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قضاوتهاي نادرست ،مورد بی مهري قرارگرفته است و در زمان معاصر نیز این اجحاف
در برخی پژوهشها دربارهي او هویّداست .نشاندادن ویژگیهاي زنانهي مهستی در
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زنانهاش اقتضا میکند ،در شعر نمایان میسازد .از خصوصیات زنانهي او میتوان به
ابراز عشق و عالقه به جنس مخالف ،اشاره به جنسیت خود ،تصاویر و ویژگیهاي
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 .1مقدمه
ادبیات فارسی با سابقهي هزارساله ماهیتی مردانه دارد .سلطهي روح مردانه بر فرهنگ و
ادب ما سایه افکنده است و کمتر صدایی زنانه در آن شنیده میشود؛ «تذکره ها در برابر
هشتهزار مرد شاعر ،تنها به چهارصد زن شاعر اشاره کردهاند» (کراچی .)26:1368،اگر
دلیل کمبودن تعداد زنان شاعر را بررسی کنیم ،بخش بزرگی از آن به نبودن عرصه و
فرصت یکسان براي زنان و مردان در امر آموزش بازمیگردد؛ زیرا یکی از عوامل
تاثیرگذار در سرنوشت زنان در طی تاریخ ،عامل فرهنگی -اجتماعی است .این عامل بر
نقش زن و مرد و تفاوت رفتار آنها در جامعه تأثیرگذار است .در جامعهاي با ساختار
مردساالر و نگرشی جنسیتی ،قوانین نانوشته و محدودکنندهاي براي زنان وجود داشت
که آنها را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم میکرد .ژان ژاکروسو معتقد بود که زن
طبیعتاً ضعیف است و ایدههاي خود را در حدّي وسیع بسط نمیدهد ...زن فقط براي
خاطر مرد وجود دارد؛ یعنی ،براي آن خلق شده است که پسند او واقع شود و از او
اطاعت کند (رک .روسو .)333:1393،در طی تاریخ ادبی ایران نیز زنان هرگز موقعیت
برابر و همسان با مردان نداشتهاند .عدّهاي زبان را نظامی مذّکرمحور ارزیابی میکنند؛ حتّی
برخی بر این باورند که زبان از راههاي گوناگون این تصوّر را تقویت میکند که مردان
برتر و زنان پستترند؛ افزون بر این ،زبان تقویتکنندهي انواع خاصّی از زنانگی و
مردانگی است؛ براي نمونه ،زبان بازتاب تصوّري از زنانگی است که مستلزم انکار یا
سرکوب تمایالت جنسی است (رک .گِرت« .)50:1382،زنِ شاعري که یکباره از
شکلگیري یک سنّت ادبی مردانه وارد عرصهي ادبیات میشود ،شاید بهطور ناخودآگاه
خواسته و ناخواسته زیر سلطهي همین نظام قرارمیگیرد و ارزشها و معیارهاي زبانی
مردانه را درونهسازي میکند» (هام .)87:1382،ازاینرو زنانی که میخواستند وارد حیطه-
ي ادبیات و شعر شوند ،باید با روحیه و زبان مردانه ظاهر میشدند؛ براي همین در بیشتر
سرودههاي شاعران کالسیک زن ،کمتر اثري از حضور یا زبان زنانه به چشم میخورد،
بهگونهاي که اغلب شعر یک شاعر زن با شاعر مرد همعصر او را نمیتوان از هم متمایز
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کرد .ماجراي پروین اعتصامی بهخوبی مبیّن این مسئله است؛ با وجود ذکر تخلّص پروین
و چاپ اشعار خود در جراید ،برخی او را مرد میپنداشتند تا اینکه پروین مجبور شد
در سرودهاي خود به تبیین این مسئله بپردازد:
مرد پندارند پروین را چه برخی ز اهل فضل این معما گفته نیکوتر ،که پروین مرد نیست
(اعتصامی)564:1383،
ویرجینیا وولف در کتاب اتاقی از آنٍ خود اظهار میدارد که «جاي بسی تأسف است
اگر زنان مانند مردان بنویسند ،یا مانند مردان زندگی کنند ،یا ظاهرشان شبیه مردان باشد؛
زیرا این دو جنسیّت با توجه به وسعت دنیا تا این حدّ بیکفایتند ،چگونه میخواهیم تنها
با یک جنسیّت سرکنیم؟» (وولف .)128:1388،یک زن ،بهویژه زن شاعر و نویسنده تنها
