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 چکيده
 اماروزه اینکاه باه توجّاه باا. اسا  اعتماجاآن  خاانواده و باه تبا  در وی جایگاه و زن به توجّه معاصر، ادبیّات مّمه مباحث از یکی

ن یاا ؛داننادمی زن گاااریارزش برابر در اجتماعی بزرگ معضل یکرا  ازدواج زنان، حقوق از دفاع بهانة به فمینیستی هایمکتب

شناسای جایگااه به ارزش عربی، و فارسی معاصر شعرو حضور وی در  همسر جایگاه در زن نگاه به نقش با تامقاله در پی آن اس  

 باه بیناناهواق  دیادی باا ازدواج، از شده ارائه اسالمی تفکّر از گرفتنبهره با و بپردازد ادبیّاتز منظر در خانواده و جامعه ا همسر )زن(

ایان مقالاه نشاان خواهاد داد کاه . دبپارداز اسا ، ساارتر الحاادی یالیساماگزیستانس تفکّار از برخاسته که دوبوار فمینیستی آراء نقد

باا فضاای خاناه را  پرداختاه ودر اشعارشاان  هااآنبا نگاهی ارزشی به همسران خاود، باه رکار ناام  ،معاصر فارسی و عربیشاعران 

 ایان باه پاسا  ،این مقالاه اصلی هدف. اندسرایی کردهمرثیهنیز  هاآنو در فراق  عشق توصیف نموده لبریز از همدلی وحضورشان 
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 تعریف موضوع .5-5

تبیینای  و زن و مارد اسا  ةساارتر از رابطاژان پال مبتنی بر تفسیر سیمون دوباوار و  1فمینیسم اگزیستانسیالیسم

ایان  دهاد.  زن تشاکیل میآن را موجودیّا ةکند که پایدر باب ستمدیدگی زنان ارائه می ،فرهنگی – زیستی

هاای مرداناه( شعار )زناان بادون ماردان، باا رفتار»مکتب، در دهة هفتاد قرن نوزده طرفداران بسیاری پیدا کرد 

 ،گااار ایان گارایش فمینیساتیدوبوار به عناوان بنیاان (242-241: 1339)گری، « مربوط به همین دوره اس .

داناد و هم باه ساوگیری مرداناه مایگرا را متّ گرا و اخالق مسئولیّمعیارهای اخالقی با عناوین اخالق عدال 

 (.111: 1382، )باقری.« ا خواهند داش گرمعتقد اس  زنان با نفی ازدواج و مادری اخالقی عدال 

قدسی و حقیقتی مسلّم و انکارناپایر در میان همة موجودات عالم اسا  کاه  یزوجیّ  در نظام دینی، امر 

که بر پایاة تبیینای  بنابر فلسفة تمایز جنسیّ  در اسالم» .اعتقاد به آن به اندیشه و تفکّری خاص اختصاص ندارد

ساان زناد، زن و مارد از هویّا  واحاد برخوردارناد و زناان بهعادت انساان دور میشناسانه و بر محور سغای 

ها متّکی بر بُعد انسانی اسا  و رکوریّا  مردان قابلیّ  رشد و استکمال دارند و در شریع  اسالم روابط انسان

ی بارای زن و هاای معناوداند، لاا در فرهنگ قرآنی دستیابی باه ارزشو انوث  را ضامن بقای نسل انسانی می

دی کاه وجاود دارد، بر اساا  آیاات و روایاات متعادّ (261: 1391)کرامتی و همکاران،  (1)«مرد میسّر اس .

اسا .  گاینه تکارار و روزمرّ آنان و ةآرامش و سکین تأمینازدواج معلول نیاز روحی مرد و زن به یکدیگر و 

 .اس  شدهاز این آیات اشاره  برخینوش  به در پی

 داشا  انتظار و توقّ  تواننمی اس  الوجودواجب منکر اساساً که الحادی اگزیستانسیالیسم مکتب منظر از 

 تعبیار کنناد؛مای رفتاار و عمل آن طبق و دارند اعتقاد هستی خالق به مؤمنین و موحّدین آنچه مطابق را ازدواج

 و آزادی داشاتن باا کاه اسا  نساانا ایان و اس  ماهیّ  بر مقدّم وجود مکتب این نظر از وقتی. نماید تلقّی و

 ساوی باه و بیشادمای هویّا  دهاد،مای تشایی  صاحی  خاود آنچاه به رو پیش هایگزینه میان از اختیار

 داشاته گازینش امکاان آن پرتاو در تا اس  آزادی به محکوم انسان سارتر تعبیر به و کندمی حرک  اشآینده

 شاده تعیاین انساان هایکنش برای پیش از که هدف ونههرگ بطالن زمینة تا اس  روشن و بدیهی امری باشد؛

دانند که در آن زنان باه انقیااد ای نابرابر میهای اگزیستانسیالیسم خانواده را صحنهفمینیس . گردد نمایان اس 

شوند. این مکتب، ازدواج را عامل اصلی بدبیتی و اساارت زناان دانسا  و بارای مباارزه باا آن از کشیده می

                                                           
1. Existentialist 
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 سااختارهای کلّیّاة انکاار دوباوار، باه تفکّارات بر تکیه با روگاار نکرد. فمینیسم اگزیستانسیالیس هیچ تالش ف

ط ماردان باه  زنان تا زمانی»سنّتی خانوادگی و اجتماعی در خصوص زنان پرداخ  و اعالم کرد که  کاه توساّ

رفتارناد. در ایان شوند هرگز احسا  عازّت نیواهناد کارد و همیشاه در حالیّا  گشیء و دیگری تبدیل می

 (334: 1999)تانگ، « دادن خود نقشی ایفا کند. حال ، زن فاعلی ناکام اس  چون اجازه ندارد در معنا

باه  توجّاهباا  ادبیّااتامری غیر قابل انکار اس . نگااه  ،ادبیّاتجامعه بر  تأثیر بر جامعه و متقابالً ادبیّات تأثیر 

های گراسا  و نماینادة اندیشاهاعی دارد؛ نگااهی جمعای و کلرویکرد انتقادی که به مسائل سیاسی و اجتما

و  هااتالش، رفتارهاا، هااآییننماای رویادادها، تمامآییناه  ،ادبیّاات»طیف وسیعی از روشنفکران جامعه اس . 

توان یک جامعه را با بررسای محتاوا باشد و می  مییک ملّ ةجامعه اس  که زبان حال و شناسنامهای اندیشه

های اجتمااعی را ل پدیادهآن شناخ . رویدادها، رفتارهای اجتماعی را دانس  و سایر تحاوّ ادبیّات و موضوع

باه زن و جایگااه وی در  توجّاهمعاصار،  ادبیّاات ( یکای از مباحاث مهام9ّ: 1332، االمینیروح« )د.ردیابی کر

 هااآنباه حقاوق  توجّاه ، ساادهند و بر این انیمی از جامعة بشری را زنان تشکیل میخانواده و جامعه اس . 

زن ساین باه  جایگااه و حقاوقوقتای از اس .  اهمّیّ ط اجتماع بسیار حائز چه در نظام خانواده و چه در محی

زناان  1981در ساال  داریبارده ضادّاز جنابش » شود.به رهن متبادر می فمینیسم جنبشگمان، بی یدآمیان می

ال زناان آن زماان ای را در رهان فعّاو شوهر شدند. این مسائله جرقاهمشابه  رابطة ارباب و برده با زن  توجّهم

های جنابش فمینیسام دارای شااخه( 111: 1384ی، محمّاد« )ایجاد کرد تا نطفة جنبش فمینسام شاکل بگیارد.

عی های متناوّای گسترده دارناد، گوناههای فلسفی دیگری که دامنهفمینیسم همانند اغلب نگره» بسیاری اس .

توانناد بنیاان نگارش خاود نه همگی( می ماًمسلّدهد. بسیاری از اندیشمندان فمینیس  )خود جای میرا در دل 

مدرن منتساب لیس  یا پسا کاوانه، سوسیالیس ، اگزیستانسیاهای لیبرال، مارکسیس ، روانرا به یکی از نحله

ت منحصر به فرد با نقااط قاوّ اندازیاس  که چشم« لة زنئمس»پاس  مقطعی به  ،هایک از این نگرشکنند. هر 

 (16: 1383)تانگ، « دهد.شناسی خود ارائه میو ضعف نهفته در روش

معتقاد اسا ، زن باا ازدواج،  اسا  کاه شادیداً 1دوبواراصلی این مقاله به فمینیسم اگزیستانسیالیسم  توجّه 

 فمینیساام .گااردد کااه میااالف بااا اصاال رات وی اساا ی جدیااد برخااوردار میماااهیّتشااده و از تحقیاار 

ای نشان داد و بیش از همه باه خاانواده و ازدواج ویژه توجّهبه جایگاه زن در خانواده و جامعه  اگزیستانسیالیسم
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 بار ازدواج و آیادمای حساب به خانواده راه سر بر بزرگ مانعی یجنسیّت تبعیض ،دوبوار اندیشة درحمله کرد. 

 .  گرددمی قلمداد آزادی نندةتحدیدک عنوان به یجنسیّت تبعیض و جنسیّ  مبنای

 فمینیساتی نقاد شایوة در عماده گرایش نوع دو اساساً. »اس  فمینیستی نقد ادبی، نقد رویکردهای از یکی 

 در زن کاه پاردازدمی موضاوع ایان باه عمادتاً شاود،می نامیاده «زن هاایجلوه» که لاوّ گرایش: دارد وجود

 گارایش در. اسا  شاده ارائاه خواننده به قالبی، هاینقش کدام با و صورت چه به اند،نوشته مردان که آثاری

 مضاامین و سااختار به گرایش، این در. شودمی توجّه نویسنده مقام در زن به شودمی نامیده «زنان نقد» که مدوّ

 اهر زناناه هاایفعّالیّ  روانای پاویش شاناخ  به طریق این از تا دارند فراوانی توجّه زن، نویسندگان ادبی آثار

 (122: 1336 پاینده،.« )برند

ارائاه شاده از زن باه عناوان  هاایانگاره و ویراتصال، بر اسا  نقد فمینیستی نوع اوّ تا دارد سعی ،مقاله این 

شناسی زن در جایگااه همسار، باه عناوان منبا  و با ارزش کند ارزیابی عربی و فارسیمعاصر در شعر را همسر 

 بپردازد.  دوبوارآراء فمینیستی  به ردّبینانه با دیدی واق این شاعران، الهام 

 اثار در را مناساب زناانگی مضاعف قید توانمی آن در که اس  هاییجایگاه از یکی ،انگاره و تصویر»امّا  

 زناانگی ایکلیشاه هاایانگاره از نقدی عنوان به ویژهبه هاانگاره نقد عنوان به مدرن فمینیستی ادبی تئوری. دید

 هاسا انگاره عرضاة بارای ویژه هایجایگاه از یکی ادبیّات» از و ؛کنندمی ارائه را آن ادبی متون که شد آغاز

 ادبیّاات باا قادرت همساازی موجاب باه اند؛شاده ارائه هنری و ادبی متون در که هاییانگاره که آنجا از نیز و

 نقاد جامعاه در زناان جایگااه ،یلّک طور به تا اس  آشکاری شروع نقطة زنان، هایانگاره پس هستند، نیرومند

