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 زن در شعر جميل صدقي زهاوي
 ***زهرا جهانگير اصفهاني،**آمنه جهانگير اصفهاني،*دكتر شهريار نيازي

در اين مقاله به بررسي نخستين پژواك انديشه:چكيده و مرد و نظرات مربوط به دفاع از برابري زن ها

و رسيدن امواج هاي علمي در جهان غرب در قرن پيشرفت. پردازد جهان عرب، پس از نهضت مي  نوزدهم

و عقب و همچنين شرايط اجتماعي به ماندگي دانش جديد به جهان عرب هاي موجود در كشورهاي عربي

و افزايش مطالبات اجتماعي زنان در ميان اين كشورها كمك شاياني كرد تأثير اين امواج. تسريع انتشار

و سپس در ميان روشنفكران  بابتدا در ميان انديشمندان عرب ويژه شاعران از قدرت شگرفي برخوردارهو

مي. گرديد بر يافت، ديدگاه همچنانكه چنين نظراتي در ادبيات انعكاس هاي مخالف آن نيز كه متكي

. پرداختند سنت، به رسوخ اين انديشه در جهان اسالم اعتراض داشتند، به واكنش مي

هاي نوين اعي عراق به طرح ديدگاهجميل صدقي زهاوي از جمله شاعراني است كه در صحنة اجتم

مي. دربارة زنان مسلمان در اشعارش پرداخته است هاي روشنفكران كوشد افزون بر طرح انديشه اين مقاله
. هاي موجود بر سر راه اين انديشه را نيز بيان كند عرب، چالش

زن، جامعه عراق،جميل صدقي الزهاوي: هاي كليدي واژه . حجاب، آزادي

و طرح مسئلهمه مقد

و تحت تأثير تحوالت آن مي دهـد بـه ادبيات آنچـه را كـه در جامعـه رخ مـي. باشد ادبيات زائيده جامعه

و آينه تصوير مي  مي كشد از آنجايي كه شاعر با احساسات لطيـف خـود. رود مجازنماي وقايع جامعه به شمار

كهمي،شود زودتر از ديگران از محيط متأثر مي   بـه زبـان شـعر بـراي،گيـرد از رويدادها برمـي كوشد اثري را

مي. ديگران بازگو كند ميدر واقع شاعران و آثار توانند به نوعي وقايع نگار باشند؛ چنانكه توان با مطالعة اشعار

 
و ادبيات عربي دانشگاه تهران*  ut.ac.ir@shniazi استاديار گروه زبان

و ادبيات عربي**  yahoo.com@ordibehesht96 دانشگاه تهران،كارشناس ارشد زبان
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و رخدادهاي زمانة شاعر پي ادبي آنان به جريان ادبيات معاصرعرب نيز در راستاي رسالت خـويش كـه. بردها

م  در،ستمر حيات استانعكاس تحول و اگر در دوره فترت بـه ويـژه و اجتماعي دور نماند  از تحوالت سياسي

و موقتاً از صحنه كنـار رفتـه نوع ادبي شعر به درجه و اي از جمود رسيده بود كه به ناچار بـود ولـي تحـوالت

و آنان را با اين تحوالت همر  و ادبا را بيدار شاعران در پايان. اه ساختحوادث اواخر قرن نوزدهم وجدان شعرا

و ادبيات را در حيات دوبارة خـود بـه قرن نوزدهم در آثارخود به بيان گرايش  و رخدادهاي موجود پرداختند ها

و كوشيدند تا قضاياي مختلف اجتماعي را به تصويرشعري درآورند در اين فضاي تازه. خدمت جامعه درآوردند

ت و متفكران را به خود جلب نمودقضاياي زن از اولين موضوعاتي بود كه . وجه شاعران

و فرهنگي خود به سر مي البته بيـشترين.برد اواخر قرن نوزدهم جهان عرب در بدترين شرايط اجتماعي

و از آنجايي كه زنان آسيب  و ستم متوجه زنان بود و به عنوان تربيت كننده نسل ظلم ،هاپذيرتر از مردان بوده

گرايـان تـالش اصـالح،گرايان اجتمـاعي را بـه خـود جلـب كردنـد دارند توجه اصالح نقش وااليي به عهده

.كردند تا اين گروه از جامعه به حقوق از دست رفته خود دست يابند مي

هـا هرچـه بيـشتر بـه نقـش به مصر، كه پيامدهاي ناگواري به دنبال داشت، مصري ناپلئون بعد از حملة

و قبل از ديگر كشور سازندة زنان در حل مشكالت جامعه  ها در صـددو بهبود شرايط سخت زندگي پي بردند

و ترقي آنها برآمدند  و موانع پيشرفت  در مـصر مقـدمات اوليـه1)م1863- 1908(قاسم امـين. رفع مشكالت

و نيز ايجاد كانون و سياسي آنان هـاي همبـستگي زنـان را فـراهم جهت آزادي زنان، احقاق حقوق اجتماعي

و احوال آنان رد اين نوآوريآوره،كرد و بهبود اوضاع و رفع مشكالت زنان . بود ها اصالح

و مرد بود؛ فلذا مـسأله زن را بـه صـورت گـسترده بـه قاسم امين به طور جدي خواهان ايجاد برابري زن

ي قـرار امين موضع خود را بر دو پايه اساسـ. اي ادامه داد كه پيش از او كسي بدان شكل بيان نكرده بود گونه

و اجتهادات محمـد عبـده: داد و2)1849-1905(اول عقايد و دوم ديـدگاه غـرب  در حـوزه روابـط زناشـويي

.وضعيت زن در آن

شد1863قاسم امين در سال.1 ب وي از مشهورترين اصالح.م در قاهره متولد و روشنفكران شرقي بود كه ه بررسي مسائل اجتماعي به طلبان
و آزادي آنان به كتابهاي. ويژه قضيه زن توجه خاص داشت »� الجديد�المرأ«و»�تحرير المرأ«از جمله آثار وي در دفاع از حقوق زنان

ج.هـ1380الفاخوري،.(توان اشاره كرد مي ص2ش، ،104(
ا.2 وصمحمد عبده از بزرگان شد1849 در اسالم، در سال تجددگراالح طلب وي به همراه استادش سيد جمال افغاني روزنامه. در مصر متولد
ج.هـ1380الفاخوري،(ساخت را در پاريس منتشر» الوثقي�العرو« ص2ش، مي[).81،  اسدآبادي با نام سيد الفاخوري از سيد جمالرسد به نظر

( افغاني ياد كرده استجمال .)]توضيح از ويراستار.
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ازئر :وس تعاليم امين در مطالعات زنان عبارتند

و تداوم حكومت استبدادي دليل عقب ماندگي زنان مسلمان است؛-1  تفسير نادرست از دين
 شود؛ب خانه محدود نميوظيفه زن تنها به چارچو-2
و-3 و سستي در تربيت باعث عقب افتـادگي زن مـسلمان از فراگيـري علـوم، فنـون، آداب ناداني

و   خود شده است؛يهمانند همتاي غرب... تجارت
 در شريعت نصي درباره وجوب حجاب وجود ندارد؛-4
مي-5 و مرد در جامعه، آگاهي زنان را افزايش  دهد؛ اختالط زن
ا-6 .ست كه به دليل ضرورت جايز استطالق محظوري

