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Abstract 

The principle of the status transformation, as a social reality, can be examined based 

on sociological studies and in harmony with Anthony Giddens’ Structuration 

Theory. This theory is founded on the inseparability of two dimensions, i. e., 

agency and structure, in the realization of social events. Likewise, his other 

ideological approaches evoke the establishment of a certain type of human 

relationship and the realization of utopia. Based on Structuration Theory, the role of 

women in the realm of literature, in harmony with the motivations of works’ 

agent/creator, and the spatial-temporal requirements, has experienced numerous ups 

and downs. The presence of this element in the poems of the Iraqi poet, Abdul 

Wahab Al-Bayati, and those of the Iranian poet, Ahmad Shamlou is significantly 

frequent. In this paper, the suggested solutions of Giddens are examined; in 

addition, to depict the process of the transformation of woman’ social status in the 

poems of these two poets, woman has been studied as an expression of personal 

love, along with the reflection of social commitment and in conflict with 

imaginative realism. The results revealed that the poets noticeably converge in the 

first two levels whereas they diverge as far as the third stage is concerned.  

Keywords: Comparative Literature, Structuration Theory, Woman, Giddens, Shamlou, 

Al-Bayati 
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 مقالة علمی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 63-63، صص. 8631(، زمستان 63)پیاپی  4دانشگاه رازی، دورة نهم، شمارة 

 گیدنز یابیساخت نظریّةزن در شعر البیاتی و شاملو با تکیه بر 

 5فرهاد رجبی
 گیالن، گیالن، ایران دانشگاه علوم انسانیو  ادبیّات دانشکدة ،عرب ادبیّاتزبان و  گروهدانشیار 

 6شکوریطاهره 
 ، گیالن، ایرانگیالن دانشگاه ،و علوم انسانی ادبیّات زبان و ادبیّات عرب، دانشکدة ارشدارشناسک

 3/3/5631 پذیرش:  6/6/5635 دریافت:

  چکیده
قابدل بررسدی و   « آنتونی گیددن  » یابیساخت نظریّةبا  ،تیشناخمبنای مطالعات جامعهاجتماعی، بر یواقعیّت مثابةجایگاه به تحوّلاصل 

ری ی شده اسدت. دیگدر   ق وقایع اجتماعی پیدر تحقّ ،و ساختار عاملیّتعد ناپذیری دو بُمبنای تفکیکنظریّة حاضر براست. انطباق 

بده   توجّهبا  کند.رمانی را تداعی میق جامعة آی از ارتباط انسانی و تحقّترتیب، برقراری نوع خاصّبینی وی هم بههای جهانرهیافت

 - گر/ خدالق اردر و مقتادیات زمدانی    های کنشنی  متناسب با انگی ش ادبیّاتنقش زن در حوزة  ،)ساختاربندی( یابیساخت نظریّة

از  ،ایراندی « احمدد شداملو  »عراقدی و  « البیداتی  عبدالوهّاب» گذراند. حاور این عنصر در شعرهایی را از سر میمکانی، فراز و نشیب

 تحدوّل ضمن بررسی راهکارهای پیشنهادی گیدن ، برای تصویر فرایندد   ،نوشتار پیش روای برخوردار است. در بسامد قابل مالحظه

گرایدی  اجتمداعی و متعدارب بدا واقدع     تعهّدد ی عشق شخصدی، در کندار نمدود    تجلّ مثابةجتماعی زن در شعر دو شاعر، زن بهپایگاه ا

و در مرحلدة سدوم، واگرایدی دو شداعر مشدهود       طح نخست، همگراییدر دو س ه است کهداد. نتایج نشان شده استی بررسی تخیّل

 است. 

 ، زن، گیدن ، شاملو، بیاتی.یابیساخت نظریّةتطبیقی،  ادبیّات :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار8

این جریان، بندابر   ؛ی، همواره در حال تغییر بوده استجوامع بشر تحوّلپایگاه اجتماعی زن همراه با سیر 

 تحوّلگرفتن اصل است. با درنظرهای اجتماعی نقش زن در محیط تحوّلشناختی، برآمد رویکرد جامعه

پدذیر  امکدان شناسدی گیددن    مبنای مطالعات جامعده اکاوی آن براجتماعی، و جایگاه زن در قالب واقعیّتی

 نظریّدة به طرح  هایش راای از پژوهشهحجم قابل مالحظ (5)«5آنتونی گیدن »د. پژوهشگر انگلیسی شومی

ه از ترکیدب و رویکردهدای   ترین دستاورد اوست کد ، مهمنظریّهاختصاص داده است. این « 6یابیساخت»

  (.56: 5611 گیدن ،ر.ک: ) دست آمده استمختلف به

، یخّصد مش داد اجتماعی در بستر زمان و مکانحاضر بر این پایه استوار است که هر روی نظریّةمفهوم  

گدران را  د؛ نخست، ساختار کده زمیندة عملکدرد اجتمداعی کدنش     شو ناپذیر تشکیل میعد تفکیکاز دو بُ

آگاهانده، شدرایط بازتولیدد ایدن سداختارها را       های کمابیشکه با کنش عاملیّتو دیگری،  کندتعیین می

 هدای اجتمداعی،  واقعیّدت اپدذیر  ندو بعدد جددایی   مثابةعاملیّت، بهباور گیدن ، ساختار و سازد. بهفراهم می

ها تمدای   توان میان آنروی نمیهیچشوند و بهمحسوب می ایپدیدة دوگانهاند که هم تنیدهای درگونه به

هدای  رسد گیدن ، تلفیقی از انگداره نظر می؛ بر همین اساس، به(606-511 :5666 ریترز،ر.ک: ) قائل شد

دیگدری   هدای مهدمّ  وردیادشدده، گیددن  بده رهدا     نظریّدة ف ون بدر  فردگرا و ساختارگرا را بنا نهاده است. ا

نمدود   ،ایگونده کده هریدک بده    ه اسدت نید  دسدت یازیدد   « یتخیّلد گرایدی  واقدع »و « رابطة نداب »چون هم

 .ستا کار آمدهگفته هم بهدر واکاوی پیش . این موضوعهای اجتماعی وی بوده استایدئولوژی

 . تعریف موضوع8-8

بوده است؛ تصویر زن در شعر کهدن فارسدی    یتتحوّالنی  دستخوش  ادبیّاتدر بستر  پایگاه اجتماعی زن

از  واقعیّدت شدد. او گرهده در   اش در عالم واقع ترسدیم مدی  ها متناقض با پایگاه اجتماعیتو عربی تا مدّ

 هده در بخدش تغد ّل و قصداید     -نیدافتنی ا در هیئت معشوقی دسدت برخوردار نبود، امّ ایپایگاهی شایسته

پدی  ن را درهمواره مورد احتدرام و تکدریم بدوده، کدرنش سدرایندگا      - های مستقلمدحی و هه در قالب

 داشته است.  

 (6)البیداتی  عبددالوهّاب چدون  همگدرا  ، اجتمداعی و مدردم  تعهّدد م یشعر معاصر عربی و فارسی، شاعران 

ر جریدان زنددگی پدر    خود دیده اسدت. دو شداعر د  ( را به5663-5601) (6)احمد شاملو ( و5365-5333)

هدا، در  گذراندند. تجربدة شدعری آن   سراجتماعی مختلفی را از  -فراز و نشیب خود، فراگردهای سیاسی

                                                                                                                                             
1. Anthony Giddens 

2. structuration theory 
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 تحدوّل رسدد  نظدر مدی  گیدرد و بده  شان مایه میمیان زندگی شخصی و اجتماعی مراحلی، از پیوند دوسویة

 یده باشد.های این اترین مصداقپایگاه اجتماعی زن در شعرشان، یکی از شاخص

 و هدف  اهمّیّت. ضرورت، 8-2

روی فهم متدون بداز   شناختی جدید، در جدیدی بهمعهات جاعربی و فارسی براساس نظریّ ادبیّاتخوانش 

؛ بلکده  دسدت آورد هتنهدا درک درسدتی از مدتن بد    شود مخاطب فدراروی خدویش نده   کند و باعث میمی

شود. همین امر نی  به خوانش شعر البیاتی و شاملو  وربسا با هندساحتی و هندصدایی آن متن نی  روبه هه

 بخشد. ای میابعاد تازه

 های پژوهش . پرسش8-6

جایگاه زن در شعر البیاتی و شاملو  تحوّلشناختی گیدن  در بررسی های جامعههگونه ایدئولوژی -

