
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یقیة ادبیّات تطبنشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال   

 بررسی تطبیقی الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع از لنسی الحاج 

 و آیدا در آینب از احمد شاملو از دیدگاه نقد فمنیستی
 پژوهشی( -)علمی

 1*خاکیشتعلی ضیاءالدینی د
 2عبّاس عرب

 چکیده 
ــندگان مرد و به     ــی آثار نویسـ ــیدن بیان و ذهنیّت مردان از زنان، یکی از مهمچالشبررسـ  رینتکشـ

ای یژهورود. در شعر أنسی الحاج و احمد شاملو، با چهرة میشماررویکردها در مطالعات فمنیستی به

دنیای مدرن همساز است و زن را در جایگاه    ای که گاه با معیارهایچهره شویم؛ رو میاز زنان روبه

شان می  ضع امروزی خود    برابر با مرد ن سنده، زن از مو دهد و گاه تحت تأثیر ذهنیّت تاریخی دو نوی

سنّتی  سقوط می به جایگاه  شعار   کنداش  ستار ا سولة » . در این ج شَعرها الطّویل حتّی الیناب  الرّ و   «یعب

ــتی و در حوزة مطالعات ادبیّا، از دریچة نقد فمن«آیدا در آینه» ــه مقاییس ــه ت تطبیقی مکتب فرانس س

 است عبارتند از: آمدهدستترین نتایجی که از این پژوهش بهاست. مهمشده

شعری در این دو اثر      ،دو اثر مورد بحث - ستند و بیان  شابه ه ست که  ا بیانی مردانه ،دارای کلّیّتی م

 صالت زنان مغایرت دارد. در مواردی با معیارهای مربوط به مکتب ا

های اساطیری و مسائل تاریخی و فرهنگی بر ذهنیّت دو مایهاز تأثیر بن ،ترسیم چهرة زن در دو اثر -

 شاعر، برکنار نبوده است. 

ــاملو تحدر بخش - ــههایی از دو متن، أنســی الحاج و ش ند. ابوده های اجتماعی مدرنت تأثیر اندیش

 ت. هایی از آن اسگرایی در غرب، نمونهنیستی و نیز مفهوم انسانهای فمتأثیرپذیری از یافته

ع،  آیدا بشَعرها الطّویل حتّی الینابی الرّسولة، هاس کلیدس: لنسی الحاج، احمد شاملوواژه

 در آینب، نقد فمنیستی، ادبیّات تطبیقی.
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 226 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

 مقدّمب -1

ــتی از مهم ــی  میبه آن ( (feminist criticismترین مواردی که نقد فمنیسـ پردازد، بررسـ

ــت. بازخوانی رمان         ــعاری که     ها و متون ادبی به هدف نقد و واکاوی نگرش مردانه اسـ اشـ

شده      شته  سط مردان نو سازی چهرة زن و با نقد جایگاه   تو ست، به هدف باز او در موقعیّت   ا

ة  ی به جامعرهیافت ،گیرد. این جنبه از نقد فمنیستی میای صورت های حاشیه نابرابر و در نقش

ــت   ــت در جهت ایجاد فرص ــی اس های روانی برای همه افراد  مدنی، در دنیای مدرن و تالش

نانه  ز جامعه، فارغ از مقولة جنسیّت. احاطة ایدئولوژی مرد ساالر بر آثار ادبی معاصر، هویّت   

  عنواناغلب در خلق آثار ادبی، زن را به ،اســت. وجود این واقعیّترا از نظرگاه مرد رقم زده

ست.   اای انتقادبرانگیز رقم زدهمطرح نموده و احوال، افعال و جایگاه او را به گونه« دیگری»

در بســیاری موارد باعث ایجاد نوعی    ،ها و اشــعاردر برخی داســتان مرد -تقابل دوگانة زن

ــده تفاوتی و یا حتّی تنفّر نمقاومت، بی ــبت به این آثار در بین زنان ش ــت. حاصــ س ل این  اس

