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 بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار نوین ادب عربی و فارسی 

 ) با تکیه بر آثار جبران خلیل جبران و ملک الشعرای بهار (

                                                                                                                                         

  2ایران اسدی -1ایخیمنصوره مش

                                             

بی تردید بخش مهمی از جامعه انسانی را ، زنان تشکیل می دهند . در طول سالها ،  :چکیده

همواره حضور زن در کنار مرد ، به صورت قابل توجه و محسوس جلوه گر بوده است . زن در 

یی است ، جمال و جالل خدایی ؛ خدا زن را جلوه ای از زیبایی ادبیات مظهر جمال، جالل و زیبا

یکی از ستونهای زندگی که و عشق خویش قرار داده است و این مخلوق مورد تمجید خداوند ، 

اجتماعی است . در طول تاریخ همواره با فراز و نشیبهایی روبرو بوده که نگاهی به گزارشات 

« نساء»خداوند در قرآن کریم با نامگذاری سوره ای  بنام تاریخی گواه روشنی است به این گفته 

گرفته است ندر نظر « رجال »در واقع از  مقام زن تجلیل و تمجید به عمل آورده و سوره ای بنام 

اندیشمندان و ادبیان به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه . لذا جای تعجب نیست که مورد 

و هر کدام نظریاتی در مورد زن پرداختند که  مشغول سازد . بحث افکار و اذهان آنان را به خود 

گاهی به چشم حقارت به او می نگریستند و زمانی نیز او را تا حد خدایی باال می بردند و به 

ستایش او مشغول می شدند با نگاهی به تاریخ ادبیات عربی و فارسی مالحظه می شود که زن در 

محور اصلی این مقاله  مورد توجه ادبا قرار گرفته است .دوره های مختلف ادبی به نوعی خاص 

و ملک م( 1391آشکار کردن نقش ، جایگاه و تصویر زن در شعر جبران خلیل جبران ) وفات ، 

و ، د خورشیدی ( می باشد .و بیشتر منابع آن دواوین شاعر است 1991الشعرای بهار )وفات 

ده است . لذا در این نوشتار برآنیم تا سیمای زن ن بیشتر به تصویر زن پرداخته شاوینی که در آ

 مورد بررسی قرار دهیم .و فارسی  یرا در البالی متون نظم و نثر این دو شاعر معاصر عرب

سیمای زن ، ادبیات معاصر عربی و فارسی ، شعر جبران خلیل جبران ، ملک  کلیده واژه ها :

 الشعراه بهار .

 

                                                           
 زاد اسالمی واحد جیرفتعضو هیئت علمی دانشگاه آ - 7

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت - 8
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 مقدمه :  

خود بیافرید و وجود او را مهمل و بیهوده وا نگذاشت و او را به خالقیت  ن را مظهر خالقیت و جمال و زیباییحمد و سپاس خدای که ز

در تاریخ ادبیات و روی زمین را از فرزندان و دست پرورده های او پر نمود . خود مربی و پروش دهنده افراد جامعه انسانی قرار داد 

های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، ادبی و سیاسی موفق شده آراء و افکار بسیاری از معاصر عرب ، زن با حضور خود در صحنه 

کج اندیشان را نسبت به خود تغییر دهند . افکاری که زن را موجودی ضعیف ، کم عقل و منبع شر و فساد می پنداشتند . اما زن با 

نیست بلکه با علم و دانش خود می تواند سر نوشت جامعه ای را  اعمال و رفتار خود نشان داد که نه تنها موجودی ضعیف و کم عقل

موفق کند . زن با حضور در اجتماع به همه فهماند که او منبع شر و فساد نیست بلکه اگر فسادی در جامعه باشد نشأت گرفته از 

اع زن از حقوق از دست رفته خویش جهالت و بی فرهنگی افراد آن جامعه است . اینگونه بود که در ادبیات معاصر عرب ، عرصه دف

گشت و توانست بار دیگر هویت انسانی را تبلور بخشد . در تاریخ ادبیات معاصر فارسی ، از آنجا که شعر بهترین عرصه ی ظهور و بروز 

مربوط به  افکار اجتماعی و عقاید شخصی است و از زمان مشروطه زمینه ی این بروز فراهم گشته ، از این دوران است که مضامین

آموزش زنان و مسایل از قبیل برابری زن و مرد ، به عرصه های مختلف نظم و نثر وارد می شود . نگرش جبران به زن تا حدی زیادی 

تحت تأثیر مکتب رومانتیکی اوست . دیدگاهی که او نسبت به زن دارد ، دیدگاهی عاطفی ، رومانتیکی است . وی در بیشتر آثار خود 

ن و چرای خود را از زن اعالم می دارد . و در هر شرایطی زن را کامالً بی گناه می داند . تأثیر فرهنگ غرب و آشنایی ،حمایت بی چو

جبران با ادبانی غربی را نباید در نوع نگرش او نسبت به زن نا چیز شمرد. او ضمن آشنایی با فضایی آزاد غرب و وضعیت آزادانه زنان در 

نگرش خود را نسبت به زن تغییر دهد . جبران که تحت تأثیر آداب و رسوم شرقی پرورش یافته بود ، متوجه  اجتماع بر آن شد که نوع

دید، شرقیان نسبت به زن، دیدی حقارت آمیز می باشد ولی پس از آشنایی با افکار و آراء ادبای غربی سعی کرد بدون هیچ  شد که