زن«وي ابتدا كتاب. امين در دو كتابش به اين مطالب پرداخته است  منتشر.م 1899را در سال» رهايي

و بيشتر تحت تـأثير تعـاليم عبـده قـرار داشـت، باعـث. كرد و حقوق او بود اين كتاب كه در مورد آزادي زن

ش  و ساير كشورهاي عربي و» زن مدرن«امين يك سال بعد كتاب.دجنجالي عظيم در مصر را عرضه كـرد

و مثـالي غربـي آميخـت در آن بر نظرات پيشين خود تأكيد نمود وليكن آن  ايـن كتـاب. ها را با افكار عرفي

و شـ  و مرجع بسياري از اظهار نظرها در مسأله زن ون او قـرارئتاكنون بارها در كشورهاي غربي منتشر شده

و يكي از   آيـد ترين آبـشخورهاي فكـري نويـسندگان تجـددگراي اسـالمي بـه شـمار مـي مهمگرفته است

و تجددخواهي به ديگر كشورهاي شرقي از جمله عراق نيز رسـيد).80-1384:81پزشكي،( . دامنه اين قيام

ا و دفـاع از آزادي و از ميان افرادي كه تحت تأثير چنين موجي كه قاسم امين بنيانگذار آن بود، به قـضيه زن

.نام برد) 1875-1945(2و معروف الرصافي�)م1863_م 1936(توان از جميل صدقي الزهاوي پرداخت، مي

كُـرد متولـد شـد)هـ1279 الحجهذي29(م 1863حريزان سال18يل صدقي زهاوي در روز چهارشنبهجم.1 و مـادري پـدرش. در بغداد از پدر
مي.محمد فيضي زهاوي مفتي عراق بود  از) سـر پـل ذهـاب امـروز(به زهاو) پدربزرگ جميل(گفتند كه پدرش به پدرش از اين رو زهاوي يكـي

مي اجرت مي شهرهاي تابعة ايران مه  و در همانجا با دختري از آن ديار ازدواج ج, زركلـي( باشـد كند كه حاصـل آن ازدواج پـدر جميـل مـي كند
و محكمـة اسـتيناف را عهـده زهاوي منصب) 133،ص2 و دولتي زيادي از جمله عضويت در مجلس المعارف بغـداد و نيـز هاي حكومتي دار شـد

و مدرس ادبيات عربي در دارالفنون بود مدرس فلسفة عربي در مكتب سلطنتي آستا  و تأليف كتاب در مسائل علميو نيز به كار روزنامه. نه نگاري
ص 1962الرشودي،.(پرداخت نيز مي  و وقتي به زهاوي با زبان ). 351م، و تركي كامالً مسلط بود هاي اروپايي آشنايي نداشت اما به دو زبان فارسي

شدعنوان نماينده عراق در مراسم بزرگ :اي فارسي به وزن شاهنامه با اين مطلع سرود حاضر شد قصيده،داشت فردوسي كه در تهران برگزار
 بفردوسي از من سالمي بريد
 كه اي شاعر خفته در زير خاك

 پس از عرض حرمت پيامي بريد
 نهان از نظر دور از جان پـاك

).74و اآلداب، محمد محمدي،صغهدرسالل(
و سياسي بسياري در شعر خود پرداختـه. در بغداد متولد شد 1875ي در سال معروف الرصاف.2 وي از جمله شاعراني است كه به مسائل اجتماعي

مي. است، از اين رو به شاعر اجتماعيات لقب يافت  و فقـر اشـاره كـرد از جمله اين مضامين و جهـل، ديـن، زن، آزادي الفـاخوري،(.توان به علم
ج.هـ1380 ص2ش، ،485(
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مي در اين مقاله به بررسي انديشه .شود هاي زهاوي درباره زن كه در اشعار او متجلي است، پرداخته

و مرج عراق در برابر و هرج و ستمزهاوي اولين شاعري است كه در محيط پر از اختناق هـايي كـه ظلم

و آزادي آنان پرداخت شد فرياد عدالت نسبت به زنان روا مي  و به دفاع از حقوق از. خواهي برآورد وي در دفاع

و به ذكر جنبه،آزادي زن  و مثبـت آن مـي اشارات فراواني به مسألة حجاب دارد در اينجـا. پـردازد هاي منفي

ميؤس و امـروزي شود كه منظور زهاوي از حجا الي مطرح ب چيست؟ آيا منظور وي از حجاب معناي حقيقي

پـرده معناي سنتي آن است كه همان پشت،باشد؛ يا اينكه منظورش از حجابمي،آن كه همان پوشش است

و در خانه محبوس ماندن است . بودن

و چند همسري مرد،وي به ديگر امور مربوط به زنان از جمله ازدواج پيرمردان با دختران جوان نظـائر ان

و در اين رابطه اشعاري هم سروده است اما مسأله  اي كه توجه نگارنده را بيش از بيش به خود آن نيز پرداخته

و آزادي زنان مي .باشد معطوف كرده ديدگاه زهاوي نسبت به حجاب

در در عصري زندگي مي زهاوي و استبداد مي كند كه ستم  ملتـي از آنجايي كه ادبيات هـر. كند آن بيداد

مي جزء جدايي باشد مسلماً عوامل اجتماعي جامعة عراق نيز به عنوان بستر رشد تفكـر ناپذير فرهنگ آن ملت

و اشعار او تأثير  مي وانديشة زهاوي به گذار بوده از اين رو ضروري به نظر رسد كه اوضاع اجتماعي عصر او را

.طور خالصه بررسي كنيم

ا مي افتادهز عقب در اواخر قرن نوزدهم عراق يكي و دستگاه ترين نواحي امپراطوري عثماني به شمار رفت

و ظالم  از دولت در عراق فاسدتر تر از ديگر مناطق تحت سيطرة امپراطوري عثماني بود كه اين دور افتـادگي

و بهداشتي را به دنبال داشت  و رفاهي عالوه بـر مـشكالتي كـه سـالطين. خالفت كمبود امكانات فرهنگي

و واليان دست عثما مي ني و نظام كردند خود عراق نيز به دليل اختالفات عشيره نشاندة آنها در عراق ايجاد اي

براي نمونه برخي مشكالت اجتماعي زنان در جامعـه آن روز، از زبـان. قبيلگي دچار بسياري از مشكالت بود 

مي يوسف عزالدين ناقد عراقي اشاره مي :گويد كنيم، او

و فرهنگي آن جامعه محسوب مي جايگاه زنان«  با توجه،شود در جامعه از معِيارهاي سنجش رشد فكري

مي به ناامني و مشروط به همراهي هاي حاكم بر جامعة عراق، زنان در محيط خانه زنداني و تنها در روز شدند

مي. با شخص ديگري اجازة خروج از منزل را داشتند  را بلنـدي كـه تمـام بايست عباي همچنين زن بـدن او

مي،بپوشاند و نيز مقنعه بر تن مي كرد حق اي و با اين اوصاف زنان همچنان زد كه صورتش را كامالً بپوشاند
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و آنان همچنين حق تكلم با هيچ مردي به جـز محـارم. خانه را نداشتند آمد به اماكن عمومي مثل قهوه رفت