مع و از  ادر بسیاری از جو ،نگاهی که بعدها نقد فمنیستی در جامعة غرب بود؛د مقاومت، تولّ

در شعر أنسی الحاج و شاملو، اگرچه   زبان و ایران، کم و بیش نفوذ یافت.جمله جوامع عرب

شده   ست که از زن چهره سعی  ست او و فضای حاکم بر زمانه ما ترسیم        ا سب با خوا ای متنا

تاریخی حاکم و نیز جنســیّت دو نویســنده، متن را   تّی پیشــاشــود، گاه ذهنیّت تاریخی و ح

ســی  رهای فمنیســتی قابل نقد و براســت که با معیارها و یافتهویی دیگر بخشــیدهســمت و ســ

ساخته     ست. این جستار، به زنِ  شاملو می    ا سی الحاج و   پردازد. امریشده در تخیّل مردانة أن

 ( 393: 1390داند. )مکاریک،جاری میآن را در کلّ سنّت فلسفی که لوس ایریگاری، 

 بیان مسألب 1-1

 خ دهد:های فمنیستی، به سؤاالت زیر پاساین تحقیق در پی آن است که با تأکید بر یافته 

هایی  های مورد مطالعه از شــعر شــاملو و أنســی الحاج، چه نمود پرســش اصــلی: در نمونه -

 ت؟ وجود دارد که بر پایة نقد فمنیستی قابل برررسی اس

ای بین شرایط و زمینه های اجتماعی و مصادیق شعر أنسی الحاج و شاملو برقرار      چه رابطه -

 است؟
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 پیشینة تحقیق -1-2

تقلّی چ کار پژوهشی مسهی ،کنون در زمینة نقد فمنیستی آثار أنسی الحاج و احمد شاملوتا 

، های فارسی زبانطور کامل کاری جدید است. در پژوهشاست و این پژوهش، بهانجام نشده

 است:شدهنوشتهدر مورد شعر الحاج  نامة زیردو پایان

  تنش و معنا: خوانش فرمالیســتی»نامة کارشــناســی ارشــد مصــطفی رحیمیان با عنوان پایان -

با راهنمایی احمدرضــا « الحاج و محمود درویشای از اشــعار محمّد الماغوط، أنســیگزیده

شهری  شگاه فردوسی مشهد و با رویکرد نقد نو      در گروه زبان و ا ،حیدریان  دبیّات عربی دان

برگزیده  عارجزء اش « بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع  هالرّسول »نامه در این پایاناست.  تألیف شده 

ســهراب   «نشــانی»الحاج و  أنســی« النّجمتان»بررســی تطبیقی مفهوم تالش در »نیســت. مقالة 

 ت.از همین پایان نامه اس ،«فرمالیستی آمریکایی سازی تنش در نقداساس معناسپهری، بر

حمدی  ا نامة دیگری است که سیّده مرضیه، پایان«نامه و اشعار أنسی الحاجزندگیبررسی » -

در دورة کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات عربی، با راهنمایی محّمد شایگان مهر، در دانشگاه        

 است.اد اسالمی واحد کاشمر انجام دادهآز

ادیب عزّت،  ) «بشــَعرها الطّویل حتّی الینابیع هالرّســول»دیب عزّت، با عنوان الة ابوالفتوح امق -

ــته به154-158 :1975 ــوریه، از جمله آثاری   توزار ( در دوماهنامة المعرفه، وابس الثقافیه س

 هایی دارد.اشاره ،پردازد و به مفهوم عشق در این شعراست که به معرفی این اثر می

 ضرورت تحقیقیّت و اهم -1-3

 کارگیری نقد فمنیستی در تحلیل آثار ادبی، به دالیل زیر یک ضرورت پژوهشی است: به 

ــئ جامعه ،جامعة جهانی - ــعه اســت و مس ــازی و اصــالح   ای رو به توس لة حقوق زنان و بازس

  رود. بررسی آثار میشمار ترین لوازم این امر بهاز اساسی   ،ذهنیّت اجتماعی در این خصوص 