 ت اجرایی الزم را دارد؟قابلیّ

 ر گذاشته است؟جایگاه زن در شعر دو شاعر هه مراحلی را پشت س -

 . پیشینة پژوهش8-4

طددور مسددتقل، در دو حددوزة زبددان فارسددی و عربددی البیدداتی و احمددد شدداملو بدده عبدددالوهّابدربددارة شددعر 

فدوزی و  شدرح اسدت:   بددین تطبیقدی،  ترین مقاالت مهما ای صورت گرفته است، امّگسترده های پژوهش

قعی و معشوق نمادین در شعر دو شاعر بررسی مثابة مادر، همسر، معشوق وا( نقش زن را به6055باقری )

از دو شداعر، بده رویکردهدای     أابریق مهّشمةو  هوای تازه( با تمرک  بر دو مجموعة 5636اند. رجبی )کرده

 نگرد.  پردازد و البتّه در قسمتی از آن نی  به مقولة زن و عشق از بُعد اجتماعی میاجتماعی شعرشان می

اندد.  کارکرد شهر و جامعدة انسدانی را در شدعر دو شداعر بررسدی کدرده       (5635صدیقی و همکاران ) 

ها از دو منظر ساختاری و موضوعی به قایه نگریسته و بر این باورندد کده تصدویر جامعدة انسدانی در       آن

هدایی از تغییدر در   اند جلدوه ( کوشیده5635ها، متحد و همکاران )شعرشان ابعاد مثبتی دارد. اف ون بر این

های اجتماعی که حاصل ورود مدرنیته به جوامع ایرانی و عربی است را با تکیه بر شعر دو شداعر   مناسبت

کدارگیری نمادهدای زنانده را در شدعر دو شداعر، نتیجدة تغییدر مناسدبات اجتمداعی          ها بده بررسی کنند. آن

زن،  مسدتقلّ  یافتن به موضدوع بر اختصاص اف ونپیشین،  هایپژوهشبا  ار پیش روتفاوت نوشت دانند. می

 شناختی در شعر دو شاعر است.ای جامعهنظریّهمبنای جایگاه زن بر تحوّلبررسی 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-6

شده در مکتب آمریکایی های مطرحمبنای دیدگاهتحلیلی و بر - صورت توصیفییوة بررسی دو ارر بهش
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به ارتباط تاریخی مستقیم یا  5رنه ولک»ویژه هپردازان بنظریّهآید که در آن، تطبیقی حاصل می ادبیّات

 (؛66: 6005 )نک عبّود،« دهندمستقیم بین دو ادیب برای ایجاد مقارنه بین آرارشان اولویت نمی غیر

( که در 66 )همان:کنند عد انسانی آن جستجو میله در کارهای تطبیقی را در بُترین مسئبلکه اساسی

 است. توجّهمورد ی نوشتة فرارو، بیش از هر مهمّ

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 یابیساخت نظریّه. آنتونی گیدنز و 2-8

شناسدی نیمدة دوم قدرن بیسدتم     های کدالن جامعده  نظریّهترین یا ساختاربندی، از برجسته یابیساخت نظریّة

رده معاصدر تبددیل کد    شناسدان تدرین جامعده  گیدن  را به یکی از بد ر   ،نظریّههمین  طور کلّیبهاست و 

پرداختن به رابطة کنش انسدانی   ،های علوم اجتماعیترین کلید برای فهم دگرگونیاو، مهم باوراست. به

فرد و سداخت   کوشد پاسخ جدیدی به مسئلة رابطةمی یابیساخت نظریّةو ساخت اجتماعی است. او در 

ند و تکرار رفتارهای افدراد،  اهم در ارتباط، عامل انسانی و ساخت اجتماعی بانظریّهبدهد. متناسب با این 

 (51: 5611 گیدن ، :کر.) کندها را مدام بازسازی میساخت

 نظریّدة اندد،  دهگیددن  را در کدارش تیییدد کدر    رهیافت نظدری   ،شناسانکه بسیاری از جامعهباوجودی

ه رویکرد اند کبرخی هنین استدالل کرده ،لامثبرای است؛  رو، با انتقادهایی اساسی نی  روبهیابیساخت

 دهدد گسیخته سوق مدی های نظری ازهمپارههو این امر، او را به انباشت تکّ نداردهستة نظری منسجم وی 

الگدوی   کارگیرینماید؛ زیرا تحلیل وقایع تجربی بهضر صحیح میانتقاد حا .(603: 5666 ریترز، :ک)ر.

 دهخدود تعبیده نکدر    نظریّدة ی که گیدن  هنین طرحدی بدرا  جاآنطلبد. ازمی مشخّصبا هارهوبی  یمنسجم

د. الی توضیحات پراکندة وی تعیین شوهی ، اصول و مبانی محوری، از البهاست، الزم است پیش از هر

تدرین  توان از آن کده یکدی از رایدج   گیدن  وارد است، نمی یابیساختبا وجود انتقادهایی که بر تئوری »

 (516: 5613 )صدیقی، «.هشم پوشید ،شناسی استهای تلفیقی در جامعهتئوری

زمیندة علدوم اجتمداعی    هر بررسی تحقیقی در»است که  هدر بنا ششناسی گیدن  بر این تصوّجامعهپایة 

توان گفت که سداختار  وجه نمیهیچگ کنش با ساختار مربوط است... بهیا تاریخ، به قایة ارتباط تنگاتن

ز ذهدن نیسدت کده رویکدرد حاضدر      ، دور ابندابراین  (؛505 )همدان: « کند و یا بدرعک  کنش را تعیین می

زمیندة پیوندد مسدائل    تدرین طدرح در  شده، مهدم یاد نظریّةد. شوی ساز نگرش تلفیقی ساختاربندی تلقّ زمینه

مطدرح   6نهداد  دادن جوامع بشری، عنصرجای محور قراررود؛ در سطح کالن، بهشمار مید و کالن بهخر
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 است.  

 ایران و عراقیگاه اجتماعی زن در پا تحوّل. سیر 2-2

. ظهدور  هدای اجتمداعی گونداگونی را تجربده کدرده اسدت      جوامع بشری، نقدش  تحوّلزن، همگام با سیر 

هدا و مطبوعدات   چون انقالب صنعتی، ترویج مدارس دخترانه و تیسی  انجمنهملیة مدرنیته های اوّ نشانه

مددیریت خانده    نقششان در ها از مشارکت در امور اجتماعی و انحصاربرابر محرومیت آنی درزنان، سدّ

کدردن مسدائل   ایجاد نهادهای حقدوقی زندان، در برجسدته    .(56 :5616 توانا، :کر.) و تربیت فرزندان شد

 ها نقشی راهبردی ایفا نموده است.این قشر و تغییر پایگاه اجتماعی آن

ی یافتده  ، تجلّد اش در عالم واقدع جایگاه زن در شعر کهن عربی و فارسی، در تقابل با پایگاه اجتماعی

 خداصّ  توجّده یند حاور زن در شعر کهن، برآمد دو رویکرد مختلف است؛ نگدرش نخسدت،   است. فرا

وی در دیباهدة قصداید   از ایدن رو، نقدش اصدلی     رسداند؛ سراینده را به لطافت روح و طبیعت آرام زن می

گاه دوم، از نگرشدی  یابدد؛ دیدد  بخشی به عاطفة شعر نمود مدی کردن زبان قصیده و لطافتمدحی، در نرم

زن نقدش نیمدة گمشددة شداعر را      بندابراین، (؛ 516: 5330 جاسدم، ر.ک: ) گیدرد ای سرهشمه میاسطوره

شدن ماامین شعری به مقتایات اجتماعی، با ن دیک رساند.بکرد تا او را به وحدت وجودی تداعی می

عدراق و ایدران، دلسدردی    کده شدرایط نامسداعد محیطدی در     جاآنشدود. از شعر زن نی  دستخوش تغییر می

همراه داشت، زن نقش کانون رابطة نداب را تجربده   های سیاسی بهشاعران را از عملکرد نهادها و سازمان

 فراتر رفتده، بده سدطوح دیگدری ارتقدا     ها، پایگاه اجتماعی زن از این گرفتن موج نارضایتیتکرد. با شدّ

قالبدی بده خدود گرفتده و درکندار تصداویر شدعری،        ی، پیشرو و گداه ان یافت. در این مرحله، زن، نقشی ملّ

 کند.  سراینده را به ساخت جامعة آرمانی هدایت می

 اجتماعی شعر البیاتی و شاملو -سیایدئولوژی سیا .2-6

گرایی در عدراق و ایدران   های جامعهبا نظر به اینکه بلوغ فکری و هنری البیاتی و شاملو با گسترش آموزه