و گاهي مردان چنان متعصبانه برخورد مي  شـان اجـازة كردند كه تحت هيچ شرايطي به زنـان خود را نداشتند

مي خروج از منزل را نمي  و اين را از مفاخر خود به شمار و حتي از نام بـردن مـادر دادند و يـا،آوردند  همـسر

ميخواهران .)211:ق.هـ 1379عزالدين،(»كردند شان در نزد مرد غريبه اباء

و دفاع از زن  زهاوي
ا و ين هـستي بـيش از همـه خـود را مـديون زن مـي از آنجايي كه زهاوي در دانـد بـه پـاس زحمـات

و جهت احقاق حقوق او كه با ظلم وستم ضايع شده مهرباني و نيـز هاي اين انسان فداركار  است با زبان شعر

مي»يدالمؤ«اي در مجله انتشار مقاله و موضع خود را نسبت به زن، شايستگي به دفاع از اين قشر و پردازد ها

ميتوانايي و از انجام كوچكترين امور. كند هاي وي در زندگي بيان او معترف است آنگاه كه طفل خردي بوده

و  و در آغـوش پـر مهـر مربوط به خود ناتوان بود، زني به عنوان مادر با شيرة جانش به وي هستي بخـشيده

و با آمـوخ. محبتش او را جاي داده است  و آگـاهي، او را زني كه اولين معلم زندگيش بوده و دانـش تن علـم

و ناماليمات زندگي آماده ساخته استبراي جنگ با سختي . ها
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¥ÚºN‰ÕœÀ ‰∆Ã__ƒ∞ªA B_IAe‡A  

ص1928ديوان،( )336م،
مي. تو براي تمام ملت مادر هستي و اگـر تـو احتـرام شـوي امـت پس اگر تو خوار شوي امت خوار شود

. شود احترام مي

و شير به همراه داشته است و حكمت .سينه تو همواره براي كودك غذا

ميكودك اولين .گيرد پس سينه براي او همچون كتاب است درس را از آن

و ادب را مي .آموزد در حاليكه كودك است قبل از همه از تو هنر

هم همچنين در جواني آن گاه كه به هم و را،دلي نياز داشته زباني و مهربانيش وي  زني بود، كه با عشق

و با همفكريش چون كوهي استوار در و مشكالت روزگار، تكيه مواجه با سختي به آرامش رسانيده گـاهش ها

و هيچ بي بوده و و بلندي روزگار او را تنها (ياور نگذاشته است گاه در پستي :م1962الرشودي،. .112(



و تابستان،1، شماره5پژوهش زنان، دورة 160  1386 بهار

و پنج سالگي به دردي در ستون فقرات مبتالء شد كه اين بيماري بـه شايان ذكر است زهاوي در بيست

پ. فلج منجر شد  و محبت خود نـسبت بـه وي دريـغ نكـرد پس از آن همسرش و از عشق . رستار وي گرديد

و فداكاري بود متقابالً به همسرش عشق در زهاوي كه شاهد اين همه مهرباني و اين مهرباني هـا را ورزيده

و محبـت داشـته  و تشكر از اين همه ايثار اشعارش منعكس نموده است چرا كه تنها ابزاري كه براي قدرداني

و در آنها به دفاع از حقوق زن پرداختههمين اش .)320:.هـ1379عزالدين،( است عارش بوده

مي شاعر معتقد است كه اگر چه مردان از لحاظ قدرت بدني نسبت به زنان قوي باشند امـا ايـن دليـل تر

به نمي و و سرور زنان بدانند  آنها ظلم نمـوده شود كه به واسطة زور بازويي كه از آن برخوردارند خود را حاكم

:م1962الرشودي،(شان را پايمال نمايند وحقوق .113(.

)100م،ص1928ديوان،(
.روزي كه در گهواره طفلي بيش نبودي با مهرباني تو را بزرگ كرد

. را از او غصب كرديوقتي بزرگ شدي حقوقش

و برتري گروهي بر گروه ديگر نمي تـوان باشد آيا در اين صورت مـي قدرت بدني هيچگاه معيار سنجش

مي تر از انسان گفت بعضي از حيوانات كه قوي هيكل  و انسان ها هستند و سيادت يابند توانند بر انسان برتري

آن  و و حيوان درنده است نيروي عقل را تحت اوامر خود برند؟ قطعاً اين چنين نيست چه كه وجه تمايز انسان

مي مي آن باشد كه زنان نيز در قوة عقلي برابر با مردان و عـالوه بـر و عواطـف انـساني،باشند  در احـساسات

. حتي بر مردان برتري دارند

صاحب عقل كند مانند مردان زهاوي معتقد است كه زنان برخالف آن چه كه جامعه دربارة آنها تصور مي

و عالوه بر اين از چنان عاطفه مي آن اي برخوردار هستند كه هر جـا قـدم مـي باشند از گذارنـد جـا را سرشـار

:كنند عاطفه مي

ص 1928ديوان،( ،100(

NÏIiÚπÃÕ ı“Œ√BY 
»ƒø ÂK_v¨M ‰O◊VØBü ‰O√A ‰¬ÂΩ∞ÒªA  Íf»ùA 

AgG ‰∂Ã¥áA∑‰O__ƒ∑»Ω_

Ω̆¥ß  ÂPAg  B»√G À
ü …ƒß B»√G À¡̄»∞ªA  

Â©ÕhNª    B»√G À-
« ∆G Âs_Œ®ªA Àœ

∑Ω¥ß   Ã«   …ª B¿
ÀœVáA ΩÍ¥‰M ‹

Â¬›nªAÑ ÂSŒYΩ
_¿Ø …ºÑ \« BºZ‰Õ ÃÃ
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و درك چيزي كم ندارد./زن نيز مانند مرد از عقل برخوردار است .و از نظر فهم

و آرامش را نشر مي مي./ دهد او هركجا وارد شود صلح و مرد شيرين .شود زندگي با وجود زن

و مرد و تساوي حقوق زن  آزادي زن

آ و مي زهاوي عالقة زيادي به و آزادي ديني زادي دارد و بيان، آزادي نشر خواهد تاحد امكان آزادي فكر

.در جامعه رايج گردد

و به دفاع از آزادي زنان شرقي پرداخت آل او اين بـود كـه زنـان ايده. وي تمام توان خود را به كار بست

پي. شرقي از آزادي بيشتري نسبت به زنان غربي برخوردار باشند  ش رفـت كـه بعـضي از ادبـاء بـه او تا جايي

و گفتند :انتقاد از او پرداخته

و تـو را ـ تو خواستار آن بودي كه مالك آزادي شوي اما حاال اين آزادي است كه مالك تو شـده اسـت

مي،بندة خود كرده  زدي كجاست؟ پس آزادي كه از آن دم

و رد نظر ديگران بي و عقايدش مي او در بيان آراء و پروا عمل بيكرد باكي در ابراز نظـرات باعـث همين

و دشمني :م1962الرشودي،.( با وي بپردازندشده بود كه افراد زيادي به مخالفت .350(

و خواهان تساوي حقوق آنان با مردان مي .باشد زهاوي از پيشگامان مبارزه در راه آزادي زنان
AÀj____¥̃Y ¬̆Ã¥I \J≥C
AÀCi f__≥ ¬̆Ã¥I Ω»UC 

