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 «یگو سخن  نانی »پرده نش بازپخش ۀدربار 

گر نستوه به رشته  پژوهش   گو« كه به قلم ماگه رحمانی سخن  نانی »پرده نش   ۀ تذکر 

  بانوي سخنور زبان فاریس  128تحرير درآمده است از جمله منابع مهم در شناخت  

ی ها در نخستفهرست نام   یدر منطقه است. از البل نگاه درک کرده بودم که بانو    ی 

  ی به مرزها  را یاست. ز   یو نژاد  تعصب قویم  ض،یزن آزاده و بدون تبع  ماگه رحمانی 

  تیاثر از مرز و مل   ن ینداده و ا  ت  یاهم  ت  یو هو   ن  ایجغراف

ز کند یم  تخیط نو   را ی.  قلم  و  مرزها  سندهیذهن    ی آن 

  خواند و ما را فرا یم  گذراند را پشت ش یم   و میل   ت  یهو 

 .  میخود فرا تر برو   ن  ایجغراف ذهتی  یتا از مرزها

امرو   ن  ایجغراف  را یز  نام»اف  ز که    شود، یم  دهیغانستان« 

کل بزرگب  به نام خراسان بزرگ بود    کیاز    ن  زمان جز

شد    هیمدرن، تکه تکه و تجز   میل   ماتیکه پس از تقس 

م تاج  ران،یا  یکشورها  انیو    کستان، یافغانستان، 

قرق ازبکستان،  ی ترکمنستان،  تقس   ستانب  قزاقستان    م یو 

هم ی شد.از  ا  ی  عنوان  زنا  ن یرو  »شاعر  را    ا یافغان«    ناثر 

 هم اختصاص ندارد.   خایص زمانی   ۀنگذاشته و به دور  «رانی ی»شاعر زنان ا

وجود نداشته است. با    یاطلعات مدرن امروز   یآن که ابزار سنجش و گردآور   با 

 ب  بلند و شامخ زنان را در مس   گاهیپژوهش نموده تا جا یب  گی و پ ن  بایآن هم با شک

جامعه   کر ی پ  م ین  نی ا  یهاتحقق آرمان   ی برجسته بسازد و برا  خ ی    ود تار پر از فراز و فر 

 .                                                                                       د یرا اداء نما شیخو رنجه کند و سهم  یمرد ساالر خامه

ام مطالعه نموده    ن  در هنگام دانشجو  شی ها پاثر ارزشمند را، سال  نیا   خوشبختانه

  ی ادیز   ن  هاآن آشنا شوم. سال  سندهیبا نو   کیآرزو داشتم که از نزد  یلیبودم و خ



 ب  

 

 نکه یشان نشدم. تا ا  نشانی   نیکوچکب    افتیبودم. اما موفق به در   شیدر جستجو 

از اروپا شماره    یز یوست عز د  2019سال    لیاپر   لی در اوا   اد یز   یهاپس از پرس و پال 

  شانیبا ا  ا یتانیشام به وقت بر   6کرد. بدون درنگ ساعت    لیمیا  میتلفون شان را برا

دق دو  از  پس  تماس شدم.  مدت    گویسر   قهی به  و  برداشتند  دو   قهیدق  30را  هر 

 شان آگایه  یدرباره کتاب و شناسنامه  نکهی. از امیداشت   مانهیصم  یل یصحبت خ

شد. بانو ماگه تا    تر یم یصحبت ما گرمب  و صم  یخوش شد و فضا  یل یداشتم؛ خ

دوره  شناسد و زنان هم   او را نیم   شان،یبعد از ا   یهاکردکه نسل  آن دم تصور یم

ده اند.                                                          او را بدست فرامویسر  شان هم بکیل   سبر

ها و درد  گوش   ن  شنواکرد. از کم صحبت یم   با یو ز   شمرده  یل یخ  ز یعز   بانو رحمانی  

سال با همرسش(، و از اينکه    16خودش )فقط    زانوها، عصا چوب و ازدواج کوتایه

ي بر جامعه اش فرمان  زن   ۀبهره اند و انديش زنان کشورش از حق آموزش نر   ی ستب 

بود. جفایم   ی  اندوهگی  از  و سوءاستفاده    یم یقد  یهاسنت   ،یمرد ساالر   یراند؛ 