های زنانه در شعر فارسی و عربی موضاوع ماورد بحاث در ایان بازتاب انگاره (81- 81: 1389 ،1رابینز.« )شود

کاار دارد ناه باا  و ها و تمایزهاا سارغایاب نشاانه ها، با سویةشعر با سویة ناروشن نشانه»مقاله اس . از آنجا که 

یاا ناانگییتاه و قاراردادی  دلبیواهیات آوایی، ی با میتصّهای زبان عادّاز نشانه . زبان شعر،هاآنسویة حاضر 

تعبیرپاایری واجاد خبرهاای  - انگیاز القااییکند و باه زباان حیرتدار انتقال پیام هستند، فراروی میکه عهده

شاناختی باه ام زبانباا قواعاد و نظا نهایتااًشود و های انسان باشد، تبدیل میکالن و کالمی که در اوج مکاشفه

   (44: 1386اری، شنا  و عطّ)حق« آفریند.زبانی در درون زبان می خود، خاصّ ماهیّ لحاظ 

را باه زن و جایگااه وی  ادبیّااتتواناد نگااه ر میهای بازتابیاده از زناان در شاعگیبررسی ویژبه هر حال،  

 ترسیم نماید.
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 و هدف ضرورت، اهمّيّت. 5-2

ی و نفای کلّا های فمینیستی به بهانة دفاع از حقوق زنان، دم از فروپاشی خاانوادهروزه مکتببه اینکه ام توجّهبا 

گاااری زن یااد به عنوان یک مان  بازرگ اجتمااعی در برابار ارزش هاآنزنند و از های خانوادگی میارزش

غرضاانه و خاالف های مگیریهای اسالمی در برابار ایان جبهاهکنند؛ الزم و ضروری اس  تا موض  ملّ می

ها برای رسیدن به ایان منظاور، بررسای آثاار فرهنگای و هناری واق  به تصویر کشیده شود. یکی از بهترین راه

باه عناوان یکای از شعر فارسی و عربی  ،س . در این میانهاآنهای روشنفکران این جوام  و آشنایی با اندیشه

های و اندیشاه ی در دفااع از آراتواناد نقاش مهمّای، میاسالم ادبیّاتدستاوردهای فرهنگی و هنری  ترینمهم

 دینی در باب ازدواج ایفا کرده و تصویر واضحی از جایگاه زن در جایگاه همسر به تصویر بکشد.

 و چارچوب نظری پژوهش روش. 5-9

شده اس  تا شعر معاصر فارسی و عربای از جها  نگااه ارزشای ماردان باه همساران خاود  سعیدر این مقاله 

قارار گرفا . در ادب مورد بررسی  هاآنو شعر  العه شود و در این راه شاعرانی به صورت تصادفی انتیابمط

پاور، احماد ، ساهیل محماودی، شاهریار، قیصار امینمصادّق، حساین منازوی، حمیاد یوشیج نیما فارسی شعر

 محمّاد، سایاب، کهشاب اباوعشماوی، اباراهیم یاازجی، الیاا   علی بهمنی و در ادب عربی شعر محمّدشاملو، 

حمن صادقی، احماد شاوقی اباظه، سامی بارودی، عبادا  حسان، عبادالرّ محمّدعثمان جالل،  محمّدماغوط، 

تطبیقی پایش رفتاه و باه  ادبیّاتن مقاله بر اسا  مکتب آمریکایی در یاداش  که  توجّهباید  ،البتّهانتیاب شد. 

 در کاه آمریکاا تطبیقی مکتب» .دو ادب فارسی و عربی نیس  ر اشعار فمینیستی شاعرانو تأثّ تأثیردنبال اثبات 

 نهااد، تطبیقگاری کاار رأ  در را تحلیال و نقاد باه توجّه و زیباشناسی بود، برکشیده سر بیستم سدة مدوّ نیمة

. دانادمای زیباا هنرهاای و انساانی دانش هایشاخه سایر با ارتباط در و جهانی ایپدیده را ادبیّات مزبور مکتب

میادان مقارناه،  ایان مکتاب، گااارانبنیاناز نگااه ر بگردد. ق نباید به دنبال شرط تأثیر و تأثّمحقّ ،ین حال در ا

بلکاه قصاد دارد  (231-221: 1389 منظم، نظری: کر.)« ی.علم هایپژوهشمیدان تشیی  زیبایی اس ، نه 

پای رویکردهاای جدیاد پابه که لیحاتا به خوانندة این دو ادب نشان دهد که چگونه شاعران مسلمان در عین 

به جایگاه زن در شعر خود احترام گااشته و نگاه ابزاری به زن را باا نگااه ارزشای رفته و جهان پیش ادبیّاتدر 

های غربای نیاز  ات افراطی فمینیساتفکّراز آسیب مبانی دینی با تأثیرپایری از  هاآناند؛ امّا شعر عوض کرده

 اس . به دور مانده
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 پيشينة پژوهش .5-3

هاا در راساتای گوناه تالشاینامّاا  فمینیسم و اگزیستانسیالیسم آثار بسیاری به نگاارش درآماده اسا  در باب

حاضار کاه  پاژوهشباوده و باا  دوباوارمکتب اگزیستانسیالیس  و به تب  آن فمینیسم شناسی ماهیّ تعریف و 

  زن کاه باا محوریّا هااییدر باب پژوهشا امّ ؛دنشومتفاوت می کامالًای اس  یک تحقیق تطبیقی و مقایسه

ساتایی و زن»و مقالاة  و اماروز زن در شاعر فارسای دیاروزبه کتااب توان می انددر جایگاه همسر نگاشته شده

اشااره « سیر ادبیّات زنان در ایران از مشاروطه تاا پایاان دهاة هشاتاد»و « ستیزی در شعر معاصر ایران و عربزن

ی و ناه در جایگااه همسار، اگرچه به ارزیابی میتصری از زناان باه طاور کلّا ،در این آثارکه نویسندگان کرد 

نبوده ایان تحقیاق را از  دوبوارهای فمینیستی و نقد اندیشه مقایسه هاآناند امّا از آنجا که هدف نشان داده توجّه

 سازد.می متمایز هاآن

اس  که به بررسی جایگااه همسار « در شعر معاصر ایران عشق به همسر»مقالة ین منب  مورد استفاده، ترمهم 

های شاعری از پرداخته اسا . نویسانده در ایان اثار، باا ارائاة نموناهفارسی )هم زن و هم مرد( در شعر معاصر 

ایان  ؛ساازداش خاارج میپردازد و آن را از حیطة قدیمیمعنای جدید عشق می توصیفشاعران زن و مرد، به 

گااری زن در نقش همسر، اس  امّا از آنجا که به بیاش شاعر عربای و نیاز نقاد به ارزش هتوجّمقاله از جه  

توان آن را نیستین تالش جاام  و مساتند در ایان می ای نداشته اس ؛اشاره دوبوارهای ناق  فمینیستی اندیشه

 .زمینه دانس 

 صورة  ملروة   ي» شته شاده اسا :نگادر باب زن و تصویرگری وی در شعر معاصر  در ادب عربی نیز مقاالتی 
صوورة  ملرووة   لووث  »؛ «ملرعاصووة يعة ملإلسوو  مللش وو صوورة  ملرووة   ي»؛ «ملحلووث   عة مللعووةيمللش وو ة   يصوورة  ملروو»؛ «ملرعاصووة عة مللعووةيمللش وو

و توضای  جایگااه زن در  تبیاین، در جها  گرفتاهصورتهای ولی همة تالش« ملرعاصوة دب مللعوةيملأل ملحلثملثینی ي

ساازد؛ نگااه متفااوت میهاا از ایان پژوهشآنچاه کاار ماا را  ی آن باوده وایگاه مارد و در معناای کلّابرابر ج

های میاالف در شاعر فارسای و عربای بار اساا  نقاد دیادگاه زوجوةتر به جایگاه زن به عنوان همسار و جزئی

 و سارتر در باب ازدواج اس . دوبوار

 پردازش تحليلی موضوع .2

 آزادی انجمان» عناوان تحا  شمسی 1238 سال در و مشروطه نهض  از بعد ،ایران در فمینیستی جنبش لیناوّ

 . زن،نداشا  را زناان حقاوق از کامل دفاع آمادگی فارسی نثر و شعر هنوز ،برهه این در امّا. شد تشکیل «زنان

 گااه و آرماانی دساتر ، از دور مجهاول، شاکلی و به داش  حضور پرده در آثار ادبی این دوره، همواره در



 29/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

 آشانا و زن از تاریانساانی چهارة تابانادن تاا فارسی ادبیّات» هم هنوز .شدمی برای میاطب تصویر ناخوشایند

 اجاازة باا حرکا  ایان( 91: 1388 یااوری،.« )داش  درازی راه او از ترییکپارچه و ترمنسجم مفهوم با شدن

 انتشاار زناناه، هاایانجمن تشاکیل ان،آنا اجتمااعی و فاردی شاعور رشاد نتیجاه در و زناان برای سوادآموزی

 خاود باه پویا روندی جامعه و خانواده در زنان شناسیارزش به جامعه روشنفکر مردان ترویژه توجّه و اتنشریّ

 حرکا  درخشاش اوج. گرفا  قارار حمایا  ماورد جامعاه برجساتة ماردان و زنان توسّط کمکم و گرف 

 و نویساندگی باه مردان پایپابه زنان که یجای دانس  هشتاد تا پنجاه یهادهه مابین باید را ادبیّات در فمینیستی

 تاا ...بیشایدند ارتقاا را آن و کردناد باازبینی جامعاه در را خاود جایگاه و آوردند روی اجتماعی هایفعّالیّ 

 از احتارام باا خود هایداستان و اشعار در و نمودند ارعان جایگاه این به نیز مرد نویسندگان و شاعران که آنجا

ای ویاژه توجّاهشااهد ، در شعر معاصر فارسی .پرداختند خود همسران از بردن اسم به پروابی و کردند یاد زنان

زن را در  و انادقائلای بارای زن و احترام ویژهشاعران شأن  رخیبامروزه . هستیم ن در نقش همسربه جایگاه ز

کنناد و نگااهی تاوأم باا کراما  باه وی در شاعر ارائاه یهایی غیر از عرصة جنسی تعریف مها و نقشجایگاه

زن  .کشادرا به چاالش می دوبواربینانة برند که نگاه بدنام می ان خودبا افتیار از همسر هاآندهند. در واق  می

بار  تاوان گفا ارزش نیس ، بلکه همراه و همگامی برای مرد اسا  کاه مایدر این اشعار دیگر موجودی بی

 این امر بعد از دوران مشروطه به اوج خود رسید. گاارد.می صحهگاه شاعر ن بودن توحیدی

زن را به شکلی متفاوت به تصاویر کشایده اسا .  لی اساسی در نگرش به زن،تحوّادب معاصر عربی نیز با  

و  نصایب نماناده اسا امّا بدون شک، شعر عربی نیز بی شده،انی بیشتر نمایان ل در انواع داستاگرچه این تحوّ

عشاق پیاروز نیواهاد شاد مگار اینکاه باه جاای »به تغییرات پاس  دهد.  ،ادبی هایگونه دیگرپای توانسته پابه

بادترین چیازی ریاس  در خانه عشق حاکم شود و هیچ انسانی در دنیا شایستگی سروری بار زناش را نادارد. 

