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شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسالم
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علی سپهيار**

چکیده
این پژوهش به ادبیات زنان و ویژگیهای آن در عصر صدر اسالم پرداخته است. 
از آنجایی که نگارش تاریخ ادبیات عرب مرد ساالر بوده ، یافتن آثار ادبی و 
شعری زنان در مواردی با مشکالت فراوانی روبرو بوده است . لیکن در دوران 
معاصر و در نتیجه ی مطالعات و پژوهشهای متعدد ، نقش زنان در ساحت شعر و 
ادبیات تا حدودی متجلی شده و تعداد قابل توجهی از منابع به بررسی شعر زنان 
پرداخته اند. با بررسی شعر زنان می توان دریافت که این نوع شعر در مقایسه با 
شعر مردان تفاوتهای ویژه ای داشته است. از جمله این تفاوتها این است که زنان 
شعر خویش را به بهای ناچیز نفروختند و با آن تکسب نکردند. عاطفه در شعر 
زنان از قوت خاصی برخوردار بوده است. اغراض شعری زنان با مردان تفاوت 
چندانی نداشت، گرچه زنان بیشتر در اغراض خاصی چون رثاء به سرودن شعر 

پرداختند.

کلید واژگان: شعر ، زن ، عاطفه، اغراض شعری، صدر اسالم
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این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان می باشد.
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مقدمه
برخی ناقدان براین باورند که شعر در عصر نبوت و صدر اسالم بسیار اندک است، و از اهمیت 
چندانی برخوردار نیست، و حتی اغراض آن نیز بخاطر مشغولیت مسلمانان به امر جهاد و دفاع از 
اسالم و حفظ ارزشهای اسالمی ، چون: قرآن و روایت حدیث شریف و کوتاهی دوران نبوت و 

محصور بودن این دوران میان دوعصر جاهلی و اموی اغراض آنرا دچار محدودیت کرده است.
به همین علت پژوهشهای ادبی در این دوران بسیار اندک اتفاق افتاده است. و اگر هم کاری 
صورت گرفته باشد از عمق و ژرفای قابل توجهی برخوردار نبوده است. و اگر به بررسی بعضی 
موضوعات این دوران پرداخته شود، چیزی جز خطب و اشعاری که در دفاع از اسالم و پیامبر 

سروده شده است چیز خاص دیگری نمی توان یافت.
لذا این دوره به شاعران انگشت شماری  چون: حسان بن ثابت انصاری و کعب بن زهیر، و لبید 

و... خالصه می شود. و اکثر تحقیقات و پژوهشها در همین چارچوب خالصه می شوند.
پس اگر ناقدان و مؤرخان ادبیات از کنار بسیاری از شاعران عصر نبوت به همین سادگی بگذرند، 
گذشتن از کنار شاعران زن در این عصر ساده تر خواهد بود، از این روی در مطالعه تألیفاتی که  این 
دوران را تجزیه و تحلیل کردند، بندرت، از زنان شاعر صحبت به میان آمده است و مجاهدت و از 
خود گذشتگی ها و فداکاریهای آنان را که پای به پای مردان انجام می گرفت منعکس شده است. 
حقیقت امر این است که ناقدان و تاریخ نویسان ادبیات از این بابت به زنان شاعر و نقش و اهمیت 
آنان در عصری ستم روا داشتند و این ستم نه تنها توسط قدما اعمال شده بلکه حتی در تألیفات 
معاصرین نیز تکرار شده است. لذا اهمیت این مقاله از این چارچوب قابل توجه است که به گوشه 

ای از شعر زنان پرداخته است. 
یکی از مشکالتی که در گردآوری شعر زنان وجود دارد این است که شاعران زن مانند شاعران 
مرد به نام و اصل و نسب ممکن است ذکر نشده باشند. و راویان و مؤلفان به تفصیل نام آنها را 

نیاوردند.
به همین سبب روایت شعر برخی از زنان این چنین آمده است: مثاًل زنی می گوید:... یا همسر فالن 

می گوید: یا مادر فالن می گوید:...
بی شک عصر نبوت تنها شامل زمان پیامبر نیست. بلکه قسمتی از عصر جاهلی و سالهای زندگی 