با تأکید بر این تفاوتها و نه رویگردانی از آن و سرپوشنهادن بر آن میتواند هویّت
جنسی خود را بهعنوان یک هویت انسانی و ستودنی و نه تحقیرشدنی و واپسرونده به
اثبات برساند (رک .یزدانی و جندقی.)125:1386،
در کنار اکثریت قریب به اتفاق زنان شاعري که به استفاده از زبان مردانه در آفرینش
آثار خود مجبور بودند ،بهندرت به زنان هنجارشکنی نیز برمیخوریم که میکوشند خالف
این جریان عمل کنند و صداي واقعی خود را با زبانی زنانه به گوش دیگران برسانند.
هرچند تعداد شاعران زن نسبت به شاعران مرد کمتر بوده است ،نمیتوان نقش آنان
را در شعر و ادبیات نادیده گرفت .به استناد آثار مکتوب ،زنان شاعر در همهي دورههاي
تاریخ و ادب فارسی حضور داشتهاند.
جامعهشناسان زبان ،به نقش عوامل اجتماعی و غیر زبانی در ساخت و کاربرد و تحول
زبان پرداختهاند« .برخی از عوامل غیر زبانی که در پیدایش گروههاي زبانی موثر شناخته
شده ،عبارتند از :منطقهي جغرافیایی ،طبقهي اجتماعی ،جنسیت ،قومیت ،سن ،تحصیالت
و( »...مدرسی)140:1368،؛ بنابراین یکی از عوامل اجتماعی موثر بر زبان جنسیّت است.
هرچند در بسیاري از جوامع ،زنان و مردان بهطور مشترک در بیشتر فعالیتهاي اجتماعی
شرکت دارند ،بهنظرمیرسد در برخی زمینهها زنان و در برخی دیگر مردان نقش فعالتري
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دارند؛ این امر سبب پیدایش تفاوتهاي زبانی معینی میان این دو گروه میگردد (همان:
 .)161ازاینرو اصطالحات مربوط به حوزههایی مانند خیاطی ،بافندگی ،آشپزي و
آرایشگري و ...زنانهاند و واژگان مربوط به این امور در شعر شاعران زن ،تاثیر جنسیّت
را بر زبان آنها نشان میدهد.
یکی از این زنان ،مهستی گنجوي (490-577ق ).بود و چون جامعه این گونه ادبیات
را برنمیتافت ،در معرض انواع تهمتها قرارگرفت .جهانبینی و وضعیت زندگی او
باعث سرودن آثاري شده که با توجّه به زنان شاعر در تاریخ ادبیات فارسی کمسابقه
است؛ وجه تمایز شعر مهستی با دیگر شاعران زن کالسیک در این است که او خالف
جریان آب شنا کرده است و خود را در مظان اتهام و رودرویی با باورهاي عامهي مردم
قرار داده است .مهستی گنجوي با خصوصیات و عواطف زنانه حضور مییابد و از بیان
ذهنیت و احساسات زنانهي خود در ساحت شعر ابایی ندارد.
«تذکرهنویسان با افکار و باورهاي سنّتی و مردبرتر خود ،تالش کردهاند ،مهستی شاعر
را در قالب از پیش تعیینشدهي جامعهاي تصور کنند که از زن انتظاري به جز نقشهاي
جنسی و کارِ خانه و باروري نداشت و زمانی که با معیار اخالقی جامعه سنتزده و
گرفتار در تعصبات ،سنجیده میشد ،مورد پسند جامعه نبود .ازاینرو با افسانههاي
ساختگی ،چهرهي این زن سنتشکن مخدوش شد و هنر و هویت اصلی او در آثار
مکتوب تحتتأثیر همان حکایتها تحریف گردید .مهستی این شاعر نابغه ،فردیّت زنانه-
ي خود را در شعر بیان کرد و برخالف آنچه گفته میشود که اشعارِ زنانِ شاعر ،تقلیدي
از اشعار مردان است ،اشعار عاشقانه و غنایی مهستی سرودهي زنی است با تمام عواطف
زنانه و بیان بیپرده .تجربهي دنیاي خاص زنانهاي که در رباعیات عاشقانه به نمایش
درمیآید» (کراچی.)245:1394،
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 .2.1پيشينهی پژوهش
مهستی در گذشته با قضاوتهاي نادرست ،مورد بی مهري و اجحاف قرارگرفته است و
در زمان معاصر نیز این اجحاف در کمی پژوهشها دربارهي او هویّداست .به اختصار به
برخی از پژوهشها دربارهي او اشاره میکنیم:

حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده (رک .مستوفی )718:1364،و عطار در الهینامه
(رک .عطار نیشابوري ،)232:1387 ،مهستی را همزمان با سلطان محمود سلجوقی
شناساندهاند .فریدون نوزاد در سال 1377به تصحیح دیوان مهستی پرداخته است و
چندسال بعد معیّنالدین محرابی با جمعآوري نسخههاي بیشتر ،تصحیح دیگري در
سال 1382از آن ارائه داد .ابراهیم قیصري ( )1382در مقالهاي با عنوان «مهستی بزرگترین
شاعر رباعیسرا» ،کتاب محرابی را خالصهوار معرفی کردهاست .مریم مشّرف ( )1384در
مقالهاي با عنوان « مهستیشناسی» به نقد و بررسی دو کتاب دربارهي مهستی و رباعیات

او پرداخته است :یکی مهستی زیبا اثر فیتس مایر( )1963و دیگري مهستی گنجهاي
بزرگترین زن شاعر رباعیسرا از معینالدین محرابی .روح انگیز کراچی ( )1394در
مقالهاي با عنوان «شهرآشوب مهستی ،پناهگاه امن اعتراض» ،شهرآشوبهاي مهستی را
تعریضی به شاعران ستایشگر و ممدوحان شیفتهي قدرت در جامعهاي طبقاتی تلقی
میکند که مدیحه در نظر آنان اعتبار خاصی دارد .محمدرضا نجاریان ( )1395در مقالهاي
به تحلیل سبکشناختی رباعیات مهستی گنجوي پرداخته است و رباعیات او را در پنج
سطح زبانی ،لغوي ،نحوي ،ادبی ،فکري بررسی کرده است.
 .3.1مهستی گنجوی
تقریباً همهي تذکرهنویسان پارسی ،مهستی را از شهر گنجه دانستهاند؛ جز معدودي که
میگویند اصل او از نیشابور بوده است (رک .نوزاد .)16:1377،تاریخ والدت و وفات
مهستی به درستی معلوم نیست؛ در تاریخ ادبیات در ایران و گنج سخن ذبیحاهلل صفا کالً
نامی از او به میان نیامده است ..ادوارد براون شرقشناس معروف دربارهي او می نویسد:
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«راجع به مهستی معلومات اندکی داریم؛ حتی تلفظ و وجه اشتقاق نامش نامحقّق است»
(براون .)44:1356:دلیل این گمنامی در دسترسنبودن آثارش است که با دستیافتن
عبیداهللخان اوزبک بر شهر هرات از بین رفته و تنها پارهاي از آنها باقی مانده است (رک.
مشیرسلیمی .)266:1335،قدیمیترین مأخذي که که از زمان حیات وي خبر داده کتاب
تاریخ گزیده نوشتهي حمداهلل مستوفی است که به سال  730هجري تألیف شده است
(رک .محرابی.)8:1382،
در توضیح نام مهستی و چگونگی تلفظ آن قولهاي متفاوتی در دست است که حاصل
این اقوال چنین است:
 .1مَهْسِتی :مرکب از دو کلمه مَه (مخفف ماه)  +ستی (مخفف سیدتّی :به معنی خانم)
یعنی :ماهخانم؛
 .2مَهَسْتی :الف :مرکب از دو کلمهي مَه (مخفف ماه)  +هستی (جهان) ،یعنی :ماهِ
جهان؛ ب :مرکب از دو کلمه مَه (مخفف ماه)  +استی یا هستی (فعل) ،یعنی :ماه
هستی؛
 .3مِهْسِتی :مرکب از مِه (به معناي بزرگ ،بزرگتر)  +ستی (خانم) ،یعنی :خانمبزرگ؛
 .4مِهَسْتی :الف :مرکب از مِه( بزرگ ،بزرگتر)  +هست (فعل) ،یعنی :بزرگ هستی؛
ب :مرکب از مِه (بزرگ ،برتر) و هستی (جهان) یعنی :برترِجهان.
زندهیاد رشید یاسمی مینویسد« :در آن کتاب خطی که چند سال پیش به دست نگارنده
افتاده بود و بدبختانه از دست رفته و تعداد کمی رباعیات را استنساخ کردهام ،نوشته شده
بود که در والدت مهستی وقتی چشم پدر به رخسار دختر افتاد ،از فرط شگفتی و مسّرت
از جمال او گفت :مَه هستی ،یعنی تو ماه هستی ،از آن جهت نام او مهستی ماند» (یاسمی،
.)352:1306
دوران زندگی مهستی ،مقارن شکوفایی و کمال شعر پارسی است ،به قول دولتشاه
سمرقندي ،با افراد ناموري چون« :ادیب صابر ،رشید وطواط ،عبدالواسع جبلی ،فریدالدین
کاتب ،انوري ابیوردي ،خاوري ،ملک عماد زوزنی ،سید حسن غزنوي» (رک .سمرقندي،
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 )53:1388همزمان بوده است« .مهستی طبعش در گفتن انواع شعر پخته و توانا بوده
خصوصاً رباعی» (کشاورز.)246:1334،
«دبیربودن مهستی ،مؤید سواد و فضل کامل او و گویاي عشق و عالقهي خانوادهاش
به آموزش و هنر است؛ چون اگر جز این بود مهستی از چنین پیروزي بهرهمند نمیگردید.
باید محرومیت عامه ،خصوصاً جامعهي زنان را از دستیافتن به امور اجتماعی و راه
کمال در آن موقعیت زمانی و حضور سریعالتوسعه جهل و انحصار علم و دانش را در
طبقات ممتاز شناخت تا دانست خانوادهي این زن در فضل و دانش و اعتقاد در چه
ردهي ممتازي بودهاند که توانستند زنجیرهاي بازدارنده را از دست و پاي فرزندشان
بازدارند و او را به دست استادان بسپارند» (نوزاد.)19:1377،

