اين عصـر، تعـداد   هاي  ويژگياز « اي كه گونه  به. ديرسبه اوج خود ها  اروپاييو ها  غربياز 
شـاعري بـراي زنـان و نبـودن     قابل مالحظة زنان شاعر است كه حاكي از هموار شـدن راه  
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 از زنـان شـاعري كـه در ايـن برهـه     ). 94: 1388حجـازي،  (» مضايقي از آن دسـت اسـت  
به مهرتاج درخشـان، فاطمـه سـلطان خـانم     توان  ميرا به گوش ديگران رساندند  شانصداي

بـا   اشاره كـرد كـه بـا اشـعار انتقـادي     مقامي  قائم) ژاله(فراهاني، نيمتاج سلماس و عالمتاج 
داري از دانايي و توانـايي آنـان، بـر مردانـي كـه       چون آزادي زنان و جانب همهايي  مضمون

در اين مقاله در كنار بررسـي و واكـاوي اشـعار    . تاختند كوشيدند براي تضعيف نوع زن مي
يادشـده، بـه    ةسـرايندگان زن در دور تـرين   سرشـناس يكي از ايـن   در مقاممقامي  قائمژاله 

ربوط به او در شعر اين شاعر خـواهيم پرداخـت و تـالش خـواهيم     موضوع زن و مسائل م
و  داردهايي  حقوق زنان چه ديدگاه بارةدرمقامي  قائمژاله  م كهيكرد به اين پرسش پاسخ ده

  ها در شعر او چگونه است؟ انعكاس اين ديدگاه
  

  ت تحقيقپيشينه و اهمي. 2
 ،شخصيت دربارةچنداني هاي  پژوهشدر مجالت علمي كشور،  شده انجامهاي  طبق بررسي

نيسم و مسائل يگران حوزة فم است و حتي پژوهش انجام نشدهمقامي  و آثار ژاله قائم ،اشعار
مقايسـة شـعر و زنـدگي اميلـي     «در اين ميان، مقالـة  . اند كردهمهري  شعر ژاله بيبه  نيز زنان

رويكـردي تطبيقـي،   بـا   از مريم خليلي جهانتيغ و مهسـا قـدير  » مقامي قائمديكنسون و ژاله 
، خليلـي جهـانتيغ و قـدير   ( اسـت  كردههاي شعر و زندگي اين دو شاعر را بررسي  شباهت
گـاه زن ايرانـي در شـعر     جـاي «پور نيز در مقالـة   چنين عيسي داراب هم. )139- 123 :1390
مسائل زنـان   بارةاز جمله ژاله، در ،هاي سه شاعر معاصر زن در كنار بررسي ديدگاه »معاصر

بـر   افـزون . )33- 21: 1390، پـور  داراب( كاود نظرات ژاله را در اين زمينه مي اختصار نقطه به
بررسي سير تحول مضامين مادرانـه در شـعر   «اي با عنوان  اين، مريم عاملي رضايي در مقاله
مضامين مادرانه را در شعر چند شاعر زن، از جمله ژاله » چند شاعر زن از مشروطه تا امروز

شاعر «چنين، در مقالة  هم. )180- 151: 1389، عاملي رضايي( بررسي كرده است مقامي قائم
ضمن نگـاهي كوتـاه بـه     ،از نعيمه آرنگ» مقامي قائمدر شعر ژاله  گاه ويژة اشيا ؛ جايها آينه

  .)53- 48: 1389 ،آرنگ( است شدهدر شعر وي واكاوي  گاه اشيا زندگي اين شاعر، جاي
  

  زندگاني و شعر ژاله. 3
فراهـاني، در سـال   مقـام   قـائم ص به ژالـه، نـوادة ميـرزا ابوالقاسـم     ، متخلمقامي قائمعالمتاج 

در شانزده سالگي با مـردي چهـل سـاله    . ، در فراهان اراك به دنيا آمد)ش 1262(ق   1301
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در . را بـه دنيـا آورد   ،در هفده سالگي، اولين فرزندش، حسين پژمان بختيـاري . ازدواج كرد
به دنيا آوردن دومين فرزنـدش، از همسـر و فرزنـدش جـدا شـد و در       ش و پس از  1283

؛ تـا  گذاشتزادگاهش فراهان اقامت گزيد؛ فراق از فرزند تأثير ناخوشايندي بر روحية ژاله 
  :گويد در شعر وي نيز بازتاب يافت؛ از آن جمله در بيت زير مي كه اين غم جا آن

 حال خبر دارد و بس يعقوب از آن   رنجي كه من از دوري فرزند كشـم
  )122: 1391، مقامي قائم(

بايـد  و از همـين رو   كـرد راحتي در شعرش منعكس  را به اش ژاله مكنونات شخصي
» در شـعر ژالـه نمـود يافـت    بـار   نخسـتين فرديت و جهان زنانه در شعر فارسي، «گفت 

اولـين  « ژالـه . سالگي وفات يافت 63 ش در 1325 او در). 156: 1389عاملي رضايي، (
ها پوشـيده داشـت و    زن شاعري بود كه از مسائل خود سخن گفت؛ اشعارش را تا سال

» هي از اشـعارش را سـوزاند  گفت و حتي بخش قابـل تـوج   ز براي دلِ خود شعر نميج
 شمجموعـه اشـعار   فرزندش، حسين پژمان بختياري، ها بعد كه سال تا اين )154: همان(

  .كردگردآوري و منتشر را 
هاي تساوي حقـوق   نيهگام است و نخستين بيا مقامي در طرح مسائل زنان پيش ئمژاله قا

در شعر ايشان مطـرح شـده    نخست گاه زنان و ابراز نارضايتي از مقام و جاي زنان و مردان
 ،بـا زبـاني سـاده    و شكارا و با شجاعت تمامژاله در اشعارش آ). 80: 1384يوسفي، (است 
و شعارِ برابري حقوق زنـان و مـردان   است به توصيف اوضاع زنان پرداخته  و اديبانه ،پخته

  .دهد را سر مي
يا شـعرش نباشـد، زن بـودن     شكه اگر نامش بر ديواناي  گونه  بهشعر او كامالً زنانه است؛ 

، ژالـه  اي شـبهه شك و هيچ  بي. شود ميدر ذهن خواننده تداعي درنگ  بيها  صاحبِ سروده
كـه   ،طبيعـي ايشـان  هـاي   خواسـته براي زنان و دفاع كردن از حقوق و ن سوزاند  دلجز  به

 ،...)آينه، شانه، چرخ خيـاطي و  (موضوع بسياري از اشعار اوست، با وسايل و لوازمي نظير 
گويـد و   و سخن ميكند  ميدرددل هايش  سرودهغلب زنان با آنان سر و كار دارند، در اكه 

  ).78: 1384، زاده صادقواعظ و (شعر ژاله است بودن   زنانههاي  خصهاين يكي از مش

لحن بيان زنانة اوسـت كـه آب و رنگـي و لطـافتي     «هاي شعر ژاله  يكي ديگر از ويژگي
آشـنايي او بـا ادبيـات     ،ديگـر سـوي  از ). 81: 1384يوسـفي،  (» خاص به آن بخشيده است

يرهاي بـديع و  تصـو « .داردبـديلي   نقـش بـي  كالسيك فارسي در خلق تصاوير در شـعر او  
خصـوص بـه سـبك خراسـاني      بـه گوناگون ژاله از شيوة شعر پيشينيان مايه گرفته اسـت و  

  ).همان(» گرايش دارد
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  دفاع از حقوق از زنان. 4
است كه فكر ژاله اي  ترين مسئله اساسيترين و  مهم» آنان يماندگي زنان و آرزوي ترق عقب«

وضوح ديده  بهجا كه اين دغدغه تقريباً در همة اشعارش  تا آن ؛است كردهرا به خود مشغول 
  .)23: 1391بختياري، ( شود مي

توجـه   بسياري از حقوق زنان بيبه مردساالر  ةجامعكرده كه  اي زندگي مي ژاله در دوره
كـه او در  روسـت    همـين شـايد از   ؛كـرده اسـت   مال مي يآن را پا و نگاه حاكم مردانه بوده

  :دانسته استبودن  زنرا  ششعرش تنها جرم
 در خاندان بشر گويي كه هيچ كَسم   بس سربلند كَسم اما به جـرم زنـي

  )37: 1391، مقامي قائم(

 ةعمـد را داليـل  نفـس   بـه و نبود اعتمـاد   ،وي سه عامل مهم ضعف روحيه، نقص فكر
  :داند ميآن روز  ةزنان در جامعگرايي  واپس

 ساخت موجودي ز ما كش بيش از آن در خورد نيسـت    ليك ضـعف روح و نقـص فكـر و فقـد اعتمـاد     
  )47: همان(

نشـيني بـراي    البته گويي از نگاه ژاله، استقالل مـالي و اقتصـادي زن و دوري از گوشـه   
  :استي اساسي لراه حشان  واقعييابي زنان به هويت و منزلت  دست

 قــدير نيســتراهــي بــه جــز اطاعــت مــرد    جويخور مرديم و گوشهتا ما ضعيف و نان
  )65: همان(

به « ،پروين اعتصامي و سيمين بهبهاني مانند ،، برخالف شاعران زن ديگرمقامي قائمژاله 
ها  و ريشة همة بدبختينگرد  ميبا ديدي تلخ و بدبينانه  ،هر دو جنسِ زن و مرد و پيوندشان

زن را  نشيآفرة ؛ از همين رو، فلسف)31: 1390پور،  داراب(» را از جانب مردان دانسته است
  :كند ميجويي و عيش و عشرت مرد خالصه  ذتتنها در ل

 خنده بر اين جـنس ال يعلـم كنيـد      زن براي عيش مردان گشـته خلـق
  )197: 1391، مقامي قائم(

اي جز همسري و بـرآوردن نيازهـاي    وظيفه شحيات يطبه باورِ فمينيستي شاعر، زن در 
فروشـي و مـرگ    عقيدة ژاله، بسيار شـبيه بـه نـوعي تـن    مرد ندارد؛ امري كه به آلود  شهوت

  :تدريجي است تا ازدواج و زندگي واقعي
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ــتن؟     هـاي مـردمر زنان را بعـد عشـرت ــت اال زيس ــي نيس ــيچ حق  ه
 سپاري باشـد ايـن يـا زيسـتن    جان   فروشــي باشــد ايــن يــا ازدواجتــن

  )30: همان(

باشد، ارزش و انديشي  مصلحتدامني زن اگر برآمده از ترس و  عفت و پاك ،از نظر ژاله
عفت حقيقي آن است كه از دل و درون زن برخيـزد و   ةالزماعتباري ندارد؛ او معتقد است 

اي كه از سر  دامني اال عفت و پاك ؛ وماند ميدر اين صورت است كه پايدار و ماندگار  فقط
  .ارزش و پايايي چنداني ندارداجبار محيط حاصل شده باشد  بهظاهرسازي و 

  :گويد چنين مي» دعوي عفت«در شعرِ  وي
 از دهانش دور كن تا بازت انـدر دل نشـيند     عفت از دل چون برآيد، در دهان غوغا نمايد
 چـادري البتـه در منـزل نشـيند     بي از بـي بي   عفتي كز تـرس برخيـزد سـرافرازي نـدارد

 بر زمين افتد چو كس بر كرسي مايل نشـيند    پـذيرددامني به يك شب رنـگ ناپـاكي پاك
  )147: همان(

دانـد؛   رفت و ترقي زنان و دختـران نمـي   راهي براي پيش البته ژاله داشتن پوشش را سد
  .است بركشيدهچراكه شاعر از دامان همان چادر سياه نعرة آزادي 

بـه بيـان    ،تفكيـك تفصـيل و   بـه ن بهـره  يـ هـاي ژالـه، در ا   از ذكر كلياتي از ديدگاه پس
  :پردازيم محور و فمينيستي وي مي هاي زن ديدگاه
  
  اعتراض به نظام مردساالر 1.4

قـدرت و حاكميـت    هـا  نسـبت زن بـه   نظام مردساالر نظامي است كه در آن جنس مرد
اين اصطالح عنواني است براي نظـام و سـاختاري كـه در آن مردهـا از     . داردتري  بيش
و اقتصـادي زنـان را زيـر سـلطه و      ،نهادهاي اجتماعي، سياسيقبيلِ هاي مختلف از  راه

فكـري فمينيسـم مفهـومي مهـم و     منظومة واژة مردساالري در . دنآور خود درميسيطرة 
هاي فمينيستي براي توصيف زير سـلطه بـودن زنـان بـه      هريك از گرايش. اساسي است

رفـت   انحصار پيش«). 324: 1385آبوت، (كند  هاي مردساالري اشاره مي يكي از ويژگي
گاه رفيع اجتماعي براي مـردان و جلـوگيري از شـكوفايي اسـتعدادهاي زنـان و       و جاي

 جوامـع ، از ضـوابط و قـوانين   )48: 1391مطهري و دلخواه، (» حضور ايشان در جامعه
  .مردساالر است
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هـاي   ي و ديـدگاه تدر درازناي تاريخ ايران، فرهنگ مردسـاالرانه حـاكم بـر جامعـة سـن     
هـا و   تقيـد بـه سـنت   . كرد فعاليتي را از آنان سلب ميهرگونه زنان، مجال  دربارةتحقيرآميز 

داري و شـوهرداري از   محدوديت فعاليت آنـان بـه خانـه    و آداب و رسوم جامعة مردساالر
 ني استگفتبر اين اساس ). 291: 1374بشيريه، (تي ايران بود نهاي زنان در جامعة س ويژگي

» نخستين گـام بيـداري زنـان   «تقاد شديد از فرهنگ مردساالر حاكم در جامعه، اعتراض و ان
به چنـين واقعيتـي   بردن  پيمقامي با  ژاله قائم. رود به شمار مي) 152: 1389عاملي رضايي، (

حاكم بر جامعه بخروشد و آن را نوعي ظلم  ةمردساالراندر اشعارش عليه نگرش  كوشد مي
خروشـي پرخشـم عليـه    «بر ايـن اسـاس، شـعر ژالـه     . داد كندزن قلم در قبالعدالتي  بيو 

 آزردگيبا كالمي عريان كه بازتاب «است كه ) 182: 1383كراچي، (» هاي مردساالرانه سنت
مردانـه  هـاي   سـتمگري اي مردستيز، بـه ضـديت بـا     ي است، با روحيهتاز ستم جنسيخاطر 

قـرار دارد  » كـنج قفـس  «و زن در » فراز كاخ هستي«كه مرد بر  او از اين). همان(» پردازد مي
جـنس خـويش را بـه مبـارزه بـراي آزادي از ايـن زنـدانِ         كرده و زنـان هـم   تعجباظهار 
  :خواند فراميمردان  دست بهشده  ساخته

 اي دربسـته امـا   شـود در كيسـه   عمر ما طي مي   سـاندر دكان آفرينش جنس ما و اوست يـك
ــا    هستي او به پرواز است و مـا هـمبر فراز كاخ  ــم در كــنج قفــس، پربســته ام  جنبشــي داري

 بسته اما! دست و پا بايد، كه هست اي جان خواهر   تــا بــرون آيــد زن از ايــن محــبس مردآفريــده
  )62: 1391: مقامي قائم(

و معتقـد اسـت   گيـرد   ميديني بهره هاي  آموزهژاله در بيان تساوي حقوق زن و مرد از 
و  هادسـتور شود، برخالف  زنان روا داشته مي در حقكه در جامعه هايي  عدالتي بياين كه 

گـاه جـنس زن را فروتـر و     هـيچ ) ص(پيـامبر اسـالم    زيـرا قوانين ديني و اسالمي است؛ 
بهشـت زيـر   ( »األمهات أقدام تحت الجنّةُ«مانند از مرد ندانسته و حتي در روايتي تر  ارزش كم

از همين رو ؛ زد كرده است زنان را به جامعه گوش گاه واال و مهم جاي، )پاي مادران است
مرد نوعي نافرماني و سـرپيچي از اوامـر    از جانبزير پا گذاشتنِ حقوق زن از نگاه شاعر، 

  :شود ميديني تلقي 
 چاره خواستچنين بي كي پيمبر جنس زن را اين   كـــي خـــدا پروانـــة بيـــداد را توشـــيح كـــرد

ــود، ــد ب ــر محم ــاي زنگ ــر پ ــه زي ــت را ب  هشت و با اين گفته، مقداري ز جنس مرد كاسـت    جن
ــم ــود، زن را ه ــر ب ــر پيمب ــتگ ــرد گف ــراز م  ها كه او را داد و اكنون زيـر پاسـت  وي بسا حق   ط

  )85: همان(
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گاه زن و مرد در چشم عامة مردم، به باور حاكمي كه مرد  شاعر ضمن پرداختن به جاي
صـداي مـرد در    فقطكه اي  جامعهاو در . تازد ميكشد  مقام خدايي باال ميرا در مقابل زن تا 

جـا   بـي ة خضوع و كرنش و مرد را نمادي از غرور و تكبـر  مشود زن را مجس آن شنيده مي
چـارگي و   او زن بودن را در چنين شرايطي، همانند عدم و نيستي و مرادف بـا بـي  . داند مي
  :قلمداد كرده است ارادگي بي

 مردي كه بر او نام شـوهري اسـت     خــــداي زنــــان بــــودگوينــــد
 نــي كــه بــالي مقــدري اســتنــي   مرد است و خداي وجـود ماسـت
ــرد غــرور مصــوري اســت    زن چيســـت خضـــوع مجســـمي  و آن م
ــود او مـــرد و مـــن زنـــم زن ملعبــة خــاك بــر ســري اســت   آري بـ 
ــاك ــوم ظلمن ــن ب ــه در اي  زن را نــه پنــاهي نــه داوري اســت   دردا ك
 بر مرد و به زن نام درخوري اسـت    گــر نــام وجــود و عــدم نهنــد

  )19: همان(

و اين باور را كه جنس زن خود  برد ميبر نظام مردساالرانه هجوم » راهزن«ژاله در شعر 
خطاست  بياما جنس مرد جنسي پاك و معصوم و  ،ماية فساد و تباهي و جنسي آلوده است

  :داند ميموجب شگفتي 
 جرم زن در ملك ما زن بودن است   امپـرده چـون در پـردهگويمت بـي

 حضرت مرد از مالمت ايمن اسـت    طعنه تـا بـر زن تـوان زد گـو بـزن
 دامـن اسـت   جامه مـريم مرد عيسي   دامـان اسـت ليـكجنس زن آلـوده

 هـا ايمـن اسـت    كز گزنـد آسـمان     مرد اگر تقوي نـدارد بـاك نيسـت
  )184: همان(

