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« عصرهای تاريخ»و بنیانگزار جلسات د : دکتر هادی بهار، پزشک بازنشسته و ساکن ايالت مريلندربارۀ نویسنده

راهنمای »، «عشقنامه بهار»، «گلزار بهار: »، از جملهکتاب منتشر شده است چنديندر اين منطقه است. از وی تا کنون 

 ۀشماردر هر دکتر بهار  .«شعر اعتراض»و  «بدن انسان در امثال فارسی»، و «دل نامۀ بهار»، «پزشکی برای همگان

هور فارسی برای جوانان که مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.  اين برای شرح اشعار مشدارد آرمان ستونی 

 ..نامیده ايم.ادب جوان ستون را 

( مادر شاعر بزرگ معاصر پژمان بختیاری بود. وقتی از زنان ۱۳۳۵ -۱۲۶۲« )ژاله»عالمتاج قائم مقامی متخلص به 

زاد. عتصامی ياد می شود و در نسل جديد از فروع فرخشاعر دورۀ معاصر سخن می رود، پیش از همه از پروين ا

يات سنت ونیز در اين دوره می زيسته که اشعارش مملو از محتديگری گوی  ولی شاعره ای برجسته و لطیف

ياد می شود. ژالۀ قائم مقامی در جسارت فکر و « فمینیسم»شکنانه و ضد مردساالری بود که امروزه از آن به عنوان 

نیا آمد. زنی آزاد وت فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی است. ژاله دو دهه قبل از پروين اعتصامی به دپیشکس ،انديشه

ح دورانی می زيست که حق خواهی و آزادگی برای زن چیزی جز رنج و تهمت به دنبال نداشت. اما رو انديش در

 تسلیم در برابر سنتهای ناعادالنه نبود. آزاديخواه اين زن شجاع حاضر به

ژاله از چشم انداز يک زن، امور زندگی را می ديد. بیراه نیست اگر گويیم ژاله »کتر روح انگیز کراچی می نويسد: د

نوعی خاص از ادبیات زنانه را آغاز کرد که پیش از او سابقه نداشت. زيرا او نه به سلیقۀ مردان نوشت و نه از زنان 

  نگاشت. اگرچه او هیچ تعمّدی برای را بیان کرد و درونش را با حديث نفس خود، فرديت زنانه اش تقلید کرد. او

 ادب جوانستون 

 دکتر هادی بهار

شرح اشعار مشهور فارسی 

 برای جوانان

« در توصیف شوهر شعر چهار»

 !«درد دل با سماور»و 

 عالمتاج قائم مقامی از 

 متخلص به ژاله
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اما ذهنیت زنانه اش، زبان زنانه ای آفريد که نقش خواسته ها و آرزوهای بی پردۀ يک  ساختن شعر زنانه نداشت،

ت و صراحتی داشت که همین یزن بر صفحۀ کاغذ بود و در بیان درد دل ها، اعتراضها و گاليه هايش چنان صمیم

ت طبیعی بیان، يکی ازويژگیهای شعر او محسوب شد و اين درست نقطۀ مقابل سنت پوشیده گويی و رفتار حال

 «سنتی زن در جامعۀ ايران بود.

شمسی در فراهان ديده به جهان گشود. مادرش مريم يا گوهر ملک، دختر معین  ۱۲۶۲عالمتاج قائم مقامی در سال 

یرۀ قائم مقام فراهانی، اهلل، نب مظفرالدين شاه قاجار بود. پدرش، میرزا فتح الملک يکی از رجال عهد ناصرالدين شاه و

قمری با  ۱۳۱۷د. در سال صدراعظم و سیاستمدار برجسته ايرانی بود. در پانزده سالگی به همراه خانواده به تهران آم

آن حسین پژمان ، علیمراد بختیاری ازدواج کرد. ازدواج او يک ازدواج اجباری بود و حاصل دوست پدرش

دو سه سال به جدايی منجر  زپهلوی بود. اين ازدواج پس ا شاعر و ترانه سرای معروف عهد قاجار و دورۀ بختیاری،

 شد.

 ژاله در شعری دربارۀ ازدواجهای نابرابر و قوانین تبعیض آمیز می سرايد:

 ای ذخیرررررره کامرانیهرررررای مررررررد   

 

 چنررد بايررد برررده آسررا زيسررتن    
 

 

ايررن يررا ازدواج  تررن فروشرری باشررد     

 

 جان سپاری باشد اين يا زيستن 

 

 

 

سال داشت که نهضت مشروطه خواهی مردم ايران اتفاق افتاد و اشعار اين شاعر درون گرا مملو از مضامینی  ۲۳او 

« ژاله» نیز مخفی می کرد. سالها بعد تخلص از فرزندش ی حتی اشعارش راول ،سنت شکنانه و مدافع حقوق زنان بود

 ی خود انتخاب کرد. در اين باره سروده است:را برا

 تاج عالم گر منم بری گفرت و گروی    

 

م برر سرر عرالم کنیرد     لخاک عا   
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 ژاله فرزند بختیاری پژمان

يکی از داليلی که ژاله آن چنان که بايد و شايد در ايران شناخته نیست، اين است که بخش عمده ای از اشعارش را 

توسط فرزندش پژمان بختیاری، منتشر  ۱۳۴۵ه در سال سوزاند و آنچه امروز از او در دسترس است اشعاری است ک

و  ۱۳شده است. آنچه در اشعار ژاله نمود و بروز آشکار دارد به تصوير کشیدن رنج عمیق زن ايرانی در پايان قرن 

خورشیدی است. از ژاله در مجموع هزار بیت باقی مانده است که بیشتر احوال شخصی شاعر از  ۱۴ابتدای قرن 

خود را مطرح کرده  اری تا جدايی از همسر و دوری از فرزند است و در اين قالب نقدهای اجتماعیبارد دوران

 دن به انگلیسی ترجمه کرده است.راب، پژوهشگر و استاد دانشگاه الياست. ديوان اشعار او را اصغر سید غ

ا به خود مشغول داشته و تقريباً مهمترين مسأله ای که فکر او ر»پژمان بختیاری در خصوص شعر ژاله اشاره می کند: 

در همه اشعارش به وضوح ديده می شود، عقب ماندگی زنان و آرزوی ترقی آنان است و به جرأت می توان او 

رانخستین و شايد يگانه مدافع حقوق زنان در آن دوره در ايران دانست. او حتی در زمانی از غمها و ناکامیها و 

ديشه به زنان ديگر باز نمی ماند و به قول خودش روی اشک آلود زن را در گويد، از ان رنجهای خود سخن می

می داند با اين حال او « نغمه ای از روح زن برخاسته»آيسنۀ خیال خود مشاهده کرده و ناله ها و ندبه های خويش را 

کار سهل و زن شدن کاری  مرد گشتن»مقام زن را بسی باالتر و برتر از مقام مردم می پندارد و مصراً عقیده دارد که 

پیشرفت دختران کشور امید فراوان  هاست. او اطمینان کامل به ترقی و تعالی زنان دارد و مخصوصاً ب« شگرف

 بسته،آينده را در دست آنان می بیند و با نوعی الهام و پیشگويی آنها را مخاطب ساخته و می گويد:
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 نور چشما  دخترا  آينده اندر دست توست

 را بدان ای گوهر يکتای من قدر نعمت

 پاکدامان باش وز آزادی بجز عزت مخواه

 راه تاريکان مرو، ای زهرۀ زهرای من

آورد،  شايد بتوان گفت که ژاله قائم مقام نخستین زن شاعری بود که احساس زن بودن را در اشعار خود آشکارا

  فرخزاد آغاز شده است. بیان شعری از فروغنوع ها تصور می کنند اين  برخالف آنچه که خیلی

مقدمه ای که بر ديوان  حسین پژمان بختیاری، شاعر نامور معاصر و فرزند ژاله، زندگی ناسازگار پدر و مادر را در

 مادر نوشته چنین به قلم آورده است:

جدال ل شعر و بحث و کتاب بود و پدرم مرد جنگ و همادرم در آغاز جوانی بود و پدرم در پايان جوانی، مادرم ا»

و کشمکش بود، مادرم به ارزش پول واقف نبود و پدرم بر عکس پول دوست و تا حدی ممسک بود. مادرم از 

ه بود. آن از اين توقع دمکتب به خانۀ شوهر رفته و پدرم از میدانهای جنگ و خونريزی به کانون خانواده قدم گذار

نتظر حد اعالی خانه داری و شوهرستايی و صرفه عشق و عالقه و کرم و همنوايی به افراط داشت و اين از آن م

 «جويی و فرمانبرداری بود...