نمایدد  ای سوسیالیستی دارد. هندین مدی  ها صبغههای آنای از ایدئولوژیحظهمقارن است، طیف قابل مال

تدرین  ، شرایط نابسامان محیطی، اصدلی دیگرسوو از  دو شاعر به مسائل کالن انسانی تعهّدسو، که از یک

 شان به شعار برابری اجتماعی باشد.توجّهعوامل جلب 

سدعادت،   هدایی هدون انقدالب،   مسدتقیم از انگید ه  طدور  هبکه  - انة البیاتیتعهّدهای مبسیاری از انگی ه

 گرفته، تحت تیریر عوامل محیطی هندی سرهشمه( 15 :الف 5336 ،شادی و طرح بهشت زمینی )البیاتی

تدرین  مهدم  5356تدا زوال   5311هدای سیاسدی، اجتمداعی و فرهنگدی عدرب از      اندد؛ شکسدت  نمدود یافتده  
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بلکه بدرآن شدد تدا در     مرداب ایستای جامعة عرب بود؛ وردنحرکت درآتنها خواستار بههاست. او نه آن

 (.656: 6006 حلبی، :کر.) ای دفاع از حقوق انسان شعر بسرایدهر زمان و مکانی بر

های کالن انسانی، به دوران پ  از هاپ اشدعار رمانتیدک وی در مجموعدة    شاملو نسبت به دغدغه تعهّد

یمانی و رنجش روحی شداعر  های ناشی از پش، انگی هگردد. در این زمانبرمی« شدههای فراموشآهنگ»

 گوید: می یوسوی تغییرات ایدئولوژیکی کشاند؛ سمت و او را به

شده های فراموشکردم. آهنگهایم احساس میرا تا مغ  استخوان تعهّدا ناگهان بیدار شده بودم. دیر امّ»

خبدری  و بدی  تعهّدد و بدا آن، عددم   بایست صمیمانه، همچون خطایی ب ر  اعتراف و محکدوم شدود   می

 (665: 5 ، ج5616« )گذشته.

 - رات سیاسدی هی  از تدیرّ اش، بیش از هرهای شاملو هون همتای عراقیو همچنین انگی ه روشتغییر 

تدرین  ی انجامیدد، از مهدم  که به شکست نهادت ملّد   5666مرداد  61اجتماعی مایه گرفته است. کودتای 

هدای دموکراتیدک خدود را    موجب آن، نهاد سیاسدی حداکم، سیاسدت   به های تیریرگذاری است کهتکانه

هسدتة   بندابراین،  ؛(666-661 :5616 زرقدانی، ر.ک: ) اش را بالفعدل کدرد  هدای اسدتبدادی  کنار نهاده، ژن

هایی است کده  عدالتیهای مردم و ظلم و بیدغدغه - پ  از تجربة این وقایع -اصلی و مرک ی شعرش 

یدران، بلکده   ت اشاملو، نده ملّد   تعهّد( دامنة 556: 5615 پورنامداریان،ر.ک: ) شودیها اعمال مآن در حقّ

(، دو بدار بده نفدع آوارگدان     .م 5335) 5660که در همین راستا در سال شود؛ هناننوع انسان را شامل می

 .(611: 6 ج ،5611، پاشاییر.ک: )رد عراقی شب شعر برگ ار کرد کُ

شاعر(  ت انتخاب و انگی ش دو)با محوریّ عاملیّتگرهه زاییدة تلفیق  ،ماعیاجت یواقعیّت مثابةتعهّد به

گیدری ایدن مقولده    هدای محیطدی در شدکل   رسد انگی ندده نظر میا بهو عوامل تیریرگذار محیطی است، امّ

ق هدر روی، البیداتی و شداملو بدا علدم بده ایدن قادیه کده جهدان حاضدر ظرفیدت تحّقد             اولویت دارندد. بده   

 ی برآمدند.تخیّلگرایی واقع ها ازراهم آنصدد تجسّها را ندارد، درآن هایایدئولوژی

 البیاتی و احمد شاملو عبدالوهّاب تصویر زن در تجربة شعری. 2-4

گویدد:  مدی « ات داردکردن ذائقدة شدعری  ی در بارورآیا زن نقش مهمّ»البیاتی در پاسخ به این پرسش که 

و دربدارة مدن، عشدق نیرویدی      ممکدن نیسدت کده شداعر باشدد     ه نباشد، هر شاعری که در قلبش زنی خفت»

: الدف  5336« ).دهندده اسدت  گر و الهدام بودن یا همسر یا دوست، آفرینش. زن در کنار مادری بوداستثنائ

عشدق او بده زن از    .(510 :5330 جاسم،ر.ک: ) دانداو زندگی بدون عشق را مصادف با مر  می (566

اش بده دلبسدتگی بده همکالسدی ایراندی      عائشه( آغاز شده و)ر همسایه اش با عالقه به دختدوران کودکی
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 اف ون( حاور این دو زن در ذهن و شعر بیاتی، 65-53 :5616 فوزی،ر.ک: ))فروزنده مهرداد( انجامید 

یابد. در این راستا، گرهه برخی معتقدندد در شدعر او   نی  ارتقا می تعهّدبر تغذیة عاطفی، تا مرحلة پیوند با 

کده خدوانش بیداتی از عشدق،     ایدن اسدت   واقعیّدت ا امّد  ؛(666 :5333 جحدا، ر.ک: ی برای زن نیست )تغ لّ

 .(565 :5330 جاسم،ر.ک: ) تعهّد بوده استهمواره در حوزة مبارزة انقالبی و انسانی و در مجرای 

دواج پد  از دو از  - تدرین هدالش او  مهدم که د شوشعر شاملو نی  معلوم می تحوّلبا نگاهی به تاریخ 

هدایش را  هدا و ناسدروده  احساس نیاز به همدمی همدل بود. او پ  از ظهور آیددا، همدة سدروده    - قناموفّ

گویدد:  مدی « تیریر آیدا در شعر شما هیسدت »که  اش کرده، در پاسخ به این پرسشپیشکش نیمة گمشده

 ،5611 )پاشدایی، « خاطر اوست و به خواسدت اوسدت.  هنویسم برای اوست، بتا بدان اندازه که هرهه می»

هدای متدداول   روی، شداعر عاشدقانه  هدیچ ا بده امّ ؛گرهه او عشق را زیبا سرود ،دید منتقدان( به5060: 6 ج

 .(31 :5616 آتشی،ر.ک: ) تابیدجویش هنین کنشی را برنمینیست؛ زیرا روح مبارز و ستی ه

ز پیشدینة ذهندی دو شداعر    دادن دامنة حاور زن در طرح ماامین اجتمداعی، ا رسد گسترشنظر میبه

ه در تقویدت  مشخّصد ایدن   شکبیبخشی این پدیده ریشه گرفته است. پیرامون قدرت باروری و زندگی

 ی و تالش برای برقراری رابطة ناب بسیار تیریرگذار خواهد بود.تخیّلگرایی واقع

اصدل تغییدر پایگداه    ری برخدوردار اسدت.   از پایگاه متغیّد  ،به نقشش در شعر بیاتی و شاملو توجّهزن با 

 - نهداد سیاسدی  ) و سداختار  عاملیّدت  ،ناپدذیر عدد تفکیدک  ، تحت تیریر دو بُواقعیّتیک  مثابةاجتماعی، به

لم درون و گر فردی، تحدت تدیریر عدا   کنش عنوانیابد؛ از این رو، شاعر اجتماعی، بهق میاجتماعی( تحقّ

 د.  کنا برای زن لحاظ میپایگاه اجتماعی ر تحوّلدنبال آن بیرون، تغییر نقش و به

 . زن، تجلّی عشق شخصی2-4-8

ندوعی  کندد؛ حالدت نخسدت، بده    معمدول در دو شدکل بدروز مدی    طدور  به ،نقش زن در شعر بیاتی و شاملو

م تی موضوع زن را تداعی کرده، واگویة عشقی رمانتیک است. شاعر در این سدطح بدا تجسّد   کارکرد سنّ

پدرورد کده گیددن  از آن    ی از رابطة انسانی را در ذهن میخاصّ ای برقراری نوعنیمة گمشدة خویش، تمنّ

ده، پایگداه  ده یا همددمی همددل را ایفدا کدر    ن، زن، نقش نیمة گمشایدر این م کند.به رابطة ناب تعبیر می

خددود، در پددی  بر تجربدة شددعری خدداصّ کندد. هرکدددام از دو شدداعر بنددا اش را در شددعر تددداعی مددیتیسدنّ 