ستی، به  کری جوامع از دریچةف ر، در واقع محوصالح ذهنیّت مرد ا تالش برای مثابهنقد فمنی

( 11: 1385)پاینده،« تواند به وجود آید.نمی ،رهیافتی است که در فقدان ذهن دموکراتیک »

ــعة فرهنگ       این واقعیّت، در کنار باورمندی به تکثّر آرا در مطال       ــبب توسـ عات فرهنگی، سـ

 شود.های ادبی میپژوهش وزةصدایی در حچند
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یزی رجوامع اســالمی با توجّه به شــرایط حاکم بر گفتمان فمنیســتی، به شــدّت نیازمند پی -

ــتند که در آن  ــخّص در این حوزه هس ــمن اعتال ،یک الگوی مش ی منزلت زن، تناســب  ض

نی  موهای مضشود. بررسیماعی این جوامع نیز در نظر گرفتهشناختی و هنجارهای اجتجامعه

ــود و ناهم عنوان یک تحدید دیده    ها، نقش مادرانه، به    که در آن  انگاری زن و مرد،  جنسنشـ

ستار، با درک         جامعه را به نام رها سوق ندهد. این ج سمت افول اخالق  شدگی از قیود، به 

 است.د فمنیستی مورد مطالعه قرار دادهدو اثر ادبی را با رویکرد نق ،این ضرورت

 تحقیق روش -1-4

ایی نظری است و بیشتر به شیوة نقد فمنیستی آمریک -های بنیادیین جستار، از نوع پژوهشا 

از جمله مضــمون و  ،های متنی آنغالباً بر متن به همراه تمامی ویژگی» ،نزدیک اســت که در آن

هایی  هشیو  ،آمریکایی -نقد فمنیستی انگلیسی   (204: 1389)برسلز،  « شود. صدا و لحن تأکید می 

ند. در  الة جنسیّت ازآن بهره گرفته دهد که آثار ادبی در ساختن مسئ  رد بررسی قرار می را مو

یری از  گشود. بهره بازنمایی می ، در متناین نوع تحلیل، قدرت مردانه و یا اقتدار جنسی مرد 

ست     رابطة تأثیر بین دو اثر پدید آورده ،تحوّالت دنیای مدرن ساس آن، این ج ست که بر ا ار  ا

 Claudio Guillen)اساس نظر کالدیو گیلن  مطالعات تطبیقی مکتب فرانسه و بر  در حوزة

ــی تأثیر    »در  ــناسـ )ن .ک: گیرد. جای می  (The Aesthetic of influence)« زیبایی شـ

ــندکاوی و     ای بر پ روش کار در این پژوهش، روش کتابخانه     (18: 1971،گیلن ــیوة سـ ایه شـ

 ست.تحلیل محتوا

 بحث -2

به   ،)به معنی زن( است. از نظر لغوی  Feminaاز ریشة یونانی   ،(Feminism)واژة فمنیسم  

)ن.ک:  اســت معنی تســاوی حقوق زن، طرفداری از حقوق زن و نهضــت طرفداری از زنان

که   آیینی است»، ( و در اصطالح2: 1384فمینسم و نیز رضوانی،  : ذیل واژة1389شناس قح

( پیدایی جنبش فمنیســتی، از  11: 1372یل،)مشــ« .طرفدار حقوق و نقش زن در جامعه اســت

سی افراطی       ،گری و مبارزات قومیگرایی، انقالبیدر کنار ملّی»آغاز  سیا شکل کنش  سه   یکی از 

ست که در چند دهة اخیر  ستور کار بوده   بوده ا سطح جهانی در د ست. ، در   (74: 1386)ایگلتون، « ا

 گیری نقد فمنیستی عبارتند از:ترین عوامل شکلمهم
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های م، نهضـــت1960 و جنگ جهانی در قرن بیســـتم. در دهةالف: تجربة مدرنیته در اروپا پس از د

شکل گرفت؛   اع ضی مختلفی در آمریکا  شجویی     ترا ضت اعتراض علیه جنگ ویتنام، جنبش دان نه

گرایی و جنسها، نهضـــت آزادی ســـیاهان، نهضـــت آزادی همهعلیه تغییر محیط و برنامة دانشـــگا

 (. (Women's Liberation movementزناننهضت آزادی 

 ب: آثار اندیشمندانی چون مارکس ، نیچه، فروید، الکان، دریدا و ...