 .2بازتاب زنانگی در شعر مهستی
دربارهي اشعارِ شاعران زن ،بحث بسیار است؛ اولین موضوعی که به ذهن خطور میکند،
این است که چه اندازه ویژگی و نشانههاي زنبودن و زنانگی در آن اشعار وجود دارد؟
بر این اساس برخی از منتقدان روزگار ما ،از زنان شاعر توقع دارند که هرچه عریانتر و
جسمانیتر و بیپرواتر بنویسند و بسرایند؛ گویی زنان شاعر اگر از چیزي غیر از
جاذبههاي جسمانی بسرایند ،از محدودهي شعر زنان بیرون رفتهاند ،امّا واقعیت این است
که زنانگی باید در جوهرهي شعر اتفاق بیفتد .جوهرهاي که در آن نازکاندیشیهاي زنانه
غالباً به ترسیم فضاهاي منحصربهفرد منجر میشود.
در شعر مهستی ،زن با خصوصیات و عواطف زنانه حضور مییابد و صداقت و
بیپیرایگی منجر به بیان تجربهها و احساساتش در شعر شده است .خصوصیات زنانهي
شعر مهستی را این گونه میتوان برشمرد:
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 .1.2ابراز عشق و عالقه به جنس مخالف
عشق حسّی فراتر از جنسیّت است .اما در هر جنس و فردي به گونهاي متفاوت نمایان
میشود« .عشق شهپري است که خداوند به انسان داده تا به وسیلهي آن به سوي او پرواز
کند» (هاشمی رکاوندي .)71:1368 ،در لغتنامهي فمنیستی «عشق به معناي بیان
احساسات و خودافشاسازي است؛ چنین خصیصههایی در زنها بیشتر دیده میشود»
(خسروي و همکاران.)196:1382،
در ادبیات ایران سخنگفتن از معشوق تنها براي مردان بود و اگر زنی از معشوق مرد
سخن میگفت ،نوعی تابوشکنی و خالفآمد عرف و اجتماع بود« .حقیقت این است که
زن ایرانی در گذشته عمالً وجود خارجی نداشته است و اگر وجود خارجی داشته،
وجودي محض ،مرموز ،عقب نگذاشتهشده و مردزده بوده است .سیادت تاریخی مرد ،زن
را تنها بهعنوان یک انسان درجه دو ،انسانی شیئیشده و از انسانیت افتاده خواسته است»
(براهنی .)28:1363،بسیاري از شاعران زن کالسیک به خاطر سنّت مردانه ،معشوق خود
را با همان معیارهاي مورد عالقهي مردان وصف کردهاند ،اما بین معیارهایی که مرد از
معشوق خود (مرد یا زن) انتظار دارد ،با معیارهاي معشوق از دید عاشقی با جنسیّت زن
باید تفاوت وجود داشته باشد .البته کمتر زنی جرأت و جسارت داشته که از معشوق خود
با مضامین ملموس و عینی سخن بگوید؛ همانگونه وقتی رابعه بنت کعب قزداري در
شعر از عشق خود به بکتاش سخن به میان آورد ،مورد غضب برادر واقع شد .بنابراین در
سنت ادبی ما سخنگفتن از معشوق تنها براي مردان جایز بود ،اما مهستی براي تغییردادن
این ذهنیت گام برداشت و زنانگی را که در چنبر هزارتوي تاریخ از بین رفته بود ،یا شکل
طبیعی خود را از دست داده بود ،با مهارتی جسورانه بروز داد.
تقریباً همهي کسانی که دربارهي مهستی نوشتهاند از عشق شورانگیز او با تاجالدین
احمد پسر خطیب گنجه سخن گفتهاند .گویا نخستینبار که امیراحمد به دیدار مهستی
میشتابد ،مهستی این رباعی عاشقانه را فیالبداهه نثار معشوق خود میکند:
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زلف و رخِ خوود بوه هوم برابور کوردي