 های امیدند.هها و فتح قلّبرای تسکین رنج یهگاتکیه یازیدن به دست

رساند. دلداری که ستارة صحرای انه در جستجوی روح محبوب، روز را به شب میبیاتی همواره و مصرّ

  (:501: 5، ج 5330 البیاتی،ر.ک: ) های شاعر استمایة ماندنش در شمایل عشق، نف عمر و دست
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 (75 )مهان: «.د أموت/ علی رفة اخلیط من ثوهباکاعلی خنبها/ أکاد أذوب... أ يأشرب دمعو »
 خاطر رشتة نخ لباسش ذوب شده، بمیرم.(سالمتی او می نوشم. ن دیک است بهاشکم را بهترجمه: )

کندد کده    م مدی جسّاش، عائشه را م(، معشوق کودکی516: 6)همان، ج « احلو  املووت ي»شاعر در قصیدة 

هم بده شدهر   اهد تا سدوار بدر اسدب، شدب و روز بدا     خواز وی میای کوهک برانگیخته شده، هون پروانه

هدای متدوالی و بداران    از زندگی در زمینی که گرسنگی عبدالوهّابکودکی بروند. در جایی دیگر، قلب 

 کشاند: انگی ش میهای حیرتدرد آمده، او را به شیراز و دروازهاش را شکافته است، بهعقیم پیشانی

 (672 مهان:) «.ارجحیمه یزحف حنو النّ  داء/ ومل تر العاشق يها مل تسمع النّ شة!/ لکنّ اندیتها:/ عائشة!/ عائ»
خ یدد  طدرف آتدش مدی   مش که بها او صدا را نشنید و عاشق را در جهنّاو را صدا زدم: عائشه، عائشه! امّترجمه: )

 ندید.(

 خدود  ت( بده قدوّ  615 مدان: )ه «أولود وأحو حب  وّ  »اش در قصیدة کردن عشق کهنهتالش بیاتی در زنده

م شهرهای غربدت، معشدوق   ها و در جهنّباقی است. شاعر در پ  همة تابلوها، در ورای اندوه هشم ملکه

بیندد کده در پشدت نقداب مدر ، ملتمسدانه       را مدی  - نظر، همدان عائشده باشدد   به - «الرا»اش رفتهازدست

مخفدی کدرده، تصدویر محبدوب را پداک       هدا را مها دست تقدیر همة تابلوهدا و مجسّد  زند؛ امّصدایش می

 کند. می

قابل پیگیری است؛ شاعر پیش از آشنایی بدا آیددا،    در عشق شخصی شاملو نی  در دو دورهی زن تجلّ

خدود پنداشدته،    محبوبی فرضی را نیمة گمشددة  ،(5663) «باغ آینه»( و 5665) «هوای تازه»های در دیوان

 شداملو، ر.ک: ) سدوزد  ه، بدا غدروبش مدی   وعش گرما گرفتد از طل زیراشدن دارد؛ از وی درخواست یکی

(. 616)همان:  «سرهشمة دریاهاست»(. در نگاه او هشمان معشوق سرشار از زندگی و 665: 5 ج ،5661

 (151-156 همان:ر.ک: ) ی برای خی ش خود تصویر نموده استاو در جایی دیگر، نف  دلدار را عامل

بودن است. شاعر هسدتی را تدا    بة نمایندة زن در این مرحله، تجربةمثاتجربة حاور آیدا در شعر شاملو به

تقسدیم   هدایش را بدا وی  پاس زندگی دوباره، نان شدادی کند و بر آن است تا بهاعماق وجودش ح  می

 د:کن

وجود آید:/ سرودی که تداوم ای در نشیند/ تا نغمهای که در آن میتن تو آهنگی ست/ و تن من کلمه»

دهدد./ و در سدکوتت همدة    هاست:/ قاصدی که زنددگی را خبدر مدی   در نگاهت همة مهربانیتپد./ را می

 (135)همان: « .کندها:/ فریادی که بودن را تجربه میصدا

ترین عامل اعطای نقش نیمة گمشده بده زن، نیداز دو شداعر بده برقدراری      گیدن ، مهم بر ایدئولوژیبنا

سدو،  برد، از دیگرتفاهم و همدمی همدل رنج می نبودشاملو از سو، شود؛ زیرا از یکی میرابطة ناب تلقّ
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ا دارد. تمنّد  - صال او به وطدنش باشدد  تواند حلقة اتّکه می - اش رابیاتی در غربت و تبعید، عشق کودکی

یند حاضدر بدیش از   رسد فرانظر میشوند، بهها را در هارهوب ساختاربندی بررسی اکنون اگر این کنش

بدا فدرب شدرایط مسداعد      زیراتیریر پذیرفته باشد، برآمد تحریک انگی ش آن دو است؛ آنکه از ساختار 

اجتماعی در بستر محیط اجتماعی ایران و عراق، از گرایش درونی دو شاعر به برقدراری رابطدة    - سیاسی

انطباق این سدطح از حادور زن بدا مقولدة پیوندد دو بعدد        از این رو،ناب با نیمة گمشده کم نخواهد شد؛ 

 نماید. هندان سازگار نمی - ویژه در کنش شاملوبه – هاناپذیری آنو ساختار و تفکیک عاملیّت

 تعهّد. زن، تجلّی 2-4-2

عی به قادایا اسدت. در ایدن سدطح،     برآمد رویکرد اجتما ،بیاتی و شاملو شکل دیگر حاور زن، در شعر

ق ابد اری بدرای تحقّد    مثابةمادر طبیعت، بهاند، از زن/ ی و انسانیدست از شاعرانی که مدافع حقوق ملّآن

رهداورد تغییدر    - طدور ویدژه  بده  - رود؛ این مرحلده کنند. گمان میی خویش استفاده میتخیّلگرایی واقع

 پایگاه اجتماعی زن در دورة حاضر باشد.

پایگداه زن در شعرشدان    تحدوّل تدرین دالیدل   بیاتی و شاملو به امدور، یکدی از مهدم   رویکرد اجتماعی 

هدای  هده در محدیط   - دگراییدو شداعر و فرایندد تجددّ    تعهّدشود. تغییر رویة حاضر، با مقولة مداد میقل

ویدژه دربدارة زن و مقولدة عشدق از     ، بده فداق سدویه دارد. ایدن اتّ  پیوندی دو - اجتماعی و هه در بستر شعر

شدناختی  جده جامعده  شود که افرادی همچون گیدن  دربدارة و تر میشناختی، زمانی برجستهدیدگاه جامعه

هدای مسدلّم   عندوان ویژگدی  توانندد بده  نه عشق رمانتیک و نه ارتبداط آن بدا ازدواج نمدی   »گویند: عشق می

  (66: 5616 )گیدن ،« .گیرندزندگی انسانی شناخته شوند، بلکه از تیریرات اجتماعی شکل می

و انقددالب  سددان، وطددن، عشددق او بدده زن بددا عالقددة شدددید وی بدده نددوع انعبدددالوهّاببر اظهددارات بنددا

 5336، ر.ک: البیداتی ) ها بر شاعر دشوار آمدآنجا پیش رفت که تمیی  میان آندرآمیخت. این آمی ش تا

رسوالة »بار در قصیدة البیاتی، نخستین تعهّدرسد تغییر نقش زن به عنصری برای بازنمون نظر می( به16 :ب
، تعهّدد کوشدد میدان عشدق و    د که شاعر در آن مدی ری ی شده باشپی( 666: 5 ج ،5330) «إلوی ووجوي حّ  

م است اینکه شنیدن صدای مردم از پ  هشدمان محبدوب و استشدمام بدوی     د. آنچه مسلّبرقرار کن تقارن

طح مدرن حادور زن در شدعر   و ورود به س تعهّدهای کردستان از تن وی، نمونة واالی تلفیق عشق و باغ

 برخوردار باشند. ییکسان و ساختار از تیریر عاملیّتر، دو بعد ق این تصویرسد در تحقّنظر میاوست. به

 خدود گرفتده اسدت.   ای فنّی بهجلوه (65: 6، ج 5330) «ینوامون املووتی ا»در قصیدة  تعهّدادغام عشق و 

ای آزاد، از بداغ نیشدابور/ بغدداد    بیندد کده هدون پروانده    معشدوقش عائشده را مدی    «امخیّد »البیاتی بدا نقداب   
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/ امیدد  کردن نهدر خواهدد پد  از بیددار   که عائشه قدرت رستاخی  دارد، شداعر از وی مدی  جاگذرد؛ آن می