ی از شدة ناش  ی و مقاومت اجتماعی و فکری ایجادعنوان بخشی از نیروی زندگ ، بهج: سرکوب زنان 

با عنوان       نان  مان آزادی ز یدایش گفنت لت   »آن و پ قد اصـــا )ن.ک:  (Feminist criticism)« ن

 (260-264 :1383الگورین و دیگران،

غازین  آ اصلی نقد فمنیستی را باید در دهة هایریشه که ( معتقد است200: 1389برسلز )

ــتم و در آن دوره ــتقرن بیسـ به آن   ای جسـ ند.  می« خواهیدورة ترقّی»وجو کرد که  گوی

ــتی پس از نیمة دوم قرن نوزدهم میالدی  ــان ،جنبش فمنیسـ ــد. این  در علوم انسـ ی مطرح شـ

ساالر   حوزة نقد آثار ادبی هم نفوذ کرد در ،جنبش را به    (Male dominated)تا نقد مرد

جود  نگرش مو ،چالش بکشــد و یک نظام ارزشــی جدید را بنیان نهد که بتوان براســاس آن

انجمن  »م، با تشکیل  1970های آغازین دهة نسبت به زنان را تغییر داد. نقد فمینستی، در سال   

ــی و نقد آثار زنان یا نقد زنانه  « قام اجتماعی زنم ــد. بررس  Gyno)وارد مرحلة جدیدی ش

Criticism) ای عمدة این  و نیز واکاوی تصـــویر زنان در آثار نویســـندگان مرد، از محوره

 رود.  میشمارنوع نقد به

«  یآمریکای-ینقد فمنیستی انگلیس  »و « نقد فمنیستی فرانسوی  »نقد فمنیستی، به دو شاخة   

ــیم می ــود. )ن.ک: مکاریک،   تقسـ کانون توجّه،    »، ( در این نوع از نقد 400-388: 1390شـ

ــخن می  ــت که یا زن در آن س ــخن میگفتمان فرهنگی اس «  .دگوینگوید و یا دربارة زن س

ــتی، با وجود تکثّر، در یک نقطه کانونی به تالقی می( تحلیل388)همان : ــند:  رهای فمنیس س

در نتیجه   و« بودنانســـان»ون دِ بوار، معتقد بود که به زنان. ســـیم تغییر نگرش جامعه نســـبت

ست »، از این جهت که «زن»، اند و در این تعریفبودن را مردان تعریف کردهزن به   ،«مرد نی

بدیل می   (The other)« دیگری» ــود؛ت که وجودش را، مرد، یعنی وجود   یعنی اُبژه شـ ای 

های  دغدغه ،دِ بوار ( تأمّل در این گفتة201: 1389، لزکند. )برسغالب در جامعه، تعریف می



 

 

 

 

 

 

 230 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

شان می     های مشترک نقد   (، زمینه485: 1385)اد د دهد. سیما مشترک نقد فمنیستی را به ما ن

 شمارد:فمنیستی را چنین برمی

ت اسر است و زنان را طوری تربیت کردهویژه جامعة غرب، پدرساالر و مردمحوجوامع مختلف، ب -

 باشند.ساالری را باور داشتهکه این پدر 

با نرینگی و مادّینگی فرق دارد. جنسیّت، مفهومی فرهنگی است که زاییدة   ،(Gender)جنسیّت   -

 تعصّبات پدرساالرنة بشر است.