یاواهیم ب ،نسی نگاه شود ناه انساانیبه چشم ج که به زن بودایم این خواه شاهد آن بودهدر این جامعة خود که

یگر آن انسان هماراه و دوسا  او د ،و در این صورتد زندانمان را تر و خشک کنتمان شود و فرموجبات لاّ

 (113: 1934، هی سالمموس) (2)«نیس .

مواجاه نساب  باه همسار هاای جدیادی هاا و دریافا ی، باا تلقّار شاعران معاصر ایرانی و عاربشع بررسیبا 

، فرهنگای و اجتمااعی شاعر فارسای و عربای اسا  و الت تااریییکه محصاول طبیعای سایر تحاوّ شویممی

 رمااکّ نگااه عناوانهایچ باه ،اشاعار گوناهاین در .متفاوت با شعر کهن در پیش گرفته اسا  رویکردی کامالً

 رکّماا نگااه عبارت. »جنسی و ظاهری نه و اس  شده توصیف اشعقلی و وجودی جنبة از زن و نیس  حاکم
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 بینناده تاا اسا  هنری موضوعات در( تصویرپردازی) تصویری رمکرّ هایفریم دادن قرار چگونگی به مربوط

ات تفکّار ،هماین امار (138: 1381 آشاتیانی، عطاایی.« )بگیارد قارار رمااکّ  وضعیّ در ،گااریارزش نظر از

زش و اعتباار اناد باا ازدواج ارتودهد که چگونه یاک زن میو نشان می کشدمیت به چالش را به شدّ دوبوار

ساازی از همسار باا سوژه ،شااعرانایان  کسب کند و به عقل و اخاالق وی بیشاتر از جسامش بهاا داده شاود.

اناد و زن بیشی، جایگاه همسار را در شعرشاان بااال بردهدر خلق مفاهیمی چون عشق، احترام و هستی یشخو

در ریل ساه عناوان باه  ،در این بیش که ؛اندبه تصویر کشیده ردمبا تراز و هم و همراهل را در فضایی پویا متأهّ

 ایم:آن پرداخته

 کردن شعر به نام همسر )زن(ن مزیّ .2-5

ش از دورة معاصار مرساوم نباود و یتا پا ،چه در شعر فارسی و چه در شعر عربی ،شاعر در شعرهمسر  رکر نام

کارد شااعر ر نمیردند که میاطب هرگز تصاوّکای عمل میبه گونهشاعران به هنگام توصیف معشوق خود، 

 توصایفاتگرفتند و باا شااعر در بلکه یک معشوق خیالی را در نظر می ؛در حال توصیف همسر خویش اس 

 شدند.وی شریک می

از  هااآنفرانساه و تأثیرپاایری  ادبیّاات ویاژههب ،جهان ادبیّاتآشنایی شاعران فار  و عرب با  امّا در سایة 

اشاعاری متفااوت و جساورانه مواجاه در دورة حاضار باا ی زنان و مردان برای احقاق حقاوق زناان، هافعّالیّ 

ه در مشاکالت و شاود کازن شرعی و قانونی شااعر؛ یعنای همسار شااعر محساوب می»معشوق که  شویممی

ز همسارش از اشعار خود، در مقاام قادردانی ا گونهاینپای او پیش رفته اس . شاعر در های زندگی پابهشادی

نفعاالی وجاه رمانتیاک صارف و اباه هیچ ،اشاعار گونهایننگاه شاعر در  (186: 1338)یزدانی، « .اس  برآمده

کناد تاا ساتاید و بارای میاطاب توصایفش میش میایه وی را با همة حقیق  وجاودنسب  به زن نیس  بلک

حساین منازوی و در  و پاورصار امینتوان به شااملو، نیماا، قیارزش وی را به تصویر بکشد. در ادب فارسی می

اشاره کرد کاه باا دیادی ارزشای باه همساران خاود  یابالسّ شاکر بدر و ابو شبکهشعر عربی به ماغوط، الیا  

دارناد اشااره  شاانزندگیاند و به جایگاه واالیی که زنانشاان در ن کردهمزیّ هاآننگاه کرده و شعرشان را با نام 

 اند.ردهک

شاعری باه  مجموعاه ای یافته اس . تا آنجا که شااعر،در شعر شاملو نمود ویژهمعشوق،  ستایش همسر در مقام

و  اد گوناگون وجودیِ وی پرداخا به ستایش از آیدا و توصیف ابع را سرود و در آن، تنها «آیدا در آینه» نام

 شایّ مای باود کاه میااطبی شیصای و یک ابتکاار بازرگ در سارایش اشاعار عاشاقانه ،این در نوع خود



 31/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

س  که بارایش مظهار  «آیدا»شاملو،  ةو محور اندیشه و عواطف عاشقان مدار» ،یشعر در این مجموعة. داشتند

از زیبااترین توصایفاتی اسا  کاه « شابانه»( شعر 111: 1383)روزبه، «   عشق و انسان و سرنوش  اس .تمامیّ

 شاملو برای آیدا به تصویر کشیده اس :

 /کناد.نیاازم میبی /ستارگان ةدمِ همخورشیدی که از سپیدِه /س یبایی تو لنگریز /های همیشهمیانِ خورشید

مایاد چنان ن /روزنِ هرگزشبِ بی /مکه کنون بدانسان /کرد ایجامهاز مِهر  /شکس ِ عریانی روحِ مرا /نگاه 

سا ِ عزیما ِ سا / ...آیادا فروزِ دیگری کاه فاردا/ با مان گفتناد/ چشمان  و /که کنایتی طنزآلود بوده اس 

 (414-413: 1383) جاودانه بود

ات چشمگیری دارد. قیصر، اشاعار بسایاری در پور هم همسر در جایگاه معشوق، تجلیّدر اشعار قیصر امین» 

 کناد و ازشاعر، در غزل زیر نیز هنرمندانه به ناام همسار خاود )زیباا( اشااره می ستایش همسرش سروده اس .

)روزباه و .« کنادبرد و در نهای  نیز دیاوان اشاعار خاود را باه او تقادیم میی میهای هنرآن بهرهابعاد معنایی 

 (133: 1393ضرونی، 

 ای از بهشااا  بااااز دری پااایش چشااام تاااو

 انااادصاااورتگران چاااین هماااه انگاااار خوانده

 جزباااهچیاازی نداشااتم کاااه کاانم پیشااکش، 
 

 ای اساا  حااور و پااری پاایش چشاام تااوافسااانه 

 نظااااری پاااایش چشاااام تااااو یباشناساااایز

 شاااعر میتصاااری پااایش چشااام تاااودیاااوان 
 

 (43: 1383پور، )امین
بیشاتر از هار مبحاث دیگاری در  شاق، زن رااعدر غزل معاصر ایران و شااعر همیشاه( پش 1321منزوی ) 

کناد نمود عشق در غزل منزوی فردگراس ، یعنی رابطة عاشق و معشوقی را بیاان می. »اس  ستودههایش غزل

 کاهچنانآند. معشوق شاعر، معشوقی زمینای اسا  و شااعر، معشاوق خاود را ای ساده و ابتدایی دارنکه رابطه

زاده، )مدرسای و کااظم« هایش نیز سرشتی زمینای دارد.ها و اندوه، عشقرو همینکند؛ از هس ، توصیف می

1391 :148) 

هفتاه و ای ندر بیا  چهاارم و پانجم باه گوناهوی » :کنادبا بیانی ادبی به اسم همسارش اشااره میزیر در شعر 

در بیا  پانجم « مااه» واژةهنرمندانه به نام و نام خانوادگی همسر خاود )مااهرم منطقای( اشااره کارده اسا . 

اسا  « منطقای»در بی  چهارم اشاره به نام خانوادگی او، « منطق» ةو واژ «ماهرم»ای به نام همسر منزوی، اشاره

 :(43: 1391، یان)فیروز« و بی  ششم گزارشی زیبا از تلیی روزگار جدایی اس 
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 کااه از آن شااور و اشااتیاق افتاااد؟ دلاا  چااه شااد

 زماااان باااه دسااا  تاااو پایاااان مااان نوشااا  آری

 عشااق ماان و تااو شااط شااده بااود ةدو رودخاناا

 خااااالف منطااااق معمااااول عشااااق بااااود انگااااار

 جهاااان بااارای همیشاااه سااایاه بااار تااان کاااارد
 

 چااه شااد کااه بااین تااو و ماان چنااین نفاااق افتاااد 

 تاااادباااار، از ایااان سااایاق افمسااایر واقعاااه ایااان

 ولااای دریاااا کاااه راهاااش باااه بااااتالق افتااااد

 میااااان مااااا دو مااااوازی کااااه انطباااااق افتاااااد

 شااابی کاااه مااااه تماااام تاااو در محااااق افتااااد
  

 (211-219: 1388منزوی، )

باا وی باه تصاویر کشایده را اش های روزاناهبرده و محاورهنام « عالیه»رش از همسرش شعدر نیز « نیما یوشیج»

 اس :

گفاتم: زن  پادرم آماده در را مای« عالیاه»با زنم  /دادمش از دور بیابانگ می /، مناز این پنجره /آمدکاش می

 (238: 1331بگشا )

امّا به نوبة خود یاک تغییار اساسای باه حسااب  ؛ای خالی اس از هر نوع توصیف عاشقانهگرچه این شعر،  

و خجاالتی از عاواقبش کناد و تار  پروا ناام همسارش را بارای همگاان فااش میبی ،آید. آنجا که شاعرمی

زیاادی  تاأثیر ةدهندنشان» امری که تا پیش از این یک تابو و کار ناممکن جلوه کرده بود. این شعر نیما ؛ندارد

نیماا باه همسارش تأکیاد  قةبه عشق و عال ناخواهخواهدر زندگی نیما داشته اس  و بیان نام او، « عالیه»اس  که 

 (188: 1338)یزدانی، « توان فهمید.نیما به همسرش عالیه نوشته اس  می هایی کهعا را از نامهدارد. این ادّ

هایش باه طاور مساتقیم نگاری هام هنرنماایی کارده و گااه میاطاب ناماهنیما عالوه بر شعر، در فانّ ناماه 

کناد. همسرش به صراح  از او طلب عشاق و دوساتی میای خطاب به وی در نامههمسرش عالیه بوده اس . 

