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Abstract 
A comparative study of the status of woman from the point of view of two authors from two 

different geographical, linguistic, and national domains, both of whom have written letters 

to women of interest, undoubtedly falls within the realm of comparative literature; A study 

for which all the benefits of a comparative study can be imagined, which is to provide a 

platform for mutual understanding and dialogue and interaction of cultures. In this study, 

“The Love Letters of a Prophet”, written by Gibran Khalil Gibran with “Forty Short Letters 

to My Wife” by Nader Ebrahimi are comparatively examined from the perspective of the 

status of woman; In order for these writers to look at women from different perspectives, 

especially women's independence and their quality and method of influencing men, family 

and society, the works are carefully analyzed. What is noteworthy in this regard is that the 

view of both authors is a positive view, but Nader Ebrahimi's view, especially when it 

comes to family and community, can be considered more realistic and accurate; This 

difference may be traced back to the lives of these writers and the type of relationship they 

had with the women for whom the letters were originally written.  
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 پژوهشیمقالة 

 فارسی( - عربی تطبیقی )مطالعات تطبیقی ادبیّات نامةکاوش

 93-81 صص. ،1399 پاییز (،39 )پیاپی 3 شمارة دهم، دورة رازی، دانشگاه

و  (جبران یلجبران خل) یامبرپ یک ةعاشقان یها نامهزن در  یگاهسنج جا مه یبررس

 (یمینادر ابراه) کوتاه به همسرم ةچهل نام

 1ری سُهیهستی قاد
 ایران، سبزوار، حکیم سبزواریدانشگاه ، و علوم انسانی ادبیّاتۀ دانشکد ،حماسی ادبیّاتدانشجوی دکتری 

 2 ایم احمد خواجه
 ایران، سبزوار، حکیم سبزواری ، دانشگاهو علوم انسانی ادبیّاتۀ دانشکد ،فارسی ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 3 منشعلی صادقی
 و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ادبیّاتدانشکدۀ  ،فارسی ادبیّاته شناسی و استادیار گروه زبان و پسادکترای اسطور

 15/4/1399 پذیرش:  29/1/1396 دریافت:

 چکیده
به زناان ماورد عۀقاۀ خاود     هایی  دو نامهیایی، زبانی و ملّی متفاوت که هرنگاه دو نویسنده از دو حیطۀ جغرافسنج جایگاه زن از بررسی هم

تطبیقی را که عبارت است از  پژوهشیتوان برای آن تمامی منافع  که می جستاریگنجد؛  تطبیقی می ادبیّاتتردید در حیطۀ  بی اند؛تهشنگا

نوشتۀ جبران  ،برهای عاشقانۀ یک پیام نامه نوشتار پیش رو،ر بود. در ها، متصوّ گو و تعامل فرهنگ و شدن بستر درک متقابل و گفتفراهم

ن باه زن از  ویساندگا تاا نگااه ایا  ن    ؛دشسنج  دیدگاه جایگاه زن بررسی هماثر نادر ابراهیمی از ،نامۀ کوتاه به همسرم چهل خلیل جبران با 

د. آنچه در شو تحلیلدقیق طور بهت و شیوۀ تأثیرگذاری آنان بر مردان، خانواده و جامعه ویژه استقۀل زنان و کیفیّ های گوناگون به دیدگاه

جا که سخ  از خانواده آن ویژهبه، با ای  تفاوت که نگاه نادر ابراهیمی را استمثبت که نگرش دو نویسنده، است آن توجّهدرخور  ،ای  میان

ن و ناوع  در زنادگی ایا  نویساندگا    سرچشمۀ آن را بایاد ای که  تر دانست؛ مسئله تر و دقیق گرایانه توان نگاهی واقع شود، می و اجتماع می

 شده است.اصل برای آنان نگاشته ها در ها با زنانی جست که نامه ارتباط آن

 .زن، نامه یمی،جبران، نادر ابراه یلجبران خلتطبیقی،  ادبیّات :یکلیدواژگان 
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 پیشگفتار .1

 . تعریف موضوع1-1

و نشاان از رواباا انساانی     اناد  نگاری شکل گرفته نظر ساختاری با تکیه بر نامهدو اثر ادبی که هردو از  بررسی

و درناگ   توجّاه تواند درخور  تطبیقی می ادبیّاتدیدگاه ن اثر و زن مورد عۀقۀ ایشان دارد، ازمیان نویسندگا

یکی از شاروط اصالی و اساسای     زیراباشند؛ ظر زبان، با یکدیگر اختۀف داشته ندو اثر ازکه اینویژه  باشد، به

؛ 26: 1393نادا،  ر.ک: ، اختۀف زبان دو اثر مورد بررسی است )یّاتادبهای تطبیقی در حیطۀ  انجام پژوهش

بررسای   (لبناان و ایاران  )دو نویسانده از دو زباان و دو کشاور     پژوهش حاضر(. در 224: 1389نظری منظم، 

( و 1931-1883) (1)اثر جبران خلیال جباران  های عاشقانۀ یک پیامبر  نامهکتاب  شوند؛ متون مورد بررسی می

 ( هستند.1387-1315اثر نادر ابراهیمی ) ،کوتاه به همسرمنامۀ  چهل

 هاای جباران خلیال جباران باه زن ماورد       اثری است که از گاردآوری ناماه   ،های عاشقانۀ یک پیامبر نامه 

 ،نشاد گاه به ازدواج ختم  دی هیچدالیل متعدّگرچه ای  رابطه به است؛فراهم آمده  ،1ماری هسکل ،اش عۀقه

باالتری از جبران خلیل جبران نیز داشت، زن محبوب و مورد عۀقۀ ایا    ری هسکل که س ّروی، ماهر امّا به

اثار ناادر ابراهیمای نیاز      چهل نامۀ کوتاه به همسارم (. 52: 1388نعیمه، ر.ک: آمد ) می شمارنویسندۀ لبنانی به

ها  ( و ای  نامه2: ب 1386 ابراهیمی،ر.ک: است که نویسنده برای همسرش، نگاشته است ) یهای نامهمجموعه

 اش است. دربارۀ زن مورد عۀقه وینمای افکار آیینۀ تمام

 ت و هدفیّ. ضرورت، اهم1-2ّ

گااه کاه نویساندگان ماورد     آن ویژهبهشود،  می ادبیّاتزن در  تأثیرگذاری میزان و زمانی که سخ  از جایگاه

جامعاه   ماردان  آمده، نشانگر نوع نگرشدستد ای  نکته را درنظر داشت که مفاهیم بهبررسی مرد هستند، بای

روی اثر نادر ابراهیمی و جبران خلیل جباران  سنج د؛ ای  بدان معناست که بررسی همتواند باش به زنان نیز می

ه باید درک نوع نگاه جامعۀ ایرانی و جامعۀ لبنانی به زن و جایگاه وی در اجتماع باشد؛ البتّسرچشمۀ تواند  می

زباناان   ا میزان اقبال هام امّ ؛کار چندان درستی نیست ،زبانان وی هم همۀبه  ایویسندهاه نپذیرفت که تعمیم نگ

زباان باشاد؛ در    میان جامعۀ هممعیار پذیرش مفاهیم ای  آثار در تواند مۀک و ای  دو نویسنده به آثارشان می

میان جامعاۀ  اند و در چاپ رسیدههها بار و با شمارگان باال ب ده ها ای  راستا بایستی درنظر داشت که ای  کتاب

خاطر سبک نگارش ویژه و بر ای ، جبران خلیل جبران که به اند؛ افزون زبان از اقبال باالیی برخوردار بوده هم

میاان ادیباان عارب مطارت اسات      بارد، در  در آثارش از آن بهره مای  ای که انگیزی شاعرانه نوآیی  و نیز خیال

 (. 522: 1932خالد، ر.ک: )
                                                                                                                                             
1. Mary Haskell 



 83 ...چهل نامة کوتاهو  (جبران خلیل جبران) های عاشقانة یک پیامبر نامهسنج جایگاه زن در  بررسی هم
 

 های پژوهش پرسش .1-3

 ؟اساس ای  دو اثر چگونه استنان در جامعۀ لبنانی و ایرانی برجایگاه ز -

 ؟های زنان در جامعۀ لبنانی و ایرانی در پرتو ای  دو اثر چگونه قابل توصیف است کارکردها و چالش -

 . پیشینة پژوهش1-4
هاا در ایا     اسات کاه رکار تماامی آن    ه ابراهیمی آثار بسیاری نگاشته شدمورد جبران خلیل جبران و نادر در

ت یّا عربی و فارسای کاه باه کلّ    ادبیّاتبرخی از آثار پژوهشی مطرت  بیانگنجد؛ به همی  روی، به  مجال نمی

( مبحا  معناا و   1390شاعیری و آریاناا )  . شاود  تار هساتند، بسانده مای     تار و نزدیاک   مارتبا  نوشتار پیش رو

طاور مفصّال آثاار    ( به1387اند. پورشهرام ) بررسی کرده همسرم چهل نامۀ کوتاه به شناسی را در کتاب نشانه

ناادر  هاای کوتااه ریار ممکا       داساتان ( 1392داستانی نادر ابراهیمی را نقد و بررسی کرده اسات. صاالحی )  

کرده که ازمنظار تطبیقای باا نوشاتار پایش رو       شناسی را روایتاکرم هنیه ۀ شاطر حس ، اثر هزیمو  ابراهیمی

تاوان باه خالاد     مّا ازنظر موضوعی بسیار متفاوت است. درمورد جباران خلیال جباران نیاز مای     شباهت دارد؛ ا

های منحصر به فرد آثار ادبی جبران خلیل جبران را بررسی کرده است؛ البتّه با  ( اشاره کرد که ویژگی1932)

هایی اسات کاه    دست کتاباثر میخائیل نعیمه از آن جبران خلیل جبرانسو نیست. کتاب  پژوهش حاضر هم

درخور توجّه و درنگ است و باوجود آنکه موضوع آن با کار پیش رو همسان نیست، در پژوهش حاضر از 

ها آثار زیادی پیراماون جباران خلیال جباران نگاشاته شاده اسات کاه          آن بهره گرفته شه است؛ افزون بر ای 

 .( یافت.1998ها را در حشیمه ) فهرستی دقیق از برخی از آن

 ویاژه باه ا به بررسای تطبیقای آثاار دو نویساندۀ ماورد نظار،       امّ ،ارزش باالیی دارندشده گرچه کرآثار ر  

 است. توجّهپیش رو، پژوهشی درخور  جستارنظر تازگی، اند؛ بنابرای  از زن، نپرداخته درزمینۀ

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

ای و  گیری از منابع کتابخانه ش و با بهرههای پژوه داشت  پرسشژوهش پیش رو با پیش چشمدر پنگارندگان 

 و تطبیقی به درکای صاحیو و دقیاق از جایگااه     ادبیّاتتحلیلی، خواهند کوشید تا در حیطۀ  -شیوۀ توصیفی 

های ناادر ابراهیمای و جباران     دیدگاهبررسی های ای  دو ادیب دست یابند.  زن در نگاشته تأثیرگذاری میزان

درباارۀ جایگااه زناان، چاارچوب نظاری پاژوهش را       تطبیقای   ادبیّاتیکایی در پرتو مکتب آمرخلیل جبران 

 ها است. کنندۀ نگرش آنشود، آشکار می  هایی که از ای  نویسندگان رکر دهد و نمونه تشکیل می

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 . دیدگاه جبران خلیل جبران و نادر ابراهیمی دربارة جایگاه زن2-1

چهل نامۀ زن با تمرکز بر  تأثیرگذاری میزان و و نویسندۀ لبنانی و ایرانی به جایگاهدر ای  مرحله نگرش ای  د
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 نگاری میان سبب نامهشود؛ دو اثر که به میطور دقیق بررسی به های عاشقانۀ یک پیامبر نامهو  کوتاه به همسرم

شان، نگااه واقعای و   آثار و درنگ است و بیش از دیگر توجّهشان، درخور  نویسندگان اثر با زنان مورد عۀقه

اناد،   خای پژوهشاگران گفتاه   که برد. در بسیاری از آثار ادبی، چنانساز پردۀ آنان به مقولۀ زن را نمایان می بی

اسات  ده تصویر شده پسند مردها بو ای که مورد گونه است، سیمای زن بهکه قلم در دست مردان بوده ازآنجا

هایی هستند که مخاطبانی واقعی  مورد بررسی، بدان سبب که مکاتبهدو اثر  امّا در ،(12: 1393 حسینی،)ر.ک:

راستای پارداخت  باه ایا     رو هستیم. درروبهتر به ای  مقوله  بینانه تر و واقع جنس زن دارند، با نگاهی صادقانهاز

میازان و   شود: الف: استقۀل زنان؛ ب: سنج می مسئله، نگاه ای  نویسندگان به مقولۀ زن از دو جنبه بررسی هم

تواناد پارده از ناوع     هاا مای   شیوۀ تأثیرگذاری زنان بر مردان، خانواده و جامعه؛ دو جنبۀ بنیادینی که درک آن

 ر افتد.نگرش ای  دو نویسنده به زنان بردارد و در فهم دیدگاه آنان مؤثّ

 . استقالل زن2-1-1

سوی مردان از یا عدم پذیرش آن از است که پذیرشی توجّهمهم و درخور  هاییکی از مقوله ،استقۀل زنان

ویژه استقۀل اقتصادی که برای هر انسانی مهم است  است؛ بهپردامنه و پرحاشیۀ روزگاران بوده دیرباز، بح  

آمیاز،   باورهای نادرست و تبعیضسبب برخی آید و زنان در ای  زمینه، به شمار میو از نخستی  حقوق وی به

 ویاژه  درک ای  نکته که مردان و باه  (152: 1390حبیبی، )ر.ک:اند  ر بودهطول تاریخ دچار مشکۀت بسیادر

بسایار  نویسندگانی که تأثیری دوچندان بر جامعۀ پیرامونی خود دارند، چه دیدگاهی دربارۀ ای  مقوله دارند، 

ان در چه بهتر نگاه جبران خلیل جبران و نادر ابراهیمی به ای  مقولاه، نگااه آنا   درراستای درک هرهم است. م

 د.شو تحلیل میدقیق طور بههای مورد بررسی را  کتاب

 . دیدگاه جبران خلیل جبران2-1-1-1

تنها از استقۀل اقتصادی نشان از آن دارد که مخاطب وی نه های جبران خلیل جبران با ماری هسکل، مکاتبه 

 :ها آمده است مهکه در یکی از ناگر نویسنده است؛ چنانبرخوردار است که در ای  زمینه یاری

پرسایدم ایا  کاار درسات اسات؟ بارهاا        کشیدم پول تو را بپذیرم. همواره از خودم مای  همیشه خجالت می»

اسات   او بسایار چیزهاا باه ما  داده     »دم: اندیشی امّا هربار می ،خواستم بروم و تو را برای همیشه ترک کنم می

هاای تاو، بارایم یاک      ه وابستگی باه کماک  حقیقت ای  است ک«. گمان خواهد کرد م  آدم ناسپاسی هستم

 (70: 1379)جبران،  .«دشنام، یک شکنجه بود

 کناد و از  سویی به گرفت  پاول اشااره مای   شود، جبران خلیل جبران ازکه در ای  بخش از نامه دیده می نچنا

جبران سو به عذاب وجدانِ پس از گرفت  کمک اقتصادی، اشاره دارد. در جایی دیگر نیز جبران خلیل دیگر
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 کند: به گرفت  پول از ماری هسکل اشاره می

یک روز از م  پرسیدی، آیا برای رفت  به پاریس، به پول احتیااج دارم؟ تاا آن تااریخ، همیشاه از پاذیرفت       »

امّا تو دربارۀ آن پول، چیزی به م  گفتی که هرگز فراموش نخاواهم   ،کردم هایی خودداری می چنی  کمک

ق ندارد. فقا در دساتان ماا امانات اسات. ایا  پاول یاک        کس تعلّاست، به هیچ ای  پول ریر شخصی: »کرد

 (46: همان« ).اش بدهیم مایملک نیست، یک مسئولیت است. باید آن را به گیرندۀ حقیقی

سابب شارایا اقتصاادی خاود باه ایا        شود، جبران خلیل جبران بهمی یدهد  که در ای  بخش از نامهچنان 

نهایات از آن اساتقبال   زند، امّا در می باز ها سر   کمکاو گرچه در آراز از پذیرش ایها نیازمند است؛  کمک

 (. 70: همان )ر.ک:کند  می

ود ، خا تاسا  حاد مساتقل  تا بدی که زن مورد عۀقۀ جبران خلیل جبران، زنی ها و این پذیرش ای  کمک 

قتصادی باشاد؛ اشاارات مساتقیم جباران     نظر ااز ویژهبهوی به استقۀل زنان،  دهندۀ نوع نگرش تواند، نشان می

موضاوع در نگااه جباران حمال کارد؛      ت ای  یّتوان به اهمّ خلیل جبران به توانمندی مالی ماری هسکل را می

صورت نیاز و در واند از عهدۀ مسائل اقتصادی خود برآید که درتنها بتپسندد که نه درحقیقت وی زنی را می

مرد را نیز داشته باشد. نگاهی که در نوع خود و زمانۀ جبران خلیل جبران توانایی پشتیبانی از  ،اسشرایا حسّ

 است. توجّهدرخور 

 ،قاول مااری هساکل   خود کاه باه   1پیامبرمورد استقۀل رأی زن و مرد، جبران خلیل جبران، در کتاب در 

اسات کاه    میاان زن و مارد باورمناد    ۀای فاصل گونه(، به115: همان )ر.ک:حاصل سخنان وی و جبران است 

 )ر.ک:طرف را در رابطه تضمی  کناد    مِهر، برای طرفی ، جلوگیری کند و آزادی دوتواند از بند ساخت می

در نقش پیامبری است که از  آن است که جبران در آن پیامبر(. نکتۀ درخور نقد در کتاب 47: 1383جبران، 

زمیناۀ  ه وی هایچ تجرباۀ شخصای در   شود؛ حاال آنکا   ازجمله ازدواج پرسیده می ،مورد مسائل مختلفاو در

کاه   شود. شااید باه همای  سابب اسات      ازدواج ندارد و رابطۀ او با زن محبوبش ماری نیز به ازدواج ختم نمی

ا نظر ادبی زیبا بیاان شاده اسات، امّا    مرد در ازدواج، گرچه از میان زن و اشارات وی به ضرورت حفظ فاصلۀ

 نگاه جبران باشد.ت استقۀل فکری مطلوب، ازقیق کیفیّتواند بیانگر ابعاد د گنگ و مبهم است و نمی

 . دیدگاه نادر ابراهیمی2-1-1-2

که او درزمینۀ اقتصادی، زنان را  استهم ممورد استقۀل اقتصادی زن، از ای  جهت نگرش نادر ابراهیمی در

سابب اسات کاه     بیناد. باه همای     مای  پی آن مردان و فرزنادان خانواده و در برندۀ استقۀل اقتصادی کلّ پیش

                                                                                                                                             
1. The Prophet 
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 کاار  ماورد همسارش باه   هایی است که نادر ابراهیمای در  ژهزمینۀ استقۀل اقتصادی، قناعت یکی از کلیدوادر

 برد:  می 

چه که هست ساختنت... ای  چشام و  ای  چیزی نخواستنت و با هر شکند... ای  قناعت تو، دل مرا عجب می»

 (9ب:  1386)ابراهیمی، « نکردنت. ها نگاه سوی پرچی دست و زبان توقع نداشتنت و به آن

پایاان معلاوم   گویاد، در  شکسات  مای   ظاهر از دلنویسنده در ابتداداشت که گرچه  توجّهاید به ای  نکته ب 

هاا را در   نهایت نیز نادر ابراهیمای، آشاکارا ایا  ویژگای    شکست ، عی ِ ستایش است و در لشود که ای  د می

که در شرایا دشوار اقتصادی خانواده، بخشی از  شوددیده می یقلّزن مستها  ستاید. در ای  نامه همسرش می

کاه در مشاکۀت    شاود دیاده مای  ( و بعدتر 101: همان )ر.ک:فروشد  ۀ طۀست، میدارایی خود را که سکّ

سابب خااطرات مشاترک، بادان دلبساته اسات و باا        دستبندی را که نادر ابراهیمی به یاقتصادی خانواده، حتّ

توانند بار اساتقۀل    ها گرچه می (. تمام ای  نمونه103-102: همان )ر.ک:فروشد  ست، میفروش آن موافق نی

ای بارای رسایدن    ۀ شایوه هاا باه ارائا    آنا در امّا  ،زن در شیوۀ حفظ ثبات اقتصادی خانواده داللت داشته باشند

ی همسار ناادر   ره با درک ای  نکتاه کاه فرزاناه منصاو    شخص زن به استقۀل اقتصادی اشاره نشده است؛ البتّ

دارای درآمد مالی مساتقل اسات و در ایا  کتااب نیاز توانمنادی وی در شاغلش         یممعلّ ابراهیمی، در نقش

توان به درک باورمنادی ناادر ابراهیمای باه اساتقۀل اقتصاادی زن        ( می47: همان )ر.ک:ستایش شده است 

ر ابراهیمی اسات، در امار نشار    دست یافت؛ فرزانه منصوری همچنی  در نشر روزبهان که از آنِ همسرش ناد

 (.58: 1387پورشهرام،  )ر.ک:ال است کتاب فعّ

ی دارد؛ او باه اساتقۀل فکاری زن از مارد     توجّهدرزمینۀ استقۀل رأی زن، نادر ابراهیمی آرای پیشرو و قابل 

 داند: باور دارد و آن را مفید می

عای   د. بگذار فرق داشته باشیم. بگذار، درگذار یکی نباشاگر زاویۀ دیدمان، نسبت به چیزی، یکی نیست، ب»

کنیم نه ناپدیاد.   دیگر را کاملبودن، یکی نباشیم. بخواه که همستقل باشیم. بخواه که در عی  یکیوحدت، م

 (111ب:  1386)ابراهیمی،  .«رنگ تو باشم رنگ م  باشی. م  نباید سایۀ کم تو نباید سایۀ کم

ال زنان ماند و نادر ابراهیمی از حضور فعّ نمیخانواده باقی  ن در همی  حدّزنا تفکّربه استقۀل رأی و  ای  باور