امووووروز خرابووووات منوو ووّر کووووردي

شوواد آموودي اي خسوورو خوبووان جهووان

اي آنکه شرف بور خوورِ خواور کوردي
(گنجووووهاي)161 :1382 ،

شهامت در بروز عواطف زنانه و کتماننکردن زنانگی در شعر از ویژگیهاي شعر
مهستی است که انتقادهاي بسیاري را متوجه خود کرده است .قرارگرفتن زن در جایگاه
عاشق باعث حرکت و پویایی هویّت اوست .در سنّت شعري و غزل فارسی ،معشوق
معمو ًال منفعل است و تحرّکِ یک رابطهي عاشقانه از جانب عاشق است؛ به همین دلیل
در ادبیات ،مرد فعّال بیشتر از زن منفعل شایستگی عاشق بودن را دارد.
این خوش پسران که اصلشان از چگل است

سبحوووان اهلل سرشتووان از چه گل است

شیریوون سخوون و شکوور لب و سیم برند

یارب که چنین آب حیات از چه گل است
(همان)171:

معشوق مهستی گاه پسر زیبا روي زوزنی است که با دل او رحم نکرده و زن گرفته است:
دي خوووش پسوووري بدیدم اندر زوزن

کاو الف زنوووی ز خوبرویووووان زوزن

او بر دل من رحووم نکرد و زن کوووورد

خووووود دود دل منووووش ستاند زو ،زن
(همان)118:

بخش قابلتوجهی از اشعار مهستی را شهرآشوبهاي او تشکیل میدهد که اصناف
مختلف را از جمله حمّامی ،درزي ،قصّاب ،کالهدوز و ...را مدح میکند و با اشارهکردن
به این اصناف حس همدردي خود را به آنان نشان میدهد:
دي گفووتمش آن خوووش پسوور درزي را

کوز بهوووور خودا خوووش بسورا در زیورآ

گفتووا که قبواي وصول موا موینوخووري

گفتووم کوه بوه جوان همویخورم درزي را
(همان)59:

یا:
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دلووودار کلوووهدوز مووون از روي هووووس

موویدوخووت کالهووی ز نسوویج و اطلووس

بوور هوور ترکووی ،هووزار زه موویگفووتم

بووا آنووکِ چهووار توورک را یووک زه بووس
(همان)100:

مهستی در بعضی از رباعیهاي خود به وصف زیباییهاي معشوق پرداخته است و
یکی از ملزومات مردان را وصف کرده است؛ مثالً خط عارض که در ادبیات داستانی ما
نیز ستایش شده است؛ چنانکه در سمک عیار میخوانیم« :دختر در شاهزاده نگاه کرد؛
جوانی دید چون ماه ،به باالیی چون سرو و خطی سیاه بر گرد عارض ،پنداشتی که نقاشان
عالم قلم نقش کردهاند» (کاتبارجانی .)9:1337،مهستی هم خط عارض ظاهرشده به
صورت یار را باعث زیباترشدن او میداند:
خطّووی کووه ز روي یووار برخاسووته شوود

تا ظّون نبوري کوه حسون او کاسوته شود

در باغ رخوش کوه هسوت نزهتگوه جوان

گوول بووود بووه سووبزه نیووز آراسووته شوود
(گنجهاي)88 :1382،

 .2.2اشاره به جنسيت خود
در سنت ادبی ما شاعران زن ،زنانگی خود را در لفافهي واژهها پنهان میکردند تا ازگزند
و آسیبهاي اجتماعی مصون بمانند .زنان گاه در شعرشان به وسیلهي شرح ظاهر یا ذکر
نام خویش ،خود را بهعنوان یک زن معرفی میکردند .اولین مشخصات متمایزکنندهي
مرد و زن در ظاهر آنهاست و زنان در بیان خود ،گاه از ویژگیهاي ظاهریشان مانند
شکلِ صورت ،موها ،لباس و لوازم تزئینی و ...میگفتند تا به زنبودن خود اشاره کرده
باشند .البته این مشخصّات ظاهري که از خود بهعنوان زن ارائه می دادند ،گاه بهشدّت با
معیارهاي تفکر مردانه دربارهي زن سازگاري داشت و انگار که شاعر دارد خودش را نه
از نگاه خود ،بلکه از نگاه مردي میبیند .این مطلب هم نتیجهي همان سنّت مردانه است.
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من مهستیام،بر هموه خوبوان شوده طواق