افشان کند و بر خاکی که منتظر خی ش و رستاخی  است، بدذر بپاشدد. نقدش    درونش، شب نیشابور را نور

 ، نده از سدر دلتنگدی، بلکده بدرای     عبدالوهّابانقالبی است و  ینیرویجا، نه نیمة گمشده که معشوق در این

ده اسدت. تصداویری هدون بنفشدة خشدکیده و انددوه در بداغ/ بغدداد، از         ق هدفی واال احاارش کدر تحقّ

ی پرداختده  تخیّلد گرایدی  ا البیاتی با علم به این قایه، به واقدع وضعیت نابسامان ساختاری حکایت دارد؛ امّ

رسدد  نظدر مدی  ایند. بهر شهر را با خون خااب نمخواهد دیواها میدر حمایت از نیروهای انقالبی، از آن

 از ساختار تیریر گرفته باشد: عاملیّتحاور زن در این تصویر، بیش از 

ور/ وأی ظووي م او ا الّسوتهوا اننیوة!/ .../ بينوب  ابلودّ أیّ  -  أرااوا تو رل احلدی وة/ فراشوة /لی ووة/ .../لکوّ  عائشوة ماتو و و »
مهوان: ) «.ي تنتظور النشوورتبو ري البو ور/ ي او أل ا رل الّوور/ ي لیو  يیشوارور/ ولالنّو ي ي ي دابلوي موات ورّشوهر الّوالنّ 
51-56) 
ای آزاد هدون پروانده  ؛ گیدرد ا او را کده طدول و عدرب بداغ را انددازه مدی      عائشه بدرود حیات گفت، امّترجمه: )

و در مدرده بیددار کدن    که در اندرونم فروام کرد و تو این رود را بینم. هان ای پری! این دیوار به خون آغشته می

 ( .فشانکشد بذرها بیتاخی  را انتظار میشب نیشابور به نورش آغشته کن. در این سرزمینی که رس

( 66 )همدان:  «وا أیيت أیيت ي لّوا»ی، در قصدیدة  تخیّلد گرایدی  و واقدع  تعهّدد ادامة تلفیق عشق و شاعر در

در ایدن   کشد.بخش از بالد شام را انتظار میبیند که با گذر از تاریکی، آمدن سواری رهاییعائشه را می

 بر تغییر نقش زن و جایگاه وی تیریر گذاشته است. عاملیّت، ساختار بیش از قصیده نی  هون نمونة پیشین

عبدارتی، عشدق   شخصی، بلکه نماد مدردم عدراق یدا بده    ( نی  عائشه نه عشق 63 )همان: «ةالبکائیّ »در قصیدة 

شددن مدردم   رندگ یدا محو  ط شب/ ظلم و خفقان بر جامعه و کمر از تسلّاست. شاع عبدالوهّاباجتماعی 

 بیند: مقابل سرکشان میکردن دررا در انقالب و قد علم ستوه آمده و راه نجاتها بهدر تمامی عرصه

 ( 121 )مهان:« .بح/ متسح عار انرحلعّ  بی  الفتحو اي أمرييتو علی ضیاء الصّ »
 درخشش صبح، ب داید.( ا را از ههرةهشکر فتح، ننگ زخممن، شاید ل یای شهبانوترجمه: )

و  تعهّدد گداه  یاش، زن از مرحلة عشق شخصی فراتر رفتده، بده تجلّد   در شعر شاملو نی  هون همتای عراقی

هدا بدرای بدازنمون جریدان حاضدر      تدرین نمونده  از برجسته« کوگل»د. قصیدة شول مییبدعشق اجتماعی ت

 کو نشسته، به آمدنش یقین دارد:به راه گلاست. شاعر در شبی سرد، هشم 

.../ بدا همده دشدمنی ایدن      اندازد/ پنجه در دامدانش/ دانم،/ با همه خیرگی باد/ که میآید، میکو میگل»

/ .../ مدن نددارم سدر یدیس،/ زیدر      کندد زیدر عبدایش پنهدان.    خود این جاده را/ مدی شب سرد/ که خط بی

 (566: 5 ج ،5661 )شاملو، «.آیدهستة پاهای کسی میهای شب، از دورادور/ ضرب آحوصلگی بی
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زمدان اسدت.   ی همشکست نهات ملّ های پ  ازهوای تازه، با سال هایراین قصیده، هون دیگر شع

شکسدت، دوبداره   « توفان آتشناک»باور پژوهشگران، شاملو شاعری است که پ  از سرگیجة ناشی از به

 (665-660 :5616 زرقانی، :کر.) رزه استسر پا ایستاده و همچنان سرایندة شعر مبا

در قطعة حاضر گرهه تصاویری هون شب، طوفان و سرما استبداد نهاد سیاسدی و خفقدان حداکم بدر     

کده او عامدل   این مهدم  شدنود. نکتدة  ی یدک منجدی را از دور مدی   ا شاعر، صددای پدا  رساند، امّجامعه را می

رسدد  نظر میاس زنی محبوب، تصویر کرده است. بهلکه در لببخش/ انقالبی را نه در هیئت مرد، برهایی

ن مقولده، بسترسداز کدنش    مشغولی وی نسدبت بده اید   د همدمی همدل در زندگی شخصی شاملو و دلنبو

ه با وجود تیریر انگی ش یادشده در حاور زن، ساختار از نفوذ بیشتری برخدوردار اسدت؛   البتّ م بور باشد؛

و امیدد وی   تعهّدانگی ش سراینده رهنمون کند، به عشق اجتماع،  زیرا تصویر زن بیش از آنکه ذهن را به

 نماید.به انقالب راهبری می

جا شاعر پ  از تصویر بیابدانی  ( نی  قابل ردیابی است. در این561)همان: « مه»هنین رویکردی در قصیدة 

، وصال سگان قریهه در شوالی مه و خاموشی خواند کبسته، عابری را به صحنه میگرفته، خسته و لبمه

 پرورد:کو را در اندیشه میگل

ته/ بیابان را سراسر مه گرفته است/ هراغ قریه پنهان است/ موجی گرم در خون بیابان است/ بیابان، خسد »

ندد/ در شدوالی مده، بده خانده      اگوید به خود عابر{/ سدگان قریده خداموش   میبشکسته/... }بسته، نف لب

 )همان(.« بیندناگاه در درگاه میداند. مرا کو نمیرسم. گل می

بشکسته، از حالت روحی و عداطفی عدابر   بسته و نف هایی هون خسته، لبهمشخّصتوصیف بیابان با 

بدودن،  آلودفة مههایی از این دست در کنار مولّ(. ویژگی536 :5615 پورنامداریان، :کر.) حکایت دارد

ده است. قطعة حاضر از اشعار امیدوارانة شاملو بوده فاای حاکم بر قصیده را به نمونة پیشین ن دیک کر

و وجدود   - و نده خاموشدی آن   - ت جنبش اجتماعی است. پنهانی هراغ قریده قیّو نشانگر امید وی به موفّ

کدو در  آلود برشمرد. درادامه نید  گدل  های امید در فاای مهتوان از هستهموج گرم در خون بیابان را می

ظار مرد خویش است، تفسیر شده است نشین که در انتهر مرد ایرانی، زنی خانه تراوی، مانند ذهنیّ ذهن

 .(556-555 :5616 سالجقه، :ک)ر.

ای اسدت کده عنصدر زن در آن حادوری     ( دیگدر قطعده  560 )همدان: « از زخدم قلدب آبدائی   »قصیدة 

هدای  قکده خیدال آالهیدق ندو را در آالهید      -عر با خطاب بده دختدران دشدت تدرکمن     گیر دارد. شا هشم

راهبدری  « آبدائی »شان سمت و سوی اهداف مبارز انقالبیها را بهآن - همان(ر.ک: ) پرورندساله میصد
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 ده است.کر

ای های اجتماعی شاملو بوده و پیام عشق قبیلده از سروده« از زخم قلب آبائی»که برخی بر این باورند 

فکدر شداعر از   که رسد نظر میا بهامّ ؛(551 :5616 سالجقه، :کر.) همراه دارددختران به قهرمانشان را به

انجامدد. شداملو بدا تیییدد حرکدت      ی مدی تخیّلگرایی ساده فراتر رفته و به القای واقعمرحلة تصویر عشقی 

دادن سدالح  ی است؛ از ایدن رو، صدیقل  هنیناین هایق کنشانقالبی آبائی و دیگر مبارزان، خواستار تحقّ

بدرد. در  دیگدری راه مدی   هایسدیر مسائل اجتماعی و عاشقانه، به تف از طرحقهرمان برای روز انتقام، بیش 