ان و زنان هم م ان با    هنشیمذهب؛ فقط در حق دخب  )مردود بودن ازدواج دخب 

 داشت.   تر ی قو  یو دردها فیخف یها( شکوه هاخارجر 

  کودگ  آواز »مادر صدا زدن« و آغوشش گریم  چگایهیزن مبارز ه  نیا  یهاگوش 

  شد. با آن هم وعده   در آوازش به رصاحت خوانده یم  یکمبود  نیرا حس نکرده و ا 

تکال بهبود  در صورت  د  رنجد  فی سبر زنان  به    نش یو تحت ستم شزم  ده یشان، 

 حوصله کهولت سن با نر   یکه دردها  البته در صورن    سد،یبنو 
ی

مجال    نیآن ا   یهاگ

 بدهد.                                                                                                   یرا به و 

تاري    خ در زير    ۀ نسوان در تمام دور   ۀ»طبق  نويسد: گو یم  سخن  نانی در پرده نش   او 

  و اجتماع  نر  
نصب بودند  بار جور و ستم مردان قرار گرفته، از تمام حقوق حيان 

صحيح بهرِه نداشته اند؛  ... چه ديديم زنان را در عرصهاي   ۀو حتا از تعليم و تربي

مردان مساوي و صاحب  با  را  زنان  اسلم،  مقدس  دين  آن که  با وجود   گذشته 



 ج  

 

حقوق ساخت و تعليم را براي هر دو جنس فرض نمود؛ تعليم زنان را يک    هرگونه

زن خدمت شوهر و نگاهداري    ۀدانستند و يگانه وظيففايده و خطرناک  یم  امر نر  

ی شده بود.«                                                                                 اطفال، تعيی 

ی رو،    از    فرياد  اين بانوي آزاده از قلم و قدم خود کار گرفت،در برابر نر  همی 
عدالت 

 زد و گام به گام زمان، براي آزادي زنان دربند جامعه اش، اين راه دشوارگذر را پيمود.            

از سوي انجمن تاري    خ چاپ شده است.   1331در سال    «یگو نشينان سخن  »پرده

 ( فراهم آمده است.                                  1949) 1328سال   آيد که در آن بر یم   ۀاما از مقدم

ی   رحمانی   ماگه اين   ۀانگب  ی بيان یم  دارد: »چون خوشبختانه در  تدوين آن را چنی 

و   ما، جنبش  ان وطن عزيز  و دخب  زنان  آن جمله  در  و  ق  زنان شر ی  بی  در  اواخر 

و دانشمندان براي بلند    نهضت پديد آمده و از طرف ديگر تشويق و تحريک بزرگان

مساعد شمرده و خواستم زنان    ا رسد؛ موقع ر اين طبقه به مشاهده یم   ۀبردن سوي

  نمايم.                                                                        
 سخنگوي عرصهاي گذشته را به هموطنان گرایم  معرفی

ايشان پرداختم. اميدوارم دوستان علم و کلم    ۀحال و نمون  ۀبه تدوين و ترجم  لذا 

، به   ی ق زمی    بانوان مرسر
دانش با ملحظه و مطالعه اين اثر استعداد و قابليت ذان 

ام و تقدير نگريسته مطم  ژه یو  ی فاریس  زبانان را به نظر احب  ين    ی  با کمب  گردند که 

  ۀ داين طبقه که تاکنون عضو عاطل و پسمان  ير توجه و اهتمام ايشان،در راه تنو 

وند؛ به کار افتاده؛ به هر رشت ق به شمار مب    اجتماع  با مردان    ۀ جامع شر
ی

امور زندگ

، میل  و طبيع  خويش را انجام خواهند   دوش به دوش و مساويانه وظايف اجتماع 

                              داد.«                                                                                                   

از سنت تاري    خ ادبيات نگاري متعارف،    یو ب  گو«، به پ  سخننانی »پرده نش   تذکره 

  فراهم آمده است؛ ا
کتاب در پنج بخش نوشته شده    نیبر اصل دوره بندي تاريخی

 است.               



 د  

 

   نیا  در 
ی

پاریس   اثر پژوهشگر در مورد زندگ آثار زنان شاعر  تا    گو و  از سده هفتم 

ی س   و خارجر   داخیل  یاد یکرده است و از منابع ز   یرا جمع آور   معلومات مهیم   دهم،ب 

                                                                                                      استفاده نموده است.                                                                                                           

اسلم تا سده ششم    یاز ابتدا  فاریس   اتیبه ادب  نگایه سندهیبخش نخست نو   در 

  گمی ب  دهیس  ،یگنجو   مهست    ،چون رابعه بلخی   شاعرانی   گر ید  یهادارد و در بخش 

ی از آثار آنان ن رجی و ب را معرفی  یو مطربه کاشغر  یعلو   آمده است.   ب 

به معرفی   بخش ا  دوم کتاب  در  دارد و  اختصاص  نهم  تا   ن یشاعران سده هفتم 

ی از هر شاعر ن ان  یو اب شاعر زن معرفی  22بخش    ذکر شده است.                                                                       ب 

ی ز سده دهم تا سشاعر ا  70بخش سوم و چهارم کتاب    در  از    و برجی   معرفی   دهم ب 

ی ن گو زنان پاریس  نیآثار ا  .                                                      خورد اثر به چشم یم  نیدر ا  ب 

بانو رحمانی   به شاعران مجهول زمان اختصاص دارد که  پنجم کتاب    37  بخش 

ا در  را  معرفی   نیشاعر  خوانندگان  به     بخش 
ی

زندگ و  آثار  مورد  در  و  آنان    کرده 

 معلومات داده است.                                

ف    دهد را نشان یم  خر یرا   یباورها  تذکره تبایه  نیا سلمان  و م  که بنابران، زنان شر

ی و تمک   قدرتنر   ع،یهمواره، منفعل، ساکت، مط  خی    تار   یدر درازا اند،    کننده بوده   ی 

 افسانه است.                                                              نیخط شخ باطل بر ا سندهینفس اقدام نو 

تاب و همان گونه که در مقدمه ک  ستی تذکره ساده ن  کیسخنگو«،    نانی نش »پرده 

ی ن را نوشت و به    یسخن عاشقانه، اثر   یکتاب به جا  نیآورنده اآمده است، گرد   ب 

 باشد.                                            روز یاز د تر حتا خواندنی  د یگذاشت که امروز شا   ادگار ی



 ه  

 

 در برابر سنت   یسیاست، سنت تذکره نو   گو کتاب تذکره زنان شاعر پاریس  نیا
ً
غالبا

 به بازگو  خ،ی    . تار د ب  گقرار یم   یسینو   خی    تار 
ً
ح وقا  ن  عمدتا بزرگان و قدرتمندان    عیشر

                                   فرودستان است.                                                                                    خ ی    و لذا تار  د یگو اما تذکره شگذشت مردم را باز یم پردازد یم

ها خط بطلن  فرض  ش ی از پ  یار یو بر بس   آورد یم   اد ی است که به    نیتذکره ا   تی خاص

 .                                                ند یآیم  د یپد ن  هااثر پرسش  نیلذا با خواندن ا  کشد،یم

ها برجسته است؛ اما  غارت  ها و شاعران مرد از جنگ   وانیکه چرا د   نیجمله ا  از 

خانه آن عده که هم  یاز شاعران زن، آثار و حتا نام آنان؛ به استثنا یار یبس  وانید

                                  اند.                                                                                                                         که انگار هرگز نبوده   ی رفته؛ به نحو  ادها یاند از  قدرت بوده  هیو همسا

  اوردکهیو به خاطر ب  ا یرا اح  را گذاشته، تا سنت    اسایس  «یسخنگو   نانی نش »پرده 

  شوند، که درباره امروز و گذشته نوشته یم  ن  هاخی     مسلط و تار   یهابار سنت   ر یز 

 رفته است.                                                                                                             اد یشکوب شده و از 

و تنها    ن  استثنا  یمر زنان، ا  ن  که سخنگو  دهد نشان یم   « یسخنگو   نانی نش   »پرده 

است که   یاتصور همان افسانه  نیکه ا  کند مختص چند نفر نبوده است. ثابت یم

 دارد.                                                                              رپا ید یوند ی و حافظه مسلط پ خ ی    با تار 

به خودشنایس  امیپ زنان  آشکار  دعوت  جا   کتاب،  ی  شناخی  در    گاهیو  زن  وارزش 

همبسته و   جامعه 
ی

برا  گ برعل  یزنان  خشونت  بر ضد  ا  هی مبارزه  دخب   و    نیزن 

ی شزم  ها است.   ی 

  گفته و خدمات نر   تیو تهن  کیتبر   ز یتذکره را به همه بانوان عز   ن یا  تال یجید   نرسر 

م قاسم آسما  بهیشا قدر    ده یباز نرسر آن به د   ۀ نیراه پرچم را در زم  یو تارنما  ن  محب 

 راستا خواهانم.                                                       نیدرخشان شان را در ا یها  یوز ب  و پ ستهینگر 



 و  

 

 ۀکه »پرده نشينان سخنگوي« گواه تکاپوي پيگب  و دقت فراوان نويسند  هرچند 

، نر  آن ا
ی نصيب نبوده  ست و از مشوره هاي سودمند استادهاشم شايق افندي نب 

  لغزش 
ايط  است؛ با آنهم برجی ها از دامن کتاب، دست برنداشته اند که با فهم شر

 آن روز امري پذيرفته شده است.                                                                

 مبارز  یب  نظ نیب  ش                                         
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