حضرت رسول اکرم)ص( و ایام خلفا را نیز در بر می گیرد.
پس در این محدوده ی تاریخی می توان به اشعاری از مادر پیامبر اکرم حضرت آمنه دختر وهب 
و اشعاری از عمه های پیامبر که در عصر جاهلی می زیستند و برخی نیز که عصر اسالم را درک 
کردند و مسلمان شدند را شامل می شود.همچنین شاعران زنی وجود دارد که در دو دوره زندگی 
گردند. قبل و بعد از اسالم و حتی تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی عمر کردند. شاعره هند دختر 

نعمان بن منذر از پادشاهان حیره از این گروه است. )التونجی، 2002، ص42( 
به همین جهت شاعرانی که در این مقاله  ذکر شده اند، یا ازعصر جاهلی اند یا نزدیک به دوره 
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یا شاعران زن مشرک که  یا مخضرم می باشند  پیامبر  نزدیکان  از  یا  و  بودند  اسالمی یا صحابی 
مشرک نیز مردند یا شاعران زنی که معاصر پیامبر عظیم الشأن بودند.

المعارف نویسان  بی شک اشعاری که در دست است حاصل تالش راویان و مؤلفان و دائرة 
می باشد. این راویان و مؤلفان در درجه نخست به گردآوری و روایت شاعران مرد پرداختند، و 
بندرت به روایت شعر زنان همت گماشتند. با این حال  بعضی از شعرهای زنان را نیز روایت کردند. 
ابوتمام اولین کسی است که در حماسه خود از شعر زنان، نمونه هایی را ذکر کرده است. با این 
وجود شاعران و نویسندگان در ذکر شعر شاعران زن به شرح حال زنان توجهی نمی کردند و اخبار 
آنان را روایت نمی نمودند. و حتی از بیان علت سرودن  شعر آنان سر باز می زدند. و چنانچه تاریخ 
شعر نویسان جنبه ای از شعر زنان را ذکر کرده باشند بیشتر از باب نمونه و شاهد شعری است و نه 

چیز دیگر.
از جمله نواقص کار راویان در ذکر زنان شاعر، اکتفا به کنیه یا لقب زنان بود. و نام آنان را بطور 
کامل نمی آوردند و حتی به  أعرابیة، إمرأة و... اکتفا می کردند. و یا نام: دختر فالن و خواهر فالن 

و مادر فالن و همسر فالن می گفتند. و از ذکر نام و نسب طفره می رفتند.
از مشکالت دیگر زنان شاعر در عصر نبوت، اختالط اسمها می باشد. مثاًل شاعری بنام » هند دختر 
نعمان « اسم دیگری دارد، بنام »حرقة« و حرقه اسم حقیقی وی می باشد. هند دختر نعمان بن بشیر 
نیز اسمهای  دیگری دارد به نامهای » عمرة، حمدة، حمیدة « و بنظر می رسد این اختالط اسامی از 
اشتباهات ناسخان کتب پیش آمده باشد یا بعلت مشابهت در رسم الخط اسمهای متشابه است. مانند: 

عتبه که عنبه و غنیه نیز می تواند خوانده شود.
در بررسی شعر زنان در عصر پیامبر اختالط شعری نیز مشاهده می شود، یعنی بیت شعری یا قطعه یا 
قصیده به بیش از دو یا سه شاعر نسبت داده شده است. این مسئله در شعر مردان نیز مشاهده می شود.

از دیگر ویژگیهای شعر زنان در این عصر، نحل یا نسبت دادن شعر به غیر از شاعران حقیقی است 
که شعر منحول را می توان بیشتر در اشعاری که در جنگها و درگیریها ی قبیله ای سروده شده بود، 
پیدا کرد. همچنین این ویژگی یعنی انتحال در شعر زنان اهل بیت علیهم السالم نیز بسیار است. 

)التونجی، 2002، ص8(

نقش زن در شعر
زن در شعر عرب نقشی کم رنگ ایفا نمود، بدین شکل زن بیشتر ناقد و جهت دهنده خطاب 
شعری را عهده دار بود و نه شاعر. کما اینکه با احساس ناقدانه زنانه ی خود، ناخواسته به خطاب 
شعری صفت مردانه بخشید. و زمانیکه قصد ورود به میدان شعری به عنوان شاعر و نه ناقد نمود خود 
را در تنگنا یافت. از اینرو در بسیاری از موارد به شعر مرد گونه روی آورد تا از تنگنای شرایط مردانه 
شعری که خود در ایجاد آن سهیم بوده رهائی یابد. بدین جهت چنین دریافت می شود که صفت 
زنانه در شعر او رخنه کرد تا جایی که قدماء به شعر زن بهای کمتری دادند و زنانگی را عیبی شعری 
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به شمار آوردند و همین امر از دیدگاه مردان منجر به کاهش اهمیت شعر زنان گردید.
به ساحت شعری که مردان در آن  با موانعی مواجه شد که ورودش را  بدین سبب زن شاعر 
فرمانروائی می کردند دشوار کرد. این موانع در جلوگیری از سرایش شعر توسط زن، سهمی عمده 
به عهده داشتند. کما اینکه در حاشیه قرار گرفتن و کم توجهی به شعر زنانه سهیم بود و همین امر 
به محدودیت مضامین شعری زنان منجر گردید و باعث شد اغراض شعری آنان نشانه های بارزی 

نداشته باشد. )السیف، 2008، ص111(

اغراض شعری زنان
آنچه در آن شکی نیست شعر زنان همان اغراض و مفاهیم شعر مردان  را بازگو می کند. اغراضی 
چون: مدح، رثاء، غزل، هجو، فخر... در واقع این اغراض را مردان و زنان بطور مشترک در اشعار خود 
بازگو کردند. لیکن بعضی از این اغراض نزد مردان و زنان از شدت و ضعفی ممکن است برخوردار 
باشند. مثاًل در باب مرثیه شاید بتوان گفت در این فن زنان پیشگام ترند، زیرا عاطفه و زود رنجی و 
روح لطیف زنانه غالباً در این گونه اشعار بی تأثیر نیست. و مرثیه سرایی زنان را بر مرثیه سرایی مردان 
یا خویشان خود  یا همسران  برای فرزندان  برتری بخشیده است. خصوصاً آن مرثیه هایی که زنان 
سروده اند، این اشعار از نظر ارزش هنری و ادبی به واسطه ی قوی بودن زمینه ی عاطفی برترین نوع 
مراثی بشمار می روند. همچنین زنان شاعر میل بیشتری به مرثیه سرائی داشتند، همانگونه که ابن رشیق 
قیروانی در این خصوص می گوید: » زنان به هنگام مصیبت اندوهگین ترین مردمانند و بی تابی و 
ناشکیبائی شدیدتری نسبت به مردان دارند.« )ابن رشیق القیروانی،1420هـ.ق، ج2، ص841( پر واضح 

است که غرور مردان آنان را درهنگام مصیبت به صبر و بردباری سوق می دهد. 
کارل بروکلمان1 )1986( شرق شناس شهیر در این باره می افزاید: »اظهار حزن،اندوه، گریه و 
زاری در خور مردان قبیله نیست بلکه در خور زنان قبیله بوده است. به خصوص زنانی که برای 
برادرانشان سوگواری می کنند.« چرا که  از خالل مطالعه تاریخ عرب مرد پیوسته به انتقام و زن به 

سوگواری دعوت شده است.
در این دوران شاعران زن چه مسلمان چه غیر مسلمان در سوگ عزیزان خود که در جنگ، 
خصوصا جنگهایی که بین امام علی علیه السالم و معاویه و امام علی علیه السالم و خوارج روی داده، 

سهمی وافر از رثاء را بخود اختصاص داده اند.
آنچه در فن رثاء در این عصر قابل مالحظه است، تأثیر دین مبین اسالم در موضوعات شعری 
و  اسالمی قرار گرفتند  تعالیم  تاثیر  فخر، هجاء... همگی تحت  رثاء، غزل،  اغراضی چون  است. 
دگرگونی های عمده ای در آنها بوجود آمد. رثاء نیز به تبعیت از این تحول و تاثیر دگرگون گشت 
و بسیاری از مفاهیم و معانی خود را از تعالیم اسالم فرا گرفت. لذا مرثیه سرایان خصوصاً زنان مرثیه 
سرا، مرثیه های خود را به کسانی که در راه خدا جان می باختند نثار می کردند و بر شهیدان اسالم 
1. Carl Brockelmann

شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسالم
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می گریستند و شهیدان و جانفشانیهای آنان را با شعر خود می ستودند. و حتی آرزو می کردند که 
قبل از آنان جان می باختند تا به نعمتهای بی پایان خداوندی زودتر می رسیدند، و از آن بهره مند 
می شدند. اشعار صفیه دختر عبدالمطلب و عمه ی پیامبر از این دسته اشعار است. صفیه در رثای پدر 
خویش و حمزه برادرش و حضرت ختمی مرتبت اشعار شورانگیزی دارد )ابن هشام، 1978، ج3، 

ص94( ایشان در در مرثیه ای در رثای حمزه سید الشهداء می گوید:

یعنی: خواهرانم هراسان از دانا و نادان از سرنوشت أحدیان می پرسیدند.
- آن کس که از جنگ خیبر مطلع بود گفت: حمزه وزیر پیامبر جان به جان آفرین بخشید.

- خداوند او را بسوی بهشت برین و زندگی سرتاسر سعادت و خوشی فراخواند.
- این همان زندگی است که برای حمزه در روز قیامت پیش بینی می شد.

- بخدا سوگند ترا فراموش نمی کنم مادامیکه باد صبا بوزد و با گریه و اندوه پیوسته یاد و خاطره 
ترا پاس می دارم.

- ای کاش بجای جسد پاک تو کفتارها و کرکسها جسد و استخوانهای مرا می خوردند.
یکی از برترین گونه های شعر رثاء، اشعاری است که خنساء - شاعره مشهور عصر جاهلی- 
دختران  که  اشعاری  همچنین  می باشد.  سروده،  معاویه  و  صخر  برادرش  دو  رثای  اسالمی در 
عبدالمطلب در رثای وی سروده اند می باشد. روایت شده است که عبدالمطلب از دختران خود 
خواست قبل از فرا رسیدن اجلش برایش مرثیه بسرایند تا بداند، بعد از وفاتش با چه شعری بر او 
می گریند.)ابن طیفور، 1998، ص50( همچنان شاعران زن در وصف حال و روز خود بعد از مرگ 
فقید اشعار شور انگیزی دارند. از آن جمله زینب دختر عقیل بن ابی طالب که شیون و گریه و اشک 

پیوسته را بعد از شهادت خاندان رسول )ص( کار همیشگی خود قرار داده است و می گوید:

یعنی: ای چشمان من به هنگام رثای خاندان رسول )ص( با اشکی پیوسته و شیون و زاری بر آنان 
بگریید.

شش تن از آن شهیدان از صلب علی و پنج تن از فرزندان برادرش عقیل بوده اند.
در خصوص خنساء می توان گفت که او درد و رنج را با تمام وجود احساس کرده بود. مصیبت 
از دست دادن برادران به خصوص »صخر« که سخت به او دلبسته بود به شدت او را می آزرد. خنساء 

خبیر؟أسائلٌة أصحاب أحـــــــــد مـــخافًة و  أعــــــــجم  من  أبي  بنات 
ثوی قد  حمــــزة  إّن  الخبیر:   وزیــرفقال  خیر  اهلل  رســـــــول  وزیر 
دعوًة العرش  ذو  الحق  إله  ســـــروردعـــــاه  و  بها  یحــــــیا  جنة  الی 
مصیرفذلک ما کنا نرّجي و نرتــــــــجي خیر  الحشـــــر  یوم  لحمزة 
مسیريفــــــواهلل ال هبّـــــــــت الصـــــــبا و  محضري  حزناً  و  بکاًء 
أعظمي و  عند ذاک  لیت شلوي  نســـورفیا  و  تعتـــادنی  أضبـــع  لدی 

عویل و  بعبـــرة  ابکي  الرسوِلعیني  آل  ندبِت  إن  اندبي  و 
علي لصلب  کلـــــهم  لعقیلستـــــة  خمســة  و  أصیبـــوا  قد 
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با شور و حرارتی وصف ناشدنی و عاطفه ای آمیخته با درد و با زبان شعر لحظه لحظه خاطراتش را 
به یاد می آورد و سرشار از احساس می گوید:

به خدا سوگند تا آن زمان که بین من و دل جدائی افتد و آن هنگام که قبرم شکافته گردد تو را 
فراموش نمی کنم.

روزی که با صخر )ابو حسان( وداع نمودم با تمام لذتها و اطرافیانم خداحافظی کردم.
افسوس و دریغ من و مادرم بر او باد، آیا او در قبر شب را به صبح می رساند و روز را به شب؟

آنچه در شعر و اغراض شعری زنان قابل مالحظه است  اشعار زنان از نظر ارزش ادبی در مرتبه ای 
پایین تر از شعرمردان قرار می گیرد. خصوصاً آن اغراضی که مردانه بنظر می رسد مثل: فخر، هجا، 
حماسه،... و حتی در غرضی چون غزل، بعلت  اینکه زنان در این گونه ی شعری به پنهان گویی 
روی می آورند واز بیان  صریح  و بی پرده  درد و رنج عشق ابا می نمایند، از این جهت در مرتبه ای 

پایین تر از شعر مردان است. مگر در شعر بعضی از شاعران زن، چون لیلی أخیلیة.
این ویژگی – ابا از بیان بی پرده ی درد عشق- در شعر زنان بادیه نشین بیشتر نمود پیدا می کند، 
و رگه های آنرا می توان در شعر زنان شهرنشین جستجو کرد به خصوص در غزل کنیزکان که از 
جرأت بیشتری برخوردار بودند می توان یافت. خوله دختر ثابت خواهر حسان بن ثابت انصاری 
شاعر پیامبر شیفته ی شخصی بنام عماره بن ولید بن مغیره مخزومی بود، و عشق و عالقه ی خود را 
نسبت به عماره با بیان بی خوابی، و پنهان گویی که جگرش را پاره پاره کرده است اما برای کسی 
بازگو نمی کند، و احساسات خود را سر کوب می کند ابراز می نماید و  می گوید:)عسقالنی، 

1390هـ.ق، ج4، ص239(

یعنی: دوست من دچار بی خوابی شدم، و خواب به چشمانم راه نمی یابد.
- خورد و خوراکم درد و رنج است، اما هرگز آنرا برای کسی بازگو نمی کنم.

- چگونه مرا از عشق به او سرزنش می کنید، در حالیکه یاد او جگرم را پاره پاره کرده است.
- چهره اش چون ماه تابان است و بزدل و سیه روز و تند خو نیست.

همانگونه که درترجمه ی ابیات مالحظه می شود، ابیات از نوع غزل پاک و بی ریا و بی آالیش 
و بدور از مسائل زمانی و جسدی است و شاید بتوان تمامی گونه های غزل را در این دوره چنین 
پنداشت. مگر در شعر بعضی از شاعران در اینجا و آنجا. ظاهراً غزل زنانه در این دوران از عفت، 

حتی أنســـاک  مـــا  واهلل  رمسيفــــال  یشق  و  مهــــــجتي  أفارق 
صخر فراق  یــوم  ودعت  أنـــــــسيفقـــد  و  لذاتي  أبي حســــــان 
أمي لهف  و  علیـــــــه  لهفي  یمسيفیا  فیه  و  الضریح  في  یصبح  أ 

سهـــدي نابنی  خلیلی  تــکِدیا  لم  و  عیني  تنـم  لم 
ما و  أسیغ  ما  أحــِدفشـــرابي  إلی  بي  ما  أشتکي 
رجل علی  تلحوني  کبــديکیف  تذکــاره  من  فُتهَّ 
ســورته البــدر  ضــوء  الـــنکِدمثل  بالــّزمیلة  لیــــس 

شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسالم
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پاکی، عشق بی ریا و راز داری در عشق و عدم افشای راز محبوب از ویژگیهای بی نظیر غزل زنان 
این عصر می باشد و شاید بتوان لیلی اخیلیه شاعره دوره اسالمی را نماد رازداری و عفت معرفی 

نمود. وی در این معنی می گوید:

یعنی: مجنون عشق خود را فاش کرد و لیکن من آن را پنهان نمودم و با این عشق جان باختم.
روز قیامت اگر کشتگان عشق را بخواهند، تنها من پیش قدم خواهم شد.

بیشتر مضامین شعری لیلی اخیلیه و دیگر شاعران زن در غزل سرائی در پنهان ساختن راز عشق  
و دعوت به صبر و شکیبائی است و به همین سبب اشعار عاشقانه آنان در معرض کاستی و فزونی 
راویان قرار گرفت تا با این کار راویان داستانهای عشقی قدما امثال مجنون لیلی، کثیر عزه، قیس لبنی 

و... را رنگ و تابی خاص بخشند. )ابشیهی، 2000، ص659(
همچنان از ویژگیهای شعر زنان در این عصر کثرت پند و حکمت در شعر زنان می باشد. 

از جمله زنان شاعری که به شعر حکمت و پند و اندرز مشهور است، »جمعة« دختر ُخّس است که 
در عصراسالمی زیسته است.  ایشان در حکمت اشعار فراوانی دارد، که نشان از دوراندیشی و عقل 

تیز بین ایشان دارد. )ابن طیفور، 1998، ص63( وی می گوید: 

یعنی: بهترین غنیمت عقل است که انسان را از همه چیز حفظ می کند.
-و بهترین صفات انسان راستگویی است و راستگویی فضلی آشکار و نمایان دارد.

- وفای به عهد از علل و اسباب ثروت و بی نیازی است، از این جهت از وفاکنندگان به عهد و 
پیمان باش.

- خیر و صالحی در انسانی که بظاهر خوشرو است اما از پشت بتو خنجر و نیش زبان می زند، 
نیست.

نیز  با اینکه مدح بیشتر در شعر مردان تجلی می کند، اما این گونه ی شعری را در شعر زنان 
می توان به وفور پیدا کرد. زنان شاعرمانند شاعران مرد به مدح و ستایش ممدوحان می پردازند و 
صفات نیک و پسندیده را نثار آنان می کنند. آنچه در مدیحه سرایی زنان در این عصر بیشتر نمایان 
است مدح امام علی علیه السالم و اهل بیت ایشان است. مدح این دوره بنوعی آمیخته به مرثیه و 
درد و رنج و غم و اندوه می باشد. خصوصاً مدایحی که برای اهل بیت سروده شده است. ازجمله 
این شاعران که در مدح اهل بیت و آن هم حضرت فاطمه علیها السالم لب گشوده، حفصه دختر 

عمر بن خطاب است.

بهـــواه عـــامر  مجـــنون  بوجدي باح  فمتُّ  الهــوی  کتمُت  و 
نــودي القـــیامة  في  کــان  وحديفإذا  تقدمت  الهوی  قتیل  من 

ذخیــــرة عقل یحتویــها و یحرزو أفضـــــل غنم یستـــــفاد و یبتغی
و للصدق فضــل یستبین و یبرزو خیر خـــــالل المرء صدق لسانه
فکن موفیاً بالوعد تعطي و تنجزو انجازک الموعود من سبب الغنی
و یطعـن من خلف علیک و یلمزو ال خیر في ُحّریریک بشاشــــــــة
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فاطمه سالم اهلل علیها در شب زفاف آن  ابیاتی در مدح حضرت  بود و  ادیب  حفصه شاعر و 
حضرت بدو منسوب است. که در آنها می گوید:)حسن االمین، 1983، ج1، ص312(

یعنی: فاطمه واالترین زنان است. و چه کسی جز او چهره ای مانند ماه تابان دارد.
ای فاطمه خداوند ترا بر دیگر زنان برتری داده به فضل و برکت کسی که سوره ی زمر در حق 

او نازل شده است.
خداوند ترا به ازدواج جوانی فاضل در آورد، منظور علی بهترین مردمان.

و  بزرگوار  مشکالت،  و  خطر  هنگام  او  زیرا  ببرید،  بخت  خانه  به  را  فاطمه  همسایگان، 
گرامی است.

با اینکه این غرض در عصر  نیز از اغراضی است که شاعران زن در آن شعر سرودند و  هجو 
اسالمی بدلیل هشدار پیامبر و صحابه و تعالیم اسالمی ضعیف شده بود لیکن گاه و بی گاه ابیات یا 
قطعه هایی در این باب به مناسبتهای مختلف و بعلل گوناگون به گوش می رسید. از آن جمله ابیاتی 

که »بکاره هاللی « از شاعران فصیح و شجاع در نکوهش معاویه و یاران او سروده است. 
بکاره شاعر و خطیب بود و در جنگ صفین در کنار امام علی علیه السالم و یارانش مجاهدت 
می کرد و خطبه های حماسی  غرائی در بر انگیختن یاران حضرت به جنگ با معاویه ایراد کرده بود.

بکاره خاله ی میمونه همسر پیامبر صلی اهلل علیه وآله بود.)کحاله، 1982، ج1، ص137( ایشان در 
هجو معاویة می گوید:

یعنی: آیا می پنداری فرزند هند )معاویه ( خلیفه می شود. هرگز این چنین نخواهد شد، با اینکه 
خالفت را بسیار دوست دارد.

نفس اماره ی تو در خلوتگاه خود و از روی گمراهی چنین خود را آرزومند می نمود.
-عاص و سعید بن عاص ترا به این کار امیدوار کرده و ترقیب نمودند.

-لیکن چنین بخت و شانسی نصیب تو نمی شود، و بخت تو شوم است و خالفت با علی مالقات 
کرد، زیرا بخت علی سعد و خوب است.

فخر یا فخر فروشی از اغراضی شعری نیز در شعر زنان بوفور یافت می شود. »امیمه« دختر عمیله بن 
سباق همسر عوام بن خویلد مادر رضاعی  صفیه دختر عبدالمطلب هنگامیکه بنو عبد الدار چاه »ام أحراد« 

را حفر کردند بر قوم صفیه فخر فروشی می کرد و می گفت: )البالذری، 1978، صص62-61(

البشـــر نساء  خــــیُر  القمرفاطمة  لها وجه کــــــوجه  و من 
الوری کّل  علی  اهلل  الـــــزمرفضلک  بآي  ُخّص  من  بفضل 
فاضــاًل فتــــی  اهلل  الحضرزّوجک  في  من  خیر  علیاً  أعني 
فإنّها بــــها  جاراتي  الخطرفســرن  عند عظیم  کریـــــــــمة 

مالــکاً؟ للخــالفة  هند  ابن  بعیُدأتُری  أراد،  إن  و  ذاک،  هیهات، 
ضاللًة الخالء  في  نفسک  سعــیُدمنتک  و  للشقا  عمــرو  أغراک 
بنحوسها طائـــــر  بأنکد  سعــــوُدفارجع  و  أسعـــد  علــیّاً  القت 

شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسالم
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یعنی: مائیم که دریای ام احراد را حفر کردیم و ام احراد مانند چاه بدر خشک و خالی نیست.
صفیه در پاسخ أمیمه با افتخار می گوید:

نـــحن حــــفرنا بدر
نسقي الحجیج األکبر
و أم أحــــــــراد شر

یعنی: ما بدر را حفر کردیم،
تا حاجیان را سیراب کنیم.

و چاه ام احراد شری بیش نیست.
از خصوصیات شعر زنان در این عصر، اشعاری است که برای رقصاندن یا خواباندن کودکان 
می سرودند. و رجزهای زیبایی در این خصوص  می سرودند، آن گونه که حلیمه سعدیه مادر 
رضاعی پیامبر هنگام رقصاندن شیماء خواهر رضاعی پیامبر انجام می داد. )ابن اثیر، 1996، ص427( 
یا آن گونه که اسماء دختر ابوبکر فرزندش عبداهلل بن زبیر را می رقصاند. )ابن عبد ربه، 1965، ج4، 

ص50( می گوید:

یعنی: عبداهلل در میان پدر و پدر بزرگ مانند شمشیر درخشان است. 
-به گمانم و بعضی از گمانها حقیقت است، بخدا سوگند صاحبان فضیلت رشتکار و موفقند.

در واقع شاعران زن در این دوران بخاطر اشعاری که در مورد جهاد با مشرکان و تشویق مسلمانان 
پیشبرد اهداف اسالم و مسلمانان  با دشمنان دین و مارقان و مرتدان، نقش بسزایی در  به جنگ 
داشتند. »ربیع « دختر معوذ در این باره می گوید: با پیامبر بودیم، مجروحان را مداوای می کردیم و 

پیکر شهداء را به شهر باز می گرداندیم. «)الکاندهلوی، 2005، ج1، ص578(

نتیجه گیری
بی شک شعر زنان خصوصیات و ویژگیهایی دارد که در شعر مردان نمی توان یافت. همچنین در 
شعر زنان به سادگی می توان دریافت که زن، زن باقی می ماند و در اشعارش ویژگیهایی وجود دارد 
که آنها را از شعر مردان متمایز می کند. از آن جمله زن هرگز بوسیله شعر تکسب نمی کند، همانگونه 

که شاعران مرد با شعر خود تکسب کردند و ارزش شعری خود را به بهای ناچیز فروختند.
شعر نزد زنان در نتیجه فعل و انفعال مستقیم بوجود می آید که عاطفه در این میان تأثیر فراوان 
دارد. بیشتر شعر زنان در غرض رثاء خالصه می شود، رثای  فرزند، همسر، بستگان، یا گاهی در 

دوری یار یا افسوس بر زمان گذشته.

أحراد أّم  البحر  حفرنا  الجمادنحن  النّزور  کبدر  لیست 

اإلبریق کالسیف  الصدیقأبیــــض  بین  و  الحواري  بین 
تحقیق ظّن  رّب  و  به  واهلل أهل الفضل أهل التوفیقظني 
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اغراض شعری زنان چندان تفاوتی با اغراض شعری مردان نداشته و در غرضهای مدح، رثاء، 
غزل، هجو، فخر، وصف و... به سرایش شعر پرداخته اند. لیکن برخی از این اغراض نزد مردان 
و زنان از شدت و ضعفی برخوردارند. به عنوان مثال رثاء در نزد زن بیشتر و غزل او به نسبت مرد 

کمتر است.
همچنین زن و شعر او از تحوالت زمانه به دور نبوده است و همپای مجاهدان و مبارزان نقش  
خویش را ایفا می کرد. بدین مفهوم که زنان از مسایل اخالقی، اجتماعی، و فرهنگی روزگار و 

جامعه خویش غافل نبودند.
زن شاعر در صدر اسالم بیشتر از اینکه شاعر باشد نقش یک ناقد را ایفا نمود و آن زمان که قصد 
تغییر موضع از ناقد به شاعر کرد خود را در تنگنا یافت. سپس برای رهائی از این وضعیت به شعر 
مرد گونه روی آورد. این در حالی بود که صفت زنانه در شعرش او رخنه کرده بود. از این رو قدما 

به شعر زن اهمیت کمتری دادند و زنانگی را عیب شعری به شمار آوردند.

پیشنهاد
بی شک شاعران زن در این دوره فراوانند که در این مقاله تنی چند از آنان ذکر گردید برای 
آشنایی بیشتر با زنان شاعر در عصر اسالمی و دوره های دیگر می توان به کتابهای ذیل مراجعه کرد 

که در این بین  نامهای فراوانی  برای محققان و دانش پژوهان ذکر نمودند:
أخبار النساء نوشته ی ابن قیم الجوزیة، بالغات النساء نوشته ی ابن طیفور، تراجم سیدات بیت 
النبوة نوشته ی بنت الشاطی، شاعرات العرب في الجاهلیة و اإلسالم نوشته ی بشیر یّموت، شهیرات 
نساء العرب و اإلسالم تألیف محمد رفعت، شواعر العرب نوشته ی لویس شیخو، مئه أوائل من النساء 
تالیف سلیم البواب، معجم النساء الشاعرات في الجاهلیة و اإلسالم نوشته ی عبد المهنا، شاعرات في 

عصر النبوة اثر محمد التونجی و نساء من المشرق العربي تالیف احمد خلیل جمعه.

شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسالم
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