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چكیده
جبران خلیل جبران و نیما یوشیج به عنوان مهمترین نماینده شعری معاصر
ایران توجه خاصی به زن دارند .پرداختن هر دو شاعر به مساله زن و مضامین
شعری آن مهمترین هدف این پژوهش است .فرضیه های این پژوهش بر این
است کهجبران و نیما از شاعران معاصری هستند که محور اصلی اشعار آنها
زن(معشوقه ،همسر،مادر) است؛جبران نسبت به نیما جایگاه واال و رفیعی را برای
زن قائل است .محیطی که نیما یوشیج در آن بزرگ شد و پرورش یافت؛ محیطی
روستایی بود که زنان در آنجا پا به پای مردان مشغول کار بودند به همین خاطر
جایگاه و ارزش اجتماعی پایینی داشتند ،اما در اندیشه جبران زن جایگاهی بهتری
دارد؛ چرا که جبران در لبنان و آمریکا زندگی میکرد و به اقتضای محیطش که از
زندگی ساده و فقیرانه به دور بود ،زنان محوریت و ارزش دیگریداشتند.

کلید واژگان :ادبیات تطبیقی ،جبران ،نیما ،زن ،عشق
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مقدمه

ادبی��ات تطبیقی یکی از کاربردیترین گرایشهای ادبیات نوین است که در یکی از شاخههای
خود به بررسی و مطالعه آثار ادبی فرهنگهای گوناگون میپردازد و سبب تعامل متقابل و گسترش
مرزه��ای ادبی کشورهای مختلف میگردد .به عب��ارت دیگر در ادبیات تطبیقی روابط و مناسبات
ادبیات ملتها و اقوام مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و از تاثیر پذیری ادبیات یک ملت
از ادبی��ات سایر ملل سخن به می��ان میآید .ادبیات تطبیقی در واقع عبارت است از تحقیق در باب
روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان( زرین کوب.)125 :1369 ،
تح��والت سیاسی و اجتماعی و ادبی در ایران و کشورهای عربی در آستانه قرن بیستم باعث شد
ماهیت زن ایرانی و عرب به شکلی نامنتظره در کانون مباحث آن دوران قرار گیرد و به تعبیر یحیی
آری��ن پور در این عهد هیچ شاعر و نویسنده ای نیست ک��ه کماکان به مساله زنان نپرداخته باشد.
(آرین پور )10 :1382 ,زن و شخصیت پر راز و رمز او با همه خصلتهای جسمانی و روحانی انگیزه
ای ب��رای همه هنرمند ان در عرصه های گوناگون هن��ری است تا به او نگاهی نه از نوع نگاه های
پوچ و هرزه گونه؛ بلکه نگاهی خردمندانه و تیزبینانه داشته باشد .این نگاه به معنی افکار فمنیستی
نیست بلکه نگاهی عادالنه و بدون اغماض به موجودی است که خداوند در قرآن اصول رفتار با او
را به زیبایی به تصویر کشیده است و حتی جایگاه متقین ،بهشت برین را از وجودش خالی نکرده
اس��ت .آث��ار و اندیشه های جبران ونیما نشان میدهد که بخشی از آث��ار خود را به موضوع زنان به
انجام رسانیدهاند.
این پژوهش با تکیه بر مجموعه اشعار جبران و به باغ همسفران سید حسین سیدی و  ....و دیوان
نیما یوشیج و دیگر آثار این شاعر برجسته قصد دارد به سواالت ذیل پاسخ دهد:
جایگ��اه زن در اندیشه جبران و نیما چگونه است؟ و کدام شاعر به زیبایی توانسته به زن جایگاه
واالیی بدهد؟
این پژوهش کوششی تطبیقی است تا نحوه بازیابی تصویر زن در اندیشه این دو شاعر را به تصویر
بکشد و بعد از معرفی این دو شاعر به جایگاه زن در اندیشه این دو شاعر پرداخته می شود.
برر سی و تطبیق زن در اندیشه جبران و نیما

