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 چکيده
به روش  "بررسی جایگاه زن در اشعار نازک المالئکه و سیمین بهبهانی  "عنوان  این تحقیق با

تحلیلی محتوایی قصد دارد تا به شناخت جایگاه زن در بین دو شاعره ی صاحب نام در  –توصیفی 

محقق برای یافتن این پرسش است که نازک المالئکه و سیمین . ادبیات معاصر عرب و ایران بپردازد

چگونه در اشعارشان به کار گرفته اند؟مهّم ترین یافته های این تحقیق حاکی بهبهانی نقش زن را 

از آن است که هر دوی آنها از موضوعات زنانه همچون ؛ مظلومیت زن، وفاداری زن ، عشق زن ، فقر 

 .در این حوزه سود جسته اند..وزن 

 

. 

 سیمین بهبهانی -نازک المالئکه-زن :يديکل واژگان

 

 مقدمه

تطبیقی شاخه ای از نقد ادبی است که از روابط ادبی ملل و زبان های مختلف و از تعامل میان ادبیات ملت ها با یکدیگر ادبیات 

سخن می گوید؛ در اصطالح ، حوزه ی مهّمی است که به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط ها و شباهت های بین ادبیات ، زبان ها و ملیّت 

میان میزان تاثیر و تاثر ادبیات عربی و فارسی از همدیگر امری است که بر هیچ فارسی زبان و عرب زبانی  در این.های مختلف می پردازد

عمده ترین وظیفه ادبیات تطبیقی ، مقایسه و موازنه میان آثار ادبی پدید آمده در زبان های مختلف و تبیین موارد متشابه و .پنهان نیست
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ادبیاتی زنانه ادبیاتی است که روح ، زبان ، عاطفه  و جهان بینی موجود در آن نمایانگر  .گوناگون استتفاوت آن آثار از جنبه ها و زوایای 

ادبیات زنان ، زندگی و عادات نهفته ی . زنانه بودن اثر باشد، به نحوی که بتوان با خواندن اثر به جنسیّت و هویّت زنانه ی صاحب آن پی برد

 (728: 1783محمدی ، .)زنان را تصویر می کند

در این تحقیق .گرایش های زنانه در حوزه های گوناگون اجتماعی ، فلسفس و ادبی از پدیده های دنیای مدرن به شمار می آید

لذا بخاطر عالقمندی .سعی بر آن است تا جایگاه زن از منظر دو شاعره فرهیخته ، نازک المالئکه و سیمین بهبهانی را مورد مطالعه قرار دهیم

ل اجتماعی سعی شده تا با مطالعه ی زندگی دو شاعره ، شرح حال و افکار آن دو ، وضعیت زن آن روز عراق و ایران مورد مطالعه به مسائ

در ارتباط با پیشینه تحقیق الزم به ذکر است که بحث ها و مسائلی پراکنده که ارتباط با این موضوع داشته باشد در مقاالتی چون .قرار گیرد

جایگاه زن در شعر فروغ فرخزاد ، پروین اعتصامی ، سیمین » و «زن در آثار دو شاعر ، نازک المالئکه و فروغ فرخزاد بررسی سیمای» 

روش تحقیق این .با بررسی اشعار دو شاعر جایگاه زن را در آثارشان بررسی و تحلیل نمایم شدهدر این تحقیق سعی .آمده است« بهبهانی 

 .فیش برداری صورت گرفته استمقاله به صورت کتابخانه ای و 

 

 زندگی نامه نازک المالئکه - 
در محله عاقولیه یکی از مناطق قدیمی بغداد در یکی از خاندان های . م 1227نازک صادق المالئکه در بیست و سه آگوست 

 (22، 1787تلخیص از علی نیا ، .)بزرگ معروف به آل مالئکه ، چشم به جهان گشود

به چاپ . م 1228مادر نازک ، سلیمه المالئکه معروف به أم نزار شاعره ای است که دیوانش موسوم به أنشوده المجد در سال 

 ( 22، 1231السامرائی ، .) رسیده است

استاد زبان عربی می باشد و بزرگترین ادبا مخصوص عراق از شاگردان ایشان محسوب می شوند  –صادق المالئکه  –پدر نازک 

نازک در مرحله متوسط به واسطه ی پدرش در زمینه نحو به تبحر باالیی دست .عالوه بر این در تعلم شعر نیز دست داشته است.