گااری نیما به همسرش در ایان ناماه سازد، برابری و نگاه مشترک اس . ارزشابطه را دوستانه میآنچه یک ر

شاوهر را من میل دارم با من دوس  باشی نه کسی که به خودت عنوان زن و باه مان عناوان » به وضوح آشکار اس :

 (16: 1314« )زن و شوهر بیزار بودم. ةبدهی. من از بچگی از کلم

ده و باه صاراح  همسار رش مطارح کارشاع عشق به همسر را درهم  ،شاعر معاصر عرب ،ماغوط محمّد 

درخشاند و باه زودی هاایی هساتند کاه می. همة زنان برای مااغوط چاون ساتارهرا توصیف نموده اس  خود

 در قلااب ماااغوط  همیشااه وکنااد کااه افااول نماای اساا  ایسااتارههمساارش « ساانیّه»کننااد؛ ولاای غااروب ماای

 (:169: 2116، درخشد )النونومی

 .(26: 6002 ) اغرط، ماء نت وحثک مللس  تضيء للحظة وتنطفي إلی ملألبث/ و  /کل   ن  حببَت، کن  جنر ا  



 33/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

 ای درخشایدند و بارای همیشاه خااموشکه دوستشان داشتم ساتارگانی بودناد کاه بارای لحظاه هاییآن همة)ترجمه: 

 ا تو تنها، آسمان هستی.(گشتند، امّ

باار وارد زنادگی ی اوّلاینای کاه بارا، از همان لحظاهشاعر و ناقد و ادیب معروفی اس  دکه خو «ه صال سنیّ»

بیشاد. مای ول زندگی همراهش بوده اس ، رهااییکه در ط فرساییشود، وی را از غم و اندوه جانشاعر می

 ورد چناین هاای مااغوط باود، شااعر خاود در ایان مااوّلین خوانندة عاشقانه ،سنیّه( 86: 2112ماغوط، ر.ک: )

 ام را پاارهکارد، نوشاتهای تردیاد مایدادم. اگر سنیّه لحظاهنوشتم. اوّل به او نشان میمی چیزی اگر»گوید: می

شنیدم احساا  اعتمااد باه نفاس باه نوشتم و وقتی که کلمة خوب اس  را از دهانش میکردم و از اوّل میمی

 :دهدمیآثارش او را مورد خطاب قرار  همةکه در (. سنیّه لیالی ماغوط اس  83: همان« ).دادمن دس  می
سوع// مللت   صواَء ي ملألزةوِة/ حیو ُ ةفَ ُس مللقُ   عث  جِلو/ لَ حةِ البَ میَق کَ تشتهي ثغَةها مللعَ عذةملُء/ تةنر إلی حبیبيت لیلی/ وَ عصافرُي ملجلباِل مللوَ 

 .(43: 2890مهان، ) ومللغةملُم مللیائُس   ام مللعتبات
طلبناد، دیگار نگرناد و دهاان عمیاق همچاون دریاایش را مایام لایال مایباه معشاوقه پرندگان کوچک کاوه)ترجمه: 

 (.بر درگاه اس  یدناام و عشق زنینشینم، آنجا که پرسهها نمیوار در کوچهچمبرک

اسا  کاه  منتقد، مترجم و سیاساتمدار بازرگ لبناان ،نگارروزنامه(، ادیب، نویسنده، شاعر، م 1943ابو شبکه )

وی اسام هاای شاعرش را باه یکای از دیوانعناوان ی پرداختاه و حتّا« غلواء»به وصف همسرش در شعر خود 

شااعر »در ماورد وی نوشاته اسا :  جحااتا آنجاس  کاه  ابو شبکهروانی غلواء بر  -روحی  تأثیرنوشته اس . 

در اینجاا ( 34-33: 1999، جحااخلیال میشال « )کند که غلواء منب  الهام وی در شعرش بوده اس .اعتراف می

 :شودمیبه برخی از ابیات اشاره 
َ ملألَ ووووووُس ِ وووووون غَلوووووورملءَ   ِعفََّتهووووووا  َبقووووووا َِ

 

 َول  َووووووَ ل ي َد وووووي ِ ووووون ةوِحهوووووا َنَسووووو ُ  
 

 (453: 9111، ة)ملبر شبك
 (.همواره نسبی از روحش در خونم اس  ؛ وتش را برایم بر جای گااش عفّ« غلواء»دیروز از عشق )ترجمه: 

 اي غَلووووووووووووووووووورملءُ  ِإذمل بِوووووووووووووووووووِ   َقووووووووووووووووووورلُ . 9
وووووووو. 2  قا اي غَلووووووووَر اي َحبیبَوووووووويتهووووووووذمل مللشَّ

 

وووووووووووووو  ووووووووووووووهووووووووووووووذمل مللشَّ  قاءقا تَبوووووووووووووواَةَ  مللشَّ
    اي ةَفیَقووووووووووووووويت اي ُ خوووووووووووووووِت اي َعوووووووووووووووةو ُ 

 (413)مهان: 
  این بدبیتی اس  غلاواء. 2 دارد.این بدبیتی اس ؛ بدبیتی را گرامی می  «غلواء»وقتی به او گفته شود ای . 1)ترجمه: 

 ( و ای دوس  من  ای عرو   ای خواهر  ای عشق من

آورد و ناامش را باه صاراح  باه زباان مای «ل زمللقوةآفة وث  »در رثاای همسارش نیاز  (م 1916) ابراهیم یاازجی

 گوید:میاش شعر درباره
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 َهووووووووووذ آ فَة ووووووووووثُ  آِل زمللقووووووووووِة مللَّووووووووووويت. 9
 ِهوووووَي زَوجوووووةُ مللَعبسووووويِ  ملبوووووةملهیَ  ةَوووووث. 2
 ةَوووووث جاَوةَتووووو ُ ي ملحلیووووواِ  َوي مللوووووَةد . 4

 

 َ صووووووولا مللُقلووووووورَب ِفةملةُهوووووووا  َة مللَغضوووووووا 
 حَلَِقوووووت بِوووووِ  عاوووووو   َ موووووا شووووواَء مللَقضووووووا
    فَرفَوووووت لَووووو ُ َحوووووقَّ مللوووووِردملِد َ موووووا ملِةَتضوووووا

(9135 :931) 
ایان همسار اباراهیم . 2 دار اسا .را اصال و دوری از آن آتاش شاعله هااقلباس  که  هآل زالق فریدهاین . 1)ترجمه: 

ام پاس من در زندگی و مرگ با او همسایه. 3 طور که قضا خواسته اس .اس  همان عبسی اس  که مرگ به او رسیده

 (ور که قضا بود او را از دنیا برد.طآن الوداد قح

 ناناه باه زن دارد، شاعر او از هرگوناهو متمدّ انسانی، عاطفی کامالًکه نگاهی  سیاب نیز یکی از شاعرانی اس »

( اشاعار 131 :2114 )القنطاار، «.ر باشد، خاالی اسا برتری جنس ماکّ ةددهننشانجویانه به زن که نگاه برتری

به عقیدة او عشقی کاه بار اساا   چراکه ؛همه بر اسا  تکریم و تحسین بوده ،اقبال ،او در خصوص همسرش

و را از مارگ و نیساتی اکند که همسرش را به رستاخیزی تشبیه می وی در شعر زیر،. احترام نباشد عشق نیس 

 اده اس :نجات د

لیك شث  ملحلننی إدم،  ي ث وي /لرجهك ملنتظاة يد  ن يململةبال ...  /ال  رتواي  ريت و / غثمل أتتنی اي ملةبال، اي بعثي  ن مللعثم
 (366: اتي)

در خون  شک با تو مرگی نیس .آیی. ای مرگ من که بیفردا تو میای برانگیزانندة من از نیستی،   ای اقبال)ترجمه: 

 (دستانم پر خون اس  و به سم  تو شوقی بسیار دارم. ؛ وبرای دیدار تو انتظاری اس  من

در بااب ماردان و نگااه  دوباوارهای منفای شاود کاه ماا اندیشاهزماانی نمایاان می ،گونه اشاعارارزش این 

ان در مقابال زناان مرد، دوبواراز نگاه را مورد مطالعه قرار دهیم.  به زن به زعم وی و پیروانش هاآنتحقیرآمیز 

در زیر مفهاومی مانناد ازدواج یاا خاانواده  شدنجم  قابلیّ گیرند و به عنوان دو گروه متفاوت هرگز قرار می

 هااآن  شاوند و فاعلیّامردان به گوشة انزوا فرساتاده می توسّطزنان در سایة چنین اجتماعی،  چراکهرا ندارند 

گوناه ارزشای شاود و هیچای محساوب میموجودی پوچ و حاشیه شود. در این حال ، زنتبدیل به انفعال می

احساا  کهتاری و زن  ،گیارد در نتیجاههای جنسی مورد اساتفاده قارار میدر نگاه مرد ندارد و تنها برای بهره

نظاام »وی بر ایان امار بااور داشا  کاه  .شوددارد و به عنوان فاعلی ناکام محصور ارادة مرد می بودن دیگری

کنناد، ق خااطر پیادا میندارد، زنان با مادری به خانواده و فرزناد تعلّا پی درگاه برای زنان منافعی چخانواده هی

ن زناان و پاایرش نظاام پدرسااالری داماابساتگی پس باید با خانواده مبارزه کارد؛ زیارا عناصار عااطفی باه و

یم، توصایف زناان باه صافاتی کناشاعار مشااهده مایامّا آنچه در این  ؛(131-134: 1391)عالسوند، « زنندمی



 31/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

س  تاا تعاالی وی را باه تصاویر بکشاد. وقتای شااعر )چاه عارب و چاه را وادار ساخته ا مردارزشی اس  که 

ساازد؛ نشاان از برد و وی را بدون واهمه باه جهاان میاطباانش وارد میفار ( با صراح  از همسرش نام می

 رساند.وی بر فکر و نگرش شاعر را می تأثیرواالیی اس  که این زن در زندگی شاعر دارد و  اهمّیّ 

 ( در شعرزوجةبه کار بردن لفظ همسر ). 2-2

ه استفاده از واژة همسار نیاز قاب  کبل ،شدتابو محسوب می ،از زن شرعی شاعر اسم بردندر شعر کهن، نه تنها 

هاای نی از زن و زیباییزماا ،در شعر چراکه ؛دادندخود را داش  و شاعران به این کار تمایلی نشان نمی خاصّ

 ایان در زن داشا ، ایویاژه اهمّیّا  او ظااهری وجاوه وصاف و زن به جنسی رف  که نگاهسین می او دادِ

 و تقاضاا باه صارفاً نیز او به عشق و داشته را مرد هایمعشوقه از یکی نقش که شدمی بازنمایی ایگونهبه اشعار

 قابال اشاعار ایان در عشاق از انساانی و متعاالی ، چهارةوجاههیچباه  و یاف می تقلیل زن از مرد جنسی یاتمنّ

و کارد ت پایماال میحقوق زنان را به شادّحاکم کرده  ادبیّاتای را بر مردانه تفکّرهمین امر،  ؛نیس  مشاهده

چاه در شاعر عربای و چاه در  ،شد. امّا در عصر حاضارمی انزن  موجودیّدر برابر  ادبیّاتعدالتی بی ساززمینه

از هار ناوع نگااه باازاری توصایف  دور باهو کمال و  تمام که اس  معشوقی ،ر فارسی، همسر شرعی شاعرشع

سااکینه و آرامااش ماارد اساا  و  ،شااود. وجااود زنهااای عقلاای و فکااری وی بازنمااایی میشااود و زیباییمی

از آنجاا  کناد.ی اس  که شاعر با افتیار او را در برابر همگان، به عشق و هستی توصیف مایجایگاهش به حدّ

ای بدون مرز برای بازتاب تمایز روشنفکران یک جامعه نسب  به تودة مردم اسا ، اساتفاده ، عرصهادبیّاتکه 

زدایی از نگاااه هااامزدایی و اتّدر ابهااام در قالااب شااعر، باادون شااک تااالش ارزشاامندیگونااه تعااابیر ایناز 

 در زمینة شعر اس . ویژهبه ادبیّاتمردساالرانة 

 نامد:میکند و او را پارة تن و وصلة جان خطاب می« زنِ من»، به صراح  محبوبش را شعر زیر منزوی در

