
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

783 
 

 تصویر زن در شعر ملک الشّعراء بهار و حافظ ابراهیم
 علی اکبر مالیی

رفسنجان...( اعجّل)عصر  زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولی  استادیار رشته  

 مظاهر شریفی

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

  :چکیده

بزرگ مصری عصر  و حافظ ابراهیم، سراینده( ش.ه 4991متوفّی به سال )مشروطه،  ایرانی دوره ار، شاعر برازندهملک الشّعرا به

 كه با عنایتی درخور، اندشعر كالسیکی پارسی و تازی آخرین نمایندگان برجسته، از جمله (م4392متوفّی به سال )نهضت 

داز شایسته از اظهار پربه طور طبیعی این دو سخن. های دلنشین خود ساختندجاوید سروده را نغمهسرنوشت ملّت و میهنشان 

رایج عصرشان بوده غافل نمانده و از طبیعت و خُلق و خوی زن و نقش علم و هنر در كمال  كه سکه "زن"موضوع  نظر درباره

، دهد كه هر دو سرایندهنوشتار حاضر با روشی تطبیقی نشان می. اندبخشیدن به روح و رفتار این جنس لطیف بشری سخن رانده

های روشنفکری معاصر و نیز با منظور داشتن آداب و آیین ملّی و مذهبی كشورشان، سخن را در باب حقوق و با تأثّر از جریان

و حافظ ابراهیم، خواستار تربیت زن  بهار، جویای كمال زن در جایگاه یک انسانبه طور گزیده، . اندحریم زن، به زیور طبع آراسته

جستار، گویای آن است كه نگاه موضوعی و برونگرای دو شاعر به زن، شعر را از زادگاه اصیل . به عنوان یک عنصر اجتماعی است

تمایز بین . ای دور از غریزه و احساس تبدیل كرده استخود یعنی عواطف خروشان شاعرانه، دور ساخته و آن را به اندیشه

وسیع فرهنگی بهار  ، جدّیت طبع و دایرهه بینش ژرفرویکردهای دو سراینده در تبیین این موضوع پرچالش، از سویی مربوط ب

 . است و از دیگر سوی، به طبع محتاط و منفعل حافظ ابراهیم، بستگی دارد

 .عربی و فارسی كالسیکی شعر ابراهیم، حافظ بهار، الشعراء ملک تطبیقی، ادبیات معاصر، زن: هاکلیدواژه

 :مقدّمه -4

اسالمی به ویژه مصر و ایران، شکل گرفت كه پشتیبانی  وشنفکری در كشورهای رو به توسعههایی رافزون بر صد سال پیش، جریان

 -این خیزش فکری. كردندخود مطرح می انسانی را ضمن شعارهای اصالح طلبانه به عنوان نیمی از نیروهای خفته از حقوق زنان

توصیه به آموزش زنان و تربیت دختران، آغاز كرده بود، به تدریج : اجتماعی كه در مصر، مسیر خود را با شعارهای كم چالشی چون

پایانی قرن  افکند، به طوری كه در دههنهاد و طنین صدایش را هر چه رساتر در گوش نیمه شنوای جامعه میپا را  فراتر می

 اندیشان عرصهذوق و نظر و باریکآفرین محفل صاحبان ز حقوق اجتماعی وی، زینت بخش و رونقنوزدهم، موضوع زن و دفاع ا

این كتاب . آیدعطفی در نگاه نهضت اصالح طلبی به شمار می قاسم امین، نقطه نوشته« المرأةتحریر »كتاب . اخالق و اجتماع بود

 . گاه روشنفکران ایرانی تأثیر نهاداثرگذار به زودی به زبان فارسی نیز ترجمه شد و در نوع ن

یکی گفتمان روشنفکری دینی كه با نگاهی : های پرشور اجتماعی از نظر خاستگاه فکری عمدتاَ دارای دو گرایش بودنداین جنبش

را به عنوان كرد و دیگری كه در گفتمان خود متأثّر از غرب بود و دفاع از حقوق زن های دین مبین اسالم استناد مینوین به آموزه

هایی متنوع با آنان با تعابیر و شیوه(. 44ص: م4333یاسین،)دانست خود می از مباحث دینی و اعتقادی وظیفه یک شهروند، جدای

كردند كه این عضو مؤثّر اجتماعی را از قید دادند و تالش میهای مختلف، شعار آزادی زنان را سر میها و تریبوناستفاده از رسانه

خالصی بخشند و راهشان را  كرده است،ای كه در طول تاریخی درازپای بر دست و پایشان سنگینی ای فرساینده و ناعادالنهو بنده

مجلّات و نشریات پر تعدادی به ویژه در مصر و لبنان و ایران به قلم مردان و زنان .ی جامعه بگشایندهر چه هموارتر به عرصه

 . جوانب مختلف، مسائل مربوط به زنان را مورد بحث و كاوش قرار دادند نویسنده، فرصت ظهور یافتند و از

شد و ی خیال دو شاعر میهنیِ پارسی و تازی یعنی بهار و حافظ نمایان میهایی نغز و دلنشین بر پردهدر چنین روزگاری سروده

های هم عصران خویش را با زبان شیوای هپرداز كه مسائل و دغدغاین دو سخن. گشودها و دیدگان مردم میجای خود را در دل

وده و مهمّ و محوری زن نیز عنایت نم ان بودند، به طور طبیعی به قضیهكردند و همدم و همنوای مردم روزگارششعر بیان می

 .اندآشنا به كار انداخته و ذوق آزموده خیال خویش را در این عرصه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

784 
 

 :لهبیان مسئ -4-4

هنر منظومشان، تبیین نماید و  زن را در آینه نوع نگاه این دو شاعر به مسئله قی در صدد است كهای تطبیتحقیق حاضر با رویه

 .آنان به این موضوع را شناسایی و معرفی كند های موجود در نگرش شاعرانهدیها و ناهماننهمانندی

 :ضرورت و اهمیت تحقیق -4-2

سیما  دستِ مردمی،بازگو كنندهچیره خیال بلند و طبع باطراوت دو سرایندهی زن از منظر به طور بدیهی بررسی موضوع پرمناقشه

تردیدی نیست كه بررسی قیاسی . و سرنوشت زن در خیزاب ذهن یک نسل به پا خاسته، منسوب به دو كشور بزرگ اسالمی است

هایی باشکوه به دو زبان فارسی و هو تطبیقی چنین موضوع بنیادین و با اهمیتی كه در یک محیط فراگیر فرهنگی در خالل سرود

 .عربی بر زبان سرایندگانی برازنده جاری گشته، اقدامی درخور بوده و حقایقی ناگفته را آشکار خواهد كرد

 :تحقیق پیشینه -4-9

موجود در اند و موضوعات شعری گر چه محققین زیادی تاكنون به نقد و بررسی شعر این دو سراینده به طور جداگانه پرداخته

اند، ولی تاكنون كسی به صورت خاصّ، این دو را مقابل هم قرار نداده و به موضوع حاضر های بزرگ آنان را واكاوی نمودهدیوان

 :برخی از تحقیقات انجام شده عبارتند از. نپرداخته است

 :كتاب

 .دارالفارابی للنشر و التوزیع: ، اسکندریه، حافظ ابراهیم دراسۀ تحلیلیّۀ لسیرته و شعره(التا)عبداهلل، السعید محمود، -

مؤسسه : تهران ،ملک الشعراء بهار و امیر الشعراء شوقی ، ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنه(4936)امین مقدّسی، ابوالحسن، -

 . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اوّل

 .4دارالطلیعۀ الجدیدة، ط: دمشق ،منذ عصر النهضۀ، حقوق المرأة فی الکتابۀ العربیّۀ (م4333)یاسین، بوعلی، -

 : مقاله

همایش : ارائه شده در(. باتکیه بر اشعار ملک الشعراء بهار و نسیم شمال)، سیمای زن در شعر مشروطه (ش4934)آقازاده، مینا، -