 های پیشین، ساختار تیریر غالب را بر حاور زن گذاشته است.چون نمونههم ،نی  ااینج

ای نیمدة گمشدده فراتدر    یک از دو شاعر از طرح عشق شخصی و تمنّد در این سطح از حاور زن، هر

در سایة اعطدای نقدش    تعهّداند. تلفیق عشق و ی راه بردهتخیّلگرایی رفته، به عرصة عشق اجتماعی و واقع

ساختاربندی،  نظریّةدادن وی، واگویة این امر است که برخالف البی به زن یا نمایندة مردم قرارمبارز انق

از آن  ق ایدن مرحلده، تدیریر عمدده    هم قابل تفکیک است، بلکه در تحقّاز عاملیّتتنها دو بعد ساختار و نه

ای است که در سطح تغییر گسترده ،یابدبر این، آنچه در این مرحله، بیشتر نمود می اف ون است؛ساختار 

ویدژه، در قدرن اخیدر از دیدد     شدود. ایدن تغییدر، بده    نگرش دو شداعر در ارتبداط بدا مقولدة زن حاصدل مدی      

های بیرونی زنددگی  نبهتنها ج»گوید: که گیدن  میناپذیر و شایع است؛ هنانشناسان امری اجتناب جامعه

های زندگی روزاندة مدا   ترین جنبهترین و خصوصیها شخصیاند، این دگرگونیما نیست که تغییر کرده

 (65: 5616 )گیدن ،« .دهندطور اساسی تغییر داده و همچنان تغییر میرا به

 تخیّلیگرایی زن، تعارض بیاتی و شاملو با واقع .2-4-6

تدرین  اجتمداعی، از مهدم   -های مثبت سیاسدی  گیری تکانهیاتی و شاملو از شکلبنومیدی  رسد،نظر میبه

دنبال هنین نگرشی، نقدش  تخیّلی و تصویر جامعة آرمانی باشد. بهگرایی ها به واقعکردن آنعوامل پشت

 خود دیده است.ی بهتوجّهزن نی  تغییر قابل 

بینددد کدده هددون درختددی حبددوبش عائشده را مددی م (566: 6، ج 5330) «مرثیوة إلووی عائشوة» بیداتی در قصددیدة 

اش ای دیگر، لشکر دیوها بدر ههدره  گرید. در صحنهبه سرزمین خویش بازگشته و بر فرات می ،بر  بی

خواهدد کده بدر سرنوشدت     انتها نی  شاعر از شدعر و فدرات مدی   خورند. درخی  برداشته، دو هشمش را می

 ت عائشده در قصدیدة  ، بدا طدرح مظلومیّد   عبددالوهّاب ی هدا ( سیر ناامیدی561همان: ر.ک: )عائشه بگریند 
( ادامه دارد. شاعر در قصیدة حاضر بر آن است تا میان شرایط غرناطه در زمدان  565همان: ) «لورکوا مراثي»

در دورة معاصر تشابه  هاو حکومت فاشیست هاها با خود و اروپاییها و جنگ قدرت آنحکومت عرب
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ا در نمونة زیر، غرناطه و لورکدا، نمدود بغدداد و قهرمدان مبدارز      امّ ؛(513 :6006ک حلبی، ر.) برقرار کند

کندد؛ در انتهدا نید  بدا فروافتدادن      عراقی در پیکار با گاو نر وحشی/ رژیم دژخیم تا پای جدان مبدارزه مدی   

 آید:میبه بردگی در غرناطة یتیم را فروخته، عائشه نی  ،فروشکودکی بیاتی در خندق دشمنان، برده

 ور/ ...يومطعوان أبعلوی وووته  ةاحالسّ  ور يوت/ والّّ ميور/ .../ اا او ذا فه املکسور/ مينرج ردمه من النّ یاو ذا رس اا»
 العن واء// يشو  یعائشةو مون  يش  یعها اخلّناس/ من یبیمة یتیبنادحب ا عداء/ غران/ة ال فولة اخلينراء/ تس ط يالطّ  رةای/
 (177-174: 6 و ج1111) «ة.ري ا م يش  یة/ .../ من ري ة من ابر  أسري أم
میدرد. گداو ندر    اوست که می اش در تابش خون خویش غلتیده است.اینک اوست که با شمشیر شکستهترجمه: )

کشد. هواپیمای سب  کودک در سنگر دشمنان سقوط که در میدان گاوبازی ضربه خورده با صدای بلند نعره می

خدرد؟  ای را مدی خرد؟ هده کسدی سدیمرغ افسدانه    . هه کسی عایشه را میخردیتیم را می کند. شیطان، غرناطةمی

 خرد؟(بانو را میبانویی بابلی به اسارت رفته است. هه کسی شاه شاه

 - گیدرد مدی سرهشدمه  هید  از ظلدم دسدتگاه حداکم     کده بدیش از هر   - ناامیدی شاعر از اصالح امور

او بدا   ،بندابراین  رفتدة وی قلمدداد شدود؛   تداراج آرزوهدای بده  وطدن، در بندد    د تدا عائشده، نمداد   شد موجب 

 یادشدهده است. رویکرد ها اکتفا کرواقعیّتی و ساختار آرمانی، به طرح تخیّلگرایی کردن به واقع پشت

دلیدل   هدم بده  نگشتن محبدوب، آن بازگشت( با اطمینان شاعر از 513 )همان: «املووتعن املویدد و »در قصیدة 

چدون  همی هدای هیددارد. الزم به ذکدر اسدت کده در قصد     ایزتاب ویژهبا« هارون الرشید»ترس از اسارت 

دادن موضدوعی بدرای نشدان    مثابدة ( نید  زن بده  665 )همدان: « مویدد عائشوة»( و 666 )همدان:  «جمنوون عائشوة»

بدر نقدش زن تیریرگدذار     عاملیّدت کار آمده است و سداختار بدیش از   ی بهتخیّلگرایی بیاتی با واقعتعارب 

 است.

ی، با تکیه بر عنصر زن و در دو سطح نمود یافته است؛ در مرحلة نخست، تخیّلگرایی لو با واقعتااد شام

زن از تصویری اریری برخوردار بوده، وجود خدارجی نددارد، و سدطح دوم، مصدادف بدا ظهدور آیددا و        

 ن:)همدا « رکسانا»(، 561 :5، ج 5661« )بادها»ی صورت واقعی زن است؛ شکل فرضی زن در قصاید تجلّ

در  ای،سه قصیده، زن افسانهرفته است. در هرخود گای بهویژه ( جلوة635 )همان:« غ ل ب ر »( و 666

در قطعدة   (665)همدان:  .« عشقش نور و رهایی و امید اسدت » ،تعبیر شاملوقالب رکسانا حاور دارد که به

حفد  آرامدش او و رکسدانا    خواهد بدرای  می - ندغرّکه بیرون کلبه می - نخست، شاعر از خنیاگران باد

یندددهای بدرآن اسددت تدا از زن، گری گداهی درمقابدل فرا     رود اوش نماینددد. گمدان مدی  تدر غدرّ  دمدی آرام 

 همدراه سامان محیطی بنا نهد. قصیدة دوم، نمایی از یک کلبة هوبین ساحلی، در شبی سرد، طوفانی و  هناب

ای رسدوب آرامدش بده انددرون خدود،      کندد. در هندین شدرایطی، شداعر بدر     با هیاهوی باد را تدداعی مدی  
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یدن بدده رکسددانا، دریددای مددانع را  ناآسددودگی روح را بدده آشددفتگی دنیددای بیددرون وانهدداده و بددرای رسدد  

اش بدر قدایق و فدانوس و    بر وی آشکار شده، سدایه  یآلودمه ، زننوردد. سرانجام، در انعکاس نور میدر

 گوید:د. سپ  خطاب به او میشوروح او مستولی می

هدم  زند، شاید بهتابش شعله میه ار خواهش زنده در هر موج بیین دریای آشوبم که آتش صدمن هم»

ا اکندون  و تو هون قایقی فرسدوده بدر خداک مانددی/ امّد      سان دریایی خشکیدمروزی که من بهرسیم: باز

 )همدان:  «هایی که بر زمین سدرگردانند یان ابرهایی که در آسمان و انسانمیان ما فاصله هندان است که م

616.) 