 وشاااو باااده، زنِ مااانباااه وصااال روح مااارا شس 

 بااه نهاار کااوچکی از مهاار خااویش کُاار دادی ماارا

 شااوم کااه زناادبااه طیااب خاااطر خااود صااید می
 

 اال کااااه پااااارة جااااانی و وصاااالة تاااان ماااان 

 مااانمااارا کاااه تااار نشاااد از هااایچ بحااار دامااان 

 ای باااه گاااردن مااانکمناااد گیساااوی تاااو حلقاااه
 

(1388 :393) 

)همسار( باه دلیال  شاود. در آثاار وی، معشاوقدیاده می گوناهیناعلی بهمنی هم اشعاری از محمّددر اشعار »

: 1393)روزباه و ضارونی، .« شااعر اسا  یاهاایرؤ ةاشق )شاعر( دارد، نیستین شانوندنزدیکی زیادی که با ع

138): 
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مان  یاهاایرؤ ةکه نیستین شانوند و خوشحال اس  /م خوشبیتش نکرداکه شاعری همسرم/به  /کنمفکر می

 (13–16: 1393ضرونی، و زبه روهایش )نیس  کابو  که من شنوندة گونهآن /اس 

 داند:ها میآیینه ةر زاللی و زیبایی، حاصل جم  همبهمنی، همسر خویش را د
 هاسااا آینه ةهمسااارم، حاصااال جمااا  همااا

 

 امچااه کااه او یاااد ناادارد شاادهحیااف ماان آن 
  

   (1388 :64) 
سهیل محمودی نیز در شعر زیر از عشق خود به همسرش با صراح  ساین گفتاه و آن را بهتارین عشاق دنیاا 

 نامد:می

  خداساااااا هایکرانااااااهبیآنکااااااه تااااااا 
 گااااااااااارمش ةمادرانااااااااااا ةخناااااااااااد

 ا بااااااه تنگاااااای امااااااروزدلااااااش امّاااااا
 ساااااازدباااااا مااااان و شاااااعر و فقااااار می

 

  یاسااااااادر ةمثااااااال ماااااااوج از ساااااااالل 
 ها زیباساااااا همثاااااال احسااااااا  بچّاااااا

 ا باااااه وساااااع  فرداسااااا روحاااااش امّااااا
 همسااااااااارم بهتااااااااارین زن دنیاسااااااااا 

 

(1369 :163–168) 

اباائی نداشاته  «زوجوة»واژة که در اشعارش از به کاار باردن اس  یکی دیگر از شاعرانی  (م 1932احمد شوقی )

کاه عظما  داناد و بارای ایناندوهش شاریک می درهمسرش را  «اي لَیَلة  ََسَّیُتها لَیلَويت»اس . وی در شعری با نام 

 ی همسرش هم اندوهگین اس :کند که حتّرا به تصویر بکشد، اعالم می اشناراحتی

 اي لَیلَوووووووووووووووووووووة  ََسَّیُتهوووووووووووووووووووووا لَیلَووووووووووووووووووووويت. 9
 َ ذُ ُةهووووووووووووووا َوملرَوووووووووووووورُت ي ذِ ةِهووووووووووووووا. 2
 ملرَوووووووورُت َعاوووووووو ن  ِإ  ومللِووووووووثي .... 4

 

ووووووووووووووووووا ِ لنَّوووووووووووووووووو   اِ   ووووووووووووووووووا َ ووووووووووووووووووةَّتِ أِلَّنَّ
 بیِل مللبَووووووووووووووو ِ  َومللِعووووووووووووووو َ ِ َعلووووووووووووووا َسووووووووووووووو

    َومللَرضوووووووووُ/ ُ سوووووووووَتع   َعلوووووووووا زَوَجووووووووويت
 (19 :2 ، ج9111)

در حاالی کاه  ،کنمیماآن را یااد . 2 .یبار دیگاران نگاشات چراکاه ،من نامیدم که من آن را شبِ ای شبی. 1)ترجمه: 

 .(ع همسرم بد اس به سوی پدرم سری  اس  و اوضا ... مرگ. 3. اد آن در راه انتشار و عبرت اس مرگ در ی

 در ابیاتی به این معنا پرداخته اس :عشماوی هم 

ووووووووووَتِقي َ َعانِیووووووووووكِ  ِ وووووووووونآ . 9 َوووووووووواِ   َ سآ  َ حلآ
  َوفَووووووووووواء   مللطَّةِ وووووووووووقَ  َهوووووووووووِذ ِ  ملفآةِِشوووووووووووي. 2
ووووووونَا ظَلِ ِلوووووووي. 4 َِث وووووووثَ  ُعشَّ  ومللووووووو بِوووووووُةو    ملجلآ

 

ِتِفي  وووووووووووووووووو ملنِ  ُ ِذ بَووووووووووووووووووةَ  ايَ  فَوووووووووووووووووواهآ  ملأَلحآ
َنَووووووووووووووووووو َ فآُةوَشوووووووووووووووووووة   َفطَةِ ِقوووووووووووووووووووي  انِ ِ حلآ

َّّ  ُح  ِ ووووووووووو نَووووووووووانِ  ِي  نَِعووووووووووی َ  َحوووووووووو     ملطآِمئوآ
(2662 :96) 



 33/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

 کاه کان فارش وفااداری باا را مسیر ینا. 2 .ده سر فریاد  اندوه شهر ای گیرم،می تو معانی از را هایمآهنگ. 1)ترجمه: 

 (.کنیم زندگی آرامش در تا افکنیهسا جدیدمان آشیانة بر عشق روح با. 3 .اس  شده فرش مهربانی از من مسیر

 و رفتارهااامعتقدنااد توصاایف ، دوبااوار هاااآنرادیکااال و در رأ   هایفمینیساا  ویااژهبااه ،هافمینیساا  

در واقا  بیشای از و هیساتریک اسا  و ایان به صاورت بیمارگوناه  ادبیّاتدر عرصة های اغلب زنان نگرش

را باه دلیاواه خاود و باه  عر مرد، زنا. به این صورت که نویسنده یا شدهدسیاس  جنسی بیماری را شکل می

کند. امّا اشعار حاضار نشاان کشد و از اشارة مستقیم به وی خودداری میشکلی ضعیف یا ناپاک به تصویر می

بلکه موجب تعالی روحی و فکری همسار خاویش را نیاز فاراهم  ،داد که زنان نه تنها گناهکار و مریض نیستند

 اند.کرده

زن »در نگااه ماردان  چراکهکند ت رد میشدّبهانة تحقیر زنان به را به  رابطة زن و شوهریهرگونه ، دوبوار 

 جنسایّ موجاودی دارای  باه مثاباة اصاوالًتصمیم بگیارد نیسا ؛ باه ایان ترتیاب، او  اشدربارهجز آنچه مرد 

شود، نه مارد نساب  باه زن. زن در برابار شود: زن نسب  به مرد تعریف و متفاوت میمتفاوت، بر نر آشکار می

« آیاد.شود. مارد نفاس مادرک اسا ، مطلاق اسا : زن دیگاری باه شامار میصل، فرعی در نظر گرفته میا

ب بوده و رابطاة باین ت میرّمردان و نوع نگاه آنان به زن، به شدّنسب  به  تفکّراین  (19: 1 ، ج1339، دوبوار)

 تفکّاردب فارسی و عربای، ناه تنهاا سازد. با اشاره به چنین اشعاری در ارو میی روبهبا چالش جدّزن و مرد را 

 هااآنبلکه توانایی این دو ادب در پاسیگویی به نیازهای زناان و احتارام باه  ؛شودمیبه چالش کشیده  دوبوار

 کشد.را به تصویر می

 صویرسازی از همسر در فضای خانه. ت2-9

و توصایف اات تفکّاردر  و شاریکی در این بیش از اشعار شاعران، زنان به عنوان ستون زندگی عااطفی مارد

باه منبا  الهاام همسرانشاان تبادیل  هاآنفکری و احساسی  هایزیباییهای ظاهری، اند که در کنار زیباییشده

زن از عشق راستین همسر برخوردار شده و توانسته اس  فضای خاناه را باه مکاانی پار از  ،شده اس . در اینجا

تماام  درة ساالمی برخوردارناد کاه ب  شده، زنان آنگاه از روحیّبه مدد عقل و تجربه ثا»آرامش تبدیل نماید. 

عاد احساسای زناان رشاد ی باید در کناار بُشیصیّتی رشد متعادل داشته باشند و استقالل فکری و شیصیّتابعاد 

و این عشق و احتارام تنهاا در ساایة ازدواج اسا  کاه باه شاکلی درسا  و اصاولی ( 48: 1381 ت،گر)« یابد

ت آن را رد باه شادّ دوباوارساازد. چیازی کاه وی را به تعالی فکری و روحای نزدیاک می نصیب زن شده و

 ر نیس .گونه نفعی در ازدواج برای زنان متصوّکند و هیچمی
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منتظار شانیدن « آیادا»گوید کاه در آن معشاوقش صدا سین می و سرای آرام و بیدر شعر زیر از خانهشاملو 

پروا باه توصایفات ظااهری وی نیاز گوید و بیهمسرش می داشتن دوس  با افتیار ازوی . های اوس سروده

و  خورتوساریخورده و بادبی  یاا پردازد. میاطب به هنگام خواندن این اشعار، هرگز زنی با قام  فریبمی

نشساته و ایان زن،  - ایافساانه زن - های شااملو، آیاداانهدر مرکز تمام عاشق». کندر نمیغیر اجتماعی را تصوّ

ابارش اختیاار آیادا در برساراید، بایمی شاعر عاشاقانه چنان روح و روان شاملو را تسییر کرده که او، هرگااه

ی در میادان مباارزه، آرام ها، حتّاتواند باا او، در هماه سااح شعری اوس ؛ لاا می ةشود. آیدا، الهپدیدار می

 (:121: 1383)زرقانی، « بگیرد

و تاو  /تاو ةهار سارود ةصل /ایبوسهو  /ادهای تراشیده و از پیش آماده،کاغاهای سپید و مد /میزی و چراغی،

 –ات باا زیباایی /تر از دروغ،حقیقتای فریبناده /کنای،لطیف عطش کاه دشا ِ خشاک را دریاا می ةای جارب

 (468: 1383شاملو، کند   )ها بارور میاز تمامی آفرینش /مرا ةشکه اندی –فریب  تر ازباکره

کناد. سارا، در اشاعارش از همسارش باا ساتایش یااد میبه عنوان شاعری رمانتیک و عاشقانهنیز  مصدّقحمید 

شاعری دیگار، باه  نوشا پیشانیدر همچناین  ...تقدیم کرده اس « الله خشکنابی»وی شعرش را به همسرش »

 :(133: 1393)روزبه و ضرونی، « نام همسر خود اشاره کرده و آن شعر را به وی تقدیم کرده اس 

خنادِ لباانش نگااه و نارم /که بازتاب رفاق  /های سپیدشو دس  /که آفتاب صداق  - /های نجیبشچشم به

و رنجِ مان هماه از درد خاود نهفاتن  /نه طاق ِ نگفتن بود /نه تابِ گفتن و /در آن دقیقه که با من ... /کردممی

 و نرمیناد /هایچ نگفا  /  وگشا از ایان ساکوت مان آزرده /تر از خورشایدمهربان /سیاه گیسوی من /بود