مشوهور بوه حسون در خراسوان و عوراق
(همان)106:

اي بوواد کووه جووان فووداي پیغووام تووو بوواد

گوور برگووذري بووه کوووي آن حووورنژاد

گووووو در سوووورراه مهسووووتی را دیوووودم

کووز آرزوي تووو جووان شوویرین موویداد
(همان)159:

 .3.2اعتراض خاموش فمينيستی
سکوت که از معیارهاي اصلی زیبایی زنان بهشمارمیآمد و صداي زن پارسا به گوش
نامحرم نمیرسید .این سکوت براي مدتهاي مدید مشروعیت یافت؛ «زن زیباي سنّتی
در سکوت خود جذّاب است زبانش دراز نیست ،سنگین و صامت ،دایم سرخ میشود و
در پرده سخن میگوید» (دهباشی.)2:1383،
نیاز به آزادي و میل به آن ،زمانی در انسان به وجود میآید که به درک حضور در
قفس برسد و بخواهد پوستهاي را که به ناچار بر او تحمیل شده ،بشکافد و تغییري ایجاد
کند و نارضایتی ،تنها در این موقعّیت معنا مییابد و گرنه کسی که همه چیز را طبیعی
میداند ،به شرایط خود رضا میدهد و میلی به تغییر ندارد .اما وقتی زنی از شرایط سنّتی
نقشهایی که به دلیل جنسیّتش به او تحمیل شده ،احساس نارضایتی میکند ،این
نارضایتی را در اشعارش بروز میدهد .اعتراض به دیدگاههاي ظالمانه به زنان و محروم
بودن آنها از حقوق اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده است .شکایت و اعتراض زنان
به وضعیت خود و جامعهاي که براساس نگرش مردساالري و سلطهي مردان باعث انزوا
و سکوت زنان شده است ،از آگاهی این قشر از حقوق خود خبر میدهد .یکی از
جلوههاي بازتاب این اعتراضها در ادبیات و بهخصوص در شعر زنان است؛ اما مهستی
توانسته است تا اندازهاي خود را بشناسد و از پشت پستوها بیرون بیاید و سخنی بگوید.
او در آن محیط بستهي مردساالر جسارت به خرج میدهد و براي نخستینبار به نیازهاي
زنان توجه نشان میدهد و صداي اعتراض زنان را در برابر بی عدالتی اجتماعی از
دریچهي شعر خود به گوش میرساند:
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مووا را بووه دم پیوور نگووه نتوووان داشووت

در حجوورهي دلگیوور نگووه نتوووان داشووت

آن را کووه سوور زلووف چووو زنجیوور بووود

در خانووه بووه زنجیوور نگووه نتوووان داشووت
(گنجهاي)146 :1382،

یکی از این اعتراضهاي مهستی ،بیعدالتی مستتر در ازدواج مردان پیر با دختران
نوجوان است:
شوووي زنِ نوجوووان اگوور پیوور بووود

چوووون پیووور همیشوووه دلگیووور بوووود

آري مثوول ایوون کووه زنووان موویگوینوود

در پهلووووي زن تیووور بوووه از پیووور بوووود
(همان)188:

 .4.2واژگان و تصاویر زنانه
اشیایی که در پیرامون زن قراردارند و واژگان و مفاهیمی که بهطورکلی در ارتباط با زن
معناي بیشتري میگیرند و در قراردادهاي عرفی و فرهنگی ،آنان را ویژهي زنان میدانند،
واژههاي ملموسی براي ایشان هستند .واژههایی مانند :نخ و سوزن ،قابلمه و کفگیر و
واژههاي از این دست ،واژههاي ملموسی براي زنان هستند .همچنین خیلی از کارها و
رفتارها و ویژگیها به صورت سنّتی مربوط به زنان و اختصاصی آنان دانسته میشود؛ به
همین دلیل نوع ارتباطی که بین زن و اشیاي خانگی برقرارمیشود ،میتواند با مردان
متفاوت باشد .استفاده از این عناصر و اشیا در شعر باعث میشود که توجّه جامعه به این
پدیدهها که معمو ًال همچون خود زنان از دیگريها و بخشهاي کماهمیت محسوب
شدهاند ،جلب شود که این ویژگی نیز عنصري متمایزکننده است:
اي رشوته چوو قصود لعول کوانی کوردي