_N∞ªA oŒªœ_ßjI “__ÕB 

PB__»_øfiA À ¡»UAÀkC 
ºß îƒJªA ΩzØœPBƒJªA  

ªÀCœBƒ« ∫—B__N∞ªA ≈ø
)97ص،م1983،ديوان(

و مادران و چه نادانند كساني كـه پـسران را بـر./كنند شان را تحقير مي چه بد قومي هستند كه همسران

.پسران براي حمايت از دختران برتري ندارند./ دهند دختران ترجيح مي

مي در نظر و پرنده تنها با وجود هر دو بال و مردان هركدام مانند يك بال پرنده هستند :تواند پرواز كند او زنان
B¥ÕjØ ÂK®rªA Â©ØjÕ 

÷BÒªA  Ω« À_ªG  Âj_B
∑g À ËTB√A ∆ÂiÃ 
_ŒÒÕ …_Œ‰YBƒÄ?Âj 

)126م،ص1928ديوان،(
و مردان باال مي و پرنده تنها با دو بال ملت را دو گروه زنان قابرد .در به پرواز استش

و ملزوم يكديگرنـد وي همچنين معتقد است كه حالت حوزه و خصوصي هر كشوري الزم . هاي عمومي

و و با او چون بردگان رفتار نمايد در واقع به شخصيت خود اهانت نموده هر گاه مرد به مقام زن اهانت كرده
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و بر عكس در كشورها يي كه زن از آزادي شخصيت برخوردار اسـت وجدان آزاد خويش را از دست داده است

و در جوامع شرقي كه زن بردة مرد است مرد نيز بردة حاكم اسـت يعنـي مـرد در  مرد نيز آزادي سياسي دارد

و در جامعه مظلوم است .خانه ظالم
jùA  À  Û—CjùA  BòA 
ùB_Ø Ú—Cj_ùA AÃ__¿º̨‰ßj_ü Ë’AÃm Â’Í—iAfÜA  

Û—CßzáA Â∆AÃƒ__Í—iB 
و لياقت با هم مساوي هستند و مرد در شايستگي .زن

و فرهنگ هستند .زنان را بياموزيد كه آنان سرلوحة تمدن

و پايمالي حقوقشان دم فرو مي بهب زهاوي به نوع تربيت زنان شرقي، كه در برابر تحقير و كوركورانه ندند

و قدر تن مي  ن،دهند قضا و معتقد است كه اين وع تربيت، از زن يك موجود طفيلـي سـاخته كـه انتقاد كرده

و جامعه را ندارد،توانايي برداشتن قدمي جهت پيشرفت خود  از. خانواده در واقع با اين تـصورات غلـط وي را

و فلج كرده  و نيم دومي كه از اين نيمة معلول. اند درون تهي و ناكارآمدند بنابراين نيمي از اعضاي جامعه فلج

آن زاده مي  و ناتوان هستند شوند و ناكارآ ها نيز معلول مديِ مـوروثي نـسل بـه نـسلو به اين ترتيب معلوليت

:م1962الرشودي،( شود منتقل مي .416(.
∑ À‰TB√‹A Ï∆DÛ∑B______‰UB®Í√ ≈_À∑hªA Ï∆D∑‰iÃ∑B‰_______IB÷Íg AÃ√B

)337م،ص1928ديوان،(
و مردان گرگندگو .يي زنان همچون بره

1حجاب

ميي مطهري مرتض اسـتعمال كلمـه حجـاب در مـورد پوشـش زن يـك«:گويـد در تبيين كلمه حجاب

و مخصوصاً در اصطالح فقها كلم. جديد است اصطالح نسبتاً   بـه، كه به معني پوشش است» ستر«هدر قديم

انـد كـه متعـرض ايـن مطلـب شـده»النكـاح«و چـه در كتـاب»—الصلو«فقها چه در كتاب. كار رفته است

و همچنـانو بهتر اين بود كه اين كلمه عـوض نمـيرا» حجاب«اند نه كلمه را به كار برده»ستر«ةكلم شـد

مي»پوشش«كلمة و اگر در مورد پوشـش بـه كـار»پرده«برديم زيرا معني شايع لغت حجاب را به كار  است

و همين امر موجب شده كه عدة برده مي زيادي گمان كنند كه شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است

و در خانه محبوس باشد .اسالم خواسته است زن هميشه پشت پرده

و لسان العرب چنين آمده است.1 و در مقابل آن سفور در تاج العروس :حجاب
ابالَ( كُلُّ: الحِجح ج2ج, تاج العروس(جمعه حجب) بينَ شَيئَينِما ح,2و لسان العرب ).بج ماده
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و بـه جلـوه و پوشش زن در اسالم اين است كه در معاشرت خود با مردان بـدن خـود را بپوشـاند گـري

مي. خودنمايي نپردازد  م آيات مربوطه همين معني را ذكر و فتواي فقها هم در. يد همـين مطلـب اسـتؤكند

و چـه در1آياتي كه در اين باره هست چه در سورة مباركه نور. است به كار رفته»حجاب«يات مربوط لغتآ

و تماس2سوره مباركه احزاب و مرد را ذكر كرده است بدون آنكه حدود پوشش به»بحجا«كلمة هاي زن  را

ــد ــرده باش ــار ب ــه.ك ــه آي ــه در آن كلم ــاب«اي ك ــا»حج ــه زن ــوط ب ــت مرب ــه اس ــار رفت ــه ك ــامبر ب ن پي

:ش1380مطهري،.(»باشد مي .73(

و حجـاب«در رد پندارهاي رايج منـع خـروج زن از خانـه در بيـان تفـاوت بنت الهدي صدر نيز »سـتر

مفهوم حجاب أخص از ستر است بنابراين بايد از ستر سخن بگوييم نه از حجاب زيرا كلمة حجاب«: گويد مي

پس كه اسالم نمييمتضمن معناي در پس پرده ماندن است در حال  و از صـحنه دور خواهد زن در پرده بماند

و مـرد»غض بصر«از طرفي حكم ... هاي اوست شود بلكه هدف تنها پوشانيدن زيبائي   كه الـزام آن بـر زن

و اگر ستر به معني انـزواي زن در و مرد در صحنة زندگي است يكسان است دليل قطعي حضور مساوي زن

زن. بصر نبود صحنه بود نيازي به غض  در واقع حجاب اسـالمي منحـصر بـه زن نيـست ولـي نظـر بـه اينكـه

م موجودي لطيف و و شامل ثرتر است پوشش او عامؤتر .)488-489:هـ 1400الهدي، بنت(»تر از پوشش مرد است تر

و از اجتماع دور نگاهداشته شده زهاوي نيز به اينكه زنان در خانه وي. اند معترض اسـت ها محبوس شده

و رواج تفكرات غربي تحت تأثير شرايط حاكم بر از جامعه آن روز عراق ،بـه اشـتباه، علـت دورمانـدن زنـان

 
لِلمؤ.1 ي قُل ال و و يحفَظنَ فُرُوجهنَّ اَبصارِِهنَّ ِمن ال يبـدينَ مِناتِ يغضُضنَ و وبِِهنَّ يـلـي جع ضرِبنَ بِخُمـرِِهنَّ ليـو مِنها بدينَ زينَتََهنَّ إلّا ما ظَهرَ