کوتی هراساناک آشاف ... ونِ نارم و گارمش را/ نسایم سارد ساگلگا ةو گارم گونا /کفته بر لابش پژماردنش

 (321-324: 1386مصدّق، )

باه زیباایی، حضاور همسارش را در کناار خاود ساتایش « 2همزاد عاشاقان جهاان »در شعر پور نیز، امین قیصر

شود تا آنجا کاه وی را در که منب  الهام احسا  در شاعر می (3)داندمی اشکند و او را مایة آرامش روحیمی

کاه بار روی  هاسا آناس  که این احسا  مشاترک هار دوی  دگرداند و معتقآفرینش شعرش شریک می

 شود:جاری می کاغا

روی/ و ه مایمثل پری شناور در باد/ یا مثال ساایه پشا  سارم را /صدابیالهام/ آرام و  ةت الهأدر هی /وقتی تو

گارد  آنکاهبیکنای/ از روی فرش کوچکمان جما  می /اندکه در کف اتاق پراکنده /دفتر و مداد و کتاب را

وار خلاوت مان بار خلساه /آراماش حضاور تاو عطار خیاال را /سرودن من سایه افکند ةهیچ صدایی/ بر لحظ



 39/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

یاک اساتکان  ... ای بماان/حظاهپس گاهی بیا و پش  سرم ل /های توس ک من دس تبرّ ةو خرق /پراکندمی

ماا هار  /محتسب... آنگاه/ در خانقاهِ گرمِ نگاه تو تر بی /این هم شراب خانگی ما  /)پس از خستگی( /چای 

-116: 1383)کنیم/ ایان اوج ارتفااع مان و توسا   های آبی این دفتر سفید/ پرواز میبر سطر /دو بال در بال

119) 

شاعر و نویسندة مصری اس  که زن در شعر وی جایگاه واالیای داشاته  م( 1933-1896)حمن صدقی عبدالرّ

دهد کاه بایاد باا می توصیف سفرة صبحانه را ارائه ،و در باب همسرش مشهور اس . در شعر زیرا هایمرثیهو 

ساینان گارم و بایاد باشاد و باا حضاور  ،اسا  خاالیماده شود. زنی که جایش سار سافره آدستان همسرش 

 برای همسرش گوارا کند: شیرینش طعام را
 فوواطلعي حشووة عة عیشووي،  سووفة مللصووب  . 9
  كانووووووووك خووووووووال ي مل وووووووورملن فوووووووواةبلي. 2

 

 ملعووووووووووووثي فطوووووووووووورةي وملنتقووووووووووووي َ حلوووووووووووويت 
    طلعوووووووووةفیهنوووووووووا طعوووووووووا ي  ووووووووون حوووووووووث   و 

 (53: اتي)
ب م را بارایم انتیااام را حاضر کن و لباساکن، صبحانهصب  طلوع کرد تو هم طلوع   امیزندگای شریک . 1)ترجمه: 

 .(راکم را با چهره و سین  گوارا کنخو جای تو در سر سفره خالی اس ، به نزد من بیا. 2. کن

بلکاه در  ،شاودهاای معناوی همسار منحصار نمی  زیباییدر اشعار این شاعران تنها باه تقادّ ،ستایش زن 

ماری مطلاوب و اناد و توصایف زیباایی در شاعر آناان ااشعار بسیاری به توصیف زیبایی ظااهری نیاز پرداخته

 خوشایند اس .

را نیاز باه  شاانیفرهنگمحدود به عواطف همسر و قلب مهربانش نیس ، بلکه عالئاق مشاترک  ستایش صدقی

 کشد:تصویر می

 وفووووووووووووووووووو  تعوووووووووووووووووووو مه هوووووووووووووووووووا مهوووووووووووووووووووی. 9
 ومهنووووووووووووووووا مللوووووووووووووووووثة ، و ووووووووووووووووا تفووووووووووووووووو. 2
 ونظمووووووووووووووووووووت  لعطوووووووووووووووووووو  ومللتفوووووووووووووووووووو. 4

 

 ا ع  تووووووووووووووووووووووووووووووو  م ملال  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
  هم   نوووووووووووووووووووووووووووووووو  فهمتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    نظمتووووووووووووووووووووووووووو عري عیشوووووووووووووووووووووووووووی و ووووووووووووووووووووووووووو

 (99: اتي)
تاالش هار دوی ماا بارای . 2 کنم.کند کاه مان اراده مایتالش او تالش من اس ، همان چیزی را اراده می. 1)ترجمه: 

خاود باه نظام  تفکّارو باا مهرباانی را و زنادگی ماا. 3 فهمم.او از این بفهمد من هم همان را مای هر آنچهدر  اس  و 

 (4)(درآورد و من هم آن را به نظم درآوردم.

 کند:در شعر زیر همسرش را به چراغ خانه تشبیه می، یشاعر معاصر تونس ،عبدا  حسننعم الم عبد
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ووووَعلَ  ايَ . 9 ووووَرمل ِ  َقلآوووو َ ملل ِإنَّ  مللبَویآووووتِ  َ شآ   َوهآ
ووووووووَثمل ِ  ةَووووووووثآ  للاِ  آ َووووووووةَ  ايَ . 2  َسووووووووَكن ا َِ  َ هآ

 

َعآَمووووووووووووووا ِ  ملجلَووووووووووووووَرملِنحِ  َوِي   نَا ِ  َوملألآ  ُسووووووووووووووكآ
    لُقآیَووووووووووا ِ  ِظوووووووووول ِ  ِي  بِوووووووووو ِ  ملألََ ووووووووووانَ   َلآَقووووووووووا

 (31: 9119) رسی، 
نشانة خادا کاه  یا. 2 .یدار خانهبدنم و در اعماق وجودم ای چراغ خانه، قلبم عاشق توس ، تو در اعضای . 1)ترجمه: 

 ا آن خواهد آمد در سایقة دیدن تو.(  هم برامشی که امنیّ، به عنوان آخدا تو را به من هدیه داده اس 

ای نو و متفاوت با اشعار شاعران پیشاین اسا  کاه از خانه شیوه فضایمسر در تصویرپردازی از ه گونهاین 

ابار زناان رگیری مغرضاانة ماردان در بجبهاهاشاعه و به زبان آوردن احساسات درونی خویش محاروم بودناد. 

 منزلاةشده، زنان در بطان خاانواده باه در اشعار رکرک نفس مطلق و یگانه اس . یبازد و مرد، دیگر رنگ می

کند. شاعر، در عاالم میال و عشاق، پایاداری، شاعور و فردی دارای همان شایستگی اجتماعی مردان جلوه می

 هاای فکاری همسارایان جنباه از ویژگیبر توصایف  هاآن یدتأکدهند و استقالل زنان را مورد احترام قرار می

بینیم کاه از مای ادبیّااتدر پایش از ایان باه نادرت شااعری را  چراکاهشاود، ای قلمداد می، نگرش تازه)زن(

فکر یاد کند و اهتمام و عالقة زن به دانش و فرهناگ را در شاعر خاویش ترسایم کارده همسرش به عنوان هم

در  خواهییاکنوقتی که شاعر نسب  به همسر خویش، رفتاری چنین محترمانه و حااکی از همکااری و  باشد.

در »را کاه  دوباوار ،کناد و باا ایان نگااهرای زن توصیف میمحیط خانه را داشته باشد؛ خانواده را مکانی امن ب

، فعّالیّا ت، نار اسا  کاه قاوّجنس آورد، اصل ة انفعالی را فراهم میشراک  تنگاتنگ خانواده، زن فقط مادّ

 کند.ت نفی می( به شد21ّ :1 ، ج1339، دوبوار« )آورد.جنبش و زندگی به شمار می

 ة()زوجهمسر  سرایی در باباندوه. 2-3
ه در چاا در شاعر معاصار امّ ؛اندوه ناشی از مرگ یا فراق و جدایی همسر، در شعر کهن جایگاهی نداشته اس 

تقدیس همسر در شعر شااعران مارد،  ةاین شیوحوزة فارسی و چه عربی، به طور چشمگیری شیوع یافته اس . 

ایان ناوع از شاعر، . ش منعکس کندآن را در شعر داند،شایسته می شاعر کند کهبر وفاداری عمیقی دالل  می

، آماده فاراق شااعر بارای همسار بعاد از دوری و جاداییدر دو دستة رثای همسر بعد از مرگ وی، انادوه و 

 .اس 

 شعری سروده اس  که سرشار از غم و اندوه اس :« عزیزه»در سوگ همسرش نیز  شهریار

 کعبااه ساار آباای نیساا  جااز بااهکااه  ا  شااهد

 «عزیااااز»اغ شااااهریارا عجااااب از فاجعااااة د
 

 که کنی ره باه ساراب اسا  هناوز سو هررو به  

 کااه دل از آتااش آن غلغلااه آب اساا  هنااوز
  

(1389 :139) 



 41/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

ماناد و هماواره در که در ازدواج خود شکس  خورده اس ؛ تا پایان عمر در گوشاة تنهاایی بااقی میمنزوی 

 نالد:اش میفراق همسر دلیواسته

 ماااااان زن شیرین؟ کو های چشاااااامروشنان 

 بیااانم کناااارم نیساااتیدار و مااایبیااا شاااومیم

 خانمااانی، داشااتمرنااج، رسااوایی، جنااون، باای
 

 ماااااااااااانتا بیفروزی چراغی در شب سنگین  

 تااو باار بااالین ماان، باایگااااردمیحساارت  ساار 

 نماارنگااین  ةفرماارگ را کاام داشاا  تنهااا، ساا
  

(1388 :241) 
وی هرگز ازدواج نکرد و داغ ایان  ای کهضربة شدیدی به روح و روان منزوی وارد کرد به گونه ،این جدایی

، اشگرامایجدایی منازوی از همسار »جدایی ناخواسته از همسرش را در خلوت تنهایی خویش، زمزمه کرد. 

کارد و هماواره از یاادکرد یااد می دلیواستة وی نبود. منزوی تا پایان عمر از بانوی مهربان خود با احترام بسیار

 (:43: 1391)فیروزیان، « شدن جدایی ناخواسته اندوهگین میآ
 ن ناچاااااار و ناسااااازاوارماااااای دور ماناااااده از 

 شااب و روز ةچااون قصااّ  -تااو و ماان  ةای قصااّ  

 وار ماناده اسا سنگی شده اس  و باا مان تنادیس
 

 پشااا  چهاااار دیاااوار -پااانج خنااادق  ساااویآن 

 ا باااادون دیاااادارپیوسااااته در پاااای هاااام، امّاااا

 بااارو آن وصاال آخاارین آن روز آخاارین وصاال،
  

 (336: 1388منزوی، )

 سراید:می گونهاین( در رثای همسرش م 1898) (1)عثمان جالل محمّد
ََُة ي َوةَووووووووووث َت شووووووووووا َجلووووووووووثي  َتسوووووووووو

 

    لَِفقوووووووووووووووووووووث زَوَجووووووووووووووووووووويت َو ُمِ  َولوووووووووووووووووووووثي 
(9111 :953) 

 (را نابود ساخته اس .و صبرم تسییر کرده مرا ، از دس  دادن همسرم و مادر فرزندانم)ترجمه: 

یاباد، باه ایان آید و پناهگاهی بارای رهاایی از آن نمیز رنج و درد زمانه به تنگ میبارودی آنگاه که قلبش ا

 را از او ربوده اس : اشزندگیکه چرا همسر و همدم  بردمیروزگار شکوه 

 اي دهوووووووووووووة فوووووووووووووی  فاعتنوووووووووووووی  لیلوووووووووووووة
 

    عتوووووووووادي  انووووووووت خ صوووووووووة عوووووووووثيت و  
(9115 :953) 

 (بار ساختی، او همة توان و توشة من بود.یب برای چه مرا در اندوه زنم مص  ای روزگار)ترجمه: 

در . تمام زندگی شااعر اسا وی بلکه  کندتوصیف نمییک همسر به عنوان تنها ش را همسر (6)«اباظه محمّد»

بار چیازی جاز جایگااه واالی زن و  هااآنالفاظی را در کنار هم قرار داده کاه چیانش هنرمنداناة  ،این قصیده

 زن نیس  بلکه همسر، برادر، خاواهر، او صرف یک کندینم ندگی شاعر دالل ر او در زحقیق  حضور مؤثّ
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و دوس  و همدم شاعر اس . عشق اباظه به همسرش، عشقی فناناپایر اس  که پس از مرگ همسارش پایاان 

و بیاش کااملی از  کنادیم سرایییهمرثبعد برای او  هاسالی یابد، شاعر قادر نیس  او را فراموش کند حتّنمی

 :دهدیمرا به ستایش همسر اختصاص  «ملصثملء کةمیة» یوان دو بیشی خویش تح  عنواند

 و ختووووووووووا   و خوووووووووواَ  وجووووووووووة  زَ  كِ ثتُ َقووووووووووفوَ . 9
 صووووووووو َ فَ   يَ مللوووووووووةَّ  فُ  ِ تِووووووووو  صووووووووحة  وَ . 2

 

 ِخوووووووووووووووووووووووووث وِ      و    وووووووووووووووووووووووووا بوووووووووووووووووووووووووة   وِ  
 اعنَ مللوووووووووووة ي ملصووووووووووووطةَ   َ ا  وَجووووووووووووملذمل ِ ووووووووووو

 

 (45: اتي)
ای . 2 و ای دوسا  و همادمم، از دسا  دادم.ماادر مهرباانم و پادرم  تو را ای همسرم، بارادرم، خاواهرم،. 1)ترجمه: 

 (ترین رأی و نظر نیاز داشتیم.داشتی هنگام که به درس ات را آن بر من ارزانی میگر من که اندیشهنصیح 

 نتيجه .9
گااه همسار و ماادر هاای دینای و معناوی زن در جایبا تأثیرپایری از اندیشة الحادی سارتر، به نفی تمامی ارزش دوبوار

های وی، به جایگااه زناان در جواما  اعالم کرد. دیدگاه، ازدواج و مادری را دو عامل عمده در بندگی زن پرداخ  و

 تفکّاراز  برخاساته ،دوباوارهای اندیشاه های زیادی را در این جوام  به وجاود آورد.ت آسیب زد و بحرانغربی به شدّ

هاای فطاری و دیّ  با طبیع  و فطرت انسانی زن قرار داشته و باا بسایاری از ارزشو در ض بوداگزیستانسیالیسم سارتر 

و باا اساتفاده از  جایگاه زن در نقاش همسار تبیینبا  پژوهش، این دینی نیز به صورت افراطی به میالف  برخاسته اس .

 هاایارزش هماة باا زند کاه نشاان دا اس ؛ دینی فرهنگ و اسالمی هایآموزه از رکه متأثّ عربی و فارسی معاصر شعر

ناامبرده  شااعران اشاعار در آنچاه. همسر، مورد احترام و تکریم مرد قرار گرفته اس  یک عنوان به اشروحی و فکری

 اشاعاریدر اینجاا باا  اسا . شاوهر کناار در یو حضاور به بیشیدن ارزش و همسر ستایش شده، تبدیل غالب وجه به

 ساتایش بارای یموضاوع ،وی بادن از جاایگزینی عنوان بهاش عاطفی و فکری اوصاف با زن وجود کهرو هستیم روبه

 چاا  باه همسرشان نام به را اشعارشان از بیشی یا و شانشعری هایدیوان شاعران از بسیاری که یجای تا شودمی مردان

کناد فای میاز معرّرفکار و هامات همسر خود، وی را به عنوان یک هامها و روحیّشاعر، با توصیف اندیشه. رسانندمی

شاود؛ زباان باه آنجا که شاعر، به هر دلیلی، از حضور همسار محاروم می و های شاعر را بارور سازدتواند اندیشهکه می

 همسار، ناام به ایمعشوقه به بیشیدن جایگاه نوع اینستاید. های پربار و پرمعنا وی را میگشاید و با واژهسرایی میمرثیه

 .گیردمی قرار سارتر و دوبوار آراء میالف نقطة در بارزی شکل به که دارد زن به معاصر شاعران ارزشی نگاه از نشان
 

 هاشتنوپی

ُهَما ةَِجاال  َ ِثري مل َوِنَسواءاَي  َ وَُّها مللنَّاُ  ملتوَُّقرملآ ةَبَُّكُ  مللَِّذي َخَلَقُك   ِ ن نوَّفآس  وَ »( 1) َها َزوآَجَها َوَب َّ ِ نوآ )ترجمه:  (9 )نسواء/ «ملِحَث   َوَخَلَق ِ نوآ

همسار او را و از آن دو، ماردان و زناان  ،شما را از یک تن بیافرید و از آن یک تن آنکهای مردم بترسید از پروردگارتان، 

 .(بسیار پدید آورد



 43/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

 

 «ريَجَعنَووواُک  ُشوووُعر   وةَوَبائِوووَل لَِتعووواةَُفرمل ِإنَّ َ کوووَةَ ُع  ِعنوووَثمل ِ   َتَقووواُک  ِإنَّ للاَ َعلوووی  خبوووقنووواُک  َ ووون ذََکوووة  َو ُنثَوووی وَ  َخلَ اي   وَُّهوووا مللن ووواُ  ِإ َّ » (2)
( آفریادیم و شاما را احاوّ وافاراد ناوع شاما را از یاک مارد وزن )آدم ة ما هم تردیدبیای مردم  )ترجمه:  (94 )حاوةملت/

پرهیزکارترین شماس  هماناا  ،خدا نزدشما  ترینگرامیماً بشناسید مسلّرا بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر  ایقبیله

 (اس . آگاه وخداوند بسیار دانا 

 یانا سا .هاآن زنادگى آراماش مایاة ها،انساان بارا  رحما  و  محبّا و مودّت ویژگی با همسران وجود راستى به (3)

قارآن کاریم آماده اجتمااعى در  هام و فارد  جنبة از هم ،روحى نظر از هم و اس  جسمى ظرن از هم سکون  و آرامش

واَها َتَلَوتآ َتآو» اس : وا تَوَغشَّ َهوا فَوَلمَّ وُكَن ِإلَیوآ َها َزوآَجَهوا لَِیسآ وا  َثوآَقلَوُهَر مللَِّذي َخَلَقُك آ ِ نآ نَوفآس  َوملِحَث   َوَجَعَل ِ نوآ تآ    َخِفیف وا َفَموةَّتآ بِوِ  فَوَلمَّ
واِ ةِ نَ  تَوَنا َصاحِل ا لََنُكرَننَّ ِ َن مللشَّ َ ةَبوَُّهَما لَِئنآ آتَویوآ که شاما را از نفاس واحاد   کسآناوس  )ترجمه:  (911)ملعوةملف/ « َدَعَرمل مل َّ

درآمیی  باردار شد باار  سابک و ( احوّ)با او  (آدم)آفرید و جف  و  را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد پس چون 

شایساته  (فرزناد )پروردگار خود را خواندند که اگر به ما  ،بار شد خداگارانید و چون سنگین (بار سبک)با آن  ( چند)

َنكُ »نیز:  ؛ و(از سپاسگزاران خواهیم بود قطعاًعطا کنى  َها َوَجَعَل بَویوآ ُكُنرمل ِإلَیوآ  آ َ َردَّ   َوِ نآ آاَيتِِ  َ نآ َخَلَق َلُك آ ِ نآ  َنوآُفِسُك آ َ زآَوملج ا لَِتسآ
م   َوتَوَفكَُّةونَ  َة  ِإنَّ ِي َذِلَك ََلاَيت  ِلَقرآ او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانی بارای شاما  هاینشانهو از )ترجمه:  (29 /)مللوةوم  َوَةتآ

 هایینهنشااقطعااً  اندیشاندمیآرام گیرید و میانتان دوستی و رحم  نهد در این ]نعم [ بارای مردمای کاه  هابدانآفرید تا 

 (اس .

تی و سعادت مرد این اس  که زن از خوشبی»اند: ( پیامبر اکرم )ص( در مورد فضیل  و رکاوت همسر برای مرد فرموده4)

  (323: 1 ، ج1369)کلینی، « نصیبش گردد. اییستهشافضیل  و با
 :عناوین بر جای مانده اس  ینبا ا هایکتابادیب مصری اس . از وی  و مترجم ،( شاعر1898م ) جالل عثمان دمحمّ (1)

 .یاةملتمللت   خن  ي ةوملايت ملألةب/و ملررملعظ و ملأل ثال ي مللیرملةظ مللعیرن ،ملرلر  اةعط  
 احماد از پس وی شد؛ دمتولّ مصر «مللقموح  نیا» در م 1899 سال در مصری برجستة ادیب و شاعر اباظه پاشا عزیز دمحمّ (6)

 (46: 1932 الشرباصی،ر.ک: . )شودمی سوبمح شعری نمایشنامة حوزةدار پرچم شوقی

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

  کریمقرآن 

 .، الطّبعة الثّالثة، القاهرة: مطبعة مصر  ت ملحلائة (؛ اتيب. أابظة، عزیز )1
 ، بقلم ایلیا حاوی، بریوت: دار العودة.شبعة بر عة ة مللعا لة مللیا  ملألعمال مللش  (؛ 1111شبکة، الیاس ) . ابو2
 م، تهران: مروارید.، چا  سوّکامل اشعار مجموعة(؛ 1383پور، قیصر )مین. ا3
 اجلیل. بریوت: دار بعة األولی،طّ ال، يمللباةود يد رملن ةئیس مللرزةملء حممرد سا (؛ 1111) ي، حممود سامي. البارود4
 سرا(.)مؤسسة قصیدهوری هران: وزارت علوم و تحقیقات و فنّا، تمبانی فلسفی فمينيسم (؛1382باقری، خسرو ) .1
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 ، تهران: فصل پنجم.کنمام هنوز و غزل فکر میمن زنده(؛ 1388د علی ). بهمنی، محم6ّ
  قاسم صنعوی، تهران: تو . ، ترجمةمجنس دوّ(؛ 1339) . دوبووار، سیمون3
 احمد محجوب، تهران: افراز. ، ترجمةهای ادبیفمينيسم(؛ 1389. رابینز، روت )8

 ، چا  پنجم، تهران: عطار.شناسیمبانی انسان ؛(1332) موداالمینی، محروح .9

   ، تهران: حروفیه.شرح، تحليل و تفسير شعر نو فارسی(؛ 1383) درضا. روزبه، محم11ّ

 ، چا  سوّم، تهران: ثالث.شعر معاصر ایران اندازچشم(؛ 1383د مهدی، ). زرقانی، سی11ّ

 العودة بریوت: دار، ولد األ، اجمللّ ملبنة ملجلليب د رملن شناشیل(؛ اتيبیاب، بدر شاکر ). السّ 12
 .شعرها، چا  هشتم، تهران: نگاه یکدفتر ، آثار مجموعه(؛ 1383. شاملو، احمد )13