ا وجود زنجیری گران بر پای وی، معشوق را نادیده گرفته، بر وصال پافشاری دارد؛ امّ خودداری ،شاملو

انتها نی  با بازگشدت بده کلبدة هدوبین سداحلی، از مدردم       محبوب را غیر ممکن ساخته است. دررسیدن به 

شددن  دریاهای مدانع و یکدی   شدنخشم آمده، آرزوی خشکوی که به تماشایش آمده بودند، بهکنجکا

نمایدد  ( هنین مدی 611-616 همان:ر.ک: ) پرورددر دل می را - روح دریا و عشق و زندگی - با رکسانا

جسدتن  به جن  زن و پنداه  توجّهک انگی شش در ترین محرّت محیطی، اصلیتحوّالنارضایتی وی از که 

 از او باشد:

کدوبم  شدود مدیخ  ل نمیعبوس که سنگینی مرا متحمّو هه هی  آیا، هه هی  بر صلیب این خاک خشک »

انداختدة کیفرهدای   های گلد است که در آن ج  هشیدن درد آتشم خداونکند؟/ آیا این همان جهنّمی

دلیل راهی نیست؟/ .../ و سکوتی به پاسخ من، سکوتی به پاسخ من!/ سکوتی بده سدنگینی مدردی کده     بی

 (605 )همان: «امیدی با خود ندارد.

عندوان نیمدة   بده  – بدردن شداعر بده او   ال زنی کلّی بوده و پنداه رکسانا ههرة سیّ بر این باورند که برخی

 ی، بلکده نتیجدة جددال بدا خویشدتن اسدت      های اجتماعی در حدوزة زنددگی عدادّ   نه برآمد جدال - ثنّؤم

نتیجدة  اندد کده استحادار زن    شده واگویة این حقیقدت های یاد(؛ ولی نمونه663: 5616 سالجقه، :کر.)

ی را از کدف داده و  تخیّلد گرایی باشد. در اینجا، شاعر، تاب هیاهوی واقعو ساختار  عاملیّتعد پیوند دو بُ

 یابد.خود را محکوم به زندگی بر صلیب خاک عبوس می

 امطلوب محیطدی، زمینده را بدرای   خود گرفته و با اشاعة عوامدل ند  شکل واقعی به خیالیبا ظهور آیدا، زن 

سازد. درحقیقت، زن، نقش مدیمن درمقابدل   فراهم می - بیش از پیش - یتخیّلگرایی واقع کردن بهپشت

با ه ار انگشت به وقاحت، پاکی آسدمان را  »بوده « بیگانگی و عداوت»ه دارد که سراسر عهدشهری را به

ح در سدط رسد، دو بعد تیریرگذار بدر نقدش زن   نظر می(. به651-653: 5 ج، 5661 )شاملو، «کندهم میمتّ
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 د:کر مشخّصیک را آسانی نتوان می ان تیریر هراند که شاید بههم تنیدهحاضر، به تعبیر گیدن ، هنان در

ها که دانستند / آن- ای آشنای خون من ای همسفر گری ! - بیا برویم ای یار، ای یگانة من/ .../ و دریغا»

 (656-651)همان:  «.گناهان تو کمترندام/ در شماره/ از عدالت سوختهگناه در این دوزخ بیهه بی

رسد، کارکرد زن در این مرحله از تجربة شعری شاملو، بدرخالف دیگدر سدطوح، بدا نقدش      نظر میبه

اش، از زن کدردن بده سداختار آرمدانی    با وجدود پشدت   عبدالوهّابباشد؛ زیرا متفاوت وی در شعر البیاتی 

 - بردن بده معشدوق  ا شاملو با پناهبهره گرفته است؛ امّ های تلخ محیطیواقعیّتعنوان اب اری برای طرح  به

 خواستار جذب خلوت با محبوب و دفع دنیای بیرون است.   - طور موقّتگرهه به

 گیرینتیجه. 6

و سداختار بایدد    عاملیّتدو بعد است که برای تحلیل آن، تیریر هر در پایگاه اجتماعی زن از رویدادهایی تحوّل -

 از ایدن رو، نمود بیشتری داشدته باشدد؛    ت تیریر یک بعد نسبت به بعد دیگر،رهند ممکن اسنظر گرفته شود؛ هدر

 نماید:ضروری می یادشدهبعد تمیی  میان دو  - در شرایطی - برخالف ایدة گیدن 

ا در مرحلدة متعدالی،   حسب ضرورت حیدات اسدت، امّد   دو شاعر به زن ناشی از نیاز و برل، گرایش در مرحلة اوّ -

جایگداه زن را در شدعر    تحوّلاساس  ،انسانی است و همین رویکرد - ه زن برآمده از رویکرد اجتماعیگرایش ب

 کند.دو شاعر تعیین می

ی، واگویة همگرایی دو شاعر اجتماع تعهّدبیاتی و شاملو از سطح رابطة ناب به مرحلة جایگاه زن در ن د  تحوّل -

در شدعر بیداتی    تعهّدد مبنی بر اقتران همیشگی نقش زن بدا مقولدة   ر برخی یند حاضر است؛ از این رو، تصوّدر فرا

 رسد.نظر نمیصحیح به

ملو پیرامدون قددرت   بیاتی و شدا اجتماعی از پیشینة ذهنی  تعهّدکه حاور زن در سطوح رابطة ناب و یباوجود -

نگدرش بدا جریدان     توان حوزة دوم را برآمدد تلفیدق ایدن   بخشی این پدیده مایه گرفته است، میباروری و زندگی

 های اجتماعی برشمرد.پایگاه اجتماعی زن در بستر نظام تحوّل

شدناختی در سدطح کدالن جهدانی اسدت.      ی، دغدغة اصلی گیدن  مقابله با ناامنی هستیتخیّلگرایی در ایدة واقع -

جهدانی و هده در   هه در سطح کالن  - خواهنمایندگان طیف عظیم شاعران مبارز و آزادی مثابةبیاتی و شاملو، به

 با تصویر جهان/ ساختار آرمانی خویش به این مهم دست یازیدند. - حوزة منطقه ای

کشدد؛ زیدرا بیداتی بداوجود     تصویر مدی ی، واگرایی دو شاعر را بهتخیّلگرایی حاور زن در سطح تااد با واقع -

 ؛ای تلخ محیطی بهره گرفته استهواقعیّتبرای طرح  من لة موضوعیاش، از زن بهکردن به ساختار آرمانیپشت

 ا شاملو، خواستار جذب خلوت با محبوب و دفع دنیای بیرون است.امّ

  ها نوشت . پی4
شناسی به تحصیل پرداخدت  شناسی و رواندنیا آمد. در رشتة جامعهم. در لندن به5361ژانویه سال  51( آنتونی گیدن  در 5)
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د. او در سده دهدة گذشدته از    شناسدی خدود را دریافدت کدر    دکتدرای جامعده  م. از دانشگاه کمبریج، مدرک 5365و در سال 

 پردازان اجتماعی است.نظریّهاررگذارترین 

د شد. او پ  از های فقیرنشین بغداد متولّهم(، در یکی از محل5333ّ-5365) البیاتی عبدالوهّابشاعر عراقی،  (6)

ات عربدی  س ادبیّد عنوان مدرّبه 5360یافته و در سال  غداد راهماتی، به دانشسرای عالی بگذراندن تحصیالت مقدّ

ا هنددی نگذشدت کده    امّد  ؛سه سال بعد با دختری از ن دیکان ازدواج کرد ،جوان عبدالوهّاب. حصیل شدالتّفارغ

هدای عربدی و برخدی    را به قصدد اقامدت در دیگدر پایتخدت     های سیاسی از کار برکنار شده، عراقتالیّدلیل فعّ به

در آسمان دمشدق رو بده افدول نهداد )ر.ک:      ایی ترک گفت. سرانجام ستارة درخشان شعر عراق،کشورهای اروپ

 (.65-65: 5616 فوزی،

هاسدت. او در طدی   ترین آننو عربی و از جهانی ترین پیشوایان شعرر پژوهشگران البیاتی یکی از ب ر نظبه

 ،شویا/نمدئکوة و  هایتوان به دیوانجمله میاز، آرار گرانقدری از خود برجای گذاشت که ت ادبیالیّهند دهه فعّ
دلیدل  آردار وی بده   اشداره کدرد.   أیيت او   ي أیيتلّوا و کلموات ا متووت ،املنفوی أشوعار ي ،یتونالزّ اجملد لأل/فال و  ،مةأابریق مهشّ 

 (.51: 5330 البیاتی،د )ر.ک: ی برخوردار شاقامتش در کشورهای عربی، اروپایی و آمریکا از شهرتی فراملّ

دلیدل  ا بده امّد دیده به جهدان گشدود؛   (، در تهران 5663-5601)، )ا. صبح/ ا. بامداد(شاعر ایرانی، احمد شاملو  (6)

هدای  ستان به تهران بازگشته، به جریاند. پ  از اتمام دوران دبیرر در شهرهای مختلف ایران زندگی کرشغل پد

 5666و  5666هدای  ی بدود کده در سدال   حدّبه ش یافت. پافشاری وی بر عقایدشسیاسی مخالف حکوکت گرای

آشدنا  « آیددا »با زنی بده ندام    5616ق، در سال دستگیر و راهی زندان شد. پ  از آزادی و تجربة دو ازدواج ناموفّ

( تا اینکه در تهران دار فدانی  665 ...، ،666: 6 ج ،5611 پاشایی،)ر.ک:  درا با وی سپری کر شد. شاعر باقی عمر

 را وداع گفت.