بوووا مرکوووب بووواد هوووم عنوووانی کوووردي

در سوووزن او ،عموور تووو کوتوواه چراسووت

نوووه غسووول بوووه آب زنووودگانی کوووردي

یا:
زنهوووار زآه مووون ،بینووودیش ،کوووه آن

(همان)106:
دودي اسووت کووه زیوور پیووراهن آتووش دارد
(همان)92:
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اعمال و نشانههایی که شاعر از خود در شعر به جا میگذارد ،ما را به رفتارهایی که به
نوعی زنانه هستند ،راهنمایی میکنند؛ مانند حناگذاشتن بر دست و کندن صورت با ناخن
هنگام ناراحتی و عزا:
بوور دسووت حنووا نهووادم از بهوور نگووار

در خووواب شوودم ،نگووارم از دسووت بشوود
(همان)97 :

هر جووي کوه از چهوره بوه نواخن کنودم

از دیوووده کنوووون آب در او مووویبنووودم

بوووی آبوووی روي بوووود ار یوووک چنووودم

آب از موووژه بووور روي از آن مووویبنووودم
(همان)109:

 .5.2محافظهکاری زنانه
مهستی در رباعیات خود ترسش را از نظام متعّصب و بستهي آن روزگار نشان میدهد؛
جامعهي مردساالري که در رفتار و گفتار به زنان اجازهي صراحت نمیدهد:
دوشوووم بگرفوووت آن نگوووار سرمسوووت

کووز دسووت موون دلشووده نتوووانی جسووت

گفتم کوه شباست،دسوتم ازدسوت بودار

تا با تو نگیوردم کسوی دسوت بوه دسوت
(هموووووان)66 :

تن با توو بوهخوواري اي صونم در نودهم

با آن کوه ز توو بوهْ اسوت هوم در نودهم

یکبوواره سوور زلووف بووه خووم در نوودهم

بوور آب بخسووبم خوووش و نووم در نوودهم
(همان)113:

 .6.2اروتيک زنانهی مهستی
ادبیات اروتیک ،گونهاي از ادبیات است که در آن بر عشق جسمانی و جنبههاي جنسی
عشق تأکید خاص میشود« .مرز تمیز بین هرزهنگاري و ادبیات اروتیک دقیقاً روشن
نیست و بستگی به نظر خواننده یا منتقدان دارد؛ این نوسان هنگام تشخیص آثاري که
واجد این دو ویژگی هستند ،شدت بیشتري میگیرد .اما مسلّم آن است که در هرزهنگاري
قصد تحریک میل جنسی خواننده یا بیننده نقش اصلی را ایفا میکند ،اما در ادبیات
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اروتیک هدف اصلی ،پدیدآوردن اثري با ارزشهاي زیباییشناختی است» (شریفی،
.)99:1387
لوس ایریگاراي ( )Luce Irigarayیکی از منتقدان زنباور معتقد است که «هویت
با امیال جنسی گره خورده است و در نظام پدرساالري امیال جنسی زنان ،با تعابیر مردانه
درک و تعریف شده است و به زنان اجازه داده نشده است که خود دربارهي میل و لذتشان
سخن بگویند؛ این سکوت به مدد فرایندهاي زبانی و منطقی که ساختار تفکر را میسازند،
پابرجا مانده است (رک .احمدي .)174:1383،زنان حتی نمیتوانستند شکل سادهاي از
خواهشهاي زنانه و لذتهاي جنسی را بیان کنند و ناچار همان دیدگاه مردانه را انتخاب
میکردند که اروتیک را کامالً مردانه میدانست .ساختار ادبی و سخن مسلط دوران ،امکان
بیان آزادانهي غرایز را نمیداد .انواع و اقسام هزلیات و مسائل اروتیکی که مردان بیان
میکردند ،بدون هیچ قبحی در جامعهي هنري آنان پذیرفته میشد؛ ولی حقّ عبور زنان
از خط قرمزها و تابوها حتی در زبان شعري بسیار محدودتر بود؛ گویا حیطهي تابوها
براي زنان بسیار گستردهتر بود و اگر زنی از این خط و مرزها میگذشت ،برایش رسوایی
به همراه داشت« .در سایر جوامع نیز دربارهي نحوهي ابراز تمایالت جنسی انتظارات
متفاوتی وجود دارد؛ بیآنکه این انتظارات با کلیشههاي یکسره متفاوت باشد .در ایران
که جامعهاي است مردساالر ،از زنان انتظار دارند بیاعتنا ،آرام و حسابگر باشند؛ حالآنکه
از مردان توقع دارند عاطفه ،احساسات و مکنوناتِ درونی خود را بروز دهند» (گرت،
 .)30:1382براي پیدایش ادبیات اروتیک یا به قول خالقیمطلق «تنکامهسرایی» ،در
ادبیات و هنر ،باید در مناسبات مردم در جامعه ،رویهي آسانگیري و روش سازگاري و
اخالقمداري( )Toreraceرواج یافته باشد که خود بدون پیشرفت نسبی آزادي زنان که
منجر به آزادي معاشرت زن و مرد گردد ،میسر نیست.
«تا آنجا که قرائن برخاسته از شعر فارسی نشان میدهند ،در دورهي پیش از اسالم،
برخی مراحل جامعهي اشکانی ،یعنی جامعهاي که در آن اثري چون ویس و رامین به
وجود آمده بود و در دورهي اسالمی محیط اصفهان در نیمهي نخستین سدهي پنجم
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هجري ،یعنی زمان فرمانروایی خاندان کاکویه و سپس طغرل سلجوقی (زمان فخرالدین
گرگانی سرایندهي ویس و رامین) و برخی از شهرهاي ایران در همسایگی مسیحیت
(گنجه در زمان نظامی و مهستی ،و شروان در زمان عارف اردبیلی) کمابیش داراي شرایط
باال بودند» (خالقیمطلق.)16:1375،
مهستی با شهامت خود در مقابل مشکالت و محدودیتهایی که گریبانگیر جامعهي
زنان بود ،به مبارزه پرداخت و در اشعارش مکنونات قلبی خود را با صراحت و روشنی
و آزادي کامل بیان میکند:
گفتووی :ز دو یاقوووتِ لبِ چون شکرم

یووک بوسه بهجانی است مده درد سرم

گر جووان یابووم ،یکووی به صد وام کنم

و آیووم ز تو بوسی به دو صد جان بخرم
(گنجهاي)110 :1382،

هرگز کامووم ز خفووت و خوابووم ندهی

شووب با تووو سخون کنووم ،جوابم ندهی

من تشنووه لب و تو خضر وقتم،گویی

از بهر خوودا چووه شوود که آبم ندهی؟
(همان)74:

دریافتووم آخوور ز قضوووا را بوووه شبوش

صد بوسووه زدم برلب همچون شکرش

او خواست که دشنووام دهد ،حالی من

دشنووام بووه بوسووه درشکستم بووه لبش
(همان)102:

مهستی در رباعی زیر ضمن بیان زیبایی خود ،با بیپروایی از برخورداري خود در
جایگاه یک زن ،از لذت جنسی سخن میگوید:
اي پووور خطیووب گنجووه ،از بهوور خدا

نووان بایوود و گوشت و ،...ورنه سه طالق
(همان)106:

مهستی بیپروایی خود را به جایی میرساند که از شبهایی که در بستر ناز آرمیده
سخن میگوید:
شبها که بهناز با تووو خفتووم همه رفت

دُرّهووا کوووه بهنووک مژه سفتم همه رفت
(همان)149:
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اگر مهستی مرد بود ،شعرش آنقدر مطرح نمیشد؛ زیرا پرداختن به زبان اروتیک در
شعر مردان تابو به حساب نمیآمد؛ زیرا مردان نسبت به زنان از آزادي بیشتري در این
زمینه برخوردار بودهاند.
 .3نتيجهگيری
نگاه متفاوت مهستی گنجوي که در رباعیات او منعکس شده ،بیانگر آگاهی او از وضعیت
اجتماعی بهویژه صداي عاطفههاي در گلو ماندهي زنان است؛ زنانی که شرایط اجتماعی آنان
را از بیان عواطف و احساسات خود محروم کرده است .زبان مهستی و هنجارگریزيها و
تابوشکنیهاي او شعرش را در جایگاهی متفاوت از شاعران ایرانی بهویژه زنان شاعر دیگر
قرار داده که در زمان خود و در نوع خود بینظیر است .مهستی احساسات عاشقانهي خود
را نسبت به معشوق بدون پردهپوشی بیان میکند؛ آن هم با زبانی که تا قبل از او بیسابقه
بوده است .اینکه او در چنین فرهنگی به جایگاه زنان اعتراض میکند ،خود نشاندهندهي
درجهي علم و دانش و درک اوست؛ چون مهستی در خانوادهي ممتاز و فاضل زندگی
کرده و در انواع هنر و دانش ،آموزش دیده است و با درک و آگاهی توانستهاست ،انواع
زنجیرهاي بازدارنده را از دست و پاي خود بردارد؛ بهخصوص در زمانی که شنیدن این
گونه حرفها از زبان یک زن بسیار شگفتانگیز بود .آنچه در این پژوهش معیار قضاوت
قرارگرفته ،تنها رباعیات اوست ،شاید اگر دیوان او از بین نرفته بود ،امکان بررسی و
قضاوت بهتري فراهم میشد .رباعیات مهستی درواقع نوعی عصیان او علیه جامعهي
مردساالر محسوب میشود.
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