 آورد:  میان مینقش زنان در امور سیاسی، سخ  به و ایفای

 -باشایم، نهضاتی شاریف و مؤمناناه      ایماان نداشاته  ی و عظیم زنان باما تا زمانی که یک نهضت سیاسی جدّ»

درسااتی از معتقااداتمان دفاااع کناایم و بااه بم کااه بتاوانیم بااه باار گمااان نماای -آزاد  تفکّاارمحصاول انتخاااب و  

 ( 47: همان« ).آرزوهایمان برسیم
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 دارد.ی نادر ابراهیمی به ای  مقوله سخنانی که نشان از باور جدّ

 . میزان و شیوة تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زنان2-2-1

امّا میزان و چگاونگی ایا  تاأثیر و     ،اند ت آن است که زنان و مردان همواره بر یکدیگر تأثیرگذار بودهواقعیّ

عناوان قشاری از جامعاه    ر، همواره مورد بح  بوده است. درمیان بسیاری از ادیبان مطرت گذشته، زنان باه تأثّ

ز کارد، ا  مای  توجّاه دهند و اگر مردی به عۀیق زنان  یت نمیاند که جز به امور پوچ و بیهوده اهمّ وصف شده

 (؛ به همی  سابب اسات کاه بارای    134: 1389یزدانی،  )ر.ک:افتاد  دور می، بهمردانگی، که صفتی مثبت بود

کناد و آناان را باه زناان      گیرناد، تحقیار مای    دسات نمای  مردانی را که مصاحف و شمشایر باه    ،نظامی ،نمونه

 هستند:دست  بهند که همواره آینه و شانهک ظاهرپرستی تشبیه می

 مصااااحف و شمشاااایر بینداختااااه  

 باااه دساااتآیناااه و شاااانه گرفتاااه  

 

 جااام و صااراحی عوضااش ساااخته    

 پرساات چااون زن رعنااا شااده گیسااو

 

 (89: 1363)نظامی،  

 ای کها  ساابقه  ،ادبیّاتبینید، ای  نگرش منفی به زنان و بدبینی به تأثیرات آنان بر مردان، در  که می چنان 

ل باشاد؛ باه همای     أمّا تواند درخور درنگ و ت و بررسی نگاه نویسندگان مورد بررسی در ای  زمینه، می دارد

 .د شدخواهبیان ادامه نگاه جبران خلیل جبران و نادر ابراهیمی به ای  مقوله سبب در

 . دیدگاه جبران خلیل جبران2-2-1-1

را مدیون آشنایی خود با مااری  « شناخت خویشت »یند مهم ا، فرهای مورد بررسی  ل جبران در نامهجبران خلی

های پنهانی او را  تواند احساسات و اندیشه وضوع معترف است که ماری میداند و همواره بر ای  م هسکل می

 گوید: میرای نمونه د؛ بشو خویش رهنمون  را به کشف خویشت  یبه او بنمایاند و و

شدم،  ندرت با دیگری شریک می تو توانستی چیزی را که در ژرفای درونم داشتم، احساسی را که در آن به»

 ( 46: 1379)جبران، « .بیرون بکشی

 گوید:  ای دیگر می یا در نامه

 (72: همان« ).تر از وجود خودم، دست بگذارم تر و روش  تو قادری کاری بکنی که م ، بر بخشی درخشان»

 بیند:  اش می صحبتی با زن مورد عۀقه ی درک امور مختلف را وابسته به هماو حتّ

  (73: همان« ).توانم چیزی را بفهمم که آن را برای تو بازگو کنم تنها زمانی می»

ت و نیاز  گار کشاف شخصایّ   که او را یاری ی به تأثیر زن بر مرد داردمثبت تنها نگاهآشکار است که جبران، نه

 بیند. ها می تقیّسازندۀ مرد به موفّرهنمون
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 توانند به مردان ببخشند:  ر دارد که زنان میی باوای اشراق و درک فرامادّ گونهجبران به 

رویاد و   دهاد کاه باه ساوی ناور مای       های شیری  و دلپذیر تاو، احسااس گیااهی را باه ما  مای       خواندن نامه»

 ( 96: همان« )برد. های خود را از یاد می تاریکی

  :یا

« .گزارمجاای دارد، سپاسا   هاا  در هریاک از آن ای که  خاطر روت الهیای و به ای که نگاشته طر هر واژهخابه»

 (107: همان)

 یافته است:  تجلّیها  کنند، در ای  نگاشته کنار زنان احساس کمال میای  نکته که مردان در 

دارد احسااس کانم، یاک     مای  ی به خندیدن؛ بودن در کنار تو، مارا وا گفت  نداری، نیز حتّ تو نیازی به سخ »

 (66: همان« ).انسان کامل هستم

کنندۀ مفهاوم  اش را القا که او زن مورد عۀقه توان ای  نکته را دریافت ن خلیل جبران به زن، میدر نگاه جبرا

 بیند:  صلو و آزادی می

 (77: همان« ).استام، به م  بخشیده  نون تجربه کردهکتر از آنچه تا ای ژرف تو، صلو و آزادیادراک »

سبب تأثیرپاذیری از  دی ازسوی مرد بهدادن توان ادراک صلو و آزاشود، نسبته مییددکه چنان 

توانند موجب گسترش صلو و  توان استنباط کرد که زنان می اساس می است؛ برای  توجّهزنان، بسیار قابل 

 آزادی در جامعه باشند.

تواند نشان از نگاه بسیار مثبت جبران به زنان  ها، می اشاره به ای  میزان تأثیرپذیری مثبت از زن، در ای  نامه 

تواناد، کماال ماردان و نیاز      باور وی میای که به داشته باشد. تأثیرگذاریو تأثیرگذاری آنان بر فرد و جامعه 

 باشد.و آزادی در جامعه را درپی داشته گسترش صلو 

 . دیدگاه نادر ابراهیمی2-1-2-2

درک عیاوب   یناد وان برداشات کارد، آن اسات کاه وی فرا    ت های نادر ابراهیمی به همسرش می چه از نامهآن

جبران خلیل جباران زناان را    وی نیز همچون ،حقیقتداند؛ در آن را، مدیون همسرش می خویشت  و اصۀت

 ورزد:  بیند و بر ای  امر تأکید می گر مردان مییاری« شناخت خویشت »یند در فرا

از ما  موجاودی    ای کاه  شاک ، کوشایده   بار اساتخوان  های ستم طول ای  سالتی، انصافاً، درو تو با چه مشقّ»

 (94ب:  1386)ابراهیمی، .« کم آگاه بر عیوب خویش عیب بسازی، یا دست کم

هایش را مدیون همسر خویش اسات   تقیّیافت  به موفّ او همواره معترف است که گذر از معایب و دست 

 (.130: همان )ر.ک:گاهش، کسی جز همسرش نیست  کننده، پایگاه و تکیه و کامل
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گاه و پشتیبان مردان در راه رسیدن به اهداف بزرگ هستند و بادون   زنان همواره تکیه ،اهیمیدر نگاه نادر ابر

؛ از همای  روسات کاه او در    (2)پذیر نیسات   های بزرگ، امکان تقیّتأثیرات مثبت و سازندۀ آنان، کسب موفّ

 هاا دو گاروه،   ه در آنکناد کا   های مرتفع اشاره می ههای کوهنوردی به قلّ ها به شیوۀ صعود گروه یکی از نامه

ای  نظار حرفاه  روند؛ افراد ای  دوگاروه از  ه میسوی قلّیاری هم بهیک گروه بزرگ و یک گروه کوچک به

تار، ایثاار    تر برای رسایدن گاروه کوچاک    امّا گروه بزرگ ،درزمینۀ کوهنوردی به یک میزان توانمند هستند

 کند:  سازد؛ وی زن را به آن گروه بزرگ تشبیه می کند و شرایا را برای صعود نهایی ای  گروه فراهم می می

 (84: همان« ).تو آن گروه بزرگی، م  آن گروه بسیار کوچک»

نادر ابراهیمی بر ای  باور است که زنان در جامعه، با ایثارگری، راه را برای پیشرفت مردان  ،بر ای  اساس 

 هستند. ردان و جامعهات مثبت فراوانی بر مکنند و از ای  رو منشأ تأثیر هموار می

ای دارد، ضرورت حضور زنان در عرصۀ سیاست اسات.   یکی از مواردی که نادر ابراهیمی بر آن تأکید ویژه

: هماان « ).خوانناد  تری  آوازهایشان را در سنگر سیاسات مای   تری  مردم، عاشقانه عاشق»او با ای  استدالل که 

بایاد باه    ،یندۀ نسال آیناده و فرزنادان خاویش اسات     شود که اگر نگران آ (، به همسر خویش یادآور می48

 سیاست وارد شود و در آن عرصه نیز به تأثیرگذاری بر جامعه بپردازد:

هایت را باال بزن و با هماان   تر از ای ، برای ورود به میدان سیاست وجود ندارد. آستی  زمانی زیباتر و مناسب»

جاناب بخشای از زناان دردمناد     کشاانی، از  حترام میا به سکوت و اهایت ر قدرت بیانی که شاگردان کۀس

 (.47: همان) .«جامعۀ خود سخ  بگو

 و درنگ باشاد.  توجّهتواند درخور  چنی  تأکیدی بر حضور زنان در سیاست در اندیشۀ نادر ابراهیمی می 

ای  بخش شناخت  حقوق زنان و نیز پذیرش تأثیرات مثبتی که  ترسمیّ است پیشروانه در به رشیای  نگاه، نگ

 تواند بر اجتماع خود بگذارد. از جامعه می

زدایی دهد، توان وی در رم مسرش نسبت میها به ه هایی که نادر ابراهیمی در ای  نامه یکی از دیگر ویژگی

 بخشی است:  و شادی

ف خویش درآورد و جای کوچکی برای م  باقی مگذارد؛ م  تصرّگذار رم سراسر سرزمی  روحت را بهم»

  (42: همان« )شک بیش از شادمانی خودم. دی محتاجم و به شادی تو، بیبه شا

ادامۀ همی  نامه است که وی به نقش زنان در ایجاد شاادی و جلاوگیری از افساردگی در خاانواده اشااره      در

 کند:  می

ها شاادی   نهای دنیا؛ آخر آ ههای ماست و به زیان همۀ بچّ هسپاری تو به افسردگی، به زیان بچّ و بدان که ت »
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  (44-43: همان« )صادقانه را باید ببینند تا بشناسند.

تواناد بار    یاباد و مای   مارد مای  بخشی به  تأثیری فراتر از شادیبر ای  اساس، زن در نگاه نادر ابراهیمی نقش و 

 جست  از افسردگی، تأثیرات مثبت بگذارد:  زیست  و دوری های آینده، با شادمانه نسل

ی لبخندی محو ببینند، نیروی ران، به نگاه مادران و طبیبان است. اگر در اعماق آن، حتّچشم کودکان و بیما»

  (15: همان« )شود. شان چندی  برابر می بالندگی

رساد کاه    رود و باه جایگااهی مای    با چنی  نگرشی است که تأثیرگذاری زنان از حیطۀ خانواده فراتر می 

 د.بگذار یتواند بر جامعۀ خود تأثیرات ژرف می

 گیری. نتیجه3
 ، اینک ای  زمینه را فراهم ساخته است که بتوانزن تأثیرگذاری میزان و دیدگاه جایگاهبررسی دقیق آثار مورد نظر از 

زمیناۀ  پذیرش اساتقۀل زناان در   ،های جبران خلیل جبران . در نامهفتدست یا ایبندی علمی سنج و جمع به بررسی هم

کناد   مای اساتقبال   ،که مورد حمایت اقتصادی یک زن قارار گیارد  ها از این ۀ ای  نامهشود که نگارنددیده میاقتصادی 

. ساتاید سندیده است و هماواره او را مای  نظر اقتصادی را پحد مستقل ازاو زنی تا بدی  ،حقیقت؛ در (70: 1379 )ر.ک:

برنده و حافظ استقۀل  آنان را پیش و پسندد شناسد و آن را می ت میرسمیّاستقۀل اقتصادی زنان را به نیزنادر ابراهیمی 

 1386 )ر.ک:کناد   داند و قناعت ایشان را سبب حفظ استقۀل در حریم خانواده ارزیابی مای  خانواده می اقتصادی کلّ

ای فاصاله میاان    گوناه امّا به برد؛ نمی کار ای به گرایانه مورد استقۀل فکری جبران، گرچه عبارات دقیق و واقع( در9ب: 

ه، باورهاای  اثر آن زنان و مردان بتوانناد در آساودگی کامال و آزادانا    باور دارد که بری پس از ازدواج، رد، حتّزن و م

 (. 47: 1383 )ر.ک:باشند مختلف و متفاوتی داشته 

تبیی  شده است. تر از جبران خلیل جبران  مندتر و دقیق ای نظام گونهبراهیمی به استقۀل فکری زنان بهگاه نادر ادید 

( 111ب: 1386 )ر.ک:کناد   تنها از استقۀل رأی و نظر زنان در خانواده و زندگی مشاترک دفااع مای   نادر ابراهیمی نه

ضارورت مطارت   عناوان  ان در بستر اجتماع و سیاست را باه ی مخالف آنال و بیان نظرات متفاوت و حتّکه حضور فعّبل

 (.47: همان )ر.ک:سازد  می

 مثبات  اری زنان بر مردان، خانواده و جامعه، نگاه جبران خلیل جبران به زن، نگااهی مورد میزان و شیوۀ تأثیرگذدر 

جباران،   )ر.ک:ند ساوی درک خویشات  خاویش رهنماون شاو     توانند مردان را به ر آن زنان میگاهی که د؛ دیداست

ایا  جهات ناادر    (؛ از 96: هماان  )ر.ک:ای اشراق در درک خود و جهان برای ماردان باشاند    ( و منبع گونه46: 1379

دن از شا نادۀ ماردان بارای درک خویشات  و پااک     بر است و او نیز زنان را پیش سو ابراهیمی با نویسندۀ لبنانی کامۀً هم

بیند که با ایثاارگری   ی میگاه و پشتیبان نادر ابراهیمی زنان را تکیه ،(؛ افزون بر ای 94ب:  1386 )ر.ک:بیند  می هابعی

 (.84: همان )ر.ک:برد  میت پیش قیّسوی موفّت جامعه را بهیّتنها مردان که کلّخود نه

بیناد   مای مارتبا  ای با حضور زناان در جامعاه    گونهصلو و آزادی در جامعه را نیز به جبران خلیل جبران گسترش 



 91 ...چهل نامة کوتاهو  (جبران خلیل جبران) های عاشقانة یک پیامبر نامهسنج جایگاه زن در  بررسی هم
 

رای عناوان بساتری با   سات را باه  تار، حضاور زناان در سیا    (؛ در ای  زمینه نادر ابراهیمی با بیانی دقیاق 77: 1379 )ر.ک:

ب:  1386 )ر.ک:بیند  های زنان دردمند جامعه می های آینده و فرصتی برای بیان دردره ت نسلقیّموفّ گسترش عشق و

های آینده از افساردگی و انادوه    که عامل گذر نسلبل زدای مردان؛ تنها رمای ، نادر ابراهیمی، زنان را نه (. افزون بر47

 بر شادی آنان تأکید فراوان دارد. ( و به همی  سبب15: همان )ر.ک: بیند می

مورد ای  دو نویسنده آن است که با وجود اشتراکات فراوانی در توجّهت، نکتۀ درخور یّداشت  ای  کلّبا پیش چشم 

های او از  تر و تبیی  گرایانه زن دارند، نگاه نادر ابراهیمی به ای  مقوله، واقع تأثیرگذاری میزان و جایگاه بارۀها در که آن

تر است. شاید یکی از دالیل ای  امر آن باشاد کاه    زندگی مشترک با زن و تأثیرگذاری زنان بر خانواده و جامعه دقیق

حالی که جبران خلیل جباران  اش در قالب ازدواج را داشته است؛ در ۀقهزیستی با زن مورد ع تجربۀ هم ،نادر ابراهیمی

پرداختاه   اها هد ایا  مقولا  مورپردازی در ازانه و همراه با خیالپرد ی خیالا گونهو همواره بهای  فرصت و تجربه را نیافته 

ر ای  مجال آن است که دو نویسندۀ قارن بیساتمی کاه از دو حیطاۀ جغرافیاایی،      د توجّهدرخور نکتۀ  ،رویهراست. به

زن دارند و  ثیرگذاریتأ میزان و زمینۀ جایگاهی درتوجّهاشتراکات درخور  اند؛ ، برخاسته(3)ی دینی متفاوتزبانی و حتّ

د و ماا را باه یکای از    شاو وگوی میان ای  دو حیطاۀ فرهنگای    تواند رهگشای درک و گفت کشف ای  اشتراکات می

د و عرصاه  شو( رهنمون 129: 1381مقدادی،  )ر.ک: هاست نگوی تمدّ و تطبیقی که همانا گفت ادبیّاتاهداف اصلی 

 ها فراهم سازد. را برای گسترش تفاهم

 هاشتنو پی .4
 هایعرب ویژهبه، هاعربرربیان به زبان انگلیسی و برای  مریکایی که برایآ -لبنانی  اینویسندهعنوان جبران خلیل جبران به( 1)

 )ر.ک: اسات ر وشاه مر دارد، در جهاان  ها تبحّ نویسد و در نگاشت  متون ادبی به هر دوی ای  زبان لبنان و سوریه به زبان عربی می

 هاست؛ درحقیقت پائولو برای گردآوری آن 2کوئلیو پائولو ، حاصل تۀشحاضر (. اثر مورد بررسی در پژوهش1: 2013، 1احمد

 عنوانمااری هساکل را جادا کارده و ساپس باا       های وی باه  های جبران خلیل جبران، نامه میان نامهای، ازویژه کاروکوئلیو، با ساز

Gibran kahlil Gibran. As cartas de Amor do profeta  کاه  جاآنروی، از همای   به زبان پرتغالی ترجمه کرده است؛ باه

د نادارد، آوردن  شناسای متاون تأکیا    رو نیز بر بررسی قیاسای بۀرات و جماال   به زبان پرتغالی است و پژوهش پیش نسخۀ اساس 

 .استکافی  ترجمۀ فارسی متون جبران خلیل جبران

 (11الف:  1386 )ابراهیمی،« .ما بدون زنان خوب مردان کوچکیم»گوید:  نیز می مشغلهاب  که وی در کتاب  چنان( 2)

شاکیب   )ر.ک:دنیا آمد و مادرش کامله، فرزند یک کاه  ماارونی باود   ای مسیحی مارونی بهجبران خلیل جبران در خانواده( 3)

 (.131: 2000 سعاده،

 و مآخذ منابع
 وزبهان.ر . چاپ هفتم، تهران:مشغله اب  الف(. 1386) ابراهیمی، نادر

                                                                                                                                             
1. S. A. Ahmed 

2. P. Coelho 
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 . چاپ دوازدهم،تهران: روزبهان.چهل نامۀ کوتاه به همسرم. (ب1386) ---------

 فارسای،  ادبیّاتارشد زبان و نامۀ کارشناسی . پایاننقد و بررسی آثار داستانی نادر ابراهیمی. (1387) پورشهرام، سوس 

 مقدم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار.مهیار علویاستاد راهنما: 

 چاپ دوم، . ترجمۀ آرش حجازی.. گردآوری پائولو کوئلیوهای عاشقانۀ یک پیامبر نامه. (1379) لیل جبرانجبران، خ

 تهران: کاروان.

 چاپ بیست و پنجم، تهران: کارنامه. . ترجمۀ نجف دریابندری.پیامبر و دیوانه. (1383) --------------

 .177-152(، 11) 4، اورطه فصلنامۀ. استقۀل مالی زن. (1390) البنی  حبیبی، ام

 .چشمه: تهران دوم، چاپ .فارسی کۀسیک ادبیّات در ستیزی زن های ریشه .(1393) مریم حسینی،

 .540-529 ،(2) 72، املشرق .1998-1912 مقاالت تناولته ابلبحث(. جربان خلیل جربان، کتب و 1998) حشیمه، کمیل
 .529-522 ،(7) 30، املشرقیل جربان. دب جربان خلأ (. اجلوهر الفرد يف1932) منیأخالد، 

فصلنامۀ . چگونگی تداوم معنا در چهل نامۀ کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی. (1390)آریانا دیانا شعیری، حمیدرضا و 
 .185-161(، 14) 4، نقد ادبی

    .150-125 ،(1) 74 املشرق،أدب جربان خلیل جربان.   يف(. اللّ 2000) شکیب سعاده، جرجس
های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه؛ مطالعۀ موردی داستان ریر ممکا    شناسی داستان . روایت(1392) الحی، پیمانص

 .38-17(، 12) 3، تطبیقی ادبیّاتنامۀ  کاوششاطر حس .  ةهزیمو 

(، 13) 9، جهاان معاصر  ادبیّاتپژوهش  ۀمجلّها.  نتطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدّ ادبیّات. (1381) مقدادی، بهرام

129-150. 

 .نی: تهران سوم، چاپ منظم. نظری هادی ترجمۀ .تطبیقی ادبیّات .(1393) طه ندا،

: تهاران  دوم، چااپ  .دساتگردی  وحیاد  تصاحیو  .ای گنجاه  نظاامی  حکایم  کلّیاات  .(1363) یوساف  ب  الیاس نظامی،

 .علمی مطبوعات

 .237-221(، 2) 1، تطبیقی ادبیّات نشریۀهای پژوهش.  تطبیقی: تعریف و زمینه ادبیّات. (1389) نظری منظم، هادی

 .افراز: ل،تهراناوّ چاپ طباطبایی. ناصر دسیّ ترجمۀ .جبران خلیل جبران .(1388) میخائیل نعیمه،

 .تیرگان: تهران دوم، چاپ .شعر و زن .(1389) زینب یزدانی،
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 حمّکمةمقالة 
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 3منشيصادق يعل
 ة جامعة حكیم سبزواري، سبزوار، ايران داب والعلوم اإلنسانیّ ة اآلیّ ة وآداهبا، كلّ غة الفارسیّ علم األساطري قسم اللّ  اهمساعد يف ما فوق دكتور أستاذ 

 13/11/1441 القبول:  20/7/1438 الوصول:

  امللّخص
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 يسرتعي االنتباه هنا أنّ  جل واألسرة واجملتمع. وماة أتثريها على الرّ زوااي خمتلفة كاستقال  املرأة وكیفیّ ل نورةما إىل املرأة م  أثر اندر ابراهیمي حیث حنلّ 
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