 ، بریوت: دار العودة.ملألعمال مللش عة ة مللعا لة(؛ 1111)أمحد  ،يشوق. 14
 ان: نگاه.م، تهربیس  و دوّ چا ، دیوان شهریار(؛ 1389د حسین ). شهریار، محم11ّ

 ، القاهرة.ملرة   ی ن وح(؛ اتيبمحن )، عبدالرّ ي. صدق16
 .رایض: مكتبة العبیكان ،انیةثّ ال بعةطّ ال، «ملءإ  حر  »د رملن: (؛ 2002محن صاحل ). العشماوي، عبدالرّ 71
 ر.دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مرکز نشر هاج م، قم:، چا  دوّزن در اسالم(؛ 1391. عالسوند، زیبا )18

 ، دمشق: دار الینابیع.الطّبعة الثّانیة ،یاب وشعة ملرة   ي ملحلیا  مللس  (؛ 2002ین ). قنطار، سیف الدّ 11
هاشم رسولی و جواد مصاطفوی، تهاران: انتشاارات  ، ترجمةاصول کافی(؛ 1369د بن یعقوب ). کلینی، محم21ّ

 اسالمی. ةعلمی

 زاده، تهران: ورجاوند.جی، ترجمة فروزان گنزن بودن(؛ 1381. گرت، تونی )21

 م، تهران: جام.سوّ ا د جعفر پوینده، چمحمّ مةترج، زنان از دیدگاه مردان(؛ 1339. گری، بنوای )22

 دار املدی. :دمشق ،انیةبعة الثّ الطّ ، هرةسیاف ملل   (؛ 2002. املاغوط، حممد )23
 العودة. دار :، بریوتبعة األولیطّ ال، ملألعمال مللكا لة(؛ 1190) --------. 22
 البلد. دار :دمشق ،لیو األ ةعب، الطّ  خرملهتا )حرملةملت حةةها خلیل صر لح(ملغتصاب کان و (؛ 2002) --------. 25
 قافة.، بریوت: دار الثّ د رملن شعة(؛ 1111جالل ) ،د عثمان. حممّ 26
 .ل، تهران: همراه، چا  اوّهافصلی از عاشقانه(؛ 1369. محمودی، سهیل )23
 ل، تهران: نگاه.، چا  اوّاشعار مجموعه(؛ 1386) ق، حمید. مصد28ّ

 د فتحی، تهران: ارمغان.، به کوشش محمّمجموعه اشعار حسين منزوی(؛ 1388. منزوی، حسین )29

 ، بریوت.وملجح  وملل    فن  (؛ 1172. موسی سالمة )30
 مووریة.، دمشق: مطبعة اجلعة مللعةي ملرعاصةملحلثملثة ي حة ة مللش  (؛ 1111. املوسی، خلیل )31



 41/ (فیمینس ... شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی )با رویکردی انتقادی بر دیدگاهارزش

 

 قافة.، بریوت: دار الثّ إلی حممرد دةو   يتث شرة ملحلث    ن  عة مللعةيمللش  (؛ 1111. میشال خلیل جحا )32
 قافیة.الثّ  ، اعداد وتوثیق علي قیم، منشوزات الوزارةد، حمم ث ملراغرط مللعاشَ ملرتمة  «ملراغرط» ؛(2002) . النونو، بثینة33
 م، تهران: آگاه، چا  سوّهای نيما به همسرش عاليهنامه(؛ 1314. نیما یوشیج )علی اسفندیاری( )34

، تعدوین سعیرو  طاهبعاز، تهعران: کامل اشعار نيما یوشـي  مجموعة(؛ 1331) --------------------. 31

 .نگاه
 م، تهران: سین.، چا  دوّداستان فارسی و سرگذشت مدرنيته در ایران(؛ 1322. یاوری، حورا )36

 ، تهران: فردو .امروز - زن در شعر فارسی، دیروز(؛ 1332. یزدانی، زینب )33

 ب: مجالّت
-122، ص  44، شمارة ة ادبيات داستانیمجلّ، «ساعتهنقد فمینیستی بر رؤیای یک»(؛ 1336. پاینده، حسین )32

124. 

ة دانشکدة ادبيات و علـوم انسـانی مجلّ، «شععرشناسی نشانه»(؛ 1326محمد و لطیف عطاری )شنا ، علی. حق31

 .41-11 ، ص 123، شمارة 31، سال دانشگاه تهران

پژوهشنامة ادب غنایی ، «عشق به همسر در شعر معاصر ایران»(؛ 1313ا  ضرونی )درضا و قدرت. روزبه، محم41ّ

 .122-161 م، ص ، سال دوازدهم، شمارة بیس  و دوّدانشگاه سيستان و بلوچستان

 .41-46، صص 4، العدد 31د ، اجمللّ ة ملألد  جمل  ، «عزیز أابظة شاعرا» ؛(1192رابصی، أمحد )الشّ . 41
، 2، سال مطالعات راهبردی زنان، «تی فمنیسمشناسی در تحلیل جنسیّزیبایی»(؛ 1321. عطایی آشتیانی، زهره )42

 .212-166 ، ص 32شمارة 

مجموعه مقـاتت ششـمين همـایش ، «منزوی در غزل امروز ایرانجایگاه حسین »(؛ 1311. فیروزیان، مهدی )43

شعاه، مازنعدران: پعور ملک، به کوشش قدسیه رضوانیان و احمعد غنیانجمن تروی  زبان و ادب فارسی المللیينب

 .441- 416 دانشگاه مازندران، ص 

تبیععین »(؛ 1311) محسعن ایمعانیو زاده قمصععری ، معصعومه؛ سعیّد مهععدی سعجادی؛ علیرضعا صعادق. کرامتعی44

، مطالعات راهبردی زنـان ةمجلّ، «شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسالمتی در ارزشمالحظات جنسی و جنسیّ

 .223-221، ص  12 شمارة

نشـریة ادبيّـات ، «های نمعادین منعزویآزادی، عنصر غالب غزل»(؛ 1311زاده )ه کاظم. مدرسی، فاطمه و رقی41ّ

 .164-141، ص  4م، شمارة سال دوّ، پایداری دانشگاه کرمان

دانشعگاه  ، نشعریه ادبیعات تطبیقعی،«های پژوهشادبیات تطبیقی تعریف و زمینه( »1321نظری منظم، هادی ). 46

 .233-221ص  سال اوّل، شمارة دوّم، شهید باهنر کرمان، 



 1311تابستان ، 22، شمارة ششمنامة ادبیّات تطبیقی، سال / کاوش46

 

 .141-131، ص  21 شمارة ،کتاب زنان، «فمینیسم و خانواده»(؛ 1324. محمّدی، محمّدعلی )43
References 
48. Tong, Rose maria (1999); feminist philosophy, in: the Cambridge dictionary of 

philosophy, ed, by: Robert audi, uk: Cambridge university press. 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=573&q=References&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwic4buU86nPAhWDWxQKHd9tDwEQvwUIFygA


 
 (حمك مة - ةة علمی  فصلی  )ملألدب ملرقاةن   رث ي

 ة، جا عة ةملزي کة انشا کل ی ة ملَلدملب ومللعلرم ملإلنسانی  
 39-24م، ص   2693هو. /  9349هو.ش/  9415 صی ، 22، مللعثد مللس ادسةمللس نة 

 تقیی   كانة ملرة   )ملل  وجة( ي مللش عة مللعةي ومللفاةسي ملرعاصة ن
 9ة(مللفیمنی  « دوبرملة»)دةملسة ملنتقاد ة َلةملء 

 2پرةةسرل ةسَر
 یرانإ، هتران، يخوارزم جامعة ،الفلسفة يف قسم ساعدمأستاذ 

 4حمم ث ةوشن
 یرانإهتران،  ي،خوارزم جامعة، القانونأستاذ مشارک يف قسم 

 3ملنثملمة نیکشاپر 
 یرانإهتران،  ي،خوارزم جامعة ،القانونطالب الدّکتوراه يف فرع 

  َ  ملرل
فاع عاان حقااو  ة بذریعااة الاادّ املاادارس الفمنیّاا دب املعاصاار  ااا أنّ موضااوعات األ ماان أهاامّ  اجملتمااع یعاادّ االهتمااااب ابملاارأة ومكانتهااا يف األساارة و 

العاريب وجاة يف األدب الفارساي و الزّ مكانتهاا بااملرأة و  یلاإظار تقیایم مكاناة املارأة ابلنّ  یلاإقاال واج معضالة بباریة، یهادذ هاذا املساء تعتا  الازّ النّ 
 ة. ومان معطیاات البحان أنّ بطریقاة واقعیّا« ساارتر» ة الوجودیاة امللحادة لااامجاة عان نظریّاة النّ الفمنیّا« دوباوار»نقواب بنقد آراء  یاملعاصرین حتّ 

فیهااا ملی ااة  إجااالل حیاان وجاادوا بیااوهتم  ضااورهنّ کاارااب و إنظاارة  ینظاارون إ ااوّ تفااون بااذکر أزواجهاام حی ،نالعاارب املعاصااریعراء اإلیاارانیو و الّشاا
األدبااو  ة يفکیااف انعکساار صااورة املاارأ»ؤال: مت فهااذا املقااال یریااد اإلجابااة علاای هااذا الّسااآاملاا أقاااموا علاایهنّ  والااو.اب. فاافذا فقاادوهنّ  ابحلاابّ 
 «  ؟العريبو  يالفارس

 وجة.ة، األسرة، الزّ ة، الوجودیّ نیّ ماملعاصر، الف عر العريباملعاصر، الشّ  يعر الفارسالشّ  :لعلمات مللث لیلی ةمل

                                                           
 11/12/1439 ریخ القبول:ات   2/1/1439 ریخ الوصول:ات. 1
 rrasouli@nd.edu: العنوان اإللکرتوين للکاتب املس ول. 2
 m-roshan@sbu.ac.ir: العنوان اإللکرتوين. 3
 shnikandam@yahoo.com: العنوان اإللکرتوين. 4




	بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری 1.pdf (p.1-22)
	ارزش شناسی جایگاه زن 2.pdf (p.23-48)
	فیلم هزار و یک شب 3.pdf (p.49-70)
	بررسی تطبیقی مفهوم منجی 4.pdf (p.71-88)
	بررسی جایگاه اجتماعی زن 5.pdf (p.89-114)
	واکاوی تطبیقی خواستگاه پدیداری 6.pdf (p.115-138)
	بررسی تطبیقی اسطوره های دینی 7.pdf (p.139-162)
	ادبیات اعتراض در شعر جمیل صدقی 8.pdf (p.163-188)
	مقایسه و بررسی انشای طلبی 9.pdf (p.189-212)
	بررسی متناقض نمایی در اشعار مشفق کاشانی 10.pdf (p.213-234)
	بررسی تطبیقی طنز 11.pdf (p.235-250)
	نقد النقدین 12.pdf (p.251-274)
	پاره ها و نکته ها.pdf (p.275-284)