همسر و مادر در اندیشهی جبران

دیون
زنِّ در آثار جبران جایگاه واالیی دارد .جایگاه زن در نزد او چنان است که میگوید« :أنا َم ُ
المرأة» (جبران خلیل جب��ران ،1992 ،ص  :)212من به همه چیز بخصوص به
بک��ل ما هو أنا الی َ
«زن» مدیون هستم.
زن در نگ��اه م��ردان عرب موجودی حقیر و ضعیف است اما جب��ران ،زن را عامل خوشبختی و
سعادت مرد میداند .به نظر او بزرگی و شهرتی که مرد کسب میکند؛ بهای آن توسط زن پرداخته
میشود.
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َّ
دفع الثمن» (.جبران خلیل جبران،
المرأة التی َت َ
الش َ
الم َ
«إن الرج��ل َ
ه��رة و لکن هی َ
یشتری َ
جد و ُ
ّ
 ،1992ص :)266همان��ا مرد مج��د و بزرگواری و شهرت را می خرد ،اما این زن هست که بهایش
را می پردازد.
در مقاله «حکایة صدیق» از دوستی یاد میکند که عامل دگرگونی و تحول در زندگیش زن بوده
است .از خالل زندگی شخصی جبران چنین برداشت میشود زنانی که در زندگی وی نقش داشتند
مث��ل می زیاده ،ماری هاسکل ،حالظاهر و  ....او را به سمت نویسندگی ،نقاشی و علوم مختلف
سوق دادند و از زندگی و دنیای تاریک دور و به سوی بهشت که همان خواسته ها و دنیای رؤیایی
جبران بود ،نزدیک کردند.
َ
ِ
الم��رأة الت��ی َّظننتها باألمس ألعوب��ة
«
ظلمة الجحی��م و َف َتحت أمامی
الرجل ،قد َأنقذتن��ی ِمن َ
ُ
ِ
َ
ِ
دخلت» جبران خلیل جبران ،1992 ،ص :)342
أبواب الفردوس َف َ
زن��ی را که تا دی��روز بازیچهی دست مردی پنداشتهام مرا از تاریک��ی دوزخ نجات داد و درهای
بهشت را در برابرم گشود و من وارد شدم.
او در مقاله «أمام عرش الموت» (در برابر عرش مرگ) دربارهی مادر میگوید:
َ
کبیرة
کلمة
أعذب ما
الشفاه الب َشریة هو َ
تحدثه َ
«أن َ
األم و َ
ُ
صغیرة ٌ
ٌ
أجمل مناداة هی :یا ّأمیٌ ،
لفظة ُ
القلب البشری من الرقة و الحالوة و العذوبة .األمُّ،
الحب و اإلنعطاف و کل ما فی ِ
مملؤة باألمل و ِّ
ِّ َ ِ َ
ِ
ٌ ُّ
ُ
کل ِشیء فی الحیاة .هی التعزیة فی الحزن ،الرج��اء فی ِ
الضعف هی ینبوع
فی
القوة
و
الیأس
ه��ی
ِ
ُ
ُ
ِ
ُ
ِ
ّ
الشفق ِة و ُالغفران»(یوشیج ،1370 ،ص)239
الرأفة و َ
الحنو و ِ
شیرینتری��ن چیزی که لبهای بشری آن را بیان میکن��د ،لفظ مادر است و زیباترین ندا« ،ای
مادرم» است .مادر واژهای کوچک اما بزرگ و پر از امید و عشق و مهربانی است .تمام مهربانی،
شیرینی و گوارایی در دل آدمی ،مادر است .او همه چیز در زندگی است .تسلیت در غم ،امید در
یأس ،قدرت در ناتوانی ،چشمه مهربانی و دلسوزی و آمرزش است
همسر و مادر در اندیشهی نیما

نق��ش مادر در سرودههای معدودی از نیما مثل «پدر ،روزبیست و نهم ،از عمارت پدرم ،پانزده
س��ال گذشت» و ...نمایان است او در سروده «به یاد پدر» از نقش همسر سخن میگوید و آن را
به صورت عا م ترین وجه یعنی زن بیان میکند .در این سروده لحن آمرانه شاعر سنگینی میکند:
«زن ،در خانه به عبث باز مکن
چون جوابی نه به پرسش بینی
پس در بگذر و آواز مکن»
(یوشیج ،1370 ،ص )243
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یا در سرودهی «پسر» از پسری نافرمان حکایت میکند که مادرش جیرهخوار اوست:
شکوه از وی بر حاکم بردند
		
«نان نمیداد به مادر ،فرزند
و با فرمان حاکم نه ماه سنگی به شکم پسر بسته میشود و چون صدای اعتراض پسر بلند میشود
که طاقت و تحمل آن را ندارد ،حاکم در جواب به فرزند گفت:
تا به نه ماه تو را بی گفتار».
پس چه سان کرد تحمل زن زار
( یوشیج)182 ، 1370 ،
					
ی��ا « خانواده یک سرب��از» که اشاره به فقر و بدبختی و نقش م��ادر دارد .مادر در کنار گهواره
فرزن��دش نشسته و چند روزی است ک��ه قوتی ندیده و در آرزوی ق��رص نانی است و عاقبت در
انتظاری بی سرانجام مرگ به سراغش میآید.
«میفریبد پسرش را ،مادر/مینماید پدرش را در راه
آی ،آمد پدرش  /نان از زیر بغل  /از برای پسرش»
					
( یوشیج ،1370 ،ص )268
نیم��ا در هر گوشهای از سرودههایش اوضاع اجتماعی دوران خود را به تصویر میکشد مثل فقر
و  ...نیما از نان ندادن و رعایت نکردن حقوق مادر توسط فرزند صحبت میکند .در واقع نیما به
وقایع روزمره جامعه اشاره میکند.
تطبیق موضوع همسر و مادر در اندیشهی جبران و نیما

جب��ران تصویر مادر را در بهترین نوع توصی��ف یک زن به نمایش میگذارد و به آن مقامی رفیع
میبخش��د ،زن را حامی و پشتوانه مرد میداند ک��ه در کنار او به کمال میرسد و از دنیای تنگ و
تاری��ک نجات میدهد .اما نیما همچنان یک زن فقیر و روستایی را به تصویر میکشد که غم فقر
و کار و  ...را میخورد.
عش��ق در لغت یعنی افراط در محبت(سودی .) 4 :1362شی��خ اشراق نیز در حقیقه العشق می
گوید محبت چون به غایت رسد عش است(شیخ اشراق .)287 :1348 ,آری عشق درخت وجود
عاش��ق را در تجلی معشوق محو گرداند تا چ��ون ذل عاشقی برخیزد ,همه معشوق را ماند و عاشق
مسکین را از آستانه نیاز در مسند ناز نشاند( سجادی.)281 :1380 ,
عشق نمود ناب و نهان همبستگی آدمیان است ،انسان به شیوهای سطحی و تصادفی و با تفکری
صرف��ا درون گرایانه به دیگران نمیپیوندد .انسان تنهای��ی را بر نمیتابد .و عشق چشم انداز اصلی
ً
اوس��ت .عشق به انسان در ّ
کلیت خود این روح غنایی را سرشار کرده است .گاه عشق چنان کلی
و تعمیم پذیر است که گویی به جای همه آرمانها و آرزوها نشسته است(مختاری.)264 :1372،
جبران عشق را اینگونه تعریف میکند که عشق از ذات خودش هدیه میدهد و جز از ذات عشق
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هدیه نمیپذیرد و عشق را در برابر عشق کافی میداند:
«المح َب��ة ال تعط��ی اال ن َ
َ
��ا و
��ة ال َت ِ
��ذ اال ِم��ن َن ِ
َ َ
َ َ ُ ُ ِ
فسه��ا َ /
الم َحب ُ
فسه��ا و ال َت ُأخ ُ
��ک َش َیئ ً
مل ُ
ِ
َ
َ
الم َحب ِة».
رید أن َیملکها احد
الم َحب َة َ
مکت ِفیة ب َ
الن َ
ال ُت ُ
ِ ُ َ َ ٌ َّ
( جبران خلیل جبران،1992 ،ج ،2ص )86
				
عشق هدیهای نمیدهد مگر از ذات خویش و هدیهای نمیپذیرد مگر از ذاتش ،نه مالک است
و نه مملوک؛ زیرا عشق برای عشق کافی است.
جبران در «یوم مولدی»(روز تولدم) از مجموعه داستانهای«دمعة و ابتسامة»(اشکی و لبخندی)
تمام سرمایهی خویش را عشق میداند که کسی نمیتواند آن را از او بگیرد:
َ
ُّ
ّ
ّ
«ال��ذی احببته عندما کنت ّ
یاة.
صبی ًا
الح ِ
��ه الی َ نهای ِة َ
ل��ت ُا ِحبه االن .والذی ُاحبه االن َس ِأحب ُ
ُُ
ماز ُ
ُ
ِ
فالمح َّبة هی کل ما أست ُ
طیع أن أحصل علیه و ال َ
إیاه
ی
ن
د
یفق
أن
د
ح
ا
ر
قد
ی
ُِِ
ُ َ ِ
َ
َ َ َ
ُ
ِ ََ ٌ
ُ ّ
(جبران خلیل جبران،1992 ،ج ،2ص)332
				
آنچ��ه را که در کودکی دوست داشتم هم اکنون نیز دوست دارم و آنچه را که اکنون دوستدارم
تا پایان زندگی نیز دوست خواهم داشت .عشق همه آن چیزی است که میتوانم به آن دست یابم،
کسی نمیتواند آن را از من بگیرد.
جبران با عشق زنده است ،عشق ذات شاعر و تنها امید او برای زندگی است .شاعر عشق را چنان
ب��زرگ میداند که خود را جزئی از آن میشم��ارد .او از آغاز زندگی عاشق بوده و تا آخر عمر نیز
عاشق خواهد ماند.بررسی جنبه عش��ق در حقیقت بررسی کیفیت جنبه ادراکی عشق است .منشا
عش��ق می تواند ابتدا با عشق جسمانی آغاز شود و دیگر آنکه می تواند عشق الهی و ماورایی باشد.
(مدی)31 :1371 ,
عشق فراتر از زمان و مکان

عش��ق منبع الهام شاعر رمانتیکی است و او در وج��ود آن نیرویی طغیان کننده علیه قوانین عالم
هستی می بیند ,بنابراین الزم می داند که آن را از قید و بند همه قوانین و سنت ها برهاتد؛ زیرا نیرویی
برتر از همه آنهاست(.غریب.)285 :1971 ,
جبران عشق را فراتر از زمان و مکان میداند .او زندگی و آغاز عشق را با ت ّولد و پایانش را با مرگ
نمیداند:
آیا دست قدرت الهی نبود قبل از آنکه زادهی اسیران روزگار شویم ،جانها ما را به هم پیوند داد.
ای سلم��ی زندگی انسان در رحم آغاز نمیشود و در قبر به پایان نمیرسد .این فضای فراخ سرشار
از نور ماه و ستارگان از جانهایی که عشق را در آغوش گرفتهاند و نفسهایی که با هم سازگارند،
خالی نیست.
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ِ
االنسان یا سلمیال
حیاة
الله
االیام واللیالی؟ َّان َ
قبل أن تصیرنا َ
بض ُة ِ
جم َعت ِ
الوالدة أسیری َ
«أما ِ
روحینا َق َ
ِ
الرح ِم کما أنها ال تنت ِه َی َ
أمام القبر و هذا الفضاء الواس ُع المملوء ِباشعة القم ِر و الکواکبِ
تبتدی ف ِی َ
َ ِ
ََ
َ َ ِ ِ
َ ُ ِ َ ُ ُ َََِ ََ
ِ َِ َ َّ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
ُ
َ
والن ُفوس الم ِت َض ِام َن ِة ب َّالت َف ُاهم».
خلو ِمن َ
االرواح الم ِت َع ِا َنق ِة ب َ
الم َحب ِة ُ
ال ی ُ
( جبران خلیل جبران ،1992 ،ج  ،1ص )252
				
جبران دیدار محبوبش را سرای جاودانه میداند و چنین میگوید:
ای مرگ مرا رها کن ،چرا که ابدیت(سرای جاودانه) از این عالم به دیدار عاشقان شایستهتر است.
ای مرگ! همان جا منتظر محبوب مینشینم و همان جا به او میپیوندم.
ُ ّ ِ
ُ ِ
«خلصن��ی ی��ا م��وت َ َ
ِ
هن��اک.
العال��م
��ة
��اء الم ِحبی��ن م��ن ه��ذا َ
َ
فأالب ِدی ِ
َ َّ ِ
أج��در ب ِل َق ِ
َ
َ
ُ ُ
یاموت انتظ ُ
أجت ِم ُع ِ َبها».
هناک
و
حبیبتی
ر
َ
ُ ُ ََ
(جبران خلیل جبران ،1992 ،ج  ،1ص )270
				
عشق نتیجه تفاهم روحی

جب��ران اعتق��اد دارد که عشق با همراهی و معاشرت بدست نمیآی��د؛ بلکه عشق حاصل تفاهم
روحی است:
چه نادانند آن مردمی که گمان میکنند ،عشق با معاشرت طوالنی و همراهی مستمر پدید میآید.
عشق حقیقی آن است که زادهی سازگاری روحی باشد و اگر این تفاهم در یک لحظه کامل نشود
در یک سال و یک نسل تمام نیز به تکامل نمیرسد:
«م��ا َ
ِ
أجهل َ
َ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ست َم ّرة.
الناس الذین َی َت َو ِه
راف َق ِة الم َ
��ة و الم ِ
ویل ِ
الط َ
الم َحب َة ُم ِت ِول��دة بالم َع ِاشر ِة َ
م��ون أن َ
َ
ان المح َب��ة َالحقیقی��ه هی ابنة التفاهم ُالروح��ی و إن لم َیت ُم هذا التفاهم ِبلحظة واح��دة ال َیت ُم ِب ٍ
عام
ََ ُ َ َ ٍ ِ َ ٍ ِ
ِ
ِ
ّ َ َ َ َ َ َ
ََ ُ
کامل».
و ال ِب ِجیل
ٍ ِ ٍ
( جبران خلیل جبران ،1992 ،ص )217
				
توصیف محبوب

محبوب جبران گلچینی از زیباییهای مخلوقات خداوند است؛ آرام ،زیرک ،سپید و :...
ای جوانان ،محبوبهی من مانند محبوبههای شماست،
آفریدهای شگرف که خدایان آن را از آرامش کبوتر،
پیچ و تاب ماران و سرگشتگی طاووس و زیرکی گرگ و زیبایی گل سفید و هول شب ظلمانی با مشتی
از خاکستر و کف دریا آفریده است.
«ان الم��رأة التی أحبها ق ِلبی ش َ
الفتیان هی مخلوقة ع ِجیبةَ
بیهة ِبالنساء اللواتی أحبت ُه ّن قل ِوبکم ا ُّیها ّ
َ
ّ َ
َ َ
ُ ُُ ُ َ
ِّ ِ
َ ُ ٌَ َ ٌ
صنع ّ َته��ا اآلل َهة م��ن وداعة الحمام��ة و تقلبات األفعی و تی��ه ُ
وس و شراس��ة الذ ُ
الطاو ِ
جمال
و
ئب
ِ
َ َ
َ ِ
ِ ِ ِ
َ ََ
َِ َ َ َ ِ ّ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِّ
ماد و ُغ َرف ِة ِمن َزب ِد البحر».
هول َالل َیل ِة
بض ِة ِمن الر ِ
ِ
السوداء َمع َق َ
الو َرد ِة الب َ
یضاء و ِ
( جبران خلیل جبران ،1992 ،ص )399
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در تم��ام آثار جبران منشا محبت خداوند بوده و مظهر آن در زن تجلی پیدا کرده است ,زن نهاد
لطف خدا و عامل نجات بشر از ظلمات و ره یافتن او به بهشت برین است(جبران.)97 : 1387 ,
عشق در اندیشهی نیما

«نیم��ا بعد از فراغ��ت از تحصیل عاشق دختری شد که پیرو مذهب دیگری بود و حاضر نشد به
کیش نیما درآید.او از این عشق میگذرد و به جنگل و کوه و طبیعت روی میآورد و عاشق دختری
ب��ه نام صفورا میشود ،او هم حاضر به زندگی در شهر نمیشود و زندگی در روستا را بر شهر و ...
ترجیح میدهد» (.جنتی عطائی ،1334 ،ص  6و)7
خود نیما میگوید« :در آن سن من شاعر نبودم چند سال بعد بدبختی من شروع شد .عاشق شدم
و هر که هر چه میخواند ،باطل بود و خودم را به خودم تسلیم کردم» (.طاهباز ،1368 ،ص )278
«نیم��ا عاشق دختری به نام «هلنا» شد که پیرو مذهب دیگ��ری بود و حاضر نشد به کیش نیما
درآید و بعد عاشق دختری به نام«صفورا» میشود ،او هم حاضر به زندگی در شهر نشد.
قصه عشقش را بازگو میکند:
نیما در رابطه با عشق خود که با شکست مواجه شد ّ
عاقبـت خــواننده را مجــنون کند
عشاق را دل خون کند
«قصه ام ّ
کاو ز ســوز عشق می ســـوزد لبی
آتش عشق است و گیرد در کسی
قصه ام از بخت و از دوران خویش»
قصه ای دارم من از یاران خویش
(یوشیج)37 :1370 ,
						
تسلی داد .او در اشعار خود از معشوقه
اما آخرین سرخوردگی از عشق را در کنار عالیه جهانگیر ّ
با نامهای ماه ،عشق ،گلعذار ،نگارین مست ،گل نو شکفته ،مهتاب ،زلف در باد افشان و  ...یاد
میکند:
نزد تو به رایگان سپردم
		
«از عمر هر آنچه بود با من
مردم زبر تو دل نبردم».
		
ای نادره یادگار ،ای عشق
( یوشیج ،1370،ص)68
				
در شعرهای عاشقانه نیم��ا ،معشوق ،عاشق ،و طبیعت به هم پیوستهاند .اگرچه پیوستن با جامعه
گ��اه در این رابطه کشف شدنی است وجه ظاهر آن بیشت��ر در یک مثلث میان عاشق و معشوق و
طبیعت تصویر میشود و وجه چهارم یعنی جامعه در تعبیر نمادها نهفته است .در سرو دهی ذیل از
نیما طبیعت همانندی و همزبانی گویایی با درون عاشق یافته است:
«ترا من چشم در راهم شباهنگام
که میگیرند در شاخ تالجن سایهها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم».
( یوشیج ،1370،ص )517
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واکاوی مساله "زن" در اندیشه ی جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

تطبیق عشق در اندیشهی جبران و نیما

«او ی��ک رمانتیک است اما از شاگ��ردان مکتب رمانتیک اروپائی نیست؛ طبع او تابع قواعد آن
نیست و یکی از مکاتب آن را نپذیرفت؛ چون مکتب مهجری که او رئیس آن بود ،نسبت به قواعد
دشمن��ی داشت .رمانتیسم جبرانی بافت ویژهای دارد که ت��ار و پودش در شرق بافته شده است»(
.
یازجی ,بی تا)33 :
جبران عشق را نامحدود می داند و برای آن گستره زمانی و مکانی خاصی تعریف نمی کند .از
نظر او عشق قبل از تولد شروع و تا بعد از مرگ نیز ادامه دارد .شاید بر همین اساس باشد که محبوب
جبران نیز رنگ دنیایی ندارد و او را در سرای جاودانه می طلبد ،لذا کامجویی با چنین محبوبی در
گذر معاشرت حاصل نمی شود و آن را در سایه یکدلی و سازگاری روحی می داند .شاعر معاصر
عرب ،جمله زیبایی های خداوند هستی را ،محبوب خود می داند.
در سروده های عاشقانه نیما ،معشوق به تنهایی قهرمان نیست؛ گویی شاعر آن نگاه ماورایی را به
وی ن��دارد ،ازین رو هر وقت سخ��ن از عشق است او را در کنار عاشق و طبیعت تصویر می کند.
گویی معشوق جزئی جدایی ناپذیر از طبیعت و عاشق است و خرمن وباغ عشقی شاعر با وجود این
سه عنصر است که وجود می یابد .معشوق نیما تداعی خاطرات زیبای گذشته است.
نتیجه

از دیرب��از شعرا و اشعار زی��ادی به عمق تصویر زن و عشق وارد شده ان��د .به فراخور چارچوب
زمانی و مکانی ،عمده اشعار کالسیک به جنبه غیر متافیزیکی وی پرداخته و در آن وادی به سخن
پرداخته اند .اما در روزگار معاصر و پس از رنسانس ،وارتقای سطح ادب و جایگاه اجتماعی افراد،
شاعران بیشتر به جنبه های اخالقی و اجتماعی زن توجه کردند .نیز زنده ساختن فرامین اسالم سبب
ش��د عالوه بر آشنا کردن زنان با حقوق واقعی خودشان ،شخصیت و کرامت فراموش شده آنان را
زن��ده نمای��د .از بررسی سروده های جبران و تطبیق گفته ه��ای آن دو تن پیرامون موضوع زن ،می
توان فهمید :جبران شاعری است که به سبب ترددش به بالد آن سوی آبها ،بیش از نیما از سیالب
تح��والت فکری معاصر تأثیر پذیرفت؛ ازین رو دیدگ��اه وی از فضای شرقی تأثیر پذیرفته و حسب
دیدگاه آن جوامع ،رویکردی واقع بین و روشن نسبت به زن داشت و جایگاهی جدید و واال و رفیع
به او میبخشید .او عشق را با بهترین تصویر توصیف می کند و عمدتا نگاهی متافیزیکی دارد .در
مقابل نیما شاعر فارسی زبان دوره معاصر ،جهان خود را محصور در دلش می کند و آن می سراید
ک��ه دلش الهام می کند ،او از هیچ کس به اندازه دل و خاطلت خود تأثیر نمی پذیرد لذا تصویری
ک��ه در اشع��ارش از زن ارائه میدهد ،زنی روستایی ،فقیر و کارگری که به فکر تامین معاش است.
شاعر زنی را دوست دارد که از روزگاران کودکی خود دیده است .هرچند دیدگاه نیما دوست داران
خ��ود را دارد ،اما در مجموع با توجه به تحوالت فکری روزگار جدید ،تصویری که جبران از زن و
عشق بیان میکند در مقایسه با آنچه که نیما برای زن و عشق ترسیم می کند ،با عصری که در آن
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زندگی می کنیم ،تطابق وسنخیت بیشتری دارد ،ازین رو به نظر می رسد شعر جبران زیباتر ،جامع تر
و امروزی تر است.
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