 .بین المللی انجمن زبان و ادب فارسی، واقع در دانشگاه عالمه طباطبایی

ها و ده، گاه اشاراتی به تصویر زن در شعر این سرایندگان، صورت گرفته، ولی به طور خاصّ، بررسی گرایشگرچه در آثار یاد ش

نوشتار حاضر در صدد برآمده تا با . های جامع و درخوری صورت نگرفته استهای مختلف موضوع، مدّ نظر نبوده و تحلیلداللت

ها و عوامل وشن از رویکرد دو شاعر به موضوع زن، ارائه دهد و انگیزهنگاهی همه جانبه و در قالب كوششی مستقلّ، تصویری ر

 .دخیل در رویکردهای ایشان را تبیین نماید

 :بحث -4

 :بهارو  های شعری و شخصیتی حافظها و تفاوتشباهت -1-4

 :هاشباهت -2-4-4

تاریخی، دینی، فرهنگی و ادبی درخشان و سرشارند كه در تمام  حافظ و بهار، برخاسته از دو تمدّن بزرگ باستانی با سابقه -

 .ها اشتراكاتی بسیار دارندزمینه

ظیم مشروطه و نهضت، های عهای ایران و مصر و در بطن جنبشهر دو با اختالف نزدیک به بیست سال، در عصر بیداری ملّت -

های ستمدیده و آزادی خواه میهن فریاد توده پرست، حنجرهنمدار و میهرسالت سخن نهادند و به عنوان شاعرانی قدم به عرصه

ای سحرانگیز، تصویر راستین رویدادهای ای است كه به گونهگراست و چون آینهشعر این دو، موضوعی و واقع. خود شدند

 .دهدروزگارشان را نشان می

 های روز جامعهكه به شایستگی دردها و دغدغههر دو از جمله آخرین نمایندگان نامدار شعر كالسیک تازی و پارسی هستند  -

 .ی نظم كشیدندخود را در قالب سبکی متین و سنتی به رشته

درد . ها و نامالیماتی بودند كه كامشان را تلخ و طبعشان را رنجور ساخته بودهر دو در زندگی فردی و اجتماعی، دستخوش رنج -

نظامی، چنان روح حافظ را آزرده  رانجام شکست و سرخوردگی از حرفهاسب و سبینوایی و رنج یتیمی و ناكامی در یافتن شغلی من
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كرد و بینی و ترغیب و تشویق، تواناتر عمل میبدبینی و تهدید و توبیخ، نسبت به تصویر خوش: بود كه وی در ترسیم اغراضی چون

شعر بهار نیز به ویژه بعد از مشروطیت، بدبینی  ممتاز خصیصه(. 443ص: الفاخوری، التا) طبعش با اندوه، سازگاری بیشتری داشت

ی این ناامیدی، به شکست انقالب مشروطه و مفرط، ناامیدی از زندگی، نگرانی از آینده و عدم اعتماد به تمام اشخاص بود و ریشه

 (.941ص: 2، ج4914پور، آرین)گردد به هم خوردن نتایج آن برمی

 :هاتفاوت -1-4-1

ی زبان به گفتن شعر باز كردند و طبع آزمودند، با این تفاوت كه شعر حافظ بیشتر، مربوط به دوران حافظ و بهار هر دو از كودك -

: م4399حسین، )وی در یک سوم پایانی عمرش سکوت كرد و لب از سرودن شعر فرو بست . جوانی و قسمت اوّل عمر اوست

ای از اش، لحظهش نماند، ولی بهار تا پایان عمر پر بهرهو چندان انگیزه و حرارتی جهت مطالعه و افزودن معلومات، برای( 224ص

های عاطفه و وجدان و خردش را بر دفتر ارزشمند شعر خویش مطالعه و تحقیق و سرودن شعر، غافل و بركنار نماند و عصاره

اندیشد و با تر میدانهمنتق. شوداش بیشتر میگذارد، حساسیت اجتماعیبهار هر چه بیشتر پا به سن می»نگارگری كرد؛ وانگهی 

تر و بنابراین به جا و منطقی است كه شعر بهار، پخته(. 32ص: 4936امین مقدسی، )« سازدهای نو، شهر كهن میاندیشه

 .پرمحتواتر از حریف تازی او باشد

دم توجه داشت و های تند و زودگذر اجتماعی و سیاسی باشد، به اصول و احوال عمومی مرحافظ، بیش از این كه تابع جریان -

بر همین پایه، در (. 442ص: 2الفاخوری، همان، ج)گیری باشد، اهل سازش و تسامح بود بیش از این كه اهل جانبداری و جبهه

ساخت پرداخت و خود را از اظهار دیدگاه شخصی، آسوده و بركنار میهای سایرین میقولبرانگیز، به نقلهای مناقشهمناسبت

پناهی وحشت داشت و داغ یتیمی و دربه دری بر سرنوشتش نقش بسته وی كه از هیوالی فقر و بی(. مقدمه ،99ص: امین، همان)

-بود، به شدّت نگران از دست دادن منصب و مستمری خود در دارالکتب بود و جهت حفظ آن موقعیّت، جانب احتیاط را نگاه می

گفت و به میهن تّی گاه، خودكامگان و استعمارگران را مدح میگرفت و حهای خود كناره میگیریداشت، به راحتی از موضع

های اجتماعی و سیاسی، مواضعی ؛ در حالی كه بهار در سوگیری(39ص :سند الجندی، همان)زد پرستی خویش پشت پا می

مشخصی نیز تعلّق گرفت، در موضوعات مختلف سیاسی، فکری و اجتماعی، صاحب نظر بود و بنابراین به حزب سیاسی تر میشفّاف

 .كاستكشید و زمانی در كنج زندان و خفقان تبعیدگاه فرو میهمین رویکرد، گاه وی را تا منصب وزارت بر می. داشت

دل و صریح حافظ، اگر چه درونی آشفته و اندوهگین داشت، ولی در محافل مردمی و میان دوستان، شاعری شوخ طبع، ساده -

احمد امین،  توانایش بود و به گفته معلوماتش سطحی و متّکی بر حافظهگی محدودی داشت و فرهن وی حوزه. نموداللهجه می

 21ص: امین، همان)گرفت ای بر مینشست و از هر كدام رشحهگویی حافظ، زنبوری بود كه پیوسته از گلی بر گل دیگر می

نگاری زبردست بود؛ طبعی وانا و با نشاط و روزنامهسنج، پژوهشگری ت؛ در حالی كه بهار، شاعری فرهیخته، ادیبی نکته(مقدمه

بازتاب نگرش عمیق و وسعت . ماندای از مطالعه و تحقیق و تفحّص، غافل نمیتر از حافظ داشت و بر خالف وی، لحظهجدّی

ر مورد زن نیز، او د اظهارات. هایش مالحظه نمودتوان در سرودههای مختلف ادبی،تاریخی و سیاسی را میمعلومات او در حوزه

 . نگاه ژرف و نکته یاب شاعر و آگاهی فراگیرش نسبت به سرشت و سرنوشت این عنصر است نشان دهنده

 شمار است و تنوّع اندكی دارد، زیرا وی ذاتاًاو كم داشت، امّا شعر عاطفی و عاشقانهاحساسی رقیق و دلی نازک  با آن كه حافظ، -

 ایزاویه جستجوی در همواره زندگی میدان در و گوییا .نداشت زن معشوق به فطری شیبود و گرای رنجور و دلخسته شاعری

اش هرگز مجالی برای عشق ورزیدن و نجوا كردن با ویران و دل غربت زده روح. سر دهد ناله خویش، سامانبی بخت بر تا بود خالی

زار فقر و تبعیض و خداداد زن، نتوانست در زهدان عواطفش بنشیند، چرا كه در شوره ای را نیافت و جمال و جاذبهمعشوقه

میلی وی به زن، باعث شد كه به زودی از چه بسا همین سردی و بی. های عشق و احساس، مجال رویش ندارندنامرادی، شکوفه

زندگی نظامی كه  نیست كه تجربهبته بعید ال(. 24-22صص: عبداهلل، همان) همسرش جدا شود و برای همیشه تنها زندگی كند

تابد نیز، در ایجاد این روحیه مؤثّر بوده باشد، هموست كه عشق را همپایه و همتای ذلّت دانسته و سروده عشق و لطافت را برنمی

 :است
 ( 4ص: 4، جزء4دیوان، التا، ج)بَلَغتُکَ لَم أنسُب و لَم أتَغزَّلِ  وَ لمّا أقِف بَینَ الهَوی وَ التّذَلُلِ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

786 
 

-ها و تشبیبدر تغزّل. این در حالی است كه بهار، غزلیاتی زیبا و مستقل سروده و در وصف دلنشین طبیعت هنرنمایی كرده است

گونه كه در سرودن جالب این كه بهار، همان. گر استنی و سادگی بیان فرّخی جلوههایش، شکوه و استواری آهنگ رودكی و شیری

سرایی و وصف باده نیز توانایی خود را به اثبات رسانده، به طوری كه در تمام اشعار سیاسی و اجتماعی، دستی بلند داشته، در غزل

 (.911و916صص: ش4913كوب، زرین)تعبیرات، آشکار است گون، تسلّطش بر انواع و انحای تركیبات و های گونهاین شیوه

 :ی زن در شعر حافظچهره -1-1

او در جامعه و در میان مردم كوچه و بازار زندگی كرد و رنج . حافظ، شاعر نیل است:زنان مصر در چشم انداز حافظ -1-1-4

رقیق و  عاطفه. اشکوه عرضه كردلب نظمی بهای اجتماعش را با خون و خیالش درآمیخت و در قابرد و تصویر دردها و دشواری

نادانی، نداری، : وی معضالتی چون. طبع لطیف شاعر، تحمّل نیش فقر و گزند تبعیض ناروای موجود در سرزمینش را نداشت

و این ( 443ص: 2الفاخوری، همان، ج)دانست گرایی میسرسپردگی و نیز خوار شمردن زنان را در كشورش، از عوامل واپس

ی مردم كوشید كه ذوق خویش را با ذائقهاین شاعر میهن دوست و مردمی همواره می. دادرا در شعرش انعکاس میها نابسامانی

ی زن را نیز باید نوعی توجه او به موضوع پرمناقشه. میهنش هماهنگ سازد و با ذهن و ضمیر مخاطبینش پیوندی استوار یابد

باری از روزی كه امواج احساسات . عموم به شمار آورد حاكم بر سلیقه همراهی و همصدایی با روح عصر و مناسبات اجتماعی

های اروپای یافت و جاذبهجامعه به سمت انزجار از باورها و رفتارهای دست و پاگیر كهنه و منسوخ محلّی، خروشی مهارناپذیر می

یکی از . های فکری و سیاسی بودترین جریانپرالتهاب ربود، مصر صحنهاسالمی را می های واپس ماندهمدرن، دل و دین ملّت

شعارهای تند و جدّی نسل برخاسته و تجددطلب این سرزمین، اعتراض به وضعیت نامطلوب زنان بود كه به عنوان نیمی از 

كردند باورهای نادرست و دیرین ایشان گمان می. اجتماع، محروم بودند جمعیت كشور از حضور كارساز و ثمربخش در صحنه

البته گروهی از ایشان در . هیچ گناهی به اسارت كشیده استهای پوالدین زندانی است كه زنان را بیمردساالرشان، میله معهجا

ی زن در جامعه پنداشتند و این مسیر، به تقلید نسنجیده از غرب، جانب افراط گرفتند، به طوری كه حجاب را مانع حضور سازنده

های نفیس را از صدف حجاب و مستوری بیرون كشند و اندام نیمه عریانش را تاراجگه دزد نگاه سودای آن نمودند كه این گوهر

های مردمش را در آستان بلند خیالش نگارگری ای ملّی بود و بنا داشت، دغدغهحافظ ابراهیم هم كه سراینده .غیرمعصوم سازند

جمعیت " به مناسبت تشکیل انجمن موسوم بهوی . زن دفاع كند نماید، خواسته یا ناخواسته وارد میدان شد تا از حقوق و حریم

شاعر، این چامه را با توصیف و . ای داردحضور زن در جامعه، توجّه ویژه لهای سرود و نشان داد كه به مسئقصیده "زن مدرن

 :گویدآغازد و میتحسین بانوان مصری می

 (492-494صص: 4، جزء4دیوان، ج)مُعَطَّرةٍ فِی أَسطُرٍ عَطِراتِ           إلَیکنَّ یُهدِی النِّیلُ أَلفَ تحیّۀٍ    

 بِإطراءِأَهلِ البِورِّ وَ الحَسَناتِ   وَ یُثنِی عَلَی أَعمَالِکُنَّ مُوَكِّلِی                  

، سخن را از «ولونیَق»شاعر سپس در بیت زیر كه متضمّن توصیفی انتقادی از وضعیت زنان در شرق است، با استفاده از عبارت 

 : گویدافکند و میكند و بدینسان مسؤولیت این ادّعا را بر دوش سایرین میزبان دیگران نقل می

 یقُولُونَ نِصفُ النَّاسِ فِی الشَّرقِ عَاطِلٌ             نِسَاءٌ قَضَینَ العُمرَ فِی الحُجُرَاتِ      َ

 لِلنُّهَی             وَ یَغرِسنَ غَرسَاً دانِیَ الثَّمَرَاتِوَ هَذِی بَناتُ الِّنیلِ یَعمَلنَ            

های انقالب ملّی در مصر افروخته شد و زنان مصری نقش بزرگی در كه شعله 4343 سال ی همین چکامه، به حادثهر ادامهوی د

عتی بسیار از زنان قرطاجنه در شهامت و پایمردی صفیه زغلول دختر سعد زغلول كه با جما كند وآن جنبش داشتند، اشاره می

 :گویددهد و خطاب به آنان میبرابر ارتش انگلیس ایستادند و جانفشانی كردند، را مورد تحسین قرار می

 صَنَعتُنَّ مَا یُعیِی الرِّجالَ صَنیعُهُ              فَزِدتُنَّ فِی الخَیراتِ وَ البَرَكاتِ

 مُدَجِّجاً             وَ كُنتُنَّ بِاإلیمانِ مُعتَصِمَاتِوَقَفتُنَّ فِی وَجهِ الخَمیسِ 

 تَعلَّمَ مِنکُنَّ الرِّجَالُ فَأصبَحُوا            عَلَی غَمَراتِ المَوتِ أهلَ ثَبَاتِ      

حسین آن این توجه ستایشگرانه به رفتار زنان، بدین معنی نیست كه حافظ تنها جنبشی سیاسی را شاهد بوده و به توصیف و ت  

-ی جامعه، حضوری زنده و پویا دارد و در كنار مردمش زندگی میپرداخته است، بلکه حافظ شاعری است اجتماعی كه در صحنه

پسندد و آداب و آیین نیک را می. دهدها، واكنش نشان میستاید و در برابر نامالیمات و ناهنجاریكند، فضایل و امتیازاتشان را می
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چینی ها كه به زعم وی، رواج دهندگان دروغ و سخنشاعر بر ارباب روزنامه. كنداهالنه و غلط را نکوهش میرسوم و رفتارهای ج

های هنگفت برای پرستی و صرف هزینهكند، رسم مردهپرستی مصریان گالیه میگیرد، از خوی غریببین مردمند، خرده می

كند و برخی خرافات رایج بین نفعت جویی افراد فرصت طلب قلمداد میای برای مپسندد، نذورات مردم را بهانهمردگان را نمی

زنان مصری كه به صورت دسته جمعی و همراه با دف زنی و سرود خوانی و خم و راست شدن به هدف بیرون راندن ارواح شریر از 

  (.63-61صص : عبداهلل، همان)خواند كند و جاهالنه میگرفت را تقبیح میوجودشان انجام می

ای با مطلع زیركه شاعر، آن توان در قصیدهاین جلوه را می. ای دیگر نیز یافته استهای این شاعر میهنی، جلوهحضور زن در سروده

 :را در مراسم جشن مربوط به جمعیت حمایت از كودكان، قرائت كرد، مشاهده نمود

 (213-213صص :4،جزء4دیوان،ج)العَراءِ حِیالِیلَا، بَل فَتاةٌ بِ         شَبَحاًأَری أَم ذَاکَ طَیفُ خیالٍ؟ 

های سخت مردمان را ای دارد، تالش كرده است تا با كیمیای عشق به زن، دلوی در این چکامه كه لحنی داستانی و خطابه

داشت و حتّی او با آن كه میلی فطری به زنان ن. ی زیبا و معصوم زن نمایش دهدتلطیف كند و تصویر نامیمون فقر را در قاب چهره

از جانب من به زیبارویان بگویید كه آنان را )؛ (494ص: 2دیوان، ج)« وَ بَلِّغَا الغِیدَ عَنِّی سَلوَةَ الغِیدِ»: پیغامش به زنان این بود كه

در این تجربه برد كه در بازار عشق و دلبری، به هر ناز زن، صدها نیاز بسته است، با این رویکرد، وی ، ولی از یاد نمی(فراموش كردم

ای ی بین دو قطب زیبایی و زوال، جلوهدر دو بیت زیر، جدال فرساینده. به توصیف جمال زن بینوای داستانش پرداخته است

 :برانگیز داردعاطفه

 لَا شَیءَ أَفعَلُ فِی النُّفُوسِ كَقامَۀٍ         هَیفاءَ رَو عَها األسَی بِهُزَالِ

 کَ إِذَا بَدَت          شَمس النَّهارِ فَأَصبَحَت كَاآللِأَو غَادةٍ كَانَت تُری      

اش را سوزد و شاعر به دو هدف، زیباییای زیباست كه در آتش فقر و نامرادی میدر این داستان، زن، سمبل بینوایی است؛ فرشته

هایی كه بیماردالن دادن دام ها و دیگری نشانیکی تحریک عواطف و ایجاد جذبه و لطافت در دل: دهدمورد ستایش قرار می

به این معنی كه وی كارآیی عاطفی (. 464ص: عبداهلل، همان) اندپناه جامعه گستردهجو برای شکار این عضو زیبا و بیفرصت

دو بیت زیر . پناهان، مورد استفاده قرار داده استموضوع زن را در جهت نیل به آرمانی اجتماعی یعنی كمک به مستمندان و بی

ی شوم فقر كن كردن پدیدهای اخالقی و وجدانی است كه خواستار وفاق ملّی، جهت ریشهدر قسمت پایانی قصیده آمده، بیانیه كه

 :است

 لِقَائِلٍ فَع الِ -لَو تَعلَمونَ-إنّی أَری فُقَراءَكُم فِی حَاجَۀٍ        

 لجَوادِ النَّالِفَتَسابَقُوا الخَیراتِ فَهیَ أَمَامَکُم        مَیدانُ سَبقٍ لِ

تاختند، رحمانه بر یکدیگر میهای مخالف، بیدر میان امواج متالطم عصر نهضت كه جریان:حجاب حافظ و مسئله -2-2-2

وانگهی . ساختی حجاب و كیفیت حضور زن در جامعه، روشن مینازک، باید تکلیف خود را با مسألهحافظ ابراهیم ،این شاعر دل

-سو مورد تشویق و تأیید گروهی و از دیگر سوی، آماج طعن و تکفیر جماعتی دیگر قرار میكرد، از یکوی هر موضعی اتّخاذ می

پسندید كه اسباب رنجش دیگران را فراهم سازد و در و نمی كار داشتگرفت، بنابراین او كه طبعی شوخ و شخصیتی محافظه

ای كه بین طرفداران و مخالفان آزادی زن، دایر جدال فرسایندهنتیجه خود را در معرض نیش و نقد مخالفان قرار دهد، دامن از 

ی جامعه، با لحنی از بیم او در مورد چگونگی حضور زنان در عرصه. ای هموار بین این دو گروه، قدم برداشتبود، برچید و در عرصه

 : و احتیاط سروده است

 بَینَ الرِّجَالِ یَجُلنَ فِی األسوَاقِ       أَنَا ال أَقُولُ دَعُوا النِّسَاءَ سَوافِراً           

 كَلّا وَ ال أدعُوكُم أَن تُسرِفُوا                  فِی الحَجبِ وَ التَّضیِیقِ وَ اإلِرهَاقِ

 (239-213ص: 4، جزء4دیوان، ج)

ی محبوب و مردمی بود، نه حافظ، شاعر. كند، برآمده از طبیعت محتاط اوستاستفاده می «الأقول»این كه حافظ از عبارت منفی 

كشید و خاطر نظمی دلپذیر می ه رشتهمردم را ب طیف و هنری سرشار، احساسات عامهاو با ذوقی ل. نظراندیشمندی صاحب

بایدها و نبایدها  جتماعی و سیاسی و ورود به دایرههای اای به صدور بیانیهداد و هرگز عالقهمخاطبان پرشورش را نوازش می

توانست از اعتبار و انگیخت و میمیهایی متفاوت بر پر التهاب و در حال گذر، واكنش را كه هر حکمی در آن جامعهشت؛ چندا
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، با دو هوادران تجدّ بینیم كه میان دو قطب حامیان سنتبر این پایه، شاعر را می. وجاهت واالی شاعر در نزد دوستدارانش بکاهد

هایش گیرد و مسلّم است كه كسی به خاطر نگفتهرا به كار می« كلّا»و « ال أقول»تعابیر منفی دلی پر از تردید و لحنی دوسویه، 

ها، حیثیت وی را از طرفی هم نتوانست، در عصر رستاخیز اندیشهناگفته نماند كه توقّف حافظ در برزخ بی. مؤاخذه نخواهد شد

رو و تابع امیال گیرد و او را دنبالهچون عبدالقادر مازنی بر حافظ عیب می باكیو نقدها، پاكیزه نگه دارد و لذا منتقد بی طوفان نیش

گوید كه این رویکرد حافظ، نه ناشی از نفاق طبع و دوچهرگی اوست، بلکه كند و در تبیین این ویژگی میو آراء مردم معرّفی می

 (. 39ص: سند الجندی، همان)دهد ضعف و نقص ذهنی او را نشان می

 :گردددارد و خواهان تربیت دختران میخود را در مورد حدود آزادی زن، این گونه ابراز می نیهحافظ، بیا

 فتَوَس طُوا فِی الحَالَتَینِ وَ اَنصِفُوا              فَالشَّورُّ فِی التَّقیِویدِ وَ اإلطالقِ

 المَوقِفَینِ لَهُنَّ خَیرُ وَثَاقِ رَبوُّوا البَناتِ عَلَی الفَضِیلَۀِ             إنَّها فِی            

تواند سامان كار زنان جامعه های نامعتدل و احساسی، نمیگیریاز نظر شاعر، محدود كردن یا آزادی مطلق به زنان دادن و موضع

یرت، باید حجاب را از سطح صورت تا اعماق س. جویی را در وجود دختران بارور ساختباشد، بلکه باید روح فضیلت و حقیقت

زنی است كه به هر دو فضیلت، یعنی دانش و  حافظ ستاینده. عرفت طهارت بخشیدی زالل دانش و مگسترد و روح را در چشمه

 : حجاب، در معرض خوف و خطرند، چون نه عفّت دارند و نه ایمنیبه گمان وی، زنان نادان و بی. پوشش، آراسته باشد

 تِ الس افِراتِ عَلی خَطَر      إنّی رَأیوتُ الجواهِوال              

 وَ رأَیتُ فِیهنَّ الصِّویَا             نَۀَ وَ العفَافَ عَلَی سَفَر    

 (433، الجزء الثانی، ص 4ج: دیوان)                                                                 

 : های بهارتصویر زن در سروده -1-9

 :از نظر شاعر. گر استهای خوب و بدش، جلوهبهار با تمام ویژگیزن در شعر : طبیعت زن -1-9-4

اسالمی شاعر و از سویی برگرفته از تجارب شخصی و -درک بهار از سرشت زن از سویی برآیند فرهنگ ایرانی:زن، معمّاست -

 :انداند كه مانند پیاز الیه الیهدوی از یک منظر، زنان را طبیعتاً موجوداتی ناشناخته و پیچیده می. نوع نگاه او به خلقت زن است
 راست خواهی زنان معمایند           پیچ در پیچ و الی بر الیند

 (113ص: دیوان)زن بود چون پیاز تو در تو           كس ندارد خبر ز باطن او                       

كار و گریزان از بحث و كرده؛ موجودی محافظهدر همین راستا، وی زن را موجودی با اعصاب دقیق و حس پنهانی رقیق، معرفی 

 . تحقیق كه خصم افکار تازه است

-ی كه مانند تمام مظاهر بیكند، به طورشاعر، زنان را موجوداتی تحوّل پذیر، پویا و مبهم معرفی می :طبیعت زن، پویاست -

 :سرایداو خطاب به زن می. پایندطبیعت، تغییر پذیرند و به یک حال نمی اراده

 ای طبیعت را نمودار كمال      در تحوّل در تغیّر، در جمال 

 در قوانین و سنن

 ای بر یک نمط        داری از افراط تا تفریط خطمختلف طبعی نه

 (333و334صص: دیوان)نیستی حدّ وسط 

-موجوداتی مبهم و مرموز معرفی میای مردساالر است كه زنان را ها و معیارهای رایج در جامعهاگر چه این اشعار، برآمده از آموزه

گردد و به صورت یک انگاره یا تصویر، از كند، ولی وقتی كه این افکار در مجالی غزلی و به شکلی ناخودآگاه بر زبان شاعر جاری می

بوده و  زن ستیزی در تسخیر تبعیض جنسیتی و انگارهشود كه خون و خیال انسان شرقی هنوز گذرد، معلوم میخیال سراینده می

بیت زیر كه زن را در . ذهن وی تا جایگاه پذیرش حقوق كامل زن در كنار مرد و تکریم منزلت راستین وی، فاصله داشته است

 :دهدای وامانده و مغبون نشان میمقابل مرد قرار داده و وی را نماد تلوّن و دون صفتی گرفته، تصویر زن را در ناخودآگاه جامعه

 (4193ص: دیوان)كاین روزگار زن صفت حیز بگذرد    احداث روزگار        مردانه پایدار بر 

یافته ای نشان نداده، گویی طبع روان این شاعر تنها در بستر جامعه جریان میدر مقابل، حافظ به تصویر خُلق و خوی زن، عالقه

وی در  .و در سرنوشت جامعه دخیل باشداست و زن تا زمانی در قاموس خیالش حضور داشته كه در صحن سرای اجتماع، حاضر 
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هرگز به شرح و تبیین  ، ولیباحثۀ البادیه، طبیعت شرقی و محجوب بودنش را مورد تمجید قرار داده ،مصری سوگ بانوی فرهیخته

 :این طبیعت، نپرداخته است

 (434ص ،2، جز4ج: دیوان)شَرقیّۀٌ فِی طَبعِهَا               مَخدورَةً بَینَ الحُجَر       

ی خِرد و اندازی دیگر، زن را مظهر شعور غریزی و نهانی و مرد را نمایندهملک الشعرا، از چشم:زن، مظهر شعور نهانی است -

به نظر وی، . پذیردآورَد و بر آن است كه اگر این دو با هم سازگار و همراه شوند، كار جهان، سامان میشعور آشکار به حساب می

 :ملزوم یکدیگرندمرد و زن، الزم و 
 دو شعور است در نهاد بشر           آن غریزی و این به علم و خبر

 زن و عشق و دل و شعور نهان             مرد و عقل و نظام كار جهان

 (111ص: دیوان)گر دل و مغز هر دو یار شدی         عقل با عشق سازگار شدی               

-ر مناسبتی دیگر، شاعر به فرآیند سخت باروری و زادن و پروردن در زنان، اشاره مید:ی عشق و صبوری استزن، اسطوره -

 :پرسدمیخواندو با لحنی از شگفتی كند و این رفتار عاشقانه و ایثارگونه را رازی شگفت انگیز می
 سختم عجب آید ز خلقت زن          كایزد را زین كرده، ملتمس چیست

 (4133ص: دیوان)راو را به پسر زادن، این هوس چیستدوشیزه به شوهر چو رفت، دیگ

طفل نهادن و گهواره جنباندن و الالیی خواندن، كارهایی طاقت فرساست كه جز به مدد  اری و شب تا بامداد گوش به نالهرنج بارد

 :عشقی جانسوز، میسّر نیست

 د یکی نامور عسس چیستمانن در پاس وی از خواب و خور گذشتن                                 

 كاین معنی اگر عشق نیست پس چیست؟  ام در این راز       من سخت فرومانده                              

او . فداكار است ستایشگر عشق و ایثار این فرشته بهار، عنایت درخوری به منزلت مادر دارد و:مادر، سلطان دو جهان است -

وی . نظم كشیده و عشق مادری را به بهترین بیان، تصویر كرده است باب زن و به ویژه مادر به رشته درای را های شاعرانهداستان

گوید و برای نشان دادن عمق و حقیقت این عشق سره، به هایی از عشق شورانگیز و بی پایان مادر به فرزند سخن میدر مناسبت

پردازد كه به زیبایی با عنوان دل مادر دارد و در آن به وصف جوانی می وی مثنوی. پردازدها و تمثیالتی زیبا مینظم داستان

پهلوانی شیردل كه قصد گذر از آن بیشه . كندای بین درندگان رها میتحریک همسر بدخوی و ناسازگارش، مادر پیرش را در بیشه

شنود و با دیدن مادر و دانستن ماجرا، می ی آن مادر شوربخت از بهر فرزند ناسپاسش رارا داشته است، صدای دعای خیرخواهانه

 :خیزدفگار برمیدلنشین مادری است كه از نای پیرزنی دل دو بیت زیر، ترانه. گرددفتی میغرق در شگ

 ی خویشبد نخواهم به جگر گوشه    گر چه دارم جگر از جورش ریش         

 (364ص: دیوان)بجز این پرده ندارد آهنگ هر چه ناخن زنم اندر دل تنگ                          

 :فرستدلطف و ایثار آفرین می آورد و به آن اسطورهنش فرود میپهلوان در برابر عظمت روح آن مادر، سر كر

 توان بر دو جهان سلطان گشتبا چنین قلب و چنین لطف و گذشت               می

 :خیال بهار زن خوب و زن بد در منظومه -1-9-1

مشربی باز و فکری روشن دارد و با وجود . ی خیال بهار، زنی خردمند، آراسته به زیب دانش و هنر استگردونه زن خوب در

-شاعر از سویی، نکوهش. كندپارساست و از شرافت خویش پاسداری می. زیبارویی، نسبت به شوهر زشت و بداخالقش، وفادار است

-و شعائر اسالمی است، ولی از درون، فاسد است و به شوی مهربان و پاکگر زنی است كه به ظاهر، معتقد و متمسک به آیین 

 . كندورزد و خیانت پیشه میوفایی میدامنش بی

 :ی حجاببهار و مسأله -1-9-9

های ظاهری توان چنین استنباط كرد كه زنان در آن روزگار تنها به ارزشهای بهار و برخی سرایندگان معاصر وی، میاز سروده

بخشیدند، زدند و حفظ حجاب را بر صیانت نفس و صفای باطن، رجحان میند، زیر چادر به هر انحرافی دست میكرداكتفا می

در بررسی وضعیت ». ها و انحراف خویش برگزیده بودندها و بدعهدیگویی آنان، چادر را حجاب مناسبی برای فروپوشیدن خیانت

های بدوی عرب، همراه با تفکّر اشرافی برگرفته از ایران و روم، موجب شد تا شهزن در ایران بعد از اسالم، باید گفت كه رجعت اندی
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از این (. 34ص: امین مقدّسی، همان)« تعریف نمود و اسالم عرضه كرد( ص)جایگاه زن، غیر از آن حقیقتی باشد كه پیامبر اسالم 

ای، خواستار عفّت و كند و با نکوهش چنین رویهمیشناسی بینیم كه شخصیت زن ایرانی دوران خود را آسیبروی ما بهار را می

 . گرددپاكی سیرت وی می

بصیرت و نادان، امّا ای كه زن را بیی محافظ آن، بنابراین جامعهی كمال است و حجاب، پوستهباری علم و عفت، مغز میوه

نین فضایی، پستوی حجاب ظاهری را حریم عفّت در چزنان بی. دهدمغز و مایه پرورش میخواهد، جوز بیمحجوب و مستور می

 بهار از این معضل اجتماعی كه در دوران او رایج بود، دلی آزرده داشت و. یابندپردگی و فجور میامنی برای گشودن بازار بی

 :گویدوی در یکی از غزلیاتش خطاب به زن می. آمدشومی برمی همواره در پی نکوهش چنین پدیده

 ش و بر قلب فکن             كه حجاب رخ زن، حافظ اسرار نشدصنما پرده ز رخ برك

 (4123ص:دیوان)ی ناموس، نهان شو زیرا  چادر و پیچه حجاب زن بدكار نشد در پس پرده

بهار بر این باور بود كه الزام زن به رعایت شکل و ظاهر تعالیم اسالمی بدون توجّه به تهذیب نفس و تربیت روحی وی حاصلی 

توان به تنهایی معیار پاكی و فضیلت زن دانست، بلکه به نظر وی روبند و چادر را نمی. حجاب، تنها نماد حیثیت زن نیستندارد و 

تر آن است كه زن را از قفس جهل و اجبار و عبودیت، خارج ساخت و به او آزادی بخشید تا دل از قید هوی و هوس پسندیده

 :دخالی سازد و منش نیکو و خُلق عالی پذیر

 جهل اسباب عافیت نشود            زن روبسته تربیت نشود

 (119ص: دیوان) تا برون آید از هوا و هوس         باید آزاد سازیش از قفس                           

نه تنها فضیلتی تر از هنر نیست و اگر حجاب زن، جاهالنه و كوركورانه باشد، معتقد بود كه هیچ زیوری برای زن، برازندهشاعر، 

 :ندارد، بلکه فاقد هرگونه حسن و امتیازی است

 ندارد             ز حسن بشری خبر ندارد زنی كو به جهان هنر 

 تر نداردتو شکفتهبنواز ای زن باهنور كه عالم            گلی از 

 (4413ص: دیوان)ندارند زآداب و هنر بهره      زنانی كه به جهل در حجابند                            

نگری است اگر از این ابیات، دعوت شاعر به كشف حجاب را استنباط كنیم، به طور واضح، تأكید شاعر بر اهمیّت قدری سطحی

 برانگیخته، حجابی است كه فلسفه حجاب باطنی و آراسته شدن زن به فضایل اخالقی و كماالت انسانی است و آنچه مالل او را

نفس سركش و  رابر التهاب روح و وسوسهپوشاند، ولی در بو تنها به چادر و روبندی خالصه شده كه پیکر زن را می خود را باخته

در ابیات یاد شده، حجاب جاهالنه در برابر آزادمنشی و هنروری زن قرار گرفته است و . اعتبارتابش، حایلی ناچیز است و بیبی

معرفت را وزنی نیست؛ چنان طور بدیهی، حجاب زن جاهل و بیبه. دیگری برتری دارد معلوم است كه در ترازوی منطق، كدام بر

 . كه عبادت عاری از معرفت نیز صفایی ندارد

 :معیار برتری و کمال زن در منظر خیال دو شاعر -1-1

دختران را از آرایش ظاهر اش؛ به همین جهت وی، توجه نگاه بهار، ارزش زن به دانایی اوست نه به رنگ و لعاب ظاهری از دریچه

 :كنددارد و آنان را به كسب دانش و هنر، ترغیب میبه آراستگی باطن، معطوف می

 سعی كن در طلب علم و كمال ای دختر     تکیه منمای به حسن و جمال ای دختر       

 ترخال ای دخ به كه در كنج لبت دانه     ای علم اگرت در وسط مغز بود        ذرّه     

 (4134ص: دیوان)                                                                                    

 :وحافظ نیز در این معنی كامال با ملک الشعرا، موافق است

 (944ص: 4، جزء4دیوان، ج)وَ رَأَینوَاالبَناتِ كَیفَ یَثقَفوو             ونَ بِعوِلمٍ یَزیدُهنُّ جَمالُ 

ی دانش ی زن را گنجینهاو سینه. اوست تایشگر زیور علم و شمائل اندیشه، س(باحثۀ البادیه)شاعر تازی در رثاء بانو ملک ناصف 

 :بندخواهد نه نمایشگاه گوهر و گردنمی

 بِالعِلمِ حَلَّت صَدرَهَا           لَا بِالوآللِی وَ الودُّرَرِ                                     

 (434، ص2، جز4ج: دیوان( )المُؤتَمَر)فَانظُر شَمائِلَ فِکرِهَا            بِاهللِ یَومَ      
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تعلیم و تهذیب،  زندگی هستندكه چون در سایه مادران، اولین آموزگاران مدرسه در بینش وی، دختران امروز، مادران فردایند و

 :نهاد و سعادتمند را پرورش خواهند دادقرار گیرند، ملّتی پاک

 (232ص: دیوان)اَألُمُّ مَدرَسۀٌ إذَاأعدَدتَها                   أعدَدتَ شَعباً طَیِّبَ األعرَاقِ 

توان زنگار دهد كه با پرورش امروز دختران، میداند و نوید میمی هاگرایی نسلشاعر، اهمال شأن زن در خاور زمین را عامل واپس

 : ای شکوفا دل بستجهل و جمود را از تاریخ سیاه زنان شرقی زدود و به آینده

 (232ص: دیوان)مَون لِی بِتَربِیۀِ النِّوساءِ فَإنَّوهَا          فِی الشَّرقِ دَلِیلُ ذَلِکَ اإلخفَاقِ 

 سوادآموزی زن و آزادی زن چیزی نیست كه اخیراً بر جامعه لهمسئ»دانست كه اش خوب میلومات گستردهبه مدد مع بهار نیز

با ، بلکه امری است بنیادین و موافق با روح تعالیم اسالمی و بنابراین (93ص: 4939شفیعی كدكنی، )« اسالمی تحمیل شده باشد

آرای كه مادران و و به زنان، این ستارگان پرفروغ زمین و زیورهای جهانا. داستان استله، هم رأی و همعر تازی در این مسئشا

 :ی دل را به چراغ دانش و گوهر پارسایی بیارایندكند كه خانهمعلّمان نسل فردایند، توصیه می

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

 (.319ص: دیوان)و عفّت كوش امروز          كه مام مردم فردایی ای زن  به كار علم                           

 :نقد و تحلیل -1-0

-زن در نسیب چکامه حضور شورانگیز و بالنده. ته استزن در شعر و ادب پارسی و تازی از دیرباز، حضوری كلیدی و كارآفرین داش

های لغز. ه قلب و قلم سرایندگان را جنبانده استی شکوهمند دو ادب پارسی و تازی، ناظر بر جوشش عشقی دیرپاست كها

اش را در بخش زن در نای وجود مرد، جاری ساخته و همواره روح تشنهخواهشی است كه جمال جان پرشور این دو زبان، زمزمه

های بهار و در دلبا این وجود، زن، این زیبای سحرانگیز، هرگز نتوانسته است . كویر اشتیاق، به جستجوی آب وصال كشانده است

عنصری كه . زن در دیوان حافظ، نه عنصری ذاتی كه عضوی از كاروان تمدّن بشری است. ای خالی و جایی درخور یابدحافظ، زاویه

انسانی، زمام فکر و فرهنگ  ی جامعه را در تسخیر مادّی و معنوی خویش دارد و به عنوان نخستین معلمین نسلنیمی از بدنه

آید، ناگزیر به این این سراینده كه مرغ خیالش جز در ساحت پرازدحام اجتماع به پرواز در نمی. دست گرفته استجوامع، را به 

حضور وی  و در باب شخصیّت اجتماعی و نحوهعضو كارساز و مؤثّر نیز توجّه كرده و بدینسان بیشتر به بعد اجتماعی زن پرداخته 

های فردی و اجتماعی، شخص زن را دیده و منش و كنش وی را صحنه ار، در همهدر حالی كه به. است در جامعه، نظر داده

ها، نیز از جمله موضوعات مورد عنایت این دو بوده، به نقش زن به عنوان مادر و تأثیر عمیق او در تربیت نسل. توصیف كرده است

توان برای رویکرد و روش این دو در به تصویر یان میدر این م. اندطوری كه هر دو، خواستار پرورش مادرانی فرهیخته و آگاه شده

 .كشیدن زن وجوه همانند و ناهمانندی یافت

 :هاهمانندی -1-0-4

 .اندو خواستار حضور كارساز و مؤثّرش در جامعه شده هر دو، به نقش اجتماعی زن، توجه كرده -

 .اندتربیت زن و پرورش مادرانی آگاه و دانا بودهماندگی جوامع خود دانسته و خواستار تعلیم و هر دو، جهل را دلیل اصلی عقب -

 .اندی زن دانسته و آن را بر خودآرایی و پیراستگی ظاهر ترجیح دادههر دو، زیور هنر و اندیشه و گوهر پارسایی را برازنده -

نتوانسته است در  ، زن،تخیّلی و شاعرانه، به عبارتی توصیفی و موضوعی دارد، نه جنبه زن در شعر هر دو سراینده، جنبه حضور -

های دو سرودهدو شاعر شوری بر پا كند و تصویری بکر و بدیع در خیالشان بیافریند، بلکه این موضوع در  احساس و عاطفه

امتیاز توصیفات  .توصیفی و گزارشی باقی مانده و به شکوه تعبیر شاعرانه و توصیف وجدانی نرسیده است سراینده، در مرحله

آمیز توصیف تحسین(. 46-3صص: م4331الحاوی،)ونگرا بودن آنها و حلول ذات شاعر در حقیقت هستی است وجدانی به در

ای قرائت در محافل رسمی به مناسبتی داشت و بر اعی زنان، نزد حافظ، بیشتر جنبههای اجتمرفتارها و تحرّكات سیاسی و جنبش

های شخصی ات زنان، بیشتر در راستای ذوق آزمایی و ابراز برداشتشد و توصیفات بهار از سرشت و روحینظم كشیده می رشته

دیدگاه او در مورد آزادی و حجاب زن نیز، تا حدودی برآمده از فرهنگ آن روز ایران است كه با غرب تماس فکری . شاعر بود

ست در سطح بسیار هر چند این تماس، بسیار كم رنگ و سطحی است و هنوز جذب عاطفی نشده، بلکه جذب فکر ا»داشت، 
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های دو شاعر، شعری در این قبیل سروده ؛ بنابراین تجربه(44ص: نی، همانشفیعی كدك)« ی اندیشگیابتدایی یادگیری یک زمینه

 .اندمفقود است، چون آنان، با این موضوع، همزیستی عاطفی نداشته و بار روانی و هیجانی الزم برای تعبیر هنری را نیافته

 :هاناهمانندی -1-0-1

اند، ولی در رابطه با موضوع های مختلف و در سوگ و ستایش اشخاص مختلف، شعر سرودهبا آن كه هر دو شاعر، در مناسبت -

ها به های مختلف و در محافل و گرامیداشتی اشعار او در این موضوع، در مناسبتتر است؛ یعنی عمدهزن، اشعار حافظ، مناسبتی

ی رایج یا اظهار یا بیان یک ایده آزماییهای بهار، بیشتر موضوعی است و در جهت ذوقودهزیور طبع آراسته شده است، ولی سر

 .شخصی، سروده شده است رأی و تجربه

ستاید و آداب و مطلوبش را می اشعار حافظ، بیشتر به زن به عنوان موجودی اجتماعی نظر دارد و رویکردها و رفتارهای جمعی -

دهد، چه خصیت زن بها مینگرتر است و بیشتر به شنکوهد، در حالی كه بهار در این مورد، جزئیمی اش رارسوم خرافی و جاهالنه

نهد، خبث و پلیدی زن را ارج می همان طور كه منش و كنش پسندیده وی. اجتماع و چه در زندگی شخصی و خصوصی در صحنه

به طور كلی بهار، جویای كمال زن به . كندشگی او را تقبیح میپیستاید و خیانتوفاداری زن را می. تابدرا در وجودش بر نمی

 .عنوان یک انسان است و حافظ، خواستار تربیت وی به عنوان یک عنصر اجتماعی است

ی حجاب، حافظ بر آن است كه باید حدّ وسط رعایت شود، یعنی نه با محدود كردن و حبس در مورد آزادی زن و مسأله -

بهار در این مورد، تنها قائل به حجاب درونی . او حدّ و حصر و افسارگسیختهادی بیموافق است و نه با آز هانمودنش در كنج خانه

حجابی یکسانست، البته این به گمان وی اگر این سه نباشند، حجاب و بی. یعنی آراسته شدن زن به گوهر علم و عفت و هنر است

ش افراطی كسانی كه تنها خواستار پوشش زن بودند و دیگر فضایل وی را نادیده رویکرد شاعر، از طرفی واكنشی است در برابر بین

رسد، شجاعت بهار و صراحت در این راستا آن چه مسلّم به نظر می. انگاشتند و از سویی برآیند تماس فکری ایران و غرب استمی

 .ایند حافظ در اظهارات خویش استو اصالت ستودنی آراء او در مورد زن و از سوی دیگر، انفعال و احتیاط ناخوش

با این تفاوت كه در حکایات . های شعری، از وجوه مشترک بین این دو سراینده در بررسی موضوع زن استسرودن داستان -

های بهار، مادر دارای نقشی محوری و حافظ، زن دارای نقشی جنبی و در راستای تحریک عواطف مخاطب است، ولی در داستان

 .عشق و جانبازی برای فرزند است قهرمان میدان

 :گیرینتیجه -9

 سنت به مرحله ران گذر تاریخ كشورشان از مرحلهحافظ و بهار، دو شاعر برجسته در ادبیات عربی و فارسی هستند كه در دو

همراه بود و پردازان فکری و سیاسی عصر نهضت حافظ با سران و نظریه. شعر و شاعری نهادند نوخواهی و تجدید پا به عرصه

بهار . آزمودشد و در موضوعات مختلف، طبع میهای چالش برانگیز سیاسی و فرهنگی میخواسته یا ناخواسته وارد میادین و معركه

این شعر بنابر. ای از تحرّكات عصر خویش غافل نبودنیز كه خود از سران صاحب رأی و بانفوذ نهضت مشروطه در ایران است، لحظه

زن در این روزگار، ذهن و ضمیر بسیاری را به خود . ایران است منظوم روزگار نهضت مصر و مشروطه شناسنامه این دو در حکم

باره، به رعایت حدّ وسط، دعوت حافظ در این. حضورش در جامعه، نقل هر محفلی بود داشته و بحث آزادی زن و نحوهمشغول 

او بر این گمان بود كه باید . شمردپوشش آنان را ناپسند می ادی زنان و نحوهتاهی در مورد آزروی یا كوكرد و هرگونه زیادهمی

از . ای در جامعه تبدیل كرد و مادرانی فرهیخته پرورش دادزنان را در پرتو دانش و تربیت صحیح، به عناصر سازنده و شایسته

شمرد و به شدّت بر تربیت و ول و ناسنجیده برمیسویی بهار، حجاب ظاهری و فخرفروشانه و توأم با جهل و نفاق را امری نامقب

ویژگی فردی زن از نظر بهار، پیچیدگی، . ورزدهای پارسایی و دانش و هنر تأكید میتهذیب زن و پیراستن لوح ضمیرش به گل

نگاه توصیفی و  های این دو،های موجود بین سرودهترین شباهتاز مهم. انگیز مادری استپویایی، بردباری، ایثار و عشق شگفت

های بین شعر این دو، توجه حافظ به نقش اجتماعی زن و گزارش گونه به زن و توصیه به تعلیم و تربیت اوست و از جمله تفاوت

باكش، به وی شجاعت اظهار نظر دیگر این كه فرهنگ ژرف بهار و روح نستوه و بی. نگاه بهار به سرشت و خلق و خوی اوست

 .مصری او بخشیده است بیشتری نسبت به همتای
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 :هاپیوست
م؟ درون یک كشتی كه در ساحل رود نیل، مقابل شهر دیروط، لنگر انداخته بود، به دنیا آمد 4312محمد حافظ ابراهیم در سال -4

ندس وی در چهار سالگی، پدرش را كه مه(. 6ص: محفوظ، التا)و از قضا بعدها به شاعر نیل مشهور شد ( 43ص: سندالجندی، التا)

و راهی قاهره ذهبیه، واقع در جنوب مصر را ترک كردند  های دیروط بود، از دست داد و ناگزیر همراه با مادر، منطقهناظر بر پل

اش را آغاز كرد تا حافظ در این شهر، تعلیمات ابتدائی(. 9ص: عبداهلل، التا)اش ،مهندس نیازی، زندگی كنند یشدند تا در جوار دای

محمد حافظ در سنین نوجوانی به . اش، قاهره را به مقصد طنطا ترک نمودندم بنا به ضرورت شغلی دائی4311 این كه در سال

گو تبدیل مشرب و بذلهنیرومند و طبع لطیفش، به فردی خوش اشعار قدیم و امثال و حکم عربی پرداخت و به مدد حافظه مطالعه

وی برای تأمین نیازهای خود، مجبور به اشتغال و كسب درآمد (. 41ص: انسندالجندی، هم)گشت و سرودن شعر را از سرگرفت 

وكالت شد، ولی روح سركش و طبع نازكش با جدیّت و نظم حاكم بر این حرفه، سازگاری نیافت و در كوتاه  بود، لذا وارد حرفه

ستوان دوم،  جنگ شد و پس از فارغ التحصیلی با رتبه م به قاهره سفر كرد و وارد مدرسه4333او در سال . مدّت، آن را رها كرد

شاعر در آن (. 29ص: سندالجندی، التا)م همراه با ارتش، به سودان فرستاده شد 4336وی سرانجام در سال . لباس نظام پوشید

رش نظامیان، با م، به اتّهام دست داشتن در شو4333مند داشت و پس از چندی در سالشرایط ناگوار، طبعی ناخرسند و گالیه

م ازدواج كرد، ولی به زودی همسرش را طالق داد و 4316وی بعد از بازگشت از سودان، در سال . حقوقی ناچیز، بازنشسته شد

م به عنوان رئیس بخش ادبی دارالکتب مصری گماشته شد و با دلی 4344مدّتی فقیرانه زیست، تا این كه به هر حال در سال 

، یعنی چهار ماه و نیم پس از بازنشتگی، دار فانی را وداع 4392آن جا خدمت كرد و سرانجام در سال  خشنود، به مدّت بیست در

 (. مقدمه 46ص: امین، التا)گفت و چهره در نقاب خاک كشید 
 3ص: ش4933بهار، )شمسی در شهر مشهد به دنیا آمد  4263محمدتقی صبوری، ملقّب به ملک الشعرا بهار در آذرماه  -4

وی ابتدا نزد پدر، مقدّمات و اصول (. ذیل مدخل بهار: ش4914ورجاوند،)پدرش ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود . (مقدمه

دو سال پس از درگذشت پدرش یعنی در (. مقدمه 3ص: بهار، همان)ظهور رساند  ادبی خود را به منصه ادبیات را آموخت و قریحه

. ها همّت گماشتاسان پیوست و به سرودن اشعار سیاسی و نشر آن در روزنامهمشروطه خواهان خر سن بیست سالگی به جرگه

. های چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسالمی، وارد مجلس شد و در گروه اقلیت، به سختی با رضاخان مبارزه كردوی در دوره

به ویژه تدریس در دانشسرای عالی و  با روی كار آمدن رضاخان، امکان فعالیت سیاسی از بهار سلب شد و به خدمات فرهنگی

اگر چه این دوره، مصادف با رنج تبعید و زندان بود، ولی به فرصت ارزشمندی تبدیل شد تا بهار ذوق . دانشگاه تهران روی آورد

نگ ش به وزارت فره4924از وقایع مهم زندگی شاعر بعد از سقوط رضاخان، انتصابش در سال. هنری و علمی خویش را بارور كند

برد، در بزرگ كه در اواخر عمر از بیماری سل رنج می این سراینده(. 41-6صص: بهار، همان. )بود كه آن هم چندماهی بیش نپایید

یاحقّی، )در شمیران، آرام گرفت « ظهیرالدوله»ش برای همیشه چشم بر دنیای پر شر و شور فرو بست و در گورستان  4991سال

 (.344ص: ش4963
در جمع دوستان، بذله گو و صریح اللهجه و در برابر ارباب قدرت و نفوذ، محتاط و محافظه . ی متناقض نما داشتحافظ شخصیت-4

 . كار بود، البته نباید از تأثیر شرایط دشوار و نامساعد زندگی وی در پیدایش چنین خلق و خویی، غافل بود
 112ص  -4
 4413ص  -4
 4134ص  -4
 114ص  -4
 114ص  -4

 :یکتاب شناس

 . انتشارات زوار: ، چاپ اول، تهران2ج. سال ادب فارسی 431تاریخ . از صبا تا نیما(. ش4914. )پور، یحییآرین -4

 .دارالعودة: احمد امین و غیره، بیروت: ضبطه و صحّحه و شرحه و رتّبه .دیوان حافظ ابراهیم(. التا. )ابراهیم، حافظ -2
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چاپ اوّل،  ،امیر الشعراء شوقی و ی ملک الشعراء بهارتطبیقی با تکیه بر مقارنهادبیات (. 4936. )امین مقدّسی، ابوالحسن -9

 . مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران

 .انتشارات نگاه مؤسسه: چاپ دوم، تهران .دیوان اشعار(. م4933. )بهار، ملک الشعرا -4

 . دار الکتب اللبنانی: ، بیروت2ط .فنّ الوصف و تطوّره فی الشعر العربی(. م4331. )الحاوی، ایلیا -3

 .مطبعۀ االعتماد: ، قاهره4ط حافظ و شوقی،(. م4399. )حسین، طه -6

 .انتشارات علمی: چاپ دوازدهم، تهران (.مجموعه نقد ادبی)با كاروان حلّه (. ش4913. )كوب، عبدالحسینزرّین -1

 .مکتبۀ الدراسات األدبیۀ، دارالمعارف: ، القاهرة4ط .شاعر النّیل حافظ ابراهیم (.التا. )سند الجندی، عبدالحمید -3

انتشارات : چاپ دوم، تهران .ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت(.  4939. )شفیعی كدكنی، محمد رضا -3

 .سخن

 .و التوزیعدارالفارابی للنشر : اسکندریه .حافظ ابراهیم دراسۀ تحلیلیّۀ لسیرته و شعره(. التا. )عبداهلل، السعید محمود -41

 .دارالجیل: ، بیروت2ج .الجامع فی تاریخ األدب العربی(. التا. )الفاخوری، حنا -44

 .مؤسسۀ نصار للتّوزیع و النّشر: القاهرة .حیاة حافظ ابراهیم الشّاعر الثّائر(. التا. )محفوظ، احمد -42

 . بنیاد شطّ: ، تهران9ج. دایرة المعارف تشیّع بهار،(. ش4914. )ورجاوند، پرویز -49

 .انتشارات جامی: چاپ سوم، تهران .چون سبوی تشنه، تاریخ ادبیات و ادبیات فارسی(. ش4913. )احقّی، محمّد جعفری -44

 . دارالطلیعۀ الجدیدة: ، دمشق4ط .حقوق المرأة فی الکتابۀ العربیّۀ منذ عصر النهضۀ(. م4333. )یاسین، بوعلی -43
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