 نقشی فرعی و تبعی دارند.  ،نگاه مذکّر، بر تمام آثار ادبی غلبه دارد و آثار نویسندگان زن -

ــعیّت فیزیولوژی      - ر  نگرش را حتّی دها، این  ک زن و برخورد با او در فرهنگ  نگاه به وضـ

تر  راش آشــکابردة نوع اســت و جنبة حیوانی ،بیشــتر از مرد ،زن» که اســت زنان ایجاد کرده

ــت. ــیّت در   های فمنیدر نتیجة این نگرش، در پژوهش (239: 1953)د بوار،  «اس ــتی، جنس س

  ةترین اصــل ســازماندهی، همثابه اســاســیممقولة جنســیّت، به»گیرد. میکانون پژوهش قرار

به جهان و      دهد. در حالی   میابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار      ــی نو  ــت، نگرشـ که، فمنیسـ

  )کاسگرو« دهد.لعة یک موضوع را نشان میهای مؤثّر بر چگونگی مطاای از ارزشمجموعه

ســته  ه این واقعیّت بپردازان فمنیســت بچشــم مدرنیســم و نظریّهالبتّه  (295: 1393 ،هیوو مک

ــبب پویایی جوامع می ،اســـت که کنش بین این نیروها ــود. در نظریة مونیک ویتیگ،  سـ شـ

ستی   میجنس دیدهعنوان موجود ناهم، به«زن»در تقابل با  ،«مرد»   ،شود. این رویکرد ماتریالی

ــت. در این نگاه    از عوامل پیدایی تمایالت هم    ــگرایانه اسـ بودن هم یک تحدید     ، مادر جنسـ

ــتیبانی از حقوق زنان           قلمداد می  ــتی عبارتند از : پشـ ــهورترین آثار نقد فمنیسـ ــود. مشـ شـ

(Vindication of the right of women, 1792)،    اثر مری ول استون کرافت، اتاقی از

 The secondاز ویرجینیا ولف، جنس دوم )( A room one's own, 1919) د آنِ خو

sex, 1949)  .تفکّر راجع به زنان نوشـــتة ســـیمون دِ بوار(Thinking about women, 

  (A literature of their own,1973)ماری المان، ادبیّاتی از آنِ خودشان  نوشتة  (1968

نه      نا یّل ز ــوالتر، تخ پاتریشــــا می   ،(The female imagination, 1975) از آلن شـ اثر 

ــیاکس  ــیروانی)   یراسـ  ,The  mad woman in the Atticو زن دیوانه در اتاق زیر شـ

 اثر ساندار گیلبرت و سوزان گوبار. ،(1979
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 گذرس بر  ایگاه شعرس لنسی الحاج -2-1

صلی جنبش   ،الحاج  شّعر  همجلّاز ارکان ا شعر  از اواخر دهة»بود.  ال نو عربی در  چهل میالدی، 

سیر عمده قرار  شّعر  همجلّجنبش تفعله، جنبش گرفت: چهار م تجربه حزیدان و  ،(1967-1957) ال

م چاپ  1957ســال  در ،الشــّعر همجلّشــمارة اوّلین  (18: 1365)مشــایخ فریدونی،« ربه بیروت.تج

ــد؛ ــی الحاج،         ای که نه  مجلّه  شـ ــف الخال، محمد الماغوط، أنسـ تنها نوپردازانی نظیر یوسـ

ــائغ، خلیل الحاوی،    ــقره، جبره ابراهیم جبره، توفیق الصـ ــوقی، ابوشـ أدونیس، فؤاد رفقه، شـ

صام  سف    ریاض الرّیس، ع سعدی یو شعار خود را در آن چاپ می  ،محفوظ و  کردندبلکه  ا

سّیاب         شناس مکتب تفعلة عراق نیز، از جمله نازک المالئکه، بلند الحیدری و ال سر شاعران 

ــعر می ــتهم برای آن ش ــّعر، با پذیرش خطّ فکری انطون     ادندفرس ــلی مجلّة الش ــتة اص و هس

در   ،م (1932ناسیونال سوسیالیست )      سعاده، منتقد سرشناس سوری و مؤسّس حزب قومی       

مسایل سیاسی و ادبی و نیز با اندیشه های مسیحی حاکم بر انجمن ادبی الرّابطه و تاثیرپذیری 

ــاعران غربی و گرایش به نوپردازی و تغییر، به فعّالیّت خود ادامه می        ،داد و در نهایت  از شـ

 باعث تولّد شعر سپید در عربی شد. 