ر.ک: ) آیدد شمار مدی شعر معاصر به «6پنج ههرة جهانی» میان نوپردازان، یکی ازبرخی معتقدند که شاملو در

، باغ آینه ،هوای تازه، نامهقطعهای لق کرد که دیوانهندین ارر خ ،ات. او برای گنجینة ادبیّ(610: 5616 زرقانی،

 هاست.ازجملة آن شکفتن در مه و آیدا؛ درخت و خنجر و خاطره، آیدا در آینه

 منابع
 تهران: آمیتی . . هاپ اوّل،شاملو در تحلیلی انتقادی(. 5616) آتشی، منوههر

 .العودة بريوت: دار ،ابعةالرّ  الطّبعة. ينال و الثّ وّ د األ. اجمللّ ديوان(. 0991) عبدالوّهابالبيايت، 
 شر.راسات والنّ ة للدّ سة العربيّ : املؤسّ بريوت ،الثة. الطّبعة الثّ ةعريّ جتربيت الشّ (. الف 0991) ----------
راستتتتات ة للدّ ستتتتة العربيّتتتتسّ ؤ بتتتتريوت: امل، ولتتتت األ الطّبعتتتتة .)حتتتتوارات( کنتتتتک  إتتتتحلو  لتتتت  ا  تتتتر .(ب 0991) ----------

 شر.والنّ 
 . هاپ سوم، تهران: رالث.6. جلد نام همة شعرهای تو(. 5611) لیپاشایی، ع

 تهران: نگاه. اپ دوم،ه. سفر در مه(. 5615پورنامداریان، تقی )
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 . هاپ اوّل، تهران: بر  زیتون.زن در تاریخ معاصر ایران(. 5616علی )توانا، مراد

 ة.ة العامّ قافيّ ؤون الثّ بغداد: دار الشّ  ،ول األ الطّبعة. البيايت عبدالوّهابإعر  ف يفصوّ اإللتزام والتّ (. 0991) جاسم، عزيز السيد
 العودة. بريوت: دار األول ، الطّبعة. ا ديث عر العريبشّ  عالم ال(. 0999جحا، ميشال خليل )

 اب.ورية للحلتّ ة السّ . دمشق: اهليئة العامّ طبيق إعر البيايت منوذجاالتّ و  نظريّةناص بني الالتّ (. 7112) ،  محد طعمةحليب
ه شدهید بداهنر   ادبیّدات تطبیقدی دانشدگا    ةنشری. مةمهشّ گرایی در هوای تازه و أباریق (. دیگر5636) رجبی، فرهاد
 .555-16(، 50) 5، کرمان
 . ترجمة محسن رالری. هاپ سوم، تهران: علمی.شناسی در دوران معاصرجامعه نظریّة(. 5666ریترز، جورج )

 تهران: رالث. سوم، . هاپانداز شعر معاصر ایرانهشم(. 5616د مهدی )زرقانی، سیّ

 هران: مروارید.. هاپ دوم، تهاامیرزادة کاشی(. 5616سالجقه، پروین )

 . هاپ اوّل، تهران: زمانه.مجموعة آرار احمد شاملو(. 5661شاملو، احمد )

 .556-515(، 3) 6، پژوهش اجتماعیة مجلّآنتونی گیدن .  یابیساخت(. تئوری 5613صدیقی، بهرنگ )

واجملتمتتا اسنستاين عنتتد  ( مالمت  املدينتة0191) يإتت ر  حيتدرنن امحدرضتا و ژريف هانيتت  ؛ختويرد يحستتا اعظمت ؛، کلثتوميصتديق
 .99-21 ،(72) 2، يانم  ادبيّات تطبيقکاوش .وامحد إاملو البيايت عبدالوّهاب

 . دمشق: مطبعة قمحة  خوان.األدب املقارن(. 7110) ديّ ان السّ ماجده محود و غسّ عبده و  عّبود،
 .ان: اثر اللّ ول . هتر األ الطّبعة. ةالبيايت دراسة نقديّ  عبدالوّهاب(. 0131فوزی، انهده )
، ة مرکتتتز دراستتتات الحلوفتتتةجملّتتت .امحتتتد إتتتاملوو  البيتتتايت عبتتتدالوّهابإتتتعر  صتتتورة املتتتر ة يف .(7100) يو م تتتروز  قتتتر  -------
(71) ،22-010. 

 . ترجمة منوههر صبوری. هاپ سی دهم، تهران: نشر نی.شناسیجامعه(. 5616گیدن ، آنتونی )

 پور. هاپ دوم، تهران: طرح نو.ترجمة محمدرضا جالئی .اندازهای جهانیهشم(. 5611) ----------

( وجه زنانة نمادها در شعر معاصر فارسی و عربی )با نگاهی 5635لی و حسین کیانی )یوا؛ کاووس حسنحد، شمتّ

 6، های ادبیّات تطبیقی دانشگاه تربیدت مددرس  مجلّة پژوهشالبیاتی(.  عبدالوهّاببه شعر احمد شاملو و 
(5 ،)11-553. 

 



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 م الة علمّیة

  وث ي ا دب امل ارن )ا درن العريب والفارسي(
 72-61و وص. 1441 شتاء(و 62) 4جامعة راويو الّسنة التّاسعةو العدد 

 شاملو املبنیة على يظریة جیدینز للبناءالبیايت و شعر املرأة ي 

 1فرااد رج 
 جيالن،  يران جيالن، جامعة ،ةداب والعلوم اسنسانيّ ة اآلکّليّ  ة وآداهبا،غة العربيّ اللّ  قسم ستاذ املشارک يف 

 2ي/اارأل شکور 
 ، جيالن،  يرانجامعة جيالن ،ةة اآلداب والعلوم اسنسانيّ يّ کلّ   ة وآداهبا،غة العربيّ ة يف فرع اللّ اجستري امل

 7/9/0990 ال بول:   1/0/0919 الووول:

  امللّخص
ة بنيتة  نتتوين جيتدينز. تستتند ة ويف انس ام متا نظريّتراسات اسجتماعيّ استناًدا  ىل الدّ  الوضا ، كواقا اجتماعي ، حتّولميكا دراسة مبد  

تثتري  يضتا مناه ت  األيديولوجيتة األختر   فتننّ  ة.يتق األحتداا اسجتماعيّتيف حتق ةة والبنيويّتبعديا العامليّ ة  ىل عدم الفصل بني ظريّ هذه النّ 
، إت د دور املتر ة يف جمتال األدب، يف انست ام متا دوافتا  بناًء على نظريتة البنتاء .اليوتوبيايق  ما العالقات اإلنسانية وحتقنّي  قامة نوع مع

عبتد اعر العراقتي لعنصتر يف قصتا د الّشت، العديد ما الصعود واهلبوط.  ن وجود هتذا ا، واملتطلبات املكانية والزمانية/ مبدع املصنفاتوكيل
 إلضتافة  جيتدينز ، يتم فحص ا لول املقرتحة متاكبري. يف هذه الورقة  ر  ىل حدّ تكرّ  مر م ملوا،  محد إاعر اإليراينالشّ ، و يتاب البياالوهّ 

ة علتتتى  تتتتا تعبتتتري عتتتا ا تتت  متتتتک دراستتتة املتتتر  اعريا.عي للمتتتر ة يف إتتتعر هتتتذيا الّشتتتالوضتتتا اسجتمتتتا حتتتتّول، لتصتتتوير عمليتتتة  ىل ذلتتت 
ن بشتكل ملحتو  اياعريا يتالقالشّ  تا ج  نّ ة. كشفک النّ ة اخلياليّ ما الواقعيّ تعار  امل،  ىل جان  انعكاس اسلتزام اسجتماعي و خصيالشّ 
 .الثةق  ملرحلة الثّ ن فيما يتعلّ لني بينما خيتلفا املستويني األوّ يف
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