دهد . لذا به هیچ و اهمه ای به حمایت از زن برخواست و تالش کرد که افکار مردم  هراسی روح انقالبی خویش را در ادبیات عربی نشان

بویژه شرقیان را نسبت به زن عوض کند و انسانیت پایمال شده  زن را به او بر گرداند . بنابراین فرهنگ حاکم بر غرب و ادبای غربی می 

ن ، یکی نگاه ماهوی شخصیت زن است و دیگر نگرش به اوضاع زنان به تواند در نوع نگرش جبران به زن مؤثر باشد . نگرش بهار به ز

طور کلی و احساس مسئولیت در برابر حقوق از دست رفته آنها به عنوان یک مرد شاعر . بررسی دیدگاه شاعران در هر دو حیطه به 

اعران نوگرای معاصر، دیدگاه متفاوتی نتایج متفاوتی می انجامد. بدین ترتیب می توان گفت شاعر معاصر کالسیک در مقایسه با ش

 نسبت به زن ارائه کرده اند آنان از سوی تحت تأثیر قالبها ،لحن و محتوای اشعار سنتی قرار گرفته اند و از سوی دیگر ، افکار و اندیشه

ن مقاله می خواهیم آشکار بکنیم های تازه ای که رسماً متقارن با حکومت مشروطه وارد ایران شده ، آنها را متأثر ساخته است . ما در ای

: 
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 نقش زن ، زن در شعر جبران خلیل جبران و ملک الشعرای بهار. -1

 یف می کنند . صاین دو شاعر زن را در شعر خودشان تو هشاعر پیرامون زن )مثبت و منفی ( که چگون وه این دیرو-2

 جایگاه زن از دیدگاه جبران خلیل جبران 

را برای زن قایل است . او زن موفق را رمز ملتی موفق می داند و بر عکس ، زن ضعیف و ناتوان را رمز ملتی  ی واالتجبران مقام و منزل

( جبران جایگاه 252م،ص2112لیست المراۀُ الضعیفۀُ هی رمزُ األمَّۀِ المظلومۀِ )جمیل ، »ضعیف می شمارد از اینرو فریاد بر می آورد : 

ا ، من السراج و عاِنَّ المراۀَ من االمَّۀِ بمنزلۀ الش»نور نسبت به چراغ معرفی می کند و می فرماید : زن نسبت به ملت را به منزله پرتو 

 «هل یکونُ شعاعُ السراج ضیئالًَ اِذا لم یکن زیتُهُ شحیحاً.

وجه و ارزش ( جبران زن خوب را الزمه ملتی خوب و موفق می داند و رمز پیروزی وموفقیت یک ملت را در ت211م،ص2112)جمیل ،

نهادینش به مقام زن و جایگاه او در اجتماع می شمارد. او می خواهد چشمان خفتگان را بیدار سازد و به آنان بفهماند که زن آنگونه که 

مقابله با آن نیست . شما تصور می کنید ضعیف وناتوان نمی باشد ، بلکه در وجودش توان و قدرتی نهفته است که هیچ کس را یارای 

که در ادب مهجر ندای آزادی از یوغ استبداد رایج بر او را سر دهد و منزلت ه شاهد ظلم و ستم حاکم بر زن است تصمیم گرفت وی ک

 زن را باال ببرد تا حدی شخصیت انسانی اش را ارج نهد و او را مورد احترام قرار دهد . 

 جایگاه زن از دیدگاه ملک الشعرای بهار 

ی حسن نظر شاعر به زن است ، امّا  هکه در نگاه اول ، نشان دهند« نثر خدا » می نامد و مرد را « شعر خدا »بهار در یک قصیده زن را 

به تنهایی نیکو و دلنشین است، ولی هنگامی که با شعر آذین بندی شده نیکوتر می شود . بنابراین « نثر»پس از آن متذکر می شود که 

القا کننده ی معنای فرعیت  ید که زن وسیله آسایش و زیبا جلوه کردن مرد است . این به نوعاین تشبیه ما را به این نتیجه می رسان

وجود زن می تواند باشد ، چرا که در شعر آراسته به نظم ، شعر تنها جزئی کوچک و فرعی از آن است که صرفاً در جهت زیباتر ساختن 

 به کار می رود: 

 خانم آن است که باب دل شوهر باشد        ن نیست که جانانه و دلبر باشد   آخانم 

 گر چه قند است نباید که مکرر باشد         زن شیرین به مذاق دل ارباب کمال     

 مرد نثری سره و زن غزلی تر باشد         زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا         
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 پیوست نکوتر باشدلیک با نظم چو         نثر هر چند به تنهایی ، خود هست نکو   

 هر یک از این سه دو شد،مهره به ششدر باشد        زن یکی ، مرد یکی ، خالق و معبود یکی    

 (1113،ص2،ج1931)بهار،  

نظر خود را درباره ی حجاب در قالب بحث های زن و شوهر قهرمان این داستان بیان می کند « رفیق بی وجدان » بهار در منظومه  

 شرع اسالم نیست. مخالفکه البته 

 ع وجدانوکه شود زن مطا                      داشت اصرار شوهر نادان    

 خاصه زان نوجوان فرزانه                    وشد زمرد بیگانه      برخ ن

 زن رخ از غیر بیش می پوشید                  ... ساده دل هر چه بیش می کوشید  

 (133،ص2، جلد ه 1931)بهار ،   

مود پیدا کرده است و که شوهر نسبت داده شده نِ« نادان و ساده دل » نظر مثبت شاعر نسبت به حجاب زن در قالب صفاتی چون 

 طرفداری شاعر از زن در عدم پیروی از شوهر نیز از کل ابیات برداشت می شود . 

 روگرفتن چه خاصیت دارد     دربهتر آن زن که تربیت دا

 ردی ، حاالت زن را چنین توصیف می کند : سپس شاعر با همد

 رخ زالماس اشک زیور داد     یچاره گریه را سر داد بزن 

 لب خموش و دودیده در گفتار                   ... منطق اوست چشم گوهر بار                  

 انش حجت آغازدبیش بره                   ر نیندازد          پکیست آن کاو س                

 (171،ص2،ج1931)بهار،  

حجاب ظاهری متضاد با درون  ،بر اساس این بیت بهار حفظ ناموس ، عفت را برای زن برترین نوع حفظ حجاب می داند ، در ابیات زیر

 را مذموم می شمارد : 
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 که زن آزادتر اندر پس معجر باشد              ان خواست بهاروحفظ ناموس ز معجر نت

 (231،ص1،جه 1931ار )به 

 الی زن بودن را ورای امر حجاب می داند .او در این بیت نیز بهار حیثیت و مقام و 

 هست یکسان حجاب و رفع حجاب                                           کار زن برتر از این اسباب   

وهش می کند ، گاهی نیز با دیده روانی منفی ، زن را نک –اینگونه ویژگیهای روحی ملک الشعری بهار عالوه بر اینکه با برشمردن 

حقیقت بین و ذکر صفات مثبت مدح گونه ای از زنان به عمل می آورد به عنوان نمونه ، ضمن داستان رفیق بی وجدان بخشی را به 

 ذکر اخالق و نفوس زنان اختصاص می دهد: 

 بود خانم از این رویه ملول                         این جوان داشت خانمی مقبول     

 حس پنهانی اش رفیق تر است             چون که اعصاب زن دقیق تر است            

 آفتی ، رنجی ، ابتالیی را                                         بیند از پیش چیزهایی را         

 خصم بی نظمی و بی اندامی است             پیرو امن و حفظ آرامی است                    

 (133،ص2)همان ،ج 

یق داشتن پیش بینی بلیات و امور ناگوار، صلح دوستی قبیات فوق ، خصوصیاتی از قبیل اعصاب دقیق و رهمانطور که مالحظه شد در ا

تاهی که در صفت زنان سروده بهار در مثنوی کو ؛و نظم و دقت که همه به نوعی حسن تلقی می شود ، به زنان نسبت داده شده است 

خداوند تبارک و تعالی در مقابل گفته است بطور مجمل زن را با نگاهی کامالً مرد محور و زن گریز به خواننده معرفی می کند . 

ه... : خدای غزّوجل فرمودند که در سوره هایی احزاب ، نساء ، تحریم ، اسراء و غیر های این دو شاعر در مورد مقام زن می فرماید

صفات نیکویی برای زنان ترسیم شده است از جمله ، پاکدامنی ، شکیبایی ،تواضع که در ادیان دیگر کمتر دیده می شود و از طرفی نیز 

خداوند آیاتی از سوره نور را به زنان و حمایت از آنان اختصاص داده است که در حقیقت این سوره های و آیه ها سندی است بر تمجید 

  و مقام زن .
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 دیدگاه جبران نسبت به زن و عوامل مؤثر در آن 

نتیکی دانست شاید اولین دلیل این نوع دیدگاه رابطه عمیق و عاطفی جبران با روما -دیدگاه او نسبت به زن را باید دیدگاه عاطفی 

از سوی دیگر مادر که کشیش با مادرش داشت و تحت تأثیر مهربانیهای مادر رشد یافت . مادرش باشد . او از نظر روحی پیوند عجب 

مریم »فرزندان را مطابق با آیین و سنت مسیحیت تربیت کند . از آنجا که دین مسیحیت نیز برای ار بود، سعی می کرد گپرهیززاده ای 

 ه باشد . احترام فراوان قایل است ، لذا تقدیس زن و باال بردن مقام انسانی اش از سوی جبران می تواند دلیلی دینی هم داشت« مقدس

جبران که خود طبق آیین مسیحیت رشد کرد و در سایه محبتهای مهربانانه مادر پرورش یافت بعبد نیست که زن ، توجه به انسانیتش 

در نظر او حائز اهمیت قرار گیرد . اگر چه بعدها با آداب و رسوم کلیساها که زن را مورد ستم قرار می دادند به مبارزه برخاست . اما 

روحی را در تقدیس او از زن نباید ناچیز شمرد . سومین دلیلی که می تواند منجر به پدید آمدن چنین دیدگاهی در جبران شود ، تأثیر 

پیچارگان می شتافت ،  به یاری موضع انسانی اوست او  که با در نظر گرفتن موضوع انسانی خویش بر مظلومان دلسوزی می کرد و 

مشرق بر آن می شود که حمایت خود را از زن اعالم دارد و دست یاری به سوی او دراز کند . دلیل پس از مشاهده وضعیت زنان در 

تیکی جبران در خصوص زن گشت می توان در روابط حسنه اش با زنان دانست او که در ندیگر که باعث تقویت دیدگاه عاطفی روما

با او برقرار می کردند و او را در مذاکر اتشان به عنوان برادر مورد  ش با زنان زیادی روبرو شد که ارتباط دوستانهیطول دوران زندگ

باقی خطاب قرار می دادند ، طبیعی است که چنین برخوردی با او از سوی جماعتی زن بتواند تأثیری در طرز دیدگاه او نسبت به زن 

ر جبران نسبت به زن ایجاد کند . از اینرو جبران گذارد . تمام این عوامل دست به دست هم دادند تا دیدگاهی منحصر بفرد را در نظ

چون و  چرای زن گشت و حمایت خود را از زن به همگان نشان داد . او تا حدی مقام زن را باال می برد که جایگاهش را حامی بی 

نین جایگاه واالیی برای زن رفتن چگنظر  در ( و آنگاه که از او درباره12، ص9م، ج1317مساوی با جایگاه خدا قرار داد )میخا ئیل ، 

 سؤال شد . اینگونه پاسخ گفت : 

ۀُ فی نظری هی مثالُ اهلل األمّ. اا هوأبٌ بل هو أبٌ و أُمٌّ معاً . و المرهُأُمٍّ مِثل اهللَلَّمُ عن اهللِ بصیغۀِ المذکّر ... و عندی اَنَّ کَأکثَرُ االدیانِ تن»

 (12، ص.9ال . اما السبیلُ الی اهلل األُمُّ فَهُو الحُبُّ . )همان ، جقَد یُدرِکُ اهللُ األبَّ با لعقل أَو بالخی

همانطوری که پدرمی باشد. بلکه او پدر و مادر با  بیشتر دینها درمورد خدا با صیغه مذکر سخن می گویند و به نظر من خدا مادر است

خیال ممکن است درک شود اما زن درک خداوند مادر  هم است . زن در نگاه من همان نمای خداوند مادر است خداوند پدر با عقل و

جایگاه زن در زندگی جبران ، جایگاهی به حق عظیم است . چرا که موفقیتهای زندگی اش را مدیون زنانی است که تنها ، عشق است . 

. تنها سایه پر مهر و  در طول زندگی اش همواره به حمایت از او برخاستند خمایت از جبران از همان دوران کودکی اش آغاز گشت

محبت مادر بود که مسئولیت زندگی را بر دوش کشید . و با محبت مادرانه خویش ، فرزندانش را در آغوش خود گرفت این محبت 
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مادرش و سختی هایی که خواهرش در طول زندگی اش بدون حمایت پدر کشیدند او را بر آن داشت که پس از بزرگ شدنش به 

زد و سعی کند  شخصیت واقعی زنان را به همه نشان دهد . جبران سعی کرد در مورد مادر و ارزش وجودی اش حمایت از زنان برخی

اِنَّ أعذَبَ ماتُحَدِّ ثَهُ »در زندگی بنویسد تا افکار ادبای معاصر را به این موضوع جلب نماید . وی در مورد مادر چنین سخن می گوید : 

و الحبُّ و االنعطاف و کُلِّ ما  –کلمۀٌ صغیرۀٌ کبیرۀُ مملؤۀٌباالمل  –وَاجمَلَ مناداۀِ هِیَ: یا أُمّی « االمّ»الشفاه البشریّۀ هو لفظه 

االمُّ هی کُلُّ شیءٍ فی هذه الحیاۀ، هی التعزیهً فی الحزنِ و الرجاء فی  –فی القلب البشری من الرقۀ و الحالوۀِ و العُذُوبۀ 

 الباسِ و القوۀ فی الضَعفِ....

چیزی که لبان بشریت با ان سخن می گوید همان کلمه مادر است و زیباترین ندا نیز همان )ای مادرم( می باشد . کلمه  ترینشیرین 

کوچکی که سرشار از امید و عشق و محبت و هر گونه دلسوزی و دلبرایی و گوارایی که در قلب بشر جای دارد. مادر همه چیز در این 

وه ، امید در نا امیدی ، و توان در ناتوانی است ... جبران معتقد است که هر چیزی در طبیعت نشان از زندگی است. او آرام بخش دراند

 مادریت دارد . او خورشید را مادر زمین و زمین را ، مادر درختان و شکوفه ها و درختان و شکوفه ها را ، مادر میوه ها و بذرها می داند

 می نویسد:« ای مادر »ت عنوان و در جای دیگر تح (251م،ص،2111جمیل ).

، یا  یا علّۀَ کِیانی ، و رَفیقۀَ أحزانی . یا رَجَائی فی شِدَّ تی ، و عَزَ ائی فی شِقونی . یا لَذَّتی فی حیاتی ، و راحتی ، فی مماتی

 دِی ،اُمِّی و مَا أحالکِ یا أُمُی !...حۀ رُشدی ، یا ضاحکۀَ فَوقَ مَهدی ، و باکیۀَ فوقَ لَیحافِظَۀَ عَهدیی ، و مُطَیَّیَۀَ سُهدی ، و هَاد

ای سبب وجودم ، و ای رفیق غمهایم . ای امیدمن در سختی زندگیم ، و آرامش من در شذت گرفتاریم  (21ش،ص1919نظام تهرانی ،)

ی شبهای  . ای لذت من در حیات من و راحت و آسایش من بعد از حیاتم . ای حفاظت کننده ی عهد و پیمانم و ای آرامش دهنده

بیداری من ،و ای راهنمای رشد و ادراک من ، ای مادرم که بر فراز گهواره ام شاد و خندانی و بر سر قبرم گریان ، مادرم ، مادرم تو چه 

 شیرینی !... 

ن بیان ه . ق  در شهر مشهد تولد یافته است . بهار در قطعه ای زیر همین مضمون را چنی  1912محمد تقی بهار شاعر معاصر متولد

 می کنند . 

بر می خوریم ، یعنی ستایش « مادر »در جستجوی حقیقی ترین چهره ی ستوده شده از یک زن در اشعار بهار ابتدا به واژه ی 

وجود مادر می داند . او بر پایه ی باورهای مذهبی و یا بر ل ی یک زن از نظر مردی که وجود خود را محصول و معلوه انگیزترین چهر

 حدیث نبوی ، تنها دل مادر را جایگاه خداوند  می داند :داشتی از 

 بود آن دل، دل مادر تنها                                    گر بود هیچ دلی عرش خدا                       
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 اربیش از او هیچکه را دوست مد                             ذار            آای پسر ، مادر خود را م     

 نیست این مهر که این مهر خداست                                       ... مام را با تو همین مهر بجاست      

 (1113، ص2ش، ج1931)بهار،  

معموالً تمام شاعران کالسیک از گذشته تا به حال ، به گونه ای با مادر برخورد می کنند که گویی جنس زن نیست بهار در مقایسه زن 

 در این ادبیات :  ؛ ر دو نقش همسر و مادر ، جانب مادری را می گیردد

 کی مه و مهر برابر باشد               زن کجا ، همسر و مادر باشد ؟  

 و آن دو را قدر برابر دارد                    آنکه زن همسر مادر دارد         

 ر پر مهر کجازن کجا ، ماد       روزش ار تیره شود هست بجا     

 برخورد خود با مادر و خواهرش هنگام خداحافظی به تصویر کشیده است :« سفر نامه »بهار در قصیده ای تحت عنوان 

 خدایت حافظ ای پر مهر مادر                        ببوسیدمش دست وروی و گفتم                

 ز مژگان صد هزاران گوهر تر                        هم او رویم فرو بوسید و افشاند                   

 کجا بدمر مرا بگرفته در بر               هنوزم ناله اش پیچیده در گوش                 

 (252،ص1)محمد تقی بهار ، ج

بدون خدشه باقی مانده چهره ی مادراست . البته تنها زمانی که شاید بتوان گفت تنها چهره و شخصیتی از زن که در اشعار فارسی    

توسط فرزندش ستوده باشد زیرا همسر شاعر به عنوان مادر فرزندانش به ندرت مورد ستایش اوست . وی در ضمن به کار کردن مادران 

شاعر از طریق توجه دادن فرزندان به مقام  در بیرون از منزل نیز به عنوان یک امر مثبت اجتماعی اشاره می کند . در بعضی ابیات نیز

 شامخ مادری ، به نقش مهم و واالی زن در نظام خانواده اشاره کرده است : 

 دان که راضی نبود از تو خدا                               مادر تو نیست رضا  از تو گر

 خ اگر بر روح او آخ کنیآ                                   وای اگر خنده ی گستاخ کنی   

 گر کنی وای بر او ، وای به تو                         بسته مادر دل در وای به تو               
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 (1113،ص2ش،ج1931)بهار ،  

 خداوند در مضمون گفته های این دو شاعر در مقام پدر و مادر می فرماید : 

 (29)اسراء آیه .« قُل لَهما قوالً کریماً فالتَقَل لَهما اُفٍ وَ ال تَنصَر هُما و »... 

 یه آشکار است ولی شاعر آن را تنها برای مادر بکار برده است . آامّا اشاره شاعر به قران کریم و عبارت این 

« کسرۀۀ المتجنحاال»جبران بر این باور است که زن بر مرد برتری دارد و اوست که باعث موفقیت و پیروزی مرد می شود و در مجموعه 

م، ص 2112)جمیل ، «المجدَ و العظمۀَ و الشهرۀ و لکن هی المراۀُ التی تَدفَعُ الثَّمَنَ یَشتریاِنَّ الرجلَ »خود بیان می کند که : 

مرد مجدو بزرگواری و شهرت را می خرد اما این زن است که قیمت را پرداخت می کند . و او همچنن معتقد است که زن در  (.135

 ق و رفتار مرد تأثیر گذار است .در نظر جبران زن از قدرتی بی نظیر برخوردار است . سرنوشت و اخال

 

 

جبران زن را دارای خصایلی می داند که مرد کمتر به آنها توجه دارد . او اظهار می کند که اگر چه ممکن است زن دچار لغزشهای 

ی که در او هست، محروم سازد . وی این مطلب را اینگونه بیان می کوچک شود، اما مرد نباید با بخشیدن زن، خود را از فضایل بزرگ

( ، مردی که لغزشهای 135م،ص2112)جمیل ، الرجلُ الذی الیَعتبرُ للمراۀ هفواتها الصغیرۀ لَن یَتَمَتَّعَ بفضا ئلها الکبیرۀ» کند : 

 کوچک زن را می بخشد هرگز از فضیلتهای بزرگش بهرمند نمی گردد  . 

 فهوم را چنین بیان می کند :در قطعه ی زیر همین م –ر مشهدی شاع –بهار 

 دختر نیز به چشم شاعر ، تحسین انگیز می نماید .  مقام یک همسر یابعضی از صفات پسندیده ی زن در 

حقیقتاً دو را که « جمال و عفت »اوصافی که اغلب موکد مفهوم برتری مردان و تعلق زنان به آنان است . به عنوا ن نمونه ، شاعر 

ویژگی پسندیده زن است ذکر می کند ، اما با قرینه قرار دادن آنها با دو صفت به ظاهر مردانه از قبیل کمال و عزت که در بردانده ی 

 مفهوم برکناری زنان از حسن کمال طلبی و سر بلندی است . فکر مرد محور خود را نشان می دهد .

 همچنین بهر پسرها شان کمال و عزّت است   ل و عفت است     دختران اهل احسان را جما             

 (291،ص1،ج1931)بهار، 
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به جمال زن بود . او معتقد بود که همگان جمال و  نسبتجبران جمال زن را بیشتر در باطن روحش می دید مخالف دیدگاه بشر 

ن را باید در باطن روحانی اش جستجو کرد وی در مورد زیبایی را تنها در ظاهر جسمانی اش می بیند اما در حقیقت زیبایی واقعی ز

 خود این گونه می گوید: « ۀ المتکسرۀحاالجن» در مجموعه  «سلمی کرامه »زیبایی 

اِنّ الجمالَ فی وجه سَلَمی لم یکن منطبقاً علی المقابیس التی وَضَعَها البشرُ للجمال ، بل کان غریباً کالحلم . اَو کلَرویا »

 مُ بِرُخام الحَفّارِ جمالُ سلمی لم یکن فی شَعرِها الذهبیّسَّشِۀِ المصّور والیَتَجَیو الینسَخُ بِر دُسُ و الیُحَّالیقا علویّاَوکلفِکر . 

سهایی که بشر برای زیبایی وضع کرده ، نبود. بلکه مثل اایقبه ... زیبایی در چهره سلمی منطبق بر مبل فی هالۀ الطَّهر المحیطۀ 

و یا فکری آسمان بود که نه قابل قیاس و نه حدود اندازه ای دارد و نه با قلم نقاش از بین می رود و نه با سنگها ی حفار خیال یا رویا 

در موی طالی اش نبود بلکه در هاله ای پاکی بود که بوسیله ی آن مویش احاطه شده بود... اما با  یبه تجسم در می آید . زیبایی سلم

ران منکر زیبایی ظاهری زن نیست بلکه او در کنار  زیبایی روحی زن به زیبایی جسمی  او نیز توجه دارد ولی توجه به همه اینها ، جب

یفات خود از زن زیبایی مادی را در کنار زیبایی صاین توجه به حدی نیست که ظاهر جسمانی زن را تحت الشعاع قرار دهد . ولی در تو

زنی که خدایان ، زیبایی روح را به همراه » تنهایی مدّ نظر قرار نمی دهد و می گوید : معنوی می پذیرد و جمال جسمانی زن را به 

زیبایی جسم به او می بخشد ، همان حقیقت ظاهری و مبهمی است که با محبت او را درک کنیم و با پاکی او را لمس می نماییم . و 

 در پس مه ی از حیرت و توهم پنهان می شود .  نگاه که می کوشیم با سخن او را وصف کنیم از برابر دیدگاه مانآ

جبران با توصیف زیبایی معنوی زن و پر رنگ تر کردن آنها نسبت به زیباییهای مادی او ، در واقع زن را از ابتذال که ادب در دوره های 

 قبل با آن مواجه بود ، نجات داد و مفهوم انسانیت او را متجلی ساخت . 

 مفهوم را چنین بیان می کند :  بهار  شاعر  معاصر همین

ت، از او به یدر تمام ابیات ، زن و زیبایی های ظاهری و باطنی او را می ستاید و تنها در چند ب« ای زن »وی در قصیده ای تحت عنوان 

تی مطرح یاتبیات دیگر، فقط هست ها و ذانقش مادری و همسری زن است و در اآور می کند که  عنوان فاعل و کننده ی کار یاد

 هستند که در وجود زن به ودیعه نهاده شده و در پایان او را به رهسپاری راه علم و دانش ترغیب کرده است . 

 جمال و زینت دنیایی ای زن      جوان بخت و جهان آرایی ای زن       

 تو دروی گوهر یکتایی ای زن        ص   صدف خانه است و صاحب خانه غواّ

 و ز آن مهتر که گوهر زایی ای زن     درج خانه        تو یکتا گوهری در



 111-172، ص 2931،  خرداد 2 ، جلد21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 
 

822 
 

 خطا گفتم ز گل نیکوتری تو     ... چون گل پاکیزه و زیبایی ای زن            

 رایش نباشدآترا حاجت به     که هم زیبا و هم دانائی ای زن       

 د :بهار در پایان قصیده ای تحت عنوان ای زن سروده چنین نتیجه گیری می کنن

 که در این دوری واالیی ای زن       سوی علم و هنر بشتاب وکن شکر 

 ی ای زنیکنون کآزاد ، ره پیما        حجاب شرم و عفت بیشتر کن     

 که مام مردم فردائی ای زن                      به کار علم و عفت کوش امروز             

 (311-373،صص 1ش، ج1931)بهار، 

 فوق ، شاعر آزادی زنان را در گروه کسب علم و دانش و حفظ عفت می داند که باید آن را مغتنم بشمارند .در ابیات 

 زن و بقاء نسل 

سمانی زن را مالک قرار نمی دهد بلکه اصل را شخصیت انسانی زن می داند . او از اینکه ادبای گذشته و بسیاری از ججبران ظاهری  

جبران وضعیت زن را اینگونه بیان می کند :  .مورد توجه قرار دادند ، اعالم نفرت و انزجار می کند مردم تنها ظاهر جسمانی زن را

بون النسلَ لیظلّوا خالدینَ لالعاقِرُ مکروهۀٌ فی کُلّ مکانٍ لِأنَّ تُصَوِّرُ لِأ کثرِ الرجال دوامَ الحیاۀ فی اجساد االبناء فَیط والمراۀُ»

جایی مورد نفرت است . زیرا خود پرستی برای بیشتر مردان استمرار زندگی را در جسد همه ی فرزندان زن نازا در هر  «علی االرض . 

 یز فرزند می خواهند تا برروی زمین جاویدان باقی مانند .نبه تصویر می کشد . سپس آنان 

 چنین بیان می کند : بهار در مضمون همین و  

ش در هیئت فرزندی است نه دو دسته خوب و بد تقسیم می کند و شگفت که خوب نامیدبهار در قصیده ای خطاب به زن نیز زنان را ب

محک خوب البد مذکری باشد و بد بودنش نیز بازادن فرزند بد که آن زن به دنیا می آورد ، یعنی زنی پسندیده است که صاحب فرزند

ورد یا متابع شوهر بوده و یک اینکه صفات مردانه از خود بروز در این ابیات ، زنی ستوده شده که فرزند مذکر نیک نامی بار آمی خورد . 

 داده است . 
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 دیدگاه جبران به ازدواج  

جبران خلیل جبران زن شرقی را موجودی نگون بخت می داند که اسیر شهوات مردان است . وی در داستانهای خود عوامل مختلفی را 

، از دید جبران بیشترین باری که بر دوش زن در جوامع شرقی سنگینی می  در تیره بختی زن در جوامع شرقی ، به تصویر می کشد

کند ، عرفی و سنتی است که بر او نا خواسته ها را تحمل می کند ، ولی اولین عاملی بد بختی زن را ، ازدواج اجباری او می داند . 

ۀ االجنح »از کتابهای  یجبران در داستهانهایازدواج اجباری ، به نظر او سر نوشت قریب به اتفاق همه دختران شرقی است . 

)داستانها وردۀ لهانی ( خود ، صحنه هایی از ازدواج اجباری دختران را « االرواح المتمردۀ»داستان سلمی کرامه ( و « ) المتکسرۀ

که جبران در بدبختی زن نشان داده است . در این داستان دختران شرقی بعنوان یک کاال مورد معامله قرار می گیرد . عامل دیگری 

صحنه ای از ظلم و ستم قانون شریعت را نسبت به « صراخ القبور » شرقی مؤثر می دانند ظلم قوانین به زن است . جبران در داستان 

ه زن به تصویر می کشد، وی معتقد است که قانون همواره زن را مورد مجازات قرار می دهد ، حتی اگر بی گناه باشد . نگاه جبران ب

تیکی اش دانست . او بر این باور است که اساس زندگی باید عشق نازدواج ، نگاهی نوین است که می توان آن را الهام گرفته از دید روما

می توان و محبت باشد و با ازدواجی که بر اساس آداب و رسوم رایج در جوامع به ویژه در شرق انجام می شود مخالف است، بی شک 

دواج را در سایه حمایت او از زن دانست . او با ازدواج رایج در شرق مخالف است چرا که آن را روشی می بیند که به زن از نگاه جبران به

:» به عنوان کاالیی بی ارزش نگاه می شود و برای احساسات و عواطفش ارزش قایل نمی گردد . وی در مورد این نوع ازدواج می گویند 

( ازدواج 29، صم2112. )جمیل «خالیاً  حَرَّرَ ، طَلَقَ امراتَکَ و عِشالنسان لقُوّۀٍ االستمرار ، فاِن شِئتَ اَن تَتَواجُ عُبُودیَّۀٌ اِانّما الز

 فقط بندگی انسان برای نیروی استمرار و بقاست، پس اگر خواستی آزاد شوی زنت را رها کن وتنها زندگی کن .

 نین بیان می کند : در مورد آزادی زنان چ -شاعر معاصر  -شوقی ضعیف 

دوشیزگان باید در انتخاب همسر آزاد باشند و هیچ گونه خرید و فروش میان خانواده دختر و پسر صورت نگیرد. از چیزهای که شوقی 

 :گویدسخت با آن مخالف بود ازدواج مردان مسن با دختران جوان بود و در قصیده ی خود چنین می 

 حتی زواج الشیب باألبکار       المالُ حَلَلُ کُلِّ غیر محللٍ    

 بِیعَ الصبا و الحسن ُ بدنیار           وّجَّت تلک الفتاۀُ و انّما  ماز

پول هر مشکل ناگشودنی را می گشاید، حتی مشکل زناشویی پیر مردان را با دوشیزگان این دوشیزگان شوی نکرده اند جز این نیست 

 .  که کودکی و زیبایی با پول معامله شده است
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 همین مفهوم را چنین بیان می کند:  -شاعر مشهدی  -و بهار

ن ، به ر اشعار دوران مشروطیت و پس از آینی است که ددفاع می کند، دفاع از حقوق و منافع زنان از جمله مضاموی از حقوق زنان 

ام خانواده بهار مردان را از تجدید ازدواج و ویژه در میان شاعران کالسیک معاصر رواج داشته است . در مورد دفاع از حقوق زنان در نظ

بر حذر می دارد زیرا این کار را بر خالف عدالت و انصاف می شمارد . در ابیات ذیل ، این عمل را مستقیماً مذموم و  گرفتن زن دوم

 مخالف و جدان بیدار آدمی می شمارد . 