ََََََََََََاَبناءِ بعولَتِِهنَّ أو اِخوانِِهنَّ أو بنـي اِخـوا  اَبنائِهِنَّ أو ملَكَـت زينَتَهنَّ إلّا ِلِبعولَتِهِنَّ أو ابĤئِِهنَّ أو اباء ِبعولَتِِهنَّ أو نِـسĤئِهِنَّ أَو مـا َاخَـواتِِهنَّ أو بنـي نِِهنَّ أو
غَيرِ اُولِياَيمانُهنَّ اَوِ وIiÍ‹A “التّابِعينَ ال يضرِبنَ بِاَرجلِِهنَّ لِيعلَم ما يخفينَ مِـن زينـتَِهنَّ و علي عوراتِ النِسĤءِ يظهرُوا ِمنَ الِّرجالِ اَوِ الطِّفلِ الَّذينَ لَم

اِتُ اَيه المؤوبوا ).31آيه, سوره نور(مِنُونَ لَعلَّكُم تُفلِحونَلَي اهللاِ جميعا
را) از نگاه ناروا بپوشند(ها من را بگو تا چشم اي رسول زنان مؤ و اندامشان و آرايـش خـود را جـز محفوظ) از عمل زشت(و فروج و زينـت  دارند
ن آنچه قهراً ظاهر مي و زين شود بر بيگانه آشكار و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و بر و بايد سينه جزسازند و جمال خود را آشكار نسازند  برايت

و زنان خود و خواهران خود و پسران برادر و برادران خود و پسران شوهر و پسران خود و پدران شوهر و كنيزان) يعني زنان مسلمه( شوهران خود
و اتباع ر(ملكي خويش و محارم زنان آگاه نيستند) غبت به زنان ندارند خانواده كه و مرد يا طفلي كه هنوز بر عورت و از غير اين اشخاص(از زن

و احتراز كنند و اي اهل ايمان همه به درگاه خدا توبـه) مذكور احتجاب و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود و آنطور پاي به زمين نزنند كه خلخال
.دكنيد باشد كه رستگار شوي

اَيها الَّنبِي قُل لِاَزوا.2 و نَساءِ المؤيا ناتِكب و كانَ اهللاُ غَفُورجِك و فَال يوذَينَ اَن يعرَفنَ مِن جالبيبِِهنَّ ذلِك اَدني علَيِهنَّ سـوره(رحيمـاًاًمِنينَ يدنينَ
).59آيه,احزاب

مؤب) گرامي(اي پيغمبر و زنان و دختران خود ازا زنان منان بگو كه خويشتن را به چادر فروپوشند كه اين كار براي اينكـه آنهـا شـناخته شـوند تـا
و جسارت  و خدا) هوسرانان(تعريض و مهربان است) در حق خلق(آزار نكشند برآنان بسيار بهتر است .آمرزنده
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مي اجتماع را در نوع پوشش آنان مي و راه حل مبارزه با اين عقب ماندگي را در كشف حجاب از اين. داند داند

و دختران را به بي مي رو صريحاً زنان :نمايد حجابي دعوت
jÍ∞mGj»Ø Ú“ƒIA BÕ ÂLBVáBØ – 
jÍ∞mG∫Ë\Ju p̄Bƒºª ÂiÃ∞nªBØ  

ü Ë’Ae Ã»ØË¡ŒaÀ ™̄B¿NU‹A  
_Õ ËΩŒª  ÂLBVáA À Ëj_«AkË¡Œ» 

)236م،ص 1928ديوان،(
.حجاب را بردار اي دختر فهر كه حجاب در جامعه درد وخيمي است

و حجاب شبي تار است حجاب را بردار كه بي .حجابي براي مردم صبحي روشن

و بر اساس باورهاي غلطي كه از گذشـتگان و ناداني شـان او معتقد است كه مردان شرقي به دليل جهل

:اند اند، زنان خود را خانه حبس نمودهبه ارث برده
ĭkÀ̄ t̄´ ≈ø Ï≈u Ë≈Vm Ã« Â¬Ã¿uA Ã« À īÃƒªA Â∆BøjY Ã« 

)235م،ص1928ديوان،(
و رنج استخانه براي آنها زنداني است بدون اينكه گن و دريغ كردن نور درد .اهي مرتكب شده باشند

:و نيز گفته
–iAhÂ®ªA  ‰î¥∞rø ‰t´ AÃ‰ƒ‰V‰müB‰IAÃI‹A  AÃÛ¥ÚºÚ́ À ÍPÃŒJªA  

)336م،ص1928ديوان،(
و زنجير زدند زيبارويان را با سنگدلي در خانه و به درها غل .ها زنداني كردند

جزهاوي مي محبوس بودن زنان در خانه، و عدم فعاليت اجتماعي آنان را رد و پاكدامني :كند هت حفظ عفت
ü ∆A AÃÂ¿ß‰kBÚ£B∞ÍY ÍLBVáA  Ú∑ü Ã»Ø  AÃIÏhË¬Ãq Í“¥Œ¥áA  

.دروغ گفتند؛ در واقع آن شوربختي است. گمان كردند در حجاب امنيت است
Í≥Èløœ∂Aj®ªA Ú“ƒIA BÕ B‰IBVY  

ŒÍ≥ÈløÚ“ŒÍ≥jYA À Ú“Õi ›I ÎS_ 
f¥Ø ∑BIAg ıBmiBY ‰∆B

øÍ≥ÈlŒÚ“zYÕ∏‰IBJÂ« ‰∆ÃB
)335م،ص1928ديوان،(
بِدر كه آن نگهباني است كه درون خود را ذوب مي .كنند اي دختر عراق حجاب را

و بي آن بدران .را بسوزان تا نابود شود هيچ ترديدي
ü ∆C AÃ¿ßkB8Ã¥m īÃ∞nªA  

∑Â∆AÃƒß ÂiÃ∞nªBØ  AÃÂIÈh_»Û8j̆
üeB»ùA –BIAja …ŒØ ∆A À

Í¥º‰Õ oŒª œ_IBŒMiA À ı—j®ø B
)337م،ص1928ديوان،(
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و در آن تباهي است پنداشتند بي .حجابي سقوط در پرتگاه است

شد دروغ گفتند، بي و ترديدي مواجه نخواهد و شك و آزار و با هيچ اذيت .حجابي نماد پاكي است،

شدوي معتقد است ملتي كه نيمي از آن خود را از نيم .ديگر بپوشاند هيچگاه متمدن نخواهد
œªG Ã¿nÕ ±Œ∑ËK®q Í—iBzáA 

MDÕ oŒªœ÷›U K®q \ Bø Ω_
Nnø …Í∞v√ ≈ß Ë±v√ …ƒø?ÂiÃ 

hªA  À  …___QB√A ¬f¥NM∑__iÃ_ 
)112م،ص1983ديوان،(

.اند چگونه به تمدن خواهد رسيد در حاليكه نيمي از آن خود را از نيم ديگر پوشانده) جامعه(

و مردان با هم پيشرفت كنندمل .ت به پيشرفت نخواهد رسيد مگر زماني كه زنان

و پيشبرد،از ديدگاه زهاوي زنان بايد همچون دنياي غرب در انتخابات و در امور پژوهشي  مسند قضاوت

و وي وظيفة زن را تنها به چهارچوب خانه محـدود نمـي. تمدن همچون عضوي از جامعه، سهيم باشند دانـد

و حقيقـت پـردهد است كه اين مطلوب كساني است كه در عالم خيال زندگي مي معتق و ميـان آنهـا اي كنند

:بيند شان فراسوي آن را نمياي كه ديدگان است، به گونه
Í—Cj¿ºªü Â¬ÃŒªA  

ü Â¬ÃŒªA Í—Cj¿ºª}ªA  
ü ¬ÃŒªA Í—Cj¿ºª 
ü ¬ÃŒªA Í—Cj¿ºª 
Ã̌ºß ≈Íø …Ï√G À
_JÂ_M ‹ ™B_V__qiB∫

âËΩä ’Bz¥ªA oº 
ËΩY À Ëf¥ß ∆Bù 

NmA∏ËΩ¨q µ̄÷B¥áA Í≤Br 
ËΩzÚØ Í—iBzáA î̄nÑ 

ºßœÂΩÍÒ‰M iÃø‹A   
_¿_«À ‹ “̂Í∏_‰MΩ_

)100م،ص1928ديوان،(
و پارلمان داراي جايگاه هستند .امروز زنان در مجلس قضاوت

و پيشبرد تمدن صاحب منصبند و مقامشان.زنان در كشف حقايق .اند بر امور احاطه يافتهبه خاطر شأن

و بلند همت هستند آنان دلير، بي .رقيب

اين مقاله جنجال عظيمي. منتشر كرد1يدؤ المةمجلدر»و الدفاع عنها—المرأ«اي با عنوان زهاوي مقاله

ا. به پا كرد  و خواستار عـزل او مسلمانان از شاعر، به تهام حمله به اسالم نزد والي عثماني بغداد شكايت برده

:است وي در اين مقاله ضمن دفاع از زن به نكوهش حجاب پرداخته. از مناصب دولتي شدند 

. به چاپ رسيدƒm 1328“ شعبان6138،2 العدد،يد المؤ—اين مقاله در جريد.1
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مي.1 و انسان نسبت به چيزي كه از آن محـروم شـده حـريص مـي حجاب محروميت ايجاد و كند شـود
حجاب در نظر غيرمشروع به دست بياورد حال آنكه از آنجايي كه فرد بي كند آن را از طريق تالش مي 

و شناختن آنچه كه زير حجاب پنهـان شـده،ديگران عادي شده   ديگران بخصوص مردان براي ديدن
.شوند كنجكاو نمي

مي حجاب سبب گوشه.2 مي گيري زن و او در برخورد با مردان دست وپاي خود را گم و عـزت شود كنـد
مينفسش را  از از دست و .شودمي باعث بيماري،آنجايي كه برخالف طبيعت آدمي بوده دهد

ها نسبت به مسلمانان ديد منفي پيدا كنند كه مردان مسلمان به پاكـدامني حجاب باعث شده كه غربي.3
و اطمينان ندارندزنان .شان اعتماد

مي.4 و باعث ضعف بينائي ا حجاب با طبيعت انسان مغايرت دارد ين در حالي است كه چشم سلطان شود
و حس بينائي از مهمترين حواس مي  مي. باشد بدن تواند به جنگ بـا اگر فرد چشماني سالم داشته باشد

و انـدوه طـوالني سياهي و فـرد را دچـار غـم ها برود حال آنكه حجاب او را از اين حق طبيعي محروم
و اندوه همراه اوست مي و در زمان مرگ نيز اين حجاب جـاي خـود را كند كه تا زمان مرگش اين غم

و تاريكي قبر مي .دهد به حجاب
مي.5 و اختالف همسران و دورويي و باعث مـي حجاب سبب نفاق و بـا باشد شـود كـه در محيطـي آرام

و عالقه زندگي نكنند چرا كه آنها يكديگر را براي زندگي با هم انتخاب نكرده  انـد بلكـه توسـط عشق

.اند بدون شناخت انتخاب شدههايشان خانواده

و زور حاصل شده باشد دوامي به وسيلة حجاب نمي.6 و عفتي كه با فشار و امنيـت ايجاد كرد توان عفت

.نخواهد داشت

مي.7 و مرد و اختالط زن و از اين رو نمي حجاب مانع تماس و ويژگي شود هـاي توانند نسبت به روحيات

و امتي كه  مييكديگر شناختي به دست آورند تواند به ترقي نمي،پوشاند نيمي از آن خود را از نيم ديگر

انـد در حاليكـهو پيشرفت دست پيدا كند از همين روست كه زنان مسلمان از زنان اروپائي عقب مانـده 

و باارزش در زندگي حجاب اروپا هر روز موفق به كشف پديده زنان بي  مي اي جديد بنـابراين. شوند شان

ني  و زنان مسلمان و آنـان را از حركـت و زنجير بر پاهايشان بـسته شـده ز بايد حجاب را كه چون غل

:م1962الرشودي،.( از ميان بردارند،سازندگي بازداشته است .116-115(

است كه زهاوي دو مـاه بعـد آورده) 217:.هـ1379(»الشعر العراقي الحديث«يوسف عزالدين در كتاب

كه موجب برانگيختن اذهان عمومي عليه او شد بـا» المؤيد« در مجلة»فاع عنهاو الد— المرأ«از انتشار مقالة 

در دفـاع از خـود بـا ايجـاد)هـ1328 شوال7، السنة االولي،172عدد(انتشار مقالة ديگري در مجلة الرقيب 
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ائلي ترديد در انتساب مقالة اول به خود از دولت خواست تـا بـا آگـاهي دادن بـه مـردم از تكـرار چنـين مـس

 به زهاوي بايـد ترديـد»الرقيب«اما با توجه به شواهد موجود در انتساب مقالة دوم در مجلة. جلوگيري كنند 

وق نامه.هـ 1350كرد چرا كه زهاوي در سال و سـاليق خـود و در آن بـه بيـان عالئـق اي نوشـته اسـت

ات اش پرداخته ترين امور زندگي جزئي و فاقاتي كه پيرامون اين قضيه براي وي است از جمله مسألة دفاع از زن

و خواســتار بركنــار شــدن وي از منــصب(پــيش آمــده اســت  هــاي برانگيختگــي اذهــان عمــومي عليــه او

كنـد حـال آنكـه اي نمـي اي به وجود چنـين مقالـه، اما در آن نامه هيچ اشاره)37: 1962الرشودي،)(دولتي

حت چنانچه چنين نامه  مياي واقعاً وجود داشت زهاوي گذشته از آن يوسف. كرد ماً در دفاع از خود به آن اشاره

آن.هـ 1378 كه در سال» في االدب العربي«عزالدين در كتاب ديگر خود به نام  و بخشي از ق نوشته است

و آراء زهاوي اختصاص داده و. كند اي به اين مقاله نمي است هيچ اشاره را به زندگي از طـرف ديگـر اديبـان

ع  و مقاله بزرگان و ادب كه آثار مي،هايشان در رابطه با زندگي لم و آراء زهاوي در آثار و بخـشي از آن باشـد

و نصوص«كتاب   آنها نيز هـيچ،است آوري شده جمع، منتشر شدهق.هـ 1381كه در سال» الزهاوي دراسات

مي. اند نكرده»الرقيب«اي در مجلة اي به وجود چنين مقاله اشاره توان نتيجه گرفت كه انتساب مقاله بنابراين

.دهد صحت ندارد در الرقيب كه يوسف عزالدين به زهاوي نسبت مي

 عدم تناسب سني در ازدواج

و بيش در و سال با مرداني كه براي آنان حكم پدر دارند سنتي است كه كم ازدواج دختران كم سن

حا.كشورهاي عربي رواج دارد  و مرج و پر هرج كم بر عراق در اواخر قـرن نـوزدهم مزيـد بـر اوضاع نابسامان

و باعث گرديد خانواده  و به طمع ثـروت علت شد و، ها در اين امر تنها به ميل خود بـدون توجـه بـه زيبـايي

و عالقة دختران جوان به ازدواج با همساالن خود مي،كمال و دينار .فروختند آنان را همچون كاال به درهم
ü ÂcŒrªA BøBNÚ∞ªA î̄ß Í—

Ú“®ŒJ8 ÂjÍ¥‰NZ‰Õ ÂcŒrªA 
ü Ã«ÍI …__ÍUÌÀl__‰M…_

ÃÍm ‰LB8A B¿»ø–Í—Ah≥
Í—BNÚ∞ªBI  XÏÀl‰M ∆G

Ú¥º‰Õœü Ú“_ø›nªA Í—Ag‹A  
)254م،ص1928ديوان،(

و خاشاك نيست .پيرمرد در چشم دختركان جز خار

س .ه استال بردؤپيرمرد اگر با دختر جوان ازدواج كند در واقع ماهيت خود را زير
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.او با اين ازدواج آرامش آن دختر را برهم زده است

ميزهاوي با ازدواج و در نظر او رضايـت طرفين شرط اصلي ازدواج :باشد هاي اجباري مخالف است
Â…Yj‰N¥‰Õ \ ÂXAÀlªA Bø AgG À 

hªA ÂXAÀlªA À–ºß Â¡ÍN‰ÕœŒ´ÍK_ 
Ë¡Œ¥ß Ã»Ø î̄‰J8BàA ‰j§√

Ëj_øA ≈̄_Œ‰J8BàA  ≈ø_ŒªA  ¡
)236م،ص1928ديوان،(

و ناپايدار است و رضايت دو طرف باشد ناكام .اگر ازدواج بدون پيشنهاد

.و ازدواجي كه در غيبت يكي از دوطرف صورت گيرد، امري دردناك است

و اين نوع ازدواج را جمع و وي مسأله عدم تطابق سني در ازدواج را مطرح كرده  شـدن نمـاد زنـدگي

ميمرگ در كنا :داندر هم
___ƒŒß µ̄ºM \œ__»__rø ıAf__ ∑_Ø ÍPÃùBœ___ŒáA ÍK__ƒU Í—B__ 

) 254م،ص 1928ديوان،(
ـ مانند مرگ در كنار زندگي است .ـ اين نوع ازدواج

و مرد حق دارند از وجود ويژگي و بـا هاي مطلوب خود در همسر آينده زن شان اطمينان حاصل نمايند

و عالقة متقابل بنا نشود محيطـي آگاهي يكديگر را انتخا  و چنانچه زندگي مشترك بر اساس عشق ب نمايند

و عطوفت و مرد،كه قرار بوده در آن رأفت و زن و تسلي خـاطر محور ارتباط و آن دو نيز ماية آرامش باشد

مي شود كه تحمل طرفين عذاب يكديگر باشند به جهنمي سوزان تبديل مي  و غيرممكن اين امر البته.شود آور

و بـا بـه سـردي  را نبايد با ازدواجِ بر مبناي عشق شهواني اشتباه گرفت چرا كه چنين ازدواجي ناپايدار اسـت

.شود گراييدن عشق اين پيوند گسسته مي

Õ \ AgA À∏ªBƒ« ≈πKY
∑BøÃÕ XAÀlªA jøA ∆BI∏±

øA o_∞ƒªA …ª OªÃm f¥ª ÀAj_ 

nó îUÀlªA —BŒZØœBIAhß  
ü ı›øA«eAÃØ BIBa ¡Q B 

MBØœMA Bø œÀ∑_IBvø ∆BB_
)337م،ص1928ديوان،(

و عالقه و عذاب است اگر عشق و شوهر رنج .اي وجود نداشته باشد پس زندگي مشترك زن

و آرزو كرده بود، اينك او را مأيوس كرد .ازدواج كه روزي قلب آن دختر را سرشار از اميد

شداما. آن مرد در درون خود خيال ديگري داشت و او هم به بال دچار .شد آنچه شد
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و تعدد زوجات  زهاوي
ها از جايگاه خوبي در جامعه برخـوردار گونه كه قبالً نيز اشاره شد در زمان سلطة عثماني زنان همان

و چون كااليي خريداري مي  و از هيچ اختياري در خانه پـدر يـا همـسر برخـوردار نبودنـد آنـان نبودند شدند

خا  و رسـوم. نه بودند زندانياني در و آداب و بنـدگي زنان چون بردگاني محكوم به زندگي در تـاريكي جهـل

و«در چنين شرايطي تعدد زوجات امري رايج بـود در حاليكـه. كهنه بودند  و خـانواده امـري مقـدس ازدواج

مي تك و خداوند سبحان علي همسري رمز اين قداست  زدن براي بر هـم،طلب انسان رغم طبيعت تنوع باشد

و مرد امر فرمود ايـن و به زن قاعدة ناپايدار عشق قاعدة استوار ازدواج را وضع كرد تا نظام خانوادگي را اقتدار بخشد

:هـ1420مصطفي لطفي منفلوطي،(» پيوند را مقدس بشمارند تا به طبيعت خويش بازنگردند .146-145(.

شديدي بر زن است چرا كه به عقيـدة زهاوي معتقد است كه جواز چند همسري براي مردان تحقير

. توان وارد كرد كـه او را بـا زن ديگـري در شـوهرش شـريك كـرد اي شديدتر از اين بر زن نمي وي ضربه 

زهـاوي از توان مردي را يافت كه راضي شود كه ديگري در عشق به زنش شريك شـود گونه كه نمي همان

بخواهد كه خودشان را به جاي همسران مردان مي  شان بـا گذارند آيا در آن صورت حاضر بودند كه شوهرانشان

و جوان  و ازدواج كنند؟ قطعاً اين،باشد تر از آنها مي زن ديگري كه زيباتر و از نظر روحي عاطفي چه گونه نيست

.شد ضربة سنگيني بر آنها وارد مي

و ريشة آن را در خودخوا بيند كـه هي مرد مي زهاوي ازجنبة رواني به موضوع تعدد زوجات نگريسته

و عقلي برتر مي  داند آزادي را كه بزرگترين حقوق انـساني اسـت بـه خـود چون خود را از نظر قواي جسمي

مي،اختصاص داده  مي زن را همچون كااليي جويي آن را با كاالي ديگري عـوض تواند پس از لذت نگرد كه

:م1962الرشودي،( نمايد .113(.

برتري عقلي مرد ادعايي كـاذب«ن حق به مردان خشمگين است زيرا زهاوي به شدت از انحصار اي

و مرد امري نسبي است  در ثاني برتري قواي جسمي اگر هم ادعاي صادقي باشد دليلي بـراي.و برتري زن

و  و در علـم و احساس اسـت و عاطفه تخصيص حقوق انساني نيست بلكه زن نيز همچون مرد داراي عقل

و همتاي مرد  و حقوق انساني نيز برخوردار باشدعمل شريك و بايد از آزادي .)همان(»است
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مِثلُ الَّذي علَيهِنَّ بِـالمعرُوفΧِداند كه بر خالف آيه او قساوتِ مردان را گناه مسلمانان مي لَهنَّ 1و

Β)ل در اين قضيه بـه مـرد آزادي عمـ) زنان را بر مردان حقوق مشروعي است چنانچه شوهران را بر زنان

و زن را از اين حق محروم كرده و اين اعتراض در واقع اعتـراض بـه سوءاسـتفاده از قـوانين اسـالم داده اند

ت) 114،همان(است ميأو در جاي ديگر كند كه اگـر حتـي فـرض برتـري عقـل بـر زن صـحيح باشـد كيد

كه الزمه و حقوقش را ادا كند چرا و مهرباني رفتار نمايد وجود مرد بسته بـه وجـود اش آن است كه با رأفت

.)همان( زن است

 گيرينتيجه
و ستم-1  هـايي زهاوي از جمله نخستين شاعراني است كه در محيط پر اختناق عراق در برابر ظلم

و آزادي آنان پرداخت شد فرياد عدالت كه نسبت به زنان روا مي و به دفاع از حقوق . خواهي برآورد

و اما نكته بهاي كه قابل توجه است زني نسبت و قضيه زن ديدگاه و خواستار سيادت ساالري ندارد

مي سروري زنان بر مردان نمي  و عقب باشد، بلكه از. ماندگي رهـايي يابـد خواهد كه جامعه از چنگال جهل او

مي. خواهد كه جايگاه حقيقي خود را در اجتماع پيدا كند زن مي  تواننـد همگـام بـا مـردان بـراي چرا كه زنان

و پيشرفت جامعه نقش تأم و كـاال نيـست كـه تنهـا بـراي او بيـان مـي. آفريني كننـد ين رفاه دارد زن مـاده

و دروني خـويش مـي برداري شخصي باشد، بلكه با توجه به سرمايه بهره توانـد در كنـار مـرد بـه هاي فطري

.تكامل نسل بشري كمك نمايد

و هم حجاب.2 در( دروني آنان منظور زهاوي از حجاب هم نوع پوشش زنان و سلطه مردان بر آنها

و رواج تفكـراتمي) خانه ماندن  باشد اما تحت تأثير شرايط حاكم بر جامعه عراق، آشنايي با تمدن اروپـايي

و دور غربي در كشورهاي عربي، علت عقب  مي ماندگي و نوع پوشش آنان داند ماندن زنان از جامعه را حجاب

با از اين رو راه بي اين عقبحل مبارزه و زنان را به مي ماندگي را در كشف حجاب دانسته :خواند حجابي فرا

ü Ω« ‰æB≥ÈUjÕ ©∞√ LBVáA œ
ü B¿È√GK_®_rª ÌΩq LBVáA  

iÃ∞nªA LBVáA ≈ø Ëta ÂOº≥
Ë’B∞a Àü ÀiÃ»__£ iÃ∞nªA  

)112ص،م1983،ديوان(
مي حجابي گفت آيا در بي و نفعي ب سود .حجابي از حجاب بهتر استيباشد؟ گفتم

.228 سورة بقره، آيه.1
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و شكست ملت بيها تنها در حجاب است در حاليكه شكوفايي ملتضعف . نهفته استيحجاب ها در

پردازان عصر نهضت در اروپا با نوعي خودباختگي مواجه تأثير نظريه جامعه شرقي در روزگار زهاوي تحت

و توان، به دليل پيشرفتهاي شرقي گام نهادند اروپائيان كه به سرزمين. بوده است  مندي نظام بـر هاي علمي

و ادباي ايـن دوره راز موفقيـت اسـتعمارگران را در تـوان. ها چيره شدند اين سرزمين  و از جمله شعرا شرقيان

مي علمي آنان مي  و لذا گمان و وصول به قله دانستند بايـست هاي ترقي مـي كردند براي از ميان بردن جهل

و ماند با مظاهر عقب  گي مبارزه كنند، زهاوي نيز مانند بسياري از روشنفكران آن دوره تحـت تـأثير فرهنـگ

و ماندگي از قافله تمـدن، شكـستن سـنت انديشيد كه راه جبران اين عقب تمدن غربي چنين مي  هـاي بـومي

ا. اسالمي است  و فقر گسترده در ميان كشورهاي اسالمي مانع پيـشرفت آنـان سـت، او در اين باره كه جهل

و حجاب مانع وصول به پيشرفت است، همانند اشتباه نمي  كرد، اما در اينكه برخي مظاهر سنتي نظير پوشش

مي ديگر روشنفكران غرب  داد سـرانجام بـه مسيري كـه زهـاوي پيـشنهاد مـي. پيمود زدة آن دوران راه خطا

و خودباختگي در مقابل فرهنگ غرب منجر مي  ا نابودي فرهنگ شرقي و بـيش از آنكـه بـه محتـوا شد، زيرا

مي بينديشد به پوسته فكر مي دانستند كه فرهنـگ هـر ملـت مخـصوص آنـان كرد، اگر روشنفكراني چون او

و ديني خود برنمي  آمدند، كافي بود كه اين گـروه است، شايد با اين گستاخي در صدد تخريب مباني فرهنگي

هـاي الزم را بـراي پيـشرفت علمـي هر ملتي بنيـان يافتند كه عناصر فرهنگي باوران آن زمان درمي از غرب 

و  و در اين زمينه لزومي به الگوگيري فرهنگي از ديگران نيست اما مدتها طول كشيد تا جهان اسالم داراست

و پيشرفت ندارد و فرهنگ منافاتي با دانش .كشورهاي شرقي دريابند كه دين

ميتوان دريافت حجاب با بررسي اشعار زهاوي مي-3 شـمارد پيامـد حجـابيي كه زهاوي مضرات آن را

و ناداني در خانـه  و دروني است؛ حجابي كه زنان را به اجبار بر اساس جهل و بـر عقـل هـا محبـوس كـرده

و زنجير بسته  و تفكـر انديشة آنان غل و به آنها اجازه انديـشيدن است، اعتماد به نفس را از آنان سلب كرده

و نمي و ترقي گام نهنددهد تا راه صواب و بتوانند در راه پيشرفت . ناصواب خويش را شناخته

و بـه و بـه درون جامعـه پـا نهنـد و خردشان بسته شده را بازكننـد و زنجيري كه بر عقل اگر زنان غل

و حقوقي را به دست گيرند، جامعه در پيشبرد  و در كنار مردان مسندهاي علمي و دانش بپردازند تحصيل علم

خ ميو اين همان ايده. تر خواهد بود ود موفقاهداف و مسلمان .باشد آل زهاوي براي زنان شرقي
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