ای هی الخال و نیروی تخیل أدونیس، روح پرخاشــجوی الحاج و لطیفه گراینظم فکری و خرد»

 ،الحاج ،در این بین (20)همان :« وجه امتیاز سبک مـجلّة الشّعر است. ،گزندة شقره و طنز الماغوط

شعر عربی بود      سبک جدید  شگامان  ص »شعری که با تأثیرپذیری از کتاب  »؛ از پی النّثر من  ةیدق

سوزان برنارد )  ا ،«بودلیر الی ایّامنا صیده Susan Bernardثر  )فیض اهلل زاده « گرفت. النّثر نام(، ق

ــب،و عدالتی ــاعران خلّاق و دورانالحاج (136: 1389نسـ ــاز، از شـ در   (Epoch Maker)سـ

ست. او در   شر کرد و تا پایان   «لن» 1960ادبیّات عربی ا ، اولین مجموعه از قصیده النّثر را منت

ســت و او از پرچمداران مدرنیســم در شــعر عرب ا»ری شــعر نســرود. هرگز به ســبک دیگ ،عمر

صیده    شد  های فآمد، اثر اوست که باعث جنجال النّثر به تحریر درنخستین نظری که درباره ق راوانی 

یک حادثه اســت. شــعر الحاج کامالً متمایز اســت و از زبانی خاص بهره   ،و در تاریخ ادبیّات عرب

او را پدر شعر سپید عربی    ،برگردبی برو (52: 1378) نزار قبّانی (391: 1381 ،اسوار )« برد.می

 گوید: داند  و در مورد او میمی
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سی الحاج » شجاع   ، یکی از تاریخأن اینکه  ست. برای ترین آنهاسازان جنبش نوگرایی و یکی از 

سپید      شعر  سرودن  سترانگ روی کرة ماه بود   ، مانند پیادهدر دهة پنجاه میالدی،   ،اج. الحشدن آرم

ــت که      ،اکنون رد و هزاران لعنت را به جان خرید و     این کار را ک  این افتخار برای دریانوردی اسـ

نامش أنسی الحاج است. او بزرگترین بازیکنی است که به میدان نوگرایی شعر عرب در دهة پنجاه      

  (50- 52)همان: « وارد شد.

سی الحاج     شعری أن سی الحاج »گوید: میعبدالوهّاب البیاتی درمورد جایگاه  رین تمهم ،أن

  (8: 1367البیاتی،) «ترین ازدواج شعر عرب و اروپاست.فرزند از بزرگ

  ایگاه شعرس احمد شاملو  -2-2

شاملو از تأثیرگذارترین شاعران معاصر ایران است. شاملو با تأثیرپذیری از مالقات فریدون       

ند و کشعر، سرودن شعر سپید را آغاز می    رهنما و نظریة نیما یوشیج در زمینة ساختار درونی   

«  عرترین نوع ش دشواریاب »شیوة او را   ،نظرانکند. صاحب انقالبی در شعر فارسی ایجاد می  

کدکنی،   ــفیعی  ند.  ( می261: 1367)شـ ما، هیچ شــــاعری     »دان یان شــــاعران پس از نی در م

ــاملو در  نمی ــم که به اندازة شـ ــناسـ ــته شـ ــر نقش داشـ ــعر معاصـ ــد.بتکوین هویّت شـ «  اشـ

فت. گرتوان پشتوانة فرهنگی عظیمی را پی ساخت شعر او می  ژرف ( در327: 1387)زرقانی،

با  های استادانه، موسیقی درونی بسیار قوی، پیوند شاعر     پشتوانة فرهنگی شعر، تصویرسازی     

گیری از توانش زبانی باال، از او شاعری ساخته    ادبیّات جهان، خالّقیّت و تالش شاعر و بهره 

سپید را پدید      » که  است  شعر را از عناصر تحمیلی و خارج از ذات خود پالود و تجربة شعر 

 (80: 1377)مجابی،« آورد.