 گر چه قند است نباید که مکرر باشد                     زن شیرین به مذاق دل ارباب کمال              

 کاین چنین مرتبه مخصوص پیمبر باشد                  کی توان داد میان دو زن انصاف درست          

 فتنه آن به که در اطراف تر کمتر باشد                     زن یکی بیش مبر زانکه بود فتنه و شر  

 (23،ص1،جه 1931)بهار ، 

 ه زن به فتنه و شر .ت برحذر می دارد ، آن هم با تشبیت فوق ، شاعر همجنسان خود را از تعدد زوجادر بی

 خالصه 

لبنان در یک خاندان مسیحی چشم گشود . پدر مردی بی مسئولیت در قبال « بشری »م( در منطقه 1119ه /  1911جبران در سال )

ای بهبود وضعیت معشیت به همراه چهار فرزند خود راهی آمریکا شد . وی ضمن خانواده بود ولی مادر زنی دلسوز و فداکار ، که بر

ه آشنایی با زنانی چون ماری هاسکل ، ژوزفین ، پیبودی و... ، به فعالیتهای ادبی خویش ادامه می دهد و سرانجام با ارائه آثار بر جسته ب

عروسان دشتها، بالهای شکسته ، ارواح سرکش، طوفانها و آثار  ر : زبان عربی و انگلیسی شهرت جهانی کسب می کند . آثار عربی او نظی

جایگاه او در ادبیات عرب و مهجر ، جایگاه بر جسته است . دیدگاه او نسبت به زن  . انگلیسی اش چون : پیامبر ، دیوانه ، ماسه ، کف و...

و چرای خود را از زن اعالم می دارد و در هر شرایطی زن تیکی است . وی در بیشتر آثار خود ، حمایت بی چون نروما و  دیدگاه عاطفی

را کامال بی گناه می داند ، جبران که پیرو مسیحیت بود ، تا اندازه می توان گفت در نگاه خود به زن ازدین مسیحیت تاثیر پذیرفته 

ق در ه .  1912رضوی در سال  ستان قدسء آاست .و محمد تقی  بهارفرزند حاج میرزا محمد کاظم متخلص به صبوری ملک الشعرا

میرزا عبدالرحمن که از  آموخت و ریاضیات و منطق را در نزد د پدرششهر مشهد متولد یافته است وی ادبیات فارسی را نخست در نز

ان با مشهد که از جوان« انجمن سعادت»شیخ موسی نحوی تلمذ نمود . بهار در نزدمشاهیر مدرسین مشهد بود فرا گرفته و دوره نحو را 

حرارت و با اطالع و روشنفکر تشکیل شده بود فعالیت می کرد در این انجمن بود  که بهار شخصیت خود را بیشتر از پیش نشان می 
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واه خاص و عام افتاد . اشعار ری که در اندک زمانی نام او در افداد و آثار وطنی و ملی خود را به معرض افکار عمومی قرار می داد بطو

خراسان ،طوس، »زادیخواه بود و گاهی  اوقات نیز مقاالتی در روزنامه های بان حال مردم و نماینده افکار و آمال توده آع زبهار در واق

  «خورشید

 می نوشت این مقاالت به امضای مستعار )م. بهار ( بود که بعدها بنام او اضافه شد و بر شهرت او افزود. 

 قسیم می شود : بطور کلی زندگی شعری بهار به سه دوره ت
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" A comparative study of women's role in modern works of Persian and Arabic literature ." 
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Abstract 

Certainly an important part of human society , are women . Over the years , always in the presence 

of women alongside men has been manifested in the form of substantial and tangible . Women in 

Literature epitome of beauty , beauty , the beauty and glory of God ; God put his wife manifestation 

of beauty and love , and this creature praise the Lord , who is one of the pillars of social life .   

Has always ups and downs faced with clear evidence is to look at historical records As stated in the 

Holy Qur'an by naming a chapter called " Nisa " is actually taken from the woman exaltation and a 

chapter called " men " are ignored .   

It is no wonder that attracted the attention of scholars and literati as one of the topics to occupy their 

minds . And any speculation about the women have sometimes looked askance at him time and 

High and to praise God took him as far as he was busy looking at the history of Arabic and Persian 

literature considered That women in different periods of literary scholars is a special kind of 

attention . The main objective of this paper is to reveal the role , status and image of women in the 

poetry of Khalil Gibran (d. 1391 AD) and Bahar (d Solar 1991 ) is . And more resources Dvavyn 

poet , two procedures in which more has been paid to the image of the woman . This article is an 

attempt to dislodge women's role in prose and poetic texts in Arabic and Farsi examine these two 

poets . 

Key words: Portrait of Woman , Arabic and Persian literature , poetry Gibran Khalil Gibran , King 

Alshrah spring. 

 

 

 

 

 


