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رفعت حسین

زن ستیزی ها درشعر مزخرف پارسی
بخش نخست

نگارنده پاسخگوی نگاشتهء خویش میباشد.
تحقیرونکوهش حیثیت بانوان  ،چه به عنوان شخص وفردهمیشه فعا ِل جدا ازدیگران ،چه به صفت عضوهمیشه فعا ِل جامعهء
اندیش پوسیده پندار،همیشه،ازآغازموجودیت چیزی بنام شعرپارسی ،درسرخط وظایف
انسانی در سرزمین های خرافی
ِ
اجتماعی مشهورساخته شده گان ادبیات مبتذل درجغرافیای حکمرانی این شعریاوه ،قرارداشته است.
وهیچگارفرامش نکنیم که زن مادراست ومی زاید ومی پرورد.
باتکرارمکررمی نویسم،معروف ساخته شدگان شعر،درقلمرواین ادبیات { خشره} ،همانند جالل الدین
ِ
رومی،سعدی،بیدل،حافظ ،جامی،وهم قطارها ،درین <خرافه پراگنی های فراوان >نقش «ارزنده» دارند ،درین خقارت
نمودنها ،سهم ونقش بزرگ وبسیارداشتند.
ت
وچه دیگرانی که شعرمی ساختندومی سازند وشعرشان ابتذال را پخش می کردوتاهنوزگسترده می سازد ،درین زمینه (دس ِ
باز)دارند .
مرورنموده بگذرید:
اوحدی مراغه ای ،رکنالدین اوحدی مراغهای ۶۷۳،تا  ۷۳۸قمری که پــف می کنندعارف و شاعر پارسیگوی ایران در
قرن هشتم هجری و اهل مراغه بوده است ،چنین سخنی در هویت {انسانی} که اورابدنیا آورده است بیان می کند:
زن مستورشمع خانه بود
ت زمانه بود
زن شوخ آف ِ
پرهیزکار طاعت دوست
زن
ِ
ِ
باتوچون مغزباشداندرپوست
زن چوبیرون رود بزن سختش
خودنمایی کندبکن رختش
ورکندسرکشی هالکش کن
ب رخ می بردهالکش کن
آ ِ
زن چوخامی کن بجوشانش
رخ نپوشد ،کفن بپوشانش
اوحدی دردیوان اشعارخودش،بسیارازین گونه دارد:
عمر بگذشت ،زتقصیر حذر باید كر
در كعبه اسالم ،گذر باید كرد
به ِ
ْ
خشك لبى
ناگزیرست در آن بادیه از
تكیه بر گریه این دیده تر باید كرد
گر ِد ریگى كه از آن زیر قدم ها ریزد
سرمه وارش همه در دیده سر باید كرد
*
یکی ازشیوه های دل آزار ِ حقارت زن آنست که مرد نیکوسرشت را به زن درحال گریه کردن تشبیه می نمایند.
ادیب الممالک محمدصادق فراهانی ۱۲۳۹ ،تا  )۱۲۹۶ملقب به ادیبالممالک فراهانی و امیرالشعرا و متخلص به امیری و
پروانه شاعر ،ادیب و روزنامه نگار دوره مشروطه ایران  ،چنین رذیالنه جیغ می کشد:
بهوای وطن زنان گریند
گرنگریی توکمتری اززن
*
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ویا این تـَرکِ آداب معاشرت ازفرخی یزدی را بنگرید:
مادرایران عقیم آمد برای مردزادن
همچوزنهاپیروی کن صنعت رامشگران را
.
محمدتقی بهارکه به {مرد ِ ادب} شهره است ولقب ملک الشعرایی داشت ،چنین جفنگی را درجِ ادبیات لعنت شدهء پارسی
نموده است:
اودررثای پروانه ،یک شاعرزن ،مرثیه می سراید وپروانهء زن را مرد می نامد:
مردی توای پروانه ومردهنر
موسیقی وحــسن وکماالت دگر
.
خودآرایی زنان را نکتهء ضعف دانستن خبرازنادانستگی شاعرنامتمدن مردمی دهد .مثلی که عارف شاعر نادانی خودرا بیان
می دارد:
زمام ملک چراگیردآنکه می زیبد
که میل سرمه وسرخاب وسرمه دان گیرد
نه فاسق است درایران ریاست وزرا
که به تجربه سرمشق اززنان گیرد
.
رهی معیری را بحیث غزلسرا بسیاری می شناسند .مگروی از بانوان تصویری ناشایسته رنگ آمیزی نموده است:
نباشد درمقام حیله وفن
کم ازناپارسا زن پارسا زن
زنان درمکروحیلت گونه گونند
زیانندوفریبندوفسونند
.
نظامی سمرقندی میگوید که مردی نفهم است:
دختر چو گرفت خامه
ارسال كند جواب نامه
آن نامه نشان روسیاهی است
نامش چو نوشته شد گواهی است
.
فردوسی نیزتصویرهایی ناخجسته ازبانو پرداخته است ونادانی خویشتن را گواهی می دهد:
چو این داستان سر به سر بشنوی
بـِه آید ترا گر به زن نگروی
به گیتی به جز پارسا زن مجوی
زن بد كنش خواری آرد به روی
زن و اژدها هر دو در خاك ِبه
جهان پاك از این هر دو ناپاك بِه
كرا در پس پرده دختر بود
اگر تاج دارد بد اختر بود
چنین داد پاسخ كه دختر مباد
كه از پرده عیب آورد بر نژاد
.
و بیدل میگویدکه خرافه وپوده می اندیشد:
بیدل چه ذلت است كه گردون منقلب
در طبع مرد خاصیت زن نهاده است
وهمین بیدل درجایی وموقعیتی دیگر حکم می راند:
جبن بر جوهر غیرت نگماری یارب
زن حیز است اگر مرد شود ملزم تیغ
.
ت بازی داشت ،با ابیاتی آمیخته به طنز ،زن را مشابه ابری میداند كه ماه یعنی مرد را تیره و
انوری كه در هجوگویی دس ِ
كدر میكند .
وی میگوید:
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زن چو مرد است و مرد چون ماه
ماه را تیرهگی ز میغ بود
بدترین مرد اندرین عالم
بربهینه زنی دریغ بود
هر كه او دل نهد به مِ هر زنان
گردن وی سزای تیغ بود
.
«جامی» که موالنا!! است می تواند ظرفیت عقیده به خرافات را داشته باشد که فکرکندزنان از پهلوی چپ آفریده شده اند و
همیشه كژاندیش بوده اند:
زن از پهلوی چپ شد آفریده
كس از چپ راستی هرگز ندیده
*
درنگارش این نبشتاراز مآخذگونه گون استفاده برده ام.
....
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