 و گالیه از او توصیف شوهر

 است یهم صحبت من طرفه شوهر

 است ینه، که بر رفته آذر شوهر

 و سخت اهیو بلند و س کيبار

 است یمن چون صنوبر ۀديد در

 زیدو چشم ت اهشیس یرو در

 است یاختر کيدر شب تار چون

 دیسپ هیس یشير ختهیانگ

 است یالغر کِيتار ۀگون بر
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 به بناگوشم آنچنانک ششير

 است ینشتر دهيمردمک د در

 گردن من چون طناب دار بر

 است یاز آن دست چنبر وستهیپ

 او جسم کوچکم ۀپنج در

 است یکبوتر ن،یدر کف شاه چون

 شب مهیحنا بسته، ن شير با

 است یچه کنم، وحشت آور وصفش

 موت عالم استک اللَمَ يیگو

 است یاز ملک الموت مظهر اي

 فرزند و زن در او ۀعلق نه

 است یز الفت و سامان در او سر نه

 اسب است و تفنگ است و پول و پول

 گر در نظرش نقش دلبری است...

 گر گويمش ای مرد من زنم

 زن را سخن از نوع ديگری است

 آسايش روح لطیف زن

 فرزندی و عشقی و همسری است...

 خنده اش به من آن سان که خندد

 بر جان و دل خسته خنجری است

 آری بود او مرد و من زنم
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 زن ملعبۀ خاک برسری است

 دردا که در اين بوم ظلمناک

 زن را نه پناهی نه داوری است

 گر نام وجود و عدم نهند

 بر مرد و به زن نام درخوری است.

   

 ۲  توصیف شوهر

 ای خويشآن که آنجا خفته وز خرطوم فیل آس

 خر زدهصور اسرافیل را بیغاره بر خر

 ديو سیما شوهری کز روی نامیمون خويش

 آب وحشت صبحدم بر روی همبستر زده

 همسری عشق آشنا خواهم نه ببری گرسنه

 ندان در اين عشق آفرين پیکر زدهپنجه و د

 يی کجا باچشم شهوت ران کجا، ادراک زي

 او زند راهی که هر حیوان بی مشعر زده

 صلت ما وصلت يغماگر و يغما شده استو

 زن گرفته، من زنی شوهر زده یاوست مرد

 ۳ توصیف شوهر 

 شرررروهری سررررخت بوالعجررررب دارم 

 

دارم... *همرردمی آدمرری سررلب     
 

 

                                                 
مادر َسلَب: جامۀ سیاه عزا، کنایه از آدم ماتمزده، مادر وهب: وهب یکی از یاران امام حسین در کربال بود که به تشویق  *

ب: یعنی کسی که هیزم به طحمالة الح ؛در جنگ کشته شد و مادر او با سر بریده پسرش یک نفر از یاران شمر را کشت
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و شررعله ور گررويی  اسررت دودرنررگ   

 

 همسری دوزخی حسب دارم... 

 

 

 هررر شررب انرردر کنررار اشررک آلررود     

 

ب دارم...آيررت شررهوت و غضرر    

 

 

را برره سررینه ام چررو نهررد    سررر خررود    

 

دارم *بهَررررحالررررت مررررادر وَ    

 

 

 دسرررت برررر گرررردنم کنرررد گرررويی   

 

دارم *نقرررش حمالرررۀ الحطرررب    

 

 

 نیمشررب زان دهرران خرروش دنرردان     

 

 بوسرره هررا بررر دهرران و لررب دارم  

 

 

 همچررررو اسررررباب خانرررره آن  و يَررررم  

 

 *گرررر رضرررا داده گرررر شرررغب   

 دارم

 

 

 پرنیررررانی برررررم نبررررین کرررره در او    

 

صرررب دارمزرهررری زآهنرررین ع   

 

 

 وصررررلتم وصررررلت سیاسررررت بررررود  

 

 *زيرررن سیاسرررت ز مرررام و اب   

 دارم

 

 

 آخررر ايررن لجررر کجررا و مررن برره کجررا    

 

 راسررتی راسررتی عجررب دارم ...   

 

 

 وحشرررتی کودکانررره در دل خرررويش 

 

  مررن از ايررن غررول نیمشررب دارم 

 

 

و گرفتار مصائب می بیند بر اما وقتی همین مرد می میرد و ژاله مانند هر زن ديگری در آن عصر خود را بی کس 

 مرگ او مويه می کند و گوشه ای ديگر از احوال خود را به شعر در می آورد:

  ۴ او مرگ از پس شوهر توصیف

 به خود گفتم از دسرت ايرن بختیراری    

 

گر آسوده گردم شود بخت  

 يارم
 

 

 گررر از او جرردا گررردم آسرروده گررردد 

 

 تن رنج فرسود و جان نزارم 

 

 

ن جررز برره کررامم نباشررد  مرردار جهررا    

 

و بیند که پاک است واال چ 

 مدارم

 

 

 جمرررررالم خريررررردار بسررررریار دارد   

 

چرا من به دل رنج بسیار  

 دارم ...

 

 

 کنون او به خاک سیه خفرت و خیرزد   

 

ان امیدّوارمشرار غم از ج   

 

 

 گرانمايرره مررردی، جرروانمرد شررويی    

 

 به سر مايه ای بود از کردگارم 

 

 

اکنون چه حاصرل  ندانستمش قدر و    

 

گر از ديدگان اشک خونین  

 ببارم

 

 

ماور، در يکی از روزها يا شبهای تنهايی او. ه است، حاصل درد دل ژاله است با سشعر زيبايی که در زير آمد

اين « درد دل با سماور»حکايتی مکرر است.  نه و شانه و غیره حرف می زده اندحکايت زنانی که با در و ديوار، با آي

                                                                                                                                                 

 -نماز می که در بیابان خار جمع می کرد و زمانی که پیامبر برای بودو دختر ابوسفیان  دوش می کشد. لقب همسر ابولهب

 ا َب: پدر، بابا. .رش دهدرفت، خارها را جلوی پای او می ریخت تا آزا
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 قعیت تلخ زندگی تنهای بسیاری از زنان را به زيبايی و لطافت بازگو می کند:وا

 «درد دل با سماور»

همرررررردم مهرپرررررررور مررررررن یا   

 

سررماور مررن یمررن، ا اريرر یا   
 

 

آلرررود یترررو شرررد مررر  ۀزمزمررر از   

 

سررراغر مرررن فیررراجرررزاط لط   

 

 

يیعجبررت گرفترره، گررو   یسرروز   

 

توسرررت آذر مرررن  نهیدر سررر   

 

 

ترش سرشرگ و در دل آ  دهير د در   

 

برابرررر مرررن  یمانرررا ترررو منررر    

 

 

یرسرررررم اشرررررکبار  آموختررررره   

 

نتررر مرر  ۀديررچشررم تررو ز د    

 

 

روز و شرربان کرره در کنررارت بررس   

 

 بررودم مررن و بررود مررادر مررن   

 

 

یدعرررا نمرررود ،یخوانرررد قررررآن   

 

خجسرررته اخترررر مرررن  یبابرررا   

 

 

کررررد یبعرررد نمررراز صررربح مررر از   

 

بره کتراب و دفترر مرن     یریس   

 

 

دندیهررررر دو فرشررررته پرکشرررر آن   

 

نبر چرخ و شکسته شد پر م   

 

 

 

پررررس ره رفتگرررران گرفتنررررد زان   

 

 هرم خرواهر و هرم بررادر مررن     

 

 

اکنرررون انهیکهرررن آشررر  نيرررا در   

 

 مررن مانرردم و تررو در بررر مررن   
 

 

نرره کرره برفشرراند از مهررر    یدسررت   

 

کرره نشسررته بررر سررر    یخرراک 

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررن

 

 

ديررنرره کرره بررر فلررک گرا    يیپررا   

 

غمکررده جسررم الغررر    نيررز 

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررن

 

 

و عشررق و الفررتجرراه و مقررام  آن   

 

 شد شسته ز چشم و منظر من 

 

 

، آهنقررش قرردم سررترده شررد چررون   

 

 نقررش همگرران ز خرراطر مررن   

 

 

قصّررره پررررداز  ینغمررره سررررا  یا   

 

برره کنررار بسررتر مررن    نیبنشرر   

 

 

و آرام فيرررظر يررریزمزمررره  برررا   

 

مرررنبفشررران برررر آذر   یآبررر   

 

 

سررتیبررا تررو نشسررته ام غمررم ن  تررا   

 

آور مرررن یهمررردم شررراد یا   

 

 

قیررشررود برره تحق ینمرر کرره دانررم   

 

 چررون اول  قصرره، آخررر مررن   
 

 

سررررت و رفترررره امرررردهین نرررردهيآ   

 

اسررت گذشررته از سررر    یآبرر 

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررن

 

 

ده ميو شرررراد نیشادنشرررر پررررس   

 

زمزمرره گررر، سررماور مررن  یا   

 

 