در چنين نظامي،  زيرا؛ يابد ميدر نظام مردساالر جامعه، معيار بدكرداري و گناه نيز تغيير 
هيچ هراس و شرمي تابع اميال و شـهوات   بيمرد در برابر هر خطا و اشتباهي ايمن است و 

حفـظ   ةدغدغـ يا واهمه از گناه و يـا   نيست و ترس از شوهرگونه  ايناما زن  ؛خويش است
  :دارد ميرا از ارتكاب هر كار بدي بازت، زن فحيا و ع

 سزاسـت  يخطاكـار  ز،يجـا  نـاروا  بـا،يززشت  مـردبهـركـززن،بهـرامـاباشـد، بـد  بد، كار
 در نوشــتن شــير شــير و در نيســتان اژدهاســت  كار مردان را قيـاس از خويشـتن اي زن مگيـر

 نقش عفـت يـا حياسـت    ترس شو يا باس دين يا  بـاك، ور خـود علـتشنيست زن در كار بد بي
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 رواست كه خودخواهيش حاكم شهوتش فرمانزان   ليك مرد از كـار بـد نـه شـرم دارد نـه هـراس
  )84: همان(

رو   شاعر معتقد است كه مرد در استعدادهاي خدادادي برتر از جنس زن نيست؛ از ايـن 
  :و در اين زمينه هيچ مدارا و تسامحي نكرد كوشيدبايد در راه مطالبة حقوق زنان 

 گو خـالف راي مغـرور تـو باشـد، راي مـن        از تو گر برتر نباشد جنس زن، مانند توســت
 رســم و آيــين مــدارا نيســت در دنيــاي مــن    در ره احقاق حق خويش و حق نوع خـويش

  )175: همان(

كـه هرطـور بخواهـد بـا او     داند  ميدر دستان مرد اي  بازيچهفقط شاعر جنس زن را 
  :كند ميرفتار 

ــي ــال ب ــردكيســت زن؟ بازيچــة امي ــرواي م  اش جز حسن و جز نيرنگ نيست الجرم سرمايه   پ
  )90: همان(

امـر  اين  و نيست انگيز  تعجباي  مردساالرانهمردان در چنين فرهنگ  آزاريِ زنچنين  هم
باره   اين؛ او در است اعتراض كردهبه آن  شدر شعر مقامي ژاله قائمي است كه يكي از مسائل

  :گويد ميچنين 
 درد را، از آه صاحـب درد نيستكĤگهي بي   مرد اگر زن را بيازارد به عمدا مـرد نيسـت

 غير اشك گرم و آه سرد و روي زرد نيست   ناشـناسقسمت ما زيـن مسـلمانان ايمـان
  )47: همان(

  
  دعوت زنان به دفاع از حقوق خود 2.4
معموالً زنان و مردان ايـن  . اند بودهو زنان تابع آنان  طتاريخ عموماً مردان جنس مسل يدر ط

بخشـي از   منزلـة و اين نظر را بـه  اند  داشتهوضع طبيعي امور در نظر  در حكمرا ها  نابرابري
چنين مقامي  قائمژاله ). 56: 1386كوئن، (اند  كردهفرهنگ خود از نسلي به نسل ديگر منتقل 

كـي و  رتح او زنـان را از منفعـل بـودن، بـي    . پـذيرد  نمـي وضعيت ايستايي را از جانب زنان 
دسـت آوردنِ حقـوق از     بـه و آنان را به نهضت و انقالبـي بـراي   دارد  ميبرحذر ارادگي  بي

كه  ،انساني يقشر در مقامزن همگان بايد به به باورِ شاعر، . خواند خويش فراميرفتة  دست
  :توجه كنند ،ستها انديشي و آزادها  آگاهيي از منشأ بسيار
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 شهرِ هستي، جان من، جز عرصة ناورد نيست   دست و پايي، همتي، شوري، قيامي، كوششي
 تر در مرد نيست چه ما را هست، هم زان بيشكان   آخر اي زن، جنبشـي كُـن تـا ببينـد عـالمي

  )49: همان(

و معتقـد اسـت كـه    دانـد   ميشاعر در شعري ديگر آينده را در دستان دختران امروز 
را  شـان مندي خويش را بپويند و حقوق ت، راه آزادي و عزتفو عدامني  پاكآنان بايد با 

  .كنندمطالبه 
 قدر نعمت را بـدان، اي گـوهر يكتـاي مـن       نور چشما، دخترا، آينده اندر دسـت توسـت

ــن     جز عزت مخواهز آزادي بهدامان باش و پاك ــراي م ــرة زه ــرو، اي زه ــان م  راه تاريك
  )178: همان(

  :بيند نميو چنين جنبشي را در ايران گويد  ميژاله از جنبش دفاع از حقوق زنان در غرب سخن 
 در ديار ما هم ار زن جمع گردد، فرد نيست   اجتماعي هست و نيرويي زنان را در فرنگ

  )47: همان(

  :گويد ميچنين در بيتي ديگر، در همين زمينه  هم
 سوي شرق آيد ولي خالي است از من جاي من   زمــــيننغمــــة آزادي نــــوع زن از مغــــرب

  )108: همان(
  
  »تعدد زوجات«و » طالق«جا از حق  اعتراض به سوء استفادة بي 3.4

 او اسـت؛  يمقـام  قـائم در شعرِ ژاله  شده مطرحمسائل  گريطالق و تعدد همسر از د موضوع
 است باور نيا بر اما داند، يممردان  يِزوجات را از حقوق شرع تعدد و طالق مسئلة هرچند

. ستين شارع دستور و نظر مطابق و شود يمبرخالف شرع در جامعه عمل  يحقوق نيچن كه
  مثْنَـى  النِّساء منَ لَكُم طَاب ما فَانْكحوا« ةيآ از ييبايز ريتفس به شاعر همسر، تعدد موضوع در

بـاور اسـت كـه     نيـ او بـر ا . پردازد يم) 3: نساء( »فَواحدة تَعدلُوا أَالَّ خفْتُم فَإِنْ ورباع وثُالثَ
آن  يمردان بسنده نكـرده اسـت، بلكـه بـرا     يتعدد همسر برا زيتجو به فقطخداوند متعال 

 تيـ رعا همسرانش انيم را عدالت ديبامرد  كهاست  نيا آن و است كرده منظور زين يشرط
 نيزوجـات در چنـ   تعـدد  و ندك تيزن كفا كيبه  ديبا د،ياياز عهدة آن برن چه چنان و كند
همسـر   دشرط عـدالت در تعـد   تيبه نظرِ ژاله، رعا. حرام و نامشروع است شيبرا يطيشرا
  :محال و ناممكن است يمردان امر يبرا
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 گر ز دين، داري خبر؟ مـردود ذات كبرياسـت     خود طالق ما به دست توست، امـا آن طـالق
ــن تســتطيعوا«آيــت   ز پي»ان خفتم«ار هست و»مثني ثالث«آيت   نيــز فرمــان خداســت »ل

 هـاي ماسـت  آيت لـن تسـتطيعوا نيـز از حـق   هـاي توسـتآيت مثني ثالث ار جزئي از حق
 ار تو را عقل و دهاستتابع امري محال است    رو بدين فرمان نظر كن تـا بـداني كـان جـواز

  )86: همان(
  
  زن و عشق 4.4

ورزيـدن و    شود تصور غالب آن است كه عشق اي كه حقوق زن ناديده گرفته مي در جامعه
اي  براي مرد و مخصوص اوست و اگر زني در چنـين نظـام مردسـاالرانه    فقطعاشق شدن 

عليـه ايـن    شمقامي در اشعار ژاله قائم. شود ميتي فع بيبه ناپاكي و م همتعاي عشق كند، دا
ايستاده است و معتقـد اسـت كـه زن و عشـق دو مقولـة جـدا از        اش هر اشتباه در جامعكتف

در دانـد و   داده مـي  مرد عاشق و دلهاي  گيري سخترغم  بهديگر نيستند؛ شاعر خود را  يك
  :هيچ هراسي از كسي نداردباره اين 

ــي   عشـق اگـر بـه گيتـي هسـتزن بـي ــمع ب ــور ش ــنم ن ــه م ــد آن، ن  باش
 مــن زنــم اي عزيــز عشــق فــنم       زادنــدعشــق و زن در زمانــه هــم

ــل ــد از ســر جه ــو بكوب  غيـــرت مـــرد، مشـــت بـــر دهـــنم   عاشــقم، گ
 ديـــده بگشـــا كـــه پـــرده بـــرفكنم   عاشـــقم وز كســـيم پـــروا نيســـت
ــتنم   گر حديثي خالصه خواهي خواسـت ــق آرزوي خويشـــــ  عاشـــــ

  )182- 181: همان(

كه زن حق داشتن حتي اندك عشقي را  ،اين تفكر را» حقوق زن و مرد«ژاله در شعر 
توانـد   اي، مرد مي ستيزانه ؛ در چنين تفكر زنكند ميت سرزنش دش به ،در وجودش ندارد
  :اما زن به محضِ عاشق شدن خونش حالل و قتلش جايز است، عاشق و شيدا شود

مردست و كـارش برتـر از چـون و    كه اوزان    مرد اگر مجنون شود از شور عشق زن رواست
  قتل او شرعاً هم ار جايز نشد، عرفاً رواست    هوايي در سر زن راه يافت ليك اگر اندك

  عشق دختر، عشق زن، بر مرد نامحرم خطاست    بر برادر، بر پدر، بر شوست رجم او از آنك
  )83: همان(
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  زن و آزادي 5.4
هـاي   سرودههاي شعري در  براي زنان از ديگر موتيفهاي مشروع  اعتراض به نبودن آزادي

يكـي از   در مقـام خـود را  » گويي دربارة آزادي زنان پيش«ژاله است؛ او در شعري با عنوان 
  :داند مياي در آرزوي آزادي دانسته و آن را مرهمِ دلِ رنجور و خسته  جنس زنان، برده

ود مـوالي مـن    ام ايبرده   سـت سـر تـا پـاي مـنبسته در زنجير آزادي دوسـت و آزادي بـ 
 فرسـاي مـن  رسان بر زخم تـن مرهمي راحت   دانم كه اوستچيست آزادي؟ نديدم، ليك مي

  )174: همان(
 

  اعتراض به ازدواج زودهنگام دختران 6.4
هاي بومي و محلي بر  و روح سنتشد  مياز مسائلي كه حقوق دختران در آن ناديده گرفته 

سـال و   و سـال بـا مـردان بـزرگ     نهمسـري درآوردن دختـران كـم سـ    آن غلبه داشت، به 
مقامي با پرداختن به اين موضوع، بـه   ژاله قائم. به رضايت دختران در ازدواج بود توجهي بي

 شـدت  بـه  ،مقابـل  طـرف  ثـروت  بـا  چـه فشار بر او  با را، چه زن ياجبارازدواج درآوردن 
 نـدارد  خود در را زن يقلب تيرضا كه ينكاح نيچن گاه چيهو معتقد است  كند يم نكوهش

چنين ژاله به مسئلة  هم. كند نميو محرم زن  يقيو مرد را همسر حق يستن حيو صح يشرع
 افـزون زود همسر دادنِ دختران نيز اعتراض كرده و معتقد است كه در امر ازدواج دختران، 

  : رسيده باشندفكري و عقلي نيز  بايد به بلوغ بر بلوغ جسمي،
ــيكــه  آن ــدزن را ب ــه زور و زر خري  هست نامحرم به معني ور به صورت شوهر است   رضــاي او ب

 بـر دهـان مـادر اسـت    » گـو  بلـي «هـاي  ليك لـب   بخـش كـارگرچه در ظاهر رضاي ماست سـامان
ــا ــن م ــه ســالگي در دي ــود ن ــزويج ار ب  هم بلوغ جسمي و عقلي دو شـرط ديگـر اسـت      شــرط ت

 باز را جامة عروسـي درخـور اسـت    كي عروسك   دانـد كـه چيسـتمـيساله شوهر را چه دختر نه
  )149: همان(

 

  زباني در شعرزدگي  جنسيتمقابله با  7.4
است كه » زدگي زباني جنسيت«اي كه بايد آن را متذكر شد، نظرية  ها نكته در وراي همة اين
ديـدگي زنـان    عامـل اصـلي سـتم   «داران برابري جنسيتي زن و مـرد آن را   بسياري از طرف

ـ   مقامي با قالـب  در اين ميان، ژاله قائم). 47: 1381نهاد جبروتي،  پاك(» دانند مي  ةشـكني گون
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زبانيِ حاكم بر ادبيـات ايـران، نگـاهي عـاطفي و زنانـه را نيـز در بسـياري از موضـوعات         
بر شـعر و زبـان    ،سنت مردساالر هيعل مقاومتبر  عالوه راه، نيا ازتا  كردحفظ  اش شعري

  :رايز كند؛ يپافشار زيحاكم بر آن ن زدة تيسجن
از محققان، ادبيات ايران از ديرباز ماهيتي مردساالر داشته و روح مردانه بر  ياريبس اعتقاد به

خواستند وارد حيطة ادبيات  روي، زناني كه مي  فرهنگ و ادب ما تسلط داشته است؛ از اين
صحنة ادب شده و يا لباس مجازي مردانه به اي مردانه وارد  و سخنوري شوند بايد با روحيه

  .)16: 1374فالحي، (كردند تا نام و سخنشان در صفحة روزگار باقي بماند  تن مي

ها غلبة حضور مردان در صحنة شـعر   قرنطي در چنين فضاي مردساالر حاكم و در 
بسـياري  به كالبد شعر،  همقامي با دميدن عاطفه و احساسات زنان و ادب بود كه ژاله قائم

را در قالـب ادبيـات بـه     شهاي مردانه در سرودن شعر را نقض كـرد و جنسـيت   از مؤلفه
حاصل تـوانش كالمـي و عواطـف     شعرضه كرد و از همين روي، اشعار شخوانندگان

  .زنانة وي بود
مقـامي،   قائم(» گو با چرخ خياطيو گفت«چون  هايي هم برخي از اشعار بلند ژاله با عنوان

، )188- 187: همـان (» فرگيسـو «و ) 106- 104: همان(» درد دل با سماور«، )95- 91: 1391
چرخ خياطي و  يي ماننداشيا زيراگرايي زنانه در اشعار وي حكايت دارد؛  جنسيتهمگي بر 

چنين ابـراز حـس مـادري يكـي از      هم. ها از لوازم مخصوص زنان است سماور و مانند اين
او كه پـس از جـدايي از همسـرش، از    . زنانه در اشعار ژاله استهاي عاطفة  زيباترين جلوه

هـاي مختلفـي در شـعرش بـروز      را بـه گونـه   اش هفرزندش نيز دور شد، احساسات مادران
  :گويد مي» دور از فرزند«؛ از جمله در قطعه شعر كوتاهي با عنوان دهد مي

 اســتوش ار كــور شــود معــذور يعقــوب   مادر چو ز طفـل خويشـتن مهجـور اسـت
ــان ــباب جه ــم ز اس ــه تعلق ــن ك  بر يك پسر است و آن هم از من دور است   چــون م

  )201: همان(

 هپردازد و در غم و اندو مي اش هنيز ژاله به ابراز احساس مادران» در مرگ فرزند«در شعرِ 
  :اي از جان و تن او بود سوزد؛ چراكه فرزندش نيمه شمع مي ماننداز دست دادنِ فرزندش 

ــت      سـوزترتـر و جـانو نـاخوشبدتر ــد نيس ــاتم دلبن ــاتمي از م  ...م
 ...ارزش آن نيمه چه و چند نيست    اي از جان و تنم بـود و رفـتنيمه
 ...كه به جان آتشم افكند نيست وان   دم افروزم و سوزم چـو شـمعبهدم

  )69: همان(
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  گيري نتيجه. 5
گـاه   جديد در ادبيات معاصر فارسي، جاي يموضوع در حكمگاه او در اجتماع،  زن و جاي

با ظهور . گرا و رئاليسم قرن معاصر به خود اختصاص داده است مهمي را در ادبيات مضمون
رسـالت خـويش،    ةنيستي در غرب، شاعران بـا بازيـابي و شـناخت دوبـار    يهاي فم نهضت

ن ايـ  ؛را در موضوعات اجتماعي مهـم و اصـلي خـود قـرار دادنـد      شموضوع زن و حقوق
  .شود ميتغييرات در ايران در آستانة نهضت مشروطيت مشاهده 

تاز در سرودن اشعار اجتماعي در عصر مشروطه است كـه   مقامي از بانوان پيش ژاله قائم
شـعر ژالـه   . كنـد  مـي نخستين شاعر فمينيسـت ايـران يـاد     در مقامغالمحسين يوسفي از او 

، ها نارسايي، ها خواستگر  كه بيان استاي از ادبيات متعهد فمينيستي در دورة معاصر  جلوه
از شرايط  شاو با درك. هاي مردمان عصر خويش دربارة زنان است انگاري و ناديده ،كمبودها

اي حماسي بر جنس مردان و نظام مردساالري حمله برده و چنـين نگـرش    موجود، به گونه
كه در جامعـه   ،راستيزانه  زنقوانين  كوشد ميداند و  روزي زنان مي تيرهجنسيتي را عامل  تك
شـان   شايسـته گـاه   و زنان را تا حد زيادي براي رسيدن به جـاي  كندفرما بوده، تعديل  حكم
عيوبي كه  كوشد ميمقامي با انتقادهاي تيز و گزنده  ؛ از همين رو، اشعار ژاله قائمرساندياري 
رفت آشكار سازد و آن را بايد جزء نخسـتين فريادهـاي اعتراضـي     ها از آن سخن نمي سال

تي يشخصـ ت و يـ هو شاي دانست كه زن را از خود رانده و براي زنان عليه فشارهاي جامعه
، »انـدرز بـه خـواهران   «، »پيـام بـه زنـان آينـده    « مانندژاله در اشعاري . در نظر نگرفته است

به دفـاع از حقـوق قـانوني و انسـاني     » و مردحقوق زن « و ،»گويي دربارة آزادي زنان پيش«
. كند ميت نكوهش دش بهمال شدن چنين حقوقي را  زنان پرداخته و هرگونه تالش براي پاي

 هاي پرمعني و فمينيستي ژاله در مبارزه با تبعيض جنسيتي در جامعة آن زمان ايـران،  انديشه
چون پروين اعتصامي  ن شاعري همو بانوا يافتدر شاعران معاصر زن ايراني نيز ادامه  بعدها

  .انعكاس دادند شانهاي مختلف، افكار او را در اشعار و سيمين بهبهاني، به شيوه
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