. خانواده بزرگ نازک از قدیم االیام به تجارت مشغول بوده اند و به واسطه ی آن جایگاه خوبی در جامعه آن روز برخوردار بوده اند.یافت

ز نظر ادبی به حدّی است که خانه ایشان محلی برای زیارت ادبا و شعرا حتی از خارج عراق بوده اند به گونه ای که اهمیّت این خانواده ا

 .شان برپا می شدمباحث ادبی شعری برای بحث و جدل پیرامون امور ادبی و شعر در خانه ی ای

سپس .م از دبیرستان فارغ التحصیل شد  1272نازک المالئکه تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را پشت سر گذاشت و در سال 

م با رتبه ممتاز که عالی ترین رتبه ای که تا  1211وارد مرکز تربیت معلم بغداد شد و در رشته زبان عربی مشغول به تدریس شد و در سال 

لین شعرش که آن را پیش از هفت او.او از همان کودکی ، گرایش شدیدی به ادبیات و شعر داشت.آن زمان داده شده بود فارغ التحصیل شد

وی در دانش سرای عالی به مناسبت .سالگی سرود ، شعری عامیانه بود، در ده سالگی نیز اولین قصیده  فصیح خود را به رشته ی نظم کشید

 ( 121،بی تا  تلخیص از احیایی و خسروی ،.) های مختلف اشعار خود را می خواند و آنها را در مجالت مختلف عراق به چاپ می رساند

آثار او به دو دسته ی .آثار نازک المالئکه تصویر درخشانی برای بیان احساسات او آشکار کردن درون مضطرب و سرگردانش است

 قضایا الشعر: و آثار نقدی اش ....عاشقه اللیل ، شظایا و رماد ، قراره الموجه ، شجره القمر : آثار ادبی شاعر :ادبی و نقدی تقسیم می شود 

 ....المعاصر ، الصومعه و الشرفه الحمراء ، سیکولوجیه الشعر 

نازک المالئکه بانوی شعر معاصر عربی ، پس از سال ها کشمکش با بیماری های مختلف همچون پاریکسون سرطان در سال 

 .ژوئن چشم از جهان فرو بست 22سالگی چهارشنبه  81م در سن  2222

 

 زندگی نامه سيمين بهبهانی  -2

در محله ی همت آباد تهران در خانه  28/1/1722سیمین بهبهانی روز غزل سرای بی همتای معاصر  ، سیمین خلیلی معروف به 

سیمین از همان کودکی قابلیت خود را نشان داد شاید میراثی دو سویه از پدر و مادر . ی پدر بزرگ مادری پا به عرصه ی حیات نهاد 

 ( 221 ، 1732آرین پور ، .) ز نوادگان حاج مالعلی ، از علمای بزرگ قرن سیزده هجری بوده استپدرش مرحوم عباس خلیلی ا.باشد

مادر سیمین ، خانم فخر عظمی ارغوان ، نیز زنی بود نمونه ی شگفتی های روزگار خویش ، در دوره ای که هنوز خواندن و 

اولین دیدار سیمین بهبهانی با شاعر .ردان بهره ی کافی گرفته بودنوشتن برای زن گناه به شمار می رفت از بسیاری از دانش های خاص م

به گفته ی خودش در .از آن پس او شعر را به صورت جدّی تری ادامه داد.سالگی اتفاق می افتد سیزدهبزرگ ایران ، پروین اعتصامی در سن 

 .ابتدا از اشعار مادرش تقلید می کرد

،دشت (1712)،رستاخیز(1711)،مرمر(1772)،چلچراغ( 1771)، جای پا (  1772)سه تار شکسته : آثار وی عبارتند از  

 (همان...)و( 1721) ،شعر زمان ما(1782)،مجموعه اشعار(1722)ارژن
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مرداد در کما به سر می برد و سر  11سیمین بهبهانی به علت مشکالت تنفسی و قلبی در بیمارستان پارس تهران بستری بود از 

 .سالگی درگذشت 83در سن  1727مرداد  28در روز سه شنبه  بامداد 1انجام ساعت 

 

 سيماي زن در اشعار نازک المالئکه و سيمين بهبهانی -3

  وفاداري زن -4-1

او پس از چشیدن طعم تلخ .به اشعاری بر میخوریم که شاعر در آنها پس از درد هجران ،آرزوی وصال دارد  در دیوان شعر نازک ، 

 .چون به عشقش پایبند است به جستجوی محبوبی دیگر نمیرودفراق خود را تنها میبیند و 

 الظالمِ ، تحتَاللیلِ فی سکونِ» 

 هامَایَّ ی وَلماضِلِ رجعتُ

 کامِالرََّ ینَی بَبّن حُعَ بحثُأ

 « هِآالمِ نی غیرُصیدَم تَلَفَ

 (22،  1233المالئکه ، ) 

بازگشتم و عشقم را بین آوارها جست و جو کردم، پس غیر از  زهایشتاریکی به گذشته و روزیر ، در سکوت شب» :ترجمه 

 «.دردهایش چیزی سیرابم نکرد 

 .از آن همه خوشی و سرمستی جز اسم محبوب و انعکاس ضعیف صدایش در گوش شاعر چیزی باقی نمانده است 

« بله»یک زندگی است و با گفتن وفاداری زن بر همسر و فرزند بر کسی پوشیده نیست ، او در غم و شادی شر: سیمین می گوید

بر خالف برخی دیگر از هم جنسان خویش از همگانی و  -سیمین  -بانوی شعر.بر سر سفره عقد تا پایان عمر به زندگی مشترک وفادار است

 :همانند .وفاداری با مردان دم می زند و خواهان اتحاد و وفای به عهد با آنهاست

 «وفاداری »                                                      

   میرمـــــــمیرم           در حسرت دیدار نو بگذار بـــــــــــبگذار که در حسرت دیدار ب» 

 میرمــــــــبگذار به دلخواه تو دشوار ب   و ندیدن        ــــــــــــدشوار بود مردن و روی ت 

 میرمــــــدر وحشت و اندوه شب تار ب         باهنگ   ـــــــچون ناله ی مرغان ش بگذار که 

       میرمـــــدر بستر اشک افتم و ناچار ب            ود آب ــــکر خــمع کنم پیـبگذار که چون ش

 میرمــــق تو دگر بار بـــــتا از غم عش           رم نیست ــــاین درد که جان دگ زمی میرم ا

 میرمـــــــــادار بــــبگذار بدانگونه وف        ادار تو بودم    ــوف «تــــــای دوس»تا بوده ام

 (122 ، 1788بهبهانی ، )

 

 عشق و احساسات زنانه  -4-2
 و الشوقَ بَّالحُ کَقلبُ لبی وَ، قَ المَ» 

 ما حدثکلَّتمان کُالکِبِ لکن نلوذَ وَ

 «..الحرمانِاعاقب عینی بِ بِّالحُعینای بِ

 (111، 1233المالئکه،)

هرگاه چشمان من از عشق با و لذت می بریم قلب من و تو سرشار از عشق و اشتیاق است ولی آن را پنهان می سازیم » :ترجمه

 «تو گفتند ، با فراق آنها را مجازات می کنم 

 .این موضوع قطعاً تاثیر داشته است در این مساله آداب و رسوم جامعه ی عراق را نیز باید متذکر شد که در اتخاذ

 : سیمین می گوید

شغل .روح شکیبا و سیمای دلربایی دارد.زن موجودی است که وجودش سرشار از عاطفه و احساس و قلبش چون آینه صاف است

 :چندان کرداین ارتباط عواطف و عشق سیمین را دو .سیمین معلمی بود و با دانش آموزانش رابطه ای مادرانه و دوستانه داشت

 ات ایستادمــی     خاموش و مـــــپشت عروسک فروش

 ویری آمد به یادمـــتص     ک   ــــــبا دیدن هر عروس

ــــادر       امـــــــــبا مهر افزون م  ادرانهــا همه مــّـَ

 شادمـــــخونابه از دل گ    در را    ــشب های دور از پ
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 ادرانهــــــبود الفتی م    ترانم   ــــــــبا مکتب و دخ

 (1، 1788بهبهانی ، ) 

 

 عشق مادرانه -4-3
نازک المالئکه شعری برای کودکان سروده است ، شعر الالیی گونه ای است که مادر برای خواباندن کودکش با زبان قابل فهم 

را سروده  "اغنیه طفلی"برای فرزندش شعر این به دلیل تجربه ی مادری نازک المالئکه است ؛ نازک در قالب کودکانه .کودکانه می سراید

 :آغاز می کند ، تا مادر به طور کامالً عاطفی به دنیای کودکش وارد شود و با او سخن بگوید« ماما ماما»وی شعرش را با کلمات .است

 اماــــاما مــاما مــا مــامــم»

 ینوی النوما اللثغهُ الحلوُ براقُ

 لماحُ هیاً  الربوهِ وراءَ ، النومُ وَ

 ترقی النجما وَه جنحُ هُلَ االحلمُ وَ

 اللثما تحبُّ وَ شفهٌ لهُ النجمُ وَ

 «..فلیطِ قَطُیوــــس ،و اللثمُ

 (222، 2228المالئکه ،)

زیبا که نوک زبانی حرف می زند ، قصد دارد بخوابد ، خواب ، پشت تپه پنهان شده و  "براق   "ماما ماما ماما ماما ،» :ترجمه

ستاره لبی دارد و بوسیدن را دوست و   خواب بال هایی دارد و با آن به گستره ی ستارگان اوج گرفته است. آماده کرده است رویایی را

 «.بوسیدن ، کودک من را بیدار خواهد کرد.دارد

مادر آموزش  او در البه الی شعرش عشق به طبیعت را از زبان.نازک در قالب شعرش با منطق کودکانه از زبان مادر حرف می زند

او در بیانی رثا گونه مهربانی مادر خود را به یاد می .وی بسیار از مادرش یاد می کند ، کسی که نازک به او تعلق خاطر شدید داشته. می دهد

 .آورد

 :سیمین می گوید

ا زیر پرهای گرم مادر چون بلبل خوش نوازی است که برای جوجه های خود در گلستان زندگی نغمه سرایی می کند و فرزندان ر

 .و محبت خویش نوازش و پرورش می دهد و عاطفه ی مادری را به آنان هدیه می دهد

 «در آشیان »               

  مه خوانی ها کنیدــجوجه هایم نغ

 ادمانی ها کنیدــــــــــدر کنارم ش

 ار آورده بادــــــــــــبازهم بوی به

 ل ها کرده بادــــــآشیان را غرق گ

 ک پرمــــشما را نیست پر ، این گر

 ترمــــبر شما این بال و پر می گس

 ور از شماــــدر دلم سور از شما ش

 چشم بد دور از شما، دور از شما

 (722 ، 1721بهبهانی ، )

 

 فقر زن -4-4
فرد و جامعه ، فقر یکی از چهره ای مقصور جامعه است و خود آن سر منشا بسیاری از ناهمجاری اجتماعی است ، فقر برای هر 

چه زن و چه مرد دردناک است ولی برای زن که در جامعه مرد ساالر که توانایی انجام هر کاری را ندارد و در طول زندگی همیشه در زیر 

 .سایه مرد می زیسته اند و در اثر بی عدالتی ها و تضیع حقوق به فقر و هالکت می افتد و دردناکتر و اسف بارتر است

حاکی از دشواری زندگی زنان است که از روی نداری و ، به تصویر می کشد که  ر از معضالت جامعه ی عراقی را یکی دیگنازک  

زنی که پر از اندوه و قلبی شکسته لبخندی تلخ بر لب دارد و بر این تظاهر . برای حفظ جان و بقای زندگی اش تن به هر کاری می زند

 :محکوم و مجبور است 

 غنی وَ القلبِ صی مذبوحهًرقَاِ» 
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 و ابتسامٌ رقصٌ رحُالجُکی فَاضحَ وَ

 وانامُاسالی الموتی الضحایا ان یَ

 «..غنی وَ نتَصی اَرقَاِ وَ

 (717 ،1223المالئکه ،)

از مردگان قربانی شده بخواه که . با قلبی ذبح شده برقص و آواز بخوان و بخند که زخم و جراحت ، رقص و تبسم است» :ترجمه

 «.برقص و آواز بخوان بخوابند و تو

فقر در شعر سیمین جلوه های مختلفی دارد ، او فقر مادر کارگری را بیان می کند که برای تهیه مایحتاج فرزندش همیشه وعده 

 .ماه بعد را به او می دهد یا در شعر نغمه روسی، زن به خاطر فقرش مجبور به خودفروشی می شود

 .«. خنده کن ، بوسه بزن ،ناز بکش/تا مرا چند درم بیش دهند/ پرده پی از راز بکشبر غمم / ای لب نیرنگ فروش/لب من» 

 (27 همان ،)

  

 نتيجه گيري -5

ادبیات زنانه یکی از .ادبیات از جمله دست آوردهای تمدنی بشر است که زنان نقش بسزایی در شکل گیری و شکل دهی به آن داشته اند

با توجه به عنوان موضوع این تحقیق ، جایگاه زن در اشعار نازک المالئکه و سیمین بهبهانی .استمقوله های جدید در عرصه ی ادبیات بوده 

 :، می توان به این نتیجه رسید که 

 .در اشعار هر دو شاعر امور مربوط به زنان و مشکالت اجتماعی آنان مورد توجّه قرار گرفته است -

زنان ، از موضوعاتی چون ؛ فقر زن ، عشق مادرانه ، وفاداری زن ، احساسات  دو شاعر برای بیان دیدگاه های اخالقی خود نسبت به -

 .استفاده کرده اند... زنانه و
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