 بررسی تطبیقی دو اثر از نظر نقد فمنیستی -2-3

شتارهای مردان زنان در اغلب   سرکوب ه، چهرهنو شّاطی  شده دارند. بنت ای   (14: 1965) ال

ــت   ــته             تاریخ نگاران تا   »که  معتقد اسـ ریخ ادبیّات، عامدانه ادبیّات زنانه را در قرون گذشـ

 گوید: ابوالعالء معرّی می ،عنوان مثال،  به«اندو به حاشیه رانده کوب کردهسر

ــاء حــبــالُ غــیّ      أال إنَّ الــنَســـ

 

ــیــّعُ   ــرفُ الــتــلــیــدُ  بــهــنّ یضــ  الشــ

 (    235: 1990)معرّی،                         

 



 

 

 

 

 

 

نسی الحاج و...از ا «بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع الرّسولة»بررسی تطبیقی   233 

 کنند. شرافت موروثی را تباه می اند کههای گمراهیزنان ریسمان

 گوید: می در ادبیّات فارسی هم این نگرش رایج بوده است. خاقانی
 مرا به زادن دختر چه تهنیت گویند 

     
 که کاش مادر من هم نزادی از مادر 

 (884: 1382،خاقانی)                   

ه  نامة آنتیگون   هوری افالطون و نمایش م، از دیرباز، از جم عنوان جنس دو، به نگاه به زن  

ــر را دربرگرفتههای تجگرفته تا آثار هنر مدرن و آگهی : اســـت )ن.کاری و ادبیات معاصـ

ــت، در ذهن     ،چه این نگاهاگر (،1972برگر، ــده اس ــیاری از آثار روزگار ما تعدیل ش در بس

ودن،  بو عربی، زن. در شعر معاصر فارسی نویسندگان معاصر، حتّی زنان ، همچنان نافذ است

ــدهگاه به ــت: عنوان یک درد اجتماعی مطرح ش ــت و چه دردناک آن»اس که زن   چه زیباس

  «بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع هالرسول» دراین ذهنیّت تاریخی  (12: 1977) غادة السّمان،  «باشی 

 است.  بروز کرده نیز «آیدا در آینه»و 

 نگاهی بب کلّیّت دو اثر -2-4

ــمه و کارگی، پیوند زن و لطافت، با بهدر نام هر دو اثر ام دو اثر:ن الف. ــر چشـ  ری دو عنصـ

اســـت. پیوند زن با دهندة پاکی و زاللی اســـت، طرح شـــدهآینه در عنوان که هر دو بازتاب

وجه   تواند دومی  ،الینابیع بشــَعرها الطّویل حتّی هالرّســول ،در عنوان شــعر أنســی الحاج  ،آب

شته  شد؛ دا ست ست نخ با ست و دو که در این عنوان ، نگاه مدرن الحاج ا ند ، پیوم، دیریاب ا

ــنده برمی         زن با آب )  ــت که به ذهن تاریخی نویسـ گردد و از  نماد حرکت و باروری( اسـ

 آید.دیدگاه فمنیستی، تقلیل زن به عنصری در چرخة تولید مثل، به حساب می

 نماد شـــناخت و» ،پیوند با دنیای مدرندر کار شـــاملو هم زن با آینه پیوند دارد. آینه، در 

ست.  شوالیه و آلن گربران،  « آگاهی و نیز روح پاک ا ستی، نماد   (323: 1388) و از نگاه نقد فمنی

 دهد.  هاست که نقش  زن را به یک عنصر زایا تقلیل میتکثیر چهره

واردی هم لحنی مالیم و از موضع برابر دارند و در م ،دو اثر، در مواردی لحن و بیان: ب.

تغزّلی  عث ایجاد بیانکند و باهای مردانه را بازتولید میارزش ،لحنی اقتدارآمیز. این ویژگی

ن را اژگان مرد، آچیزی نیست جز پیکری که و ،زن در ادبیّات»  ،که از این منظرشود چرامی

 ( 160: 1387غذامی، « )کشد.به نقش می
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 ، دو نیرو بر متن تأثیرگذار است:ردر هر دو اث نیروهاس مؤثّر بر دو شعر: ج.

دی  در موار ،نیروی عاطفه و انگیزه و امیال فردی الحاج و شــاملو. تجلّی این نیرو ،نخســت 

بک : یا حبیبتی / أقسمُ أن أکون لعبتک و مغلوکندبرابری یا احترام به زن را در متن ایجاد می

گند  محبوبة من / ســو ؛(47: 1994الحاج،  أنســی.../ أقســم أن انســی قصــائدی ألحفظک... )

خورم شــعرهایم را از یاد خوردة تو باشــم.../ ســوگند میخورم که بازیچة تو و شــکســتمی

 ببرم تا تو را از یاد نبرم. 

سنگ    - ستین  ستین نگاه تو        ها آغاز میکوه با نخ ستین درد.../ من با نخ سان با نخ شود / و ان

 (496: 1389آغاز شدم ) شاملو، 

 هد و زندت که ذهن فرهنگی و اجتماعی حاکم بر دو متن را نشـان می م، نیرویی اسـ دو

نابرابر قرار  ــع  ناخودآگاه دارد.        میرا در موضـ ــورتی  دهد. این مکانیزم، در هر دو اثر، صـ

  نگاهی که دارای  یانگر نگاه جامعه نســبت به زن اســت؛ چارچوب اندیشــة دو نویســنده، ب 

ــه ــت    ریشـ ــالدو،  های تاریخی اسـ و در آن، مردان دارای   (417-389: 1980)ن.ک: روسـ

ــتری در عاملیّت اجتما       نوان  ععی و نظارت بر نهادها برخوردارند؛ به      اقتدارند و از نفوذ بیشـ

 شود:  در شعر الحاج، پیوند زن و جادو مطرح می ،مثال

ــ  ــها مَس ــّاحره/ تظنّ نفس ــی)حوره/ من طغیان حبّها عَلَیّ الس ــاحره/  ؛(41 :1994،الحاج أنس س

 است/ از طغیان عشقش بر من د خود سحر شدهپندارمی

ــعرش این مفهوم را بیان می   ــاملو نیز در شـ ــت      شـ کند: و تو ای جاذبة لطیف عطش که دشـ

 (468 :1389تر از دروغ ) شاملو،کنی / حقیقتی فریبندهخشک را دریا می

شفیعی   ند.اویژه فرانسه بودهغرب و ب تحت تأثیر شعر ،هر دو شاعر تأثیرپذیرس از غرب: د.

 گوید: کدکنی می
شعر عرب را آخرین مرحله» صد به نظر من ای که  صد غربی می ،  ست که در   ،کنددر حرکتی ا

کارهای مجلّة شـــعر از قبیل توفیق، صـــائغ، محمّد الماغوط، أنســـی الحاج و حتّی بعضـــی کارهای 

ــده و اینک در مجلّة مواقف أدونیس ،ادونیس و از جوانترها، کمال أبودیب   های آن نمونه ،آغاز شـ

 (32: 1387)شفیعی کدکنی، «  توان مالحظه کرد. را می
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شعر   شاملو   ساختار درونی  شعر غرب تأثیر پذیرفت.    ، بههم در تجدید نظر در  شدّت از 

ست که  های متنی ایکی از موارد تأثیرپذیری این دو، احترام به زنان و برابری در برخی سازه

ستی تحت تأثیر نظریّات نو و از جمله  شکل گرفته نظریّة فمنی ست: الحیا ،  ل ها / ترکع فیّ  کُ ة  ا

ــی الحاج      هایت به رکوع     همه زندگانی در من / پیش قدم      ،(22: 1994،عند قدمیکِ  ) أنسـ

  رود.می

نگ می                - با تو در های خویش/  یا یاِر رؤ ِجد/ در د به  نