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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Despite the relatively large number of 
women in the subcontinent, their poems are less considered as an 
independent identity in the history of literature and stylistics and literary 
criticism. Sometimes they are mentioned in the memoirs without mentioning 
any verses. This study aims to introduce the Persian-speaking women poets of 
the subcontinent in the era of the Mongols and the Timurids, to study the 
stylistics of their poems.
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in 
a descriptive-analytical manner.
FINDINGS: The biographers mention 54 female poets in the subcontinent, 
some of whom are courtiers. Among these poets, only Ziba al-Nisa, nicknamed 
the "secret" of Diwani, contains verses, and the number of poems left by 
women poets of the subcontinent (including the verses of Ziba al-Nisa: 4025 
bits) is 4218 bits. It is attributed to two women poets. 

CONCLUSION:  From an intellectual point of view, due to the high frequency 
of lyric form in the poems of quasi-continental women poets, the subject of 
love and its belongings is in the first place and subjects such as mysticism, 
description, etc. are also seen in their poems. One of the most important and 
innovative intellectual topics in the poems of these poets is the emphasis of 
biographers on women's poetry and self-evidentness and complaining about 
the aging of their husbands. From a linguistic and literary point of view, the 
poems of the women of the subcontinent are lacking in expression and 
innovation and are based on imitation. The language of poetry in the poems 
of subcontinental women is masculine, imitative, repetitive and lacks poetic 
identity and feminine sensory issues. Innovation, critical view of society and 
reference to gender and personal life are not reflected in their poems and 
imitation of poets. The former has caused repetition of images and lack of 
creativity and artistic creation in their poetry. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 قارۀ هند از قرن هشتم تا یازدهم )ایلخانان و تیموریان(گوی شبه شناسی اشعار  زنانِ  پارسیسبک

 
 2*مریم غفوریان، نصراله پورمحمدی املشی

 المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران.گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین -4
 ، قزوین، ایران.(اه بین المللی امام خمینی )رهگروه تاریخ، دانشگ -6

 

 

 چکیده:
قاره، اشعار آنها كمتر بعنوان هویتی برغم تعداد نسبتاً زیاد زنان شاعر شبه زمینه و هدف:

شناسی و نقد ادبی درنظر گرفته شده است و از اكثر مستقل در تاریخ ادبیات و مباحث سبک

قاره تنها مطالبی كلی دربارۀ زندگی و شیوۀ شاعری آنان، و حتی گاه بدون ذكر ابیاتی زنان شبه

گوی ها بیان شده است. این پژوه  بر آن است ضمن معرفی زنان شاعر پارسیرهاز آنان در تذك

 شناسی اشعار آنان برردازد. شبه قاره در عصر مغوالن و تیموریان، به بررسی سبک

تحلیلی انجام شده -ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله براساس مطالعات كتابخانه روش مطالعه: 

 است. 

قاره یاد میکنند كه برخی از آنان از منسوبان به شاعر زن در شبه 51ن از نویساتذكره ها:یافته

دیوانی شامل بیت « مخفی»النساء متخلص به دربار هستند. از میان این شاعران تنها از زیب

قاره )با احتساب ابیات دیوان برجای مانده است و تعداد اشعار باقیمانده از زنان شاعر شبه

ها، به دو بیت است. البته برخی از این ابیات در تذكره 1649ت( بالغ بر بی 1565النساء: زیب

 شده است. بانوی شاعر نسبت داده 

قاره، از منظر فکری، بعلت بسامد باالی قالب غزل در اشعار شاعران زن شبه گیری:نتیجه

موضوع عشق و متعلقات آن در رتبۀ نخست قرار دارد و موضوعاتی مانند عرفان و توصیف نیز در 

اشعار آنها دیده میشود. از موضوعات مهم و بدیع فکری در اشعار این شاعران، تأكید 

سرایی زنان و شکایت از پیری همسرانشان است. از منظر زبانی بدیههنویسان بر مشاعره و تذكره

قاره، فاقد جلوه و نوآوری است و بر پایۀ تقلید استوار است. زبان و ادبی، اشعار زنان شاعر شبه

قاره، زبانی مردانه، تقلیدی، تکراری و فاقد تشخص شعری است. شعری در اشعار زنان شبه

زنانه است و نوجویی، دید انتقادی به جامعه و اشاره به جنسیت و مباحث اشعار حسی و عاطفی 

زندگی شخصی در اشعار آنان نمود چندانی ندارد و  تقلید و تتبع از شاعران پیشین، باعث تکرار 

 تصاویر و عدم خالقیت و آفرین  هنری در شعر آنان شده است.

  

 4344آذر  49 :دریافت تاریخ   

 4344دی  65:  داوری تاریخ   

 4344بهمن  53: اصالح تاریخ   

 4344اسفند  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 سرا،شناسی، زنان پارسیسبک

 .44 – 9قاره هند، قرن شبه
 

 :مسئول نویسنده * 

    pooramlashi@yahoo.com

 33795564 (69 49)+  
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 مقدمه
ن رسماً در امور سیاسی و مملکتی دخالت نداشته مگر در در ادوار گوناگون تاریخ بعد از اسالم، هیچگاه ز 

مواردی استثنایی كه این استثنا شامل چند زن پادشاه حاكم یا زنانی است كه براثر لیاقت و شهامت خاص و دارا 

اند. اما در البالی قرون العاده در عرصۀ سیاست و جامعۀ دوران خود ظهور كردهبودن هوش و استعداد فوق

برغم »نها به یک عصر استثنائی ازلحاظ اهمیت و قدرت زن برمیخوریم و آن دوران تسلط مغول است. متمادی ت

ای افزونتر گردید و زنان های پیشین، نفوذ و اهمیت زن در ایران دورۀ مغول بنابه رسم قبیلهتعصب مذهبی دوره

دۀ چرخهای اقتصادی و اجتماعی طبقۀ اول مستقیماً در سیاست دخالت كردند و زنان طبقۀ متوسط كه گردانن

جامعه بودند با قدرت و اختیاراتی كه داشتند، اهمیت زن را در جامعه تثبیت كردند. اغلب زنان هنرمند و 

نگاران زن در شعر )اندیشه« دانشمند كه مستقیماً بر جامعه و سیاست نفوذ داشتند از این طبقه برخاستند

جه با ماهیت دورۀ مغول و تیموری ازلحاظ قدرت، زنان عالوه بر حضور (. بنابراین با تو66مشروطه، كراچی: ص 

های سیاسی و فرهنگی، حتی در تغییر دین و آیین، دارای نفوذ و قدرت بودند و درنتیجه اهمیت و در عرصه

ل را از كدام از ادوار نیست. راوندی نیز دورۀ مغواعتبار آنان ازلحاظ سیاسی نیز در این عصر قابل مقایسه با هید

های مختلف تاریخ بعد از اسالم در ایران میداند و آن ای كامالً متفاوت با دورهحیث موقعیت و عملکرد زنان، دوره

با مغول به ایران آمد و با مغول از ایران »معرفی میکند و معتقد است این جریان « عصر برابری زن با مرد»را 

كه شبیه یا در اصل ادامۀ  -(. در زمان حکومت تیمور نیز 449ص )تاریخ اجتماعی ایران، راوندی: « رخت بربست

وضعیت زنان شباهت بسیاری به زمان آغاز حکومت مغول داشت و زنان بخصوص  -رسوم و حکومت مغوالن بود

 زنان غیرمسلمان از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار بودند.

باعث افزای  تعداد شاعران زن در این دو عصر شد.  وضعیت و نگرش خاص به زنان در عهد مغوالن و تیموریان،

 گردانندۀ امور آن بودند.  -گوركانیان هند–قاره كه بازماندگان تیمور خصوصاً در شبه

 

 سابقۀ پژوهش
قاره در گوی شبهشناسی اشعار زنان پارسیقاره، تاكنون در زمینۀ سبکبرغم تعداد نسبتاً باالی زنان شاعر شبه

ها نیز ( هید مقاله، كتاب و پژوه  مستقلی انجام نشده است. در تذكره44 – 9دورۀ تركان و تیموریان )قرن 

اند و مابقی قاره هند پرداختهسرای شبهتنها تعداد محدودی به ذكر و شرح حال و جایگاه زنان اردوزبان و پارسی

اند. بنابراین اند ذكر كردهموماً از خانوادۀ سالطین و دربار بودهفقط نام و ذكر چند تن از مشهورترین آنها را كه ع

قاره در دورۀ تیموریان و گوركانیان بحث میشود و گوی شبهدر این پژوه  بطور خاص دربارۀ زنان شاعر پارسی

 شناسی مورد بررسی قرار میگیرد. اشعار باقیمانده از این زنان شاعر از منظر سبک

 

 بحث و بررسی

 قاره )عهد ایلخانان و تیموریان(ی زنان شاعر در شبهمعرف

است كه بسیاری از آنها همسر شاهان و سلطانان و افراد بزرگ  قاره یاد شدهشاعر زن شبه 51ها، از در تذكره

 اند. حکومتی بوده

بی بی -4بی شهناز، بی -5بی حاج، بی-1 قرن هشتم: رضیه/ -، 3فاطمه سام-6بی جوهری، بی -4 قرن هفتم:

-44كامله بیگم: كامله هندی، -45تونی اتون: تونی آتون، -4مهری هروی، -9 قرن نهم: زاده/ خان -7نور، 
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گلرخ بیگم: گلچهره بیگم،  -44گلبدن بیگم، -45عفتی،  –41آرام جان بیگم، -43عصمت،  –46 بانو، حمیده

، «بابری»سلیمه بیگم -64 قرن دهم: بی بیدلی/ بی -65آفاق جالیر) بیگی هروی(،  -44ماه،  -49گلشن، -47

 -67نهانی اكبرآبادی،  -64فناءالنسا هندی،  -65سلیمه بیگم،  -61روزبه هندی،  -63جمیله اصفهانی،  -66

 -36جانان بیگم،  -34 :قرن یازدهم حیات/   -35عصمت سمرقندی،  -64نورجهان بیگم، -69نهانی دهلوی، 

 -39زینت،  -37النساء، زیب -34قندهاری بیگم، -35فناءالنساء هندی، -31هندی،  آرامدل-33پور، بوانی الک

بزرگی -13الک روپ بوانی،  -16تصویر مرشدآبادی )تصویر هندی(،  -14چندا: ماه لقا،  -15امانی، -34زبیده، 

-55بو، یاسمن -14لطیف، -19بیگم دهلوی، -17وزیر،  -14جهان آرا بیگم، -15 شاعران گمنام: كشمیری/ 

 جهانی-51اللۀ هندوستانی، -53حیاتی، -56مشتری، -54محبوبه، 
دارای دیوانی بالغ بر « مخفی»النساء متخلص به اند، تنها زیبها معرفی شدهشاعر زن كه در تذكره 51از میان 

مانده از ها آمده است، تعداد اشعار برجای بیت از دیگر شاعران كه در تذكره 443بیت است و با احتساب  1565

ها معرفی میشوند و احیاناً بیت یا ابیاتی بیت میرسد. این شاعران زن، تنها در تذكره 1649قاره به زنان شاعر شبه

 اند.ها به ذكر جمالتی كلی در معرفی این زنان پرداختهاز آنان ذكر میشود و در اكثر موارد، نویسندگان این تذكره

 

 نگاهی به قالبهای اشعار 
بند، یک مسدس، یک مخمس و چند بیت النساء، پانصد و چهار غزل، دوازده قصیده، دو ترجیعن زیبدر دیوا

اند، بیت نقل شدهها، بصورت تکقارۀ موجود در تذكرهپراكنده وجود دارد. اما تعداد زیادی از اشعار زنان شبه

ها تنها در مواردی كه نویسندگان تذكره بنابراین تعیین دقیق نوع قالب اشعار تا حدودی دشوار خواهد بود، زیرا

پذیر است، میتوان به تعداد ابیات هر قالب اند، یا از نوع شعر تعیین قالب آن براحتی امکانبه نوع قالب اشاره كرده

 مشخص میشود.« فرد»بیتهایی كه تعیین نوع قالب آن مشخص نیست با عنوان پی برد. در این مقاله، تک

 فرد رباعی غزل قالب

 45 61 451 تعداد بیت

غزل است. زیرا ادب  -النساءو دیوان زیب-قاره آید، قالب اصلی در اشعار زنان شبهچنانکه از جدول فوق برمی

 های آن از رایجترین انوع ادبی در عصر مغوالن و تیموریان بشمار میرفت.غنایی و زیرشاخه

 موضوعات و مضامین

عمدتاً همان است كه پی  از این معمول بود، یعنی عشق و وصف و عرفان قاره مضامین اشعار شاعران زن شبه

 النساء دیده میشود. و... كه برخی از مضامین مانند مدح، مرثیه، مفاخره و عالقه و یادكرد ایران تنها در دیوان زیب
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قاره، غزل است و در اشعار آنان مانند ادوار قبل، قالب غزل بر اساس سه عمدۀ اشعار شاعران زنان شبه*عشق: 

قاره وارد محور عشق، عاشق و معشوق و رقیب استوار است. بنابراین موضوعی كه بی  از همه در اشعار زنان شبه

نیازهایی كه در جریان عاشقی حادث  است و توصیف احوال عاشقانه و درد و رنجها و ناز و« عشق»شده است، 

 آید. میگردد از مضامین عمدۀ غزل این شاعران بشمار می

عاشق، وجودی محروم و بینوا و ستمک  است و از وصل نصیبی  -برخالف تغزالت دورۀ سامانی-در اشعار آنان 

 ندارد و جز نامرادی چیزی نصیب او نمیگردد: 

 از بهر خدا چه شد كه آبم ندهی )مهری هروی(لب و تو خضر وقتم گویی    من تشنه

آنان در مقام توصیف معشوق و دردها و رنجهایی كه از او میبینند، معشوق را به شیرین و لیلی و خود را به 

 خسرو و مجنون مانند میکنند.

 بازآ شیرین، منه در راه الفت كام خوی      هان ولی نشنیده باشی قصۀ فرهاد را )رضیه( 

 آرام هندی(آموز گشتم درس عشق بینوایی را )دلپیشۀ مجنون    سبقمن صحرا، شدم همگرفتم دا

قدری اوست و از مظاهر خفت عاشق، اشعاری است كه یکی از ویژگیهای عاشق در اشعار این شاعران، خفت و بی

وق میخواهند این میخوانند. این شاعران، خود یا عاشق را سگ كوی معشوق میخوانند و از معش« سگیه»آنها را 

 سگ كوی را مورد لطف و تفقد خود قرار دهد. 

 اتون(ام پیدا )تونیمن دیوانه نیکو غمگساری كرده /چو مجنون مینهم رو بر كف پای سگ كوی  

در اشعار آنان روح خاكساری بر عاشق غلبه دارد، عاشق بازیچۀ دست معشوق است و هر جور و ستم معشوق، 

 او را میرسندد: حتی كشته شدن به دست 

 آلود میگردد )نورجهان بیگم(به جان منت ولی تیغ تو خون  / به قتل چو منی گر خاطرت خشنود میگردد

 تنها خود را الیق وصل بلکه شایستۀ دیدن روی معشوق هم نمیبیند و تنها با یاد روی دوست سرمیکنند: آنان نه

 داریم ما )لطیف(شغل این شام و سحر  / یاد زلفت سربسر داریم ما

قدری عاشق بیان شده، بیانگر انحطاط و زوال اخالق و انسانیت در مضامینی اینچنین كه از زبان شاعران در بی

وتازها و حمالت وحشیانۀ مغوالن و اعقاب آنها جامعه و عصری است كه زمینۀ جدی آن را نمیتوان جز در تاخت

 چون تیمور سراغ گرفت. 

نی بعد از سبک هندی هیچگاه به شرایط ماقبل برنگشت، چراكه شعرای متقدم، حدود و ادبیات عرفا* عرفان: 

بودند و شعرایی كه بعد از سبک هندی، به  سنتی را كه بستر فعالیت شعرای متأخر بشمار میرفت، ترسیم كرده

وماً عرفای طرح محتوای عرفانی در اشعارشان میررداختند، به نوعی مقلد محسوب میشدند. شعرای متقدم عم

ای داشت. اما شعرای متاخر عموماً سخنوران عارف بودند و سخنور بودند و برای آنان محتوای عرفانی اهمیت ویژه

های متأخر اگرچه بسیار زیباست، آن عمق و عرفان آنان از سخنوری حاصل شده بود. ازاینرو عرفان در دوره

جربۀ زندگی در جامعۀ هند كه دارای تفکرات عرفانی جدیت شعرای متقدم را ندارد. در كنار این مسئله، ت

قاره غیرقابل انکار است. اكبرشاه گوركانی سعی در تركیب مذاهب غیراسالمی بودند، نیر در رواج عرفان در شبه

 قاره داشت و عرفان از مهمترین بسترهای این وفاق بشمار میرفت. هند و با اسالم و متحدسازی شبه

ها به عارف بودن قاره، در حد مفاهیم كلی باقی ماند و با وجود اینکه در برخی تذكرهن شبهعرفان در اشعار زنا

مینامد )زنان « مسلکصوفی»النساء را است، بعنوان مثال، مشیر سلیمی زیبقاره اشاره شده برخی زنان شبه

به تقلید از قدما و پیروی از قاره، تنها (، اما مشاهده میشود زنان شاعر شبه454: ص 6سخنور، مشیر سلیمی، ج
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اند و سرچشمۀ بسیاری از مضامین عرفانی شیوۀ معمول، مضامین و اصطالحات عرفانی را در اشعار خود گنجانده

موجود در این اشعار را در آثار استادان پیشین میتوان دید؛ زیرا عالوه بر عامل تقلید، عرفان در اشعار آنان، 

 حاصل سخنوری آنان و در اولویت دوم قرار داشته است.  همچون بسیاری از معاصرانشان،

موضوع خاص و مضمون عمدۀ این نوع اشعار، لزوم وجود پیر، دعوای عقل و عشق، ظهور حق در عالم كائنات، 

 اتحاد همۀ مظاهر خلق، اصالت وجود و... است. 

 جستجویت دربه در داریم ما )لطیف(  / گاه در كعبه، گهی در بتکده

 در هر كس كه زدم بیخود و الیعقل بود )مهری هروی( / مدرسه پرسم سبب حرمت می گفتم از

 بیخودان، خود محو ذات مطلقند )الک روپ بوانی(  / بیخودان، خود مظهر خاصّ حقند

 مجو دانه از دام این خاكدان )حیاتی( / ای طاهر قدس عرش آشیان

 آلوده بود خاک انداز )نهانی دهلوی(  هر كجا دیدۀ  / همچو من بر رخ جانان نظری پاک انداز

 از خودی بگذر، به ما واصل شوی )الک روپ بوانی(  / شیوۀ مردان ره، نبود خودی 

 ( 641تا به چشم آرزوی خوی  نشتر میزنم )دیوان مخفی: ص   / در لباس فقر دارم تاج سلطانی به سر 

 ( 361چشمی كه در آن اشک ز خوناب نیاید )همان: ص   / مخفی نبود الیق دیدار تجلی 

آمیز است. یکی از مهمترین مضامین شعر فارسی در همۀ ادور، پند و اندرز و نکات عبرت*اخالق و پند و اندرز: 

نفوذ عرفان و تصوف نیز به رواج این معانی و كثرت آثاری كه مشتمل بر دستورهای اخالقی و نصایح معنوی 

آزاری، ترک حسد و حرص، تشویق به قناعت و رضا و تسلیم، ترک لذات نفس، . دعوت به كمكمک كرده است

 قاره است. نیکویی به مردمان و تقبیح دنیا از مضامین رایج در اشعار اخالقی شاعران زن شبه

 خودفروشان را در اینجا كار نیست )الک روپ بوانی(  / خودفروشی باب این بازار نیست  

 كز هستی خود باز رهاند ما را )آفاق جالیر: بیگی هروی( / ای كاش به منزلی رساند ما را 

 (44قرن-هرگز از جا نرود پای توكل ما را )گلشن / در جهان همچو چناریم كه با دست تهی

 رو تو غم جهان مخور تا زحیات بر خوری )حیات( / هر كه غم جهان خورد كی خورد از حیات بر

 آرام هندی(تقدیر كشد بر سر تو تیغ دو  دم را )دل / ی به كف آور كه مباداسرمایۀ عقب

 (51طاق ایوان هوس را طرح بنیادی بس است )دیوان مخفی: ص   / چون بنای طاق كسری رو به ویرانی نهاد

 (434به كار آخرت هم ساعتی پرداختن دارد )همان: ص   / ترا صرف غم دنیا تمامی عمر شد، مخفی

 ( 47بنگر به عیب خود كه هنرها در او گم است )همان: ص   / مبین به عیب كسان دیده باز كنمخفی  

 ( 466كاین فناآباد را بنیاد جز بر باد نیست )همان: ص  / رنج و راحت را از آن مخفی تفاوت نشمرم 

آمده ر بشمار میتوصیف پیوسته الزمۀ شعر بوده و در تمام ادوار شعر فارسی از موضوعات عمدۀ شع *توصیف:

قاره نیز ادامۀ توصیفات شاعران گذشته است و از موارد عمدۀ توصیف در اشعار است. توصیفات در اشعار زنان شبه

قاره را میتوان یکی در توصیف طبیعت و مناظر گوناگون آن و دیگر وصف جمال و زیبایی معشوق زنان شبه

آنان را دربرمیگیرد. توصیفاتی كه این شاعران دربارۀ  ای از توصیف در اشعاردانست كه درواقع بخ  عمده

ای برای خلق مضامین عاشقانه قرار طبیعت و مظاهر آن ارائه میدهند، معموالً كلی است و بیشتر دستمایه

 میگیرد.

 چین بر جبین فگنده ز اندوه كیستی  )نورجهان بیگم( / گر از بهر چیستی  ای آبشار نوحه

دربارۀ طبیعت و مظاهر آن وجود دارد، عمدۀ توصیفات در اشعار این شاعران، در وصف  گذشته از توصیفاتی كه
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جمال و زیبایی رخسار معشوق و نظایر آن است و این اوصاف، بیشتر همان توصیفات شاعران متقدم خاصۀ قرون 

 هفتم و هشتم است.

 زلف او یک سلمه مار )قندهاری بیگم(خط او یک گلمه مور و  / چهرۀ او، یک خ لد حور و روی او، یک عرش نور

 از دیگر توصیفاتی كه دربارۀ معشوق در اشعار این شاعران بسامد زیادی دارد، توصیف  لب لعل یار است. 

وای از آن لعلی كه هر دم میخورم خوناب ازو )آفاق جالیر: بیگی  / آه از آن زلفی كه دارد رشتۀ جان تاب از او 

 هروی(

بروی یار نیز با وجود سابقه در ادوار قبل، بسامد زیادی در اشعار این شاعران دارد. زلف یار توصیف زلف و خط و ا

 با وجود پریشانی، همچنان قرارگاه عاشق است:

 بینم مگر از پی این شام سحر را )مهری هروی( / از چهره بتا جمع كن این زلف پریشان 

شعار این شاعران ایراد میشود، كلی است و از دیدگاه همچنانکه مشاهده میشود، توصیفاتی كه از معشوق در ا

 نظر بواسطۀ این توصیفات كلی، نمیتوان تصویری روشن از معشوق این دوره بدست داد. برخی اهل

اند، در یک ویژگی قاره پرداختههایی كه به ذكر احوال و اشعار زنان شاعر شبهتذكرهسرایی: *مشاعره و بدیهه

سرایی این زنان دارند. در این ها تأكید خاصی بر هنر مشاعره و بدیههۀ این تذكرهخاص مشترک هستند، هم

قاره ذكر شده است. در این داستانها، سرایی زنان شاعر شبهداستان در موضوع مشاعره و بدیهه 64ها تعداد تذكره

نشینان، ر با نورجهان: پردهقاره، یا با همسر خود كه او نیز شاعر است )مانند: مشاعرۀ جهانگیزنان شاعر شبه

/ یا مالبقایی با تصویر: زنان سخنور، سلیمی: ص 433/  یا مالبقایی با آتون:  نتایج االفکار: 14-15رحمانی: صص

/ یا 654( یا با معشوق خوی  )مانند: سلطان محمد میرزا با مهری هروی: زنان سخنور، سلیمی: ص 414

( یا با كنیز خود )مانند: زیب النساء با كنیز خود: همان: ص 17رحمانی: ص  نشینان،النساء: پردهخان با زیبعاقل

( و یا در پی 14/ یا كلیم با نورجهان: همان: ص 14النسا با امانی: همان: ص ( و یا با شاعر دیگری )مانند: زیب14

نان سخنور، سلیمی: آمده )مانند: سؤال میرزاشاهرخ از مهری هروی: زیک سؤال و بعد از موقعیت و وضعیت پی 

سرایی میکنند. در اكثر موارد آغازكنندۀ مشاعره، مردان ( مشاعره و بدیهه61نشینان، رحمانی: ص / پرده654ص 

آیند. در چند نمونه، جنس مذكر سرایی، در مقام جوابگویی برمیقاره برای تأكید بر هنر بدیهههستند و زنان شبه

سروده و زن، بیت را با سرودن مصرع دوم تکمیل میکند و در اكثر موارد  كه آغازكنندۀ مشاعره است، مصرعی را

شدۀ جنس مذكر پاسخ میدهد. از بین این داستانها، تنها به ذكر چند مورد زن، در مقام جوابگویی، به بیت سروده

 اكتفا میشود:

عشقی، شوهر او، كه مرد *روزی تصویر مرشدآبادی، پسر شیرخوارش را به دوش گرفته در صحن ایستاده بود. میر

تصویر همان دم بالبداهه مصراع دیگر « نژادیدیدم به دوش آن مه طفل پری»سخنوری بود این مصراع را بسرود: 

 (. 414)زنان سخنور، مشیر سلیمی: ص « چون مصرعی كه باشد پیوند مستزادی»را بدینگونه گفت: 

گذاشته بود كه هركه باخت، یکی از زنان خود را به  *روزی جهانگیر با یکی از شهزادگان شطرنج میکرد، قرار

نام داشت و « جهان»دیگری بدهد. جهانگیز نزدیک بود ببازد لذا خواست با زنان خود مشورت نماید. زن اولی كه 

 شاید مقصود از نورجهان بیگم باشد، شعر زیر را خواند: 

 هان به كار آید كه پادشاه جهان را ج  / تو پادشاه جهانی، جهان ز دست مده  

 نام داشت جواب داد: « حیات»زن دیگر كه 

 اگر حیات نباشد جهان چه كار آید  / جهان خوش است و لیکن حیات میباید 
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 البدیهه این را گفت: زن سوم جهانگیر فی« فنا،»و 

 فنا را طلب كن كه آخر فناست   / جهان و حیات همه بیوفاست 

كه تا آن وقت خاموش بود و در اطراف مسئلۀ شطرنج فکر میکرد، با این بیت فرد مشکل « دالرام»در این اثنا 

 جهانگیر را حل نمود و او را از باختن نجات داد:  

 (14نشینان، رحمانی: ص پیل و پیاده پی  كن از اسپ كشت و مات )پرده / شاها دو رخ بده و دالرام مده

النساء آئینه را شکست و با تاسف و پریشانی گفت: از قضا آئینۀ چینی شکست. زیب النساء*روزی كنیزک زیب 

 (14تبسمی نموده جواب داد: خوب شد اسباب خودبینی شکست. )همان: ص 

 النساء در باغ گردش میکرد و از تماشای گل و سبزه بوجد آمده این فرد را سرود: *گویند زیب

 شراب و سبزه و آب روان و روی نگار  / هار  چهار چیز كه دل میبرد كدام چ

 آید، فوراً فرد فوق را تغییر داده شعر ذیل را خواند: در این اثناء پدر خود را دید كه بطرف او می

 نماز و روزه و تسبیح و استغفار )همانجا( / چهار چیز غم از دل میبرد، كدام چهار 

قاره، بیان ساده و بدون تکلف آن است. از آنجاكه این زنان شبهاز ویژگیهای مهم اشعار *گله از پیری همسر: 

شاعران در اشعار خود، بدون هید تکلفی به بیان احوال خوی  میرردازند، این سادگی بیان، اشعارشان را عموماً 

لطیف و دلنشین ساخته است. یکی از نمودهای سادگی بیان این اشعار، موضوع دیگری است كه در شرح حال 

قاره با بسامد زیاد دیده میشود و آن شکایت این شاعران از پیری همسران است. زنان شاعر شاعر شبه زنان

لنساء كه تا پایان عمر مجرد زیست و به استثنای زیب-قاره كه در مقام سیاسی و اجتماعی باالیی بودند، شبه

ود ازدواج كرده بودند و همین عامل با افراد مسنتری از خ -درنتیجه این مضمون در اشعارش بازتابی ندارد

 اند:مشکالتی را در زندگی آنان ایجاد كرده بود. این شاعران همین مضمون را در اشعارشان وارد ساخته

ها آمده ای از تذكرهآمیزی بین آن دو شده كه در پاره*زیبایی مهری و كهولت سن شوهرش اسباب اشعار مطایبه

یز پزشک، شوهر مهری هروی از دور پیدا میشود. شاهزاده خانم گوركان چند است. گویند روزی خواجه عبدالعز

تن را میفرستد كه خواجه را یاری نموده زودتر بیاورند. خواجه چون پیر و ناتوان بوده آهسته آمدن را بهتر 

 باره بانوی بزرگ به مهری میگوید كه چیزی بسراید و او هم شعری میسازد: دانسته و دراین

 دل مهر و وفاداری نباشد  / تو سر یاری نباشدمرا با 

 چنانکه پای برداری نباشد  / ترا از ضعف و پیری قوت و زور

رو داری و میل مانند پیران سفیدمو *روزی میرزاشاهرخ به مهری گفت: چونست كه دائم میل جوانان ساده

 نداری  مهری در زمان این بدیهه بگفت: 

 یارب كه سرشت من چه آب و چه گل است  / ت رخان چگل اسمیلم همه با ساده

نشینان، / پرده654از شوهر پیر قلتبانم گله است  )زنان سخنور، مشیری: ص  / داری باشدگر میل دلم به ری 

 (61رحمانی: ص 

 آمد. روزی این رباعی فرمود: *مال بقایی را بیشتر با آتون مشاعرت می

 ده از او چو نی پشت مرا كاواک ش / یاران ستمی، پیرزنی كشت مرا 

 بیدار كند به ضرب انگشت مرا   / گر پشت به سوی او دمی خواب كنم

 در جواب آتون بدیهه گفت: 

 ورزی نبود از او بجز پشت مرا  / رگی كشت مرا خوابگی سستهم
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 ( 433بهتر بود از پشت دوصد مشت مرا )نتایج االفکار: ص   / قوت نه چنان كه پا تواند برداشت 

 چون پیر شود همیشه دلگیر یود )مهری هروی(  / شوی زن نوجوان اگر پیر بود 

 به دست غم نمیدادم گریبان جوانی را )مهری هروی( / گشتمز دامنگیری پیری اگر آگاه می

گرا و از نظر مذهبی آزاداندی  بود. هرچند او در گذار سلسلۀ گوركانیان هند، فردی تسامحبابر، بنیان *مذهب:

های او مشهود است. بصراحت خود را پیرو اهل سنت معرفی كرده است، گرایشاتی از تصوف در نوشته بابرنامه

به شیعیان نیز تسامح پیشه كرده بود. اكبرشاه نیز در تقارب آیینهای هند و اسالمی بسیار كوشید همچنین نسبت

ن وسیله اختالفات مذهبی كشورش را به حداقل و آیینی بینابین بودائیان و اسالم ارائه كرد. او قصد داشت بدی

زیب، تعصبات خاصی دربرابر النساء، یعنی اورنگبرساند. این تسامح تا چندین نسل ادامه داشت تا اینکه پدر زیب

اهل تسنن نشان داده و درقبال مذاهب دیگر به سختگیری پرداخت. بعالوه دربار گوركانیان هند میکوشید وارد 

ین ایران و عثمانی نشود و رضایت غیرمسلمانان هند را جلب كند؛ بنابراین در امور مذهبی و تنشهای مذهبی ب

اعتقادات شیوۀ تساهل و تسامح را درپی  گرفت. همچنین توجه این خاندان عموماً بر رشد و توسعۀ فرهنگ و 

از اقصی نقاط ممالک  هنر استوار بود. همین امر فضای فعال ادبی خاصی را ایجاد كرد كه شعرا و هنرمندان

اسالمی خصوصاً ایران به هند سرازیر كرد و تساهل و تسامح مذهبی خاندان بابر در هند باعث آزادی عمل 

قاره شد. مهمترین مضامین شیعیان در هند و ورود مضامین اسالمی خصوصاً شیعی در اشعار شاعران زن شبه

ذكر عظمت وی، نعت پیغمبر، ثنای ائمۀ اطهار خاصه  قاره، حمد خداوند واشعار مذهبی در اشعار زنان شبه

 بن علی )ع( و ذكر واقعۀ كربالست. بن ابیطالب )ع( مناجات و توبه و رثای ائمه خاصه حسینعلی

 سایه از ابر رحمت قبرپوش ما بس است )زینت(  / مونس ما در لحد فضل خدا تنها بس است 

 ( 61ز كف آسان مده مخفی تو دامان شفاعت را )دیوان مخفی: ص / به محشر گر گناهت را ببخشد شفقت ایزد

 (444بهر آیین شهادت كربالیی خوش كنم )همان: ص  / آرایی كنمبا یزید نفس میخواهم صف

 (663من كه الف دوستی با آل حیدر میزنم )همان: ص  / دوستی با دشمن آل پیمبر كی كنم

اجتماعی و سیاسی از زمان بابر در هند موروثی بود و زنان شاعر سنت فعال بودن زنان در مسائل *اجتماعیات:  

به زنان همعصر خود، امکانات بیشتری قاره بسبب موقعیت خانوادگی خود و ازدواج با شاهان و بزرگان، نسبتشبه

 جهت مداخله در امور اجتماعی داشتند، باوجوداین انعکاس این موضوع در اشعار آنها از حد موضوعاتی مانند

انتقاد از ریاكاری زاهدان، نقد عمومی ظلم و ظالمان و دفاع از مظلومان و... بدون پرداختن به نمونه و مصداق 

 عینی، فراتر نمیرود: 

 ( 434كه تیر آه مظلومان، نهان در سنگ اثر دارد )همان: ص  / جفاجویا! ستمکارا! حذر از آه مظلومان

 ران گذراندیم و قیامت معلوم )نورجهان بیگم(هول هج  / زاهدا هول قیامت مفکن در دل ما

 بو(شکستم ساغر و پیمانۀ زهد ریایی را )یاسمن  / خانۀ حیرتشدم همدم به میخواران به خلوت

 زاهد ار مسواک سازد مست و الیعقل شود )مهری هروی( / بیخ هر خاری كه آن از خاک من حاصل شود

 حرام است )نهانی دهلوی(   با زاهد خودبین می گلفام / فرض است به عاشق كه بنوشد می تجرید

 ( 71رشتۀ تسبیح را زنمار خواهم كرد و رفت )دیوان مخفی: ص   / دین اگر این است و ایمان این و اهل قبله این

 ( 444در بتکدۀ دل كه در آن روی و ریا نیست )همان: ص  / زاهد تو و تسبیح و من و رشتۀ زنار

در چند مورد معدود، مسائل فلسفی و كالمی نیز در اشعار این شاعران مطرح شده فی: *مسائل كالمی و فلس

 است كه شباهت زیادی با اشعار خیامی دارد: 
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 كس نمیگوید خبر داریم ما )لطیف( /  از كه پرسم من ز حال رفتگان

د )دیوان مخفی: ص غنیمت دان همین دم را كه این دم كیمیا باش  / مکن اندیشۀ ماضی، مشو در فکر مستقبل

467 ) 

 ( 44چندین به دیگ  حرص بجوشد كسی چرا  )همان: ص  / روز ازل چو گشته مقدر نصیب  كس

 ( 41بدل است )همان: ص كه روز حادث و ایام عمر بی / بهار و باده و بزم و طرب غنیمت دان 

 ( 446در پیچد )همان: ص كه از تدبیر دست ما سر دست ق / رضا را با قضا ده كه بس امر محال است این

 ( 695كامدم بهر چه و باز چنین چون رفتم )همان: ص  / برنیایم من از اندیشۀ این راز برون

 ( 144خوشتر ز عی  و صحبت و باغ و بهار چیست )همان: ص  / پر كن قدح ز می كه ندانیم كار چیست

د و برخی بواسطۀ اقامت در هند، عناصر قاره، بواسطۀ تبار خوبرخی از زنان شاعر شبه*عناصر فرهنگی هند: 

 اند:فرهنگی هند را در اشعارشان وارد ساخته

 دیوم، صمنمم، برهمنم، زنارم )نورجهان بیگم( / ام، گلزارمنورم، نارم، حدیقه

 ( 45كز رگ و جان میکند رشتۀ زنار را )دیوان مخفی: ص  / كم ز برهمن مشو در روش عاشقی

 ( 445كز سرشک ما زمین هند چون كشمیر شد )همان: ص  / ارباب نشاط مژده ده باد صبا از ما به

 

 موسیقی اشعار

و بحر  %46، بحر مجتث با %64، بحر هزج با %39قاره مشخص شد بحر رمل با با بررسی اشعار زنان شبه *وزن:

قاره عالوه بر اند. بنظر میرسد زنان شبهبیشترین اوزان را از میان اوزان شعری به خود اختصاص داده %7مضارع با 

سات زنانه را نیز در انتخاب اوزان شعری مالک عامل تقلید و تناسب موضوع اشعار با اوزان شعری، عواطف و احسا

اند، با سوز و دردی اند، زیرا وزنهایی كه آنها در اشعارشان برای بیان عواطف و احساسات خود بکار گرفتهدانسته

آهنگ مالیم، نرم و یکنواخت است و هرچند برای بیان زنانه همراه است. در واقع اوزانی است كه دارای ضرب

ی رواج دارد و مختص به روحیۀ زنانه نیست، تکرار و بسامد فراوان آنها و هماهنگیشان با دیگر مفاهیم غنای

بخشهای موسیقی شعر مانند موسیقی درونی و كناری، روانی و لطافت آن را دوچندان كرده است. بعنوان نمونه 

با همراه شدن با موسیقی در بیت زیر در بحر رمل مثمن مخبون محذوف، ردیف و قافیه )موسیقی كناری( نیز 

 بر نرمی شعر افزوده است: « ر»و « و»آرایی حروف درونی و واج

 ( 494غمگساری كو كه با من رو به دیوار آورد )همان: ص  / همچو یوسف رو به دیوارم در این زندان غم 

و « س»، «ش»رایی حروف آیا در بیت زیر تکرار ردیف و انتخاب قوافی مانند گریان، افغان، پریشان به همراه واج

 مالیمت شعر را دوچندان ساخته است: « الف»

 ( 656عاشقان را مسکن و مأوا بیابان است و بس )همان: ص  / زاد راه عشق مجنون چشم گریان است و بس 

النساء در پنج مورد از ردالقافیه استفاده قاره مشخص گردید كه زیبدر بررسی اشعار زنان شبه*ردیف و قافیه: 

قاره از اسامی انتخاب شده است. بسامد های بکاررفته در اشعار زنان شبهقافیه %41كرده است و از منظر بسامدی 

(  %7، ردیف مركب: %65، ردیف حرفی: %36در مقایسه با دیگر انواع ردیف )ردیف اسمی:  %14ردیف فعلی نیز با 

 بیشتر است. 

راست بد راست آنکه در  عالم گلی بی خار نیست  / ار نیسترخسار بی اغیگه آن شوخ گل:  هیدآراییواج*

 )گلرخ بیگم(
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 (  3دانه كز خال بود دانه و دام است اینجا )دیوان مخفی: ص  / طالب دانه در این دام درافتاد مدام

 ( 69كه تاب آرد شرار شعله آت  نگاهان را )همان: ص   / به پی  شمع پروانه سمندر طینتی ماند

درد دل ارزان در این بازار خواهم كرد و رفت )همان: ص  / نیست درد دل را چون در این بازار درمان یافت 

419 ) 

: جناس نمایشی است از یک نوع كثرت در عین وحدت، زیرا الفاظ آن از حیث صورت وحدت دارند، *جناس

تالف معنایی دوشادوش یکدیگر لذتی درحالیکه معانی دارای تنوع و كثرتند، و این موجهای شباهت لفظی و اخ

آورند، لذتی كه از آن به زیبایی یا درک زیبایی تعبیر میکنیم و هنرها و مسائل بالغی در واقع مخصوص پدید می

نمودی است از پیوند عناصر متجانس یا غیرمتجانس در یک مجموعۀ كالمی كه از نیروی هوشمندی و استعداد 

 (.4ت )جناس در پهنۀ ادب فارسی، تجلیل: ص خداداد آدمیزاد مایه گرفته اس

(، به بزم می منه بر لب، لب  جام )همان: 444: تاب پید و تاب خورشید جهانتاب  نداشت )دیوان مخفی: ص تام

 (497ص 

تو تا كی  مستی هستیخبر این (، ای بی69چه میروی بانگ جرس چه میکنی )همان: ص  پس كس: از مضارع

 (346)همان: ص 

 (.3)همان: ص  مدامدرافتاد  دامالب دانه در این : طزاید

 (344بگشاید )همان: ص  خماررا  خم(، سر 466در فکر آزار من است )همان: ص  گردون دون: گردش مذیل

نهان چیست )همان:  خلقاز  خالقی(، ظاهر شده 35را )همان: ص  قال و قیل: ز لوح سینه شود محو اشتقاق 

 (411ص 

كافركی  چنگی  نَفسبا  نَفَس(، هر 434گوش كن )همان: ص  د رّ درزمن حرفی و  : گوش كن ای دلناقص 

 (645میزند )همان: ص 

مال و جان بینی  زیانتا كی  زبان(، ز دست این 41من كمتر از فرهاد نیست )همان: ص  محبت محنت: در خط

 (674)همان: ص 

)همان: ص  ابرمنت مینهد بیهوده بر گلزار،  بار(، 459است )همان: ص  عملبی علم : تفاوتی نبود تا كه قلب 

466 ) 

موسیقی مهمترین چیزی است كه از تکرار حاصل میشود و لذت موسیقایی، بخ  مهمی از لذت  *تکرار:

زیباشناختی تکرار است. تکرار واژه، نواخته شدن دوباره و چندبارۀ یک آهنگ است و همین گوش خواننده را 

 (. 94به بدیع، شمیسا: ص  نوازش میدهد )نگاهی تازه

 شاخ بادام و دو بادام و دو برگ بادام    )نورجهان بیگم(  / اندامبینی و چشم و دوا به رو تو ای گل

 (655داغ كی گردم اگر از داغ گردون بشنوم )دیوان مخفی: ص   / من كه دارم بر جگر صد داغ بر باالی داغ

 ( 649در آن زمان كه دلی از دلی جدا گردد )همان: ص  / ز درد داغ جدایی دل فلک سوزد  

(، قطره قطره، رفته رفته موج طوفان میشود 43: دل اگر از ناصبوری از كف ما رفت، رفت )همان: *تکریر 

 ( 444)همان: ص 

ای صبح خدا را نفسی همدم شب باش )همان: ص  / : امشب شب وصل است و به كام دل خویشم *تصدیر

491 ) 

 اگر حیات نباشد جهان چه كار آید  )حیات( / ش است و لیکن حیات میبایدجهان خو
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 ( 351هركه در سلسلۀ عشق پریشان نرود )دیوان مخفی: ص    / از پریشانی دل جمع نگردد هرگز

 ( 447در باغ دلم باد صبا را كه خبر كرد )همان: ص  / : از درد دلم مرغ هوا را كه خبر كرد*موازنه

 ( 651در راه تو از گریه چه گلها كه نچیدیم )همان: ص  / سینه چه غمها كه ندیدیماز عشق تو در  

 كی جز این شغل دگر داریم ما )لطیف( / سنگ سر : گاه سر بر سنگ و گه بر*طرد و عکس

 

 صنایع بیانی

ای است كه پژوهشگران بر آن متفقند. شاعران این دوره و ضعف و انحطاط ادب فارسی در عصر تیموری نکته

قاره، گرفتار ضعف ابداع و خالقیت شعری و ناگزیر به تقلید و تکرار تصاویر قدما بودند. جمله شاعران زن شبهمن

بک بیان و اسلوب عبارات آنان بود. شاعران زن تتبع و تقلید آثار قدما بیشتر بصورت تقلید معانی و افکار و س

معادله، هایی نظیر اسلوباند. و آرایهها استفاده كردههای تلمیح و تشبیه بیشتر از دیگر آرایهقاره از آرایهشبه

النساء دیده میشود كه به همین دلیل برخی سبک شعری او را سبک آمیزی و پارادوكس، تنها در اشعار زیبحس

های ادبی بسامد باالیی در اشعار وی ندارد و به همین دلیل نمیتوان وی را شاعر اند اما این آرایهنستههندی دا

 قاره و دوری از جریانات سبک هندی در ایران باشد. سبک هندی دانست. شاید دلیل این امر زندگی در شبه

شبیه، از تشبیهات عقلی به حسی، مفرد به قاره از میان انواع مختلف تزنان شاعر شبه از منظر بسامدی،*تشبیه: 

  اند:مركب و بلیغ )در شکل اضافۀ تشبیهی( استفادۀ بیشتری كرده

 چون مصرعی كه باشد پیوند مستزادی )تصویر هندی( / نژادی: دیدم به دوش آن مه، طفل پریمركب

 (44قرن-)گلشن هرگز از جا نرود پای توكل ما را / : در جهان همچو چناریم كه با دست تهیمفصل

 سرو چوبی است ناتراشیده )نورجهان بیگم( / : ماه جرمی است ناتمام عیارمؤكد

 (. 46ای باید چو ابر نوبهار )دیوان مخفی: ص  : در محبت دیدهمجمل 

 (.44: بر سر هر سرو چون قمری منال ای مرغ دل )همان: ص مرسل

 رد پارۀ جگر است )مهری هروی(چه توان ك  / مدام در نظر است طفل اشکم: اضافی: بلیغ

 ( 496بر زخم داغم میخورد )دیوان مخفی: ص  ناخن آشفتگی

 ( 55اسنادی: ابروانت مه عید است رخت شمع فلک     مهر و مه را می مقصود به جام است امشب )همان: ص 

 ( 47: ناز آت ، غمزه آت ، روی زیبا آت  است )همان: ص تسویه

 سرائیها )مشتری( عندلیبان غزل / : از تو آموخت مشتری شاید تفضیل

 (44ختن است )دیوان مخفی: ص   / وین چه بوی است كه بر هم زن مشک

 گویان زاغ در دهن دارند )رضیه(لیک سخن / الحان: در دهان خود دارم عندلیب خوشمضمر

پیکرش را، لطف و خوبی پود و تار )قندهاری پرنیان  / : ارغوان عارض  را، حسن و طلعت رنگ و بویملفوف

 بیگم(

خط او یک گلمه مور و زلف او یک سلمه مار )قندهاری  / : چهره او، یک خ لد حور و روی او، یک عرش نورمفروق 

 بیگم(

 (. 97: میان آت  و آبم چو شمع و پروانه )دیوان مخفی: ص جمع

 ( 174: ص همان: چو گم شد یوسف عمر تو مخفی... )تلمیحی
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 خوب و زشت زمانه در گذر است )مهری هروی( / : میرود یار و مدعی از پیتمثیلی

 كلید قفل دل ما تبسم یار است )نورجهان بیگم( / گشاد غنچه اگر از نسیم گلزار است

قاره، بسامد استعارۀ مکنیه )در شکل اضافۀ استعاری( در مقایسه با استعارۀ در اشعار زنان شبه *استعاره:

  ه بیشتر است:مصرح
 كه بدمستند و بر هم میزند الحال مجلس را )نورجهان بیگم(  / مکن بیدار ای ساقی ز خواب ناز نرگس را

 بینم مگر از پی این شام سحر را )مهری هروی( / از چهره بتا جمع كن این زلف پریشان

 ( 343كه رفت رونق بازار گوهرافشانی )دیوان مخفی: ص  / بساط خوی  تو مخفی از این دكان بر چین

 ( 417كه اندر این گلشن بسی بر بلبالن بیداد رفت )همان: ص  / از گل این بوستان چشم وفاداری مدار

یا پای امید عمر تو، لنگی كرد )كامله بیگم: كامله   / : فیضی مخور این غم كه دلت تنگی كرداضافۀ استعاری

 هندی(

 ( 17(. دود آه دل ما تیره كند چشم فلک )همان: ص 65ا دست قضا لوح و قلم را )دیوان مخفی: ص تا كرد بن

 صاحب حشمت نه زر داریم ما )لطیف( / : كاوشی بیجاست ای چرخ عدوتشخیص

 چین بر جبین فگنده ز اندوه كیستی  )نورجهان بیگم(  / گر از بهر چیستی ای آبشار نوحه

 زنم بر زلف اگر شانه، ز سنبل داد برخیزد )نورجهان بیگم( / گل فریاد برخیزد چو بردارم ز رخ برقع، ز

 اند: كنایۀ فعلی و ایما، بسامد بیشتری را از میان انواع كنایه به خود اختصاص داده*كنایه: 

 رانی )رضیه(  دهم به بال هما خدمت مگس / كنم به بركت با چرخ تخت سلطانی

 از خانۀ عنکبوت پر میطلبم )نهانی دهلوی(   / م از مرد برهنه روی زر میطلب

 ( 379(. چون هست حساب عمر جو جو )همان: ص 619فلک را مینهم جل بر خر امروز )دیوان مخفی: ص 

: از آنجاكه تلمیح میتواند معانی بسیار و گسترده را در كمترین كلمات بگنجاند، از جهت هنر سخنوری *تلمیح

ت؛ در واقع آوردن یک تلمیح در كالم یعنی گنجاندن یک داستان در سخن. تلمیح بسیار مهم و قابل توجه اس

ظرفیت معنایی سخن را بسیار فرا میکشد و بدان توان و نیرویی فراوان میبخشد؛ بدان شرط كه سخنگو ذوق و 

 (. 443-446لطافت و توان استفاده از آن را داشته باشد )بدیع نو، محبتی: صص 

قاره، تلمیحات قرآنی و احادیث كمتر از سایر انواع تلمیحات دیده میشود كه علت آن زندگی در اشعار زنان شبه

 در هند و عامل جنسیت است. 

(، ما رستم وقت روزگاریم 66درصد(: نشئۀ آسودگی عنقاست در دوران ما )دیوان مخفی:  ص 5/4) ایاسطوره 

 (.349)همان: ص 

 سحر چشم تو بدیدم همه را شامل بود )مهری هروی( / درصد(: آنچه از بابل و هاروت روایت كردند 51) دینی

ص(، صد هزاران نوح غرق موجۀ طوفان ما )همان: ص  75دیدۀ یعقوب كنعان در فراق از كار رفت )دیوان مخفی:

16.) 

 (444درصد(: رسیده پایۀ حسنت به معراج )همان: ص  %5/7) آیات و احادیث:

 بنده عشقم و هفتاد و دو ملمت معلوم )نورجهان بیگم( / دل به صورت ندهم تا شده سیرت معلوم 

 ( 673سربسر افسانه شد )دیوان مخفی: ص   / درصد( قصۀ فرهاد و شیرین  37) عاشقانه:

 هان ولی نشنیده باشی قصۀ فرهاد را )رضیه(   / بازآ شیرین، منه در راه الفت كام خوی 
(، از ماست كه بر ماست چه 494: هرچه كاری بدروی مخفی به هنگام درو )دیوان مخفی: ص المثل*ارسال
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 آزار )رضیه(، در پهلوی كس تیر به از پیر بود )مهری هروی(تقصیر دل
 دو عقیقند یمنها )مهری هروی(شدۀ این ویران / تو تنها نه خراب است بدخشان  لعل: از *ایهام

 ای )همان(گفتا كه مرا هنوز نشناخته /  بی مهریگفتم كه ترا شناختم 
(، چشم امید به راهت نگران خواهد بود )همان: 694ایمان میزند )دیوان مخفی: ص  قلبمحابا خوی  را بر بی
مسلسل زهر آشامم هنوز  (، من در این دور449(، شدم به كوی محبت ز خوی  بیگانه )همان: ص 644ص 

 ( 477)همان: ص 
عشقم خام میگیرد  شمعچون تم (، سوخ44كرده است )همان: ص  چین ابرومن آن  كاراز  گره: تا *استخدام

 ( 471هنوز )همان: ص 
(، مهر نشنیدن و گفتن به لب و گوش من 317: ناله و سوز جگر را بلبل و پروانه گیر )همان: ص *لف و نشر

 ( 464 است )همان: ص
: پارادوكس در زبان شعر عمدتاً در دو ساخت نحوی شکل میگیرد: یکی در قالب جمله كه اسناد *پارادوكس

بیا كه یاد تو »اجزاء جمله به همدیگر )مسند و مسندالیه، فعل و فاعل، مفعول و قید و...( عقالً محال مینماید: 
الیه( كه ت یا مضاف + مضافدیگری در قالب تركیبهای وصفی یا اضافی )موصوف + صف«. آرامشی است طوفانی
ای از بیان )تضاد بالغی( است كه از رهگذر تركیب نما شیوهنما میگویند. تركیب متناقمبه آن تركیب متناقم

دو واژۀ متضاد و ناساز به قصد تأكید یا تأثیر بیشتر شکل میگیرد؛ مانند ظلمت قابل رؤیت، آهسته بشتاب، نفرت 
(، در 54(: در آب روان مردمک چشم ترم سوخت )دیوان مخفی: ص 369ص  عاشقانه )بالغت تصویر، فتوحی:

 ( 663لباس فقر دارم تاج سلطانی به سر )همان: ص 
(، هید بلبل ز گلی بوی وفا نشنیدست )همان: 54: حسنت نمکی به زخم دل ریخت )همان: ص آمیزی*حس
 (. 99ص  

پاسبان در كار نبود، خانۀ دروی  را )همان: ص  / : دل اگر از ناصبوری از كف ما رفت، رفت *اسلوب معادله
44 ) 

 ( 44پشه گر باشد جهانی، سیلی بادی بس است )همان: ص   / ضعف اگر غالب نباشد از هجوم غم چه غم 
 تعمیر ضرور است بناهای كهن را )مهری هروی(  / خودسازی پیران بود افزون ز جوانان 

 
 گیرینتیجه

ای كه برخالف انتظار، زنان در مسائل سیاسی و اند و تنها دورهمورد بیمهری قرار گرفتهزنان در طول تاریخ ایران، 
اجتماعی و فرهنگی دارای مسئولیت میشوند، دورۀ مغول است. اهمیت و اعتباری كه زن در عهد مغول داشت، تا 

شتند و در فعالیتهای حدود زیادی در دورۀ تیموریان تداوم یافت و زنان نیز در این عهد در جامعه حضور دا
 سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ادبی شركت میکردند. 

گاه موضوعی نبوده كه ادیبان بصورت اثری قاره و حضور ادبی آنان، هیداما شعر زنان، خصوصاً زنان شاعر شبه
آنان ای به تببین زندگی فرهنگی، هنری و ادبی مستقل یا فصلی را به این موضوع اختصاص بدهند و عالقه

ها مطالبی پراكنده در خصوص شرح احوال زنان شاعر وجود دارد و درمورد شاعران زن اند و تنها در تذكرهنداشته
نویسان چندان كار مستقل و قابل توجهی انجام نداده و جسته و گریخته در قسمت قاره نیز بیشتر تذكرهشبه

در بین متون  اند یا حتی گاهرخی زنان شاعر پرداختههای خود بصورت محدود به شرح حال بپایانی كتب و تذكره
 اند. خود اشاراتی به سخنوران زن بویژه زنان و دختران سالطین نموده

از آنجایی كه قالب غزل، قالب عمده در اشعار این شاعران است، عشق، بنمایه و محتوای اصلی اشعار شاعران زن 
ارشان، خصوصاً در غزلیات بصورت وصف حاالت عاشقانه، گفتگو با قاره است. این موضوع در اكثر ابیات اشعشبه

معشوق، بیان دشواریهای عشق و... بیان شده است كه تقلیدی از ادوار گذشته و شعر مردانه است. در این اشعار 
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 گرایانه، جز سوزوگدازهای معمولی، اثری دیگری از نبوغ دیده نمیشود. اشعار غنایی این زنان، شرح عشقدرون
نویسان بر ای را روایت میکند كه با زبانی مردانه بیان شده است. اما تأكید تذكرهنشدهتکراری و شاید تجربه

قاره و شکایت از همسران پیر، موضوعی بدیع و جالب توجه است. همچنین سرایی زنان شاعر شبهمشاعره و بدیهه
ای در آن دیده نمیشود. در بۀ تقلیدی دارد و نکتۀ تازهقاره ازجهت تصاویر و زبان شعری، جناشعار زنان شاعر شبه

النساء، بعنوان تنها های ادبی بیشتر است؛ البته در دیوان زیباشعار این شاعران سهم تشبیه و تلمیح از دیگر آرایه
 قاره كه دارای دیوان است، عالوه بر وجود مضامینی خاص مانند مفاخره، مدح، مرثیه، دوری ازشاعر زن شبه
آمیزی، اسلوب معادله و پارادوكس )با بسامد نه چندان زیاد( دیده میشود كه هایی همچون حسایران و... آرایه

 باعث شده وی را پیرو سبک هندی بدانند. 
 

 نویسندگان مشاركت
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترایپسا دوره طرح پژوهشی از مقاله این

 این راهنمایی نصراله پورمحمدی املشیآقای دكتر . است شده استخراجالمللی امام خمینی )ره( بیندانشگاه 
 این پژوهشگر عنوان به دكتر مریم غفوریانسركار خانم . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را طرح
 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری درطرح 
 .است بوده پژوهشگر دو هر مشاركت

 
 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان
 و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشگاه انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی ارتقاء
 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان
 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای
 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق
 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض
 .میگیرند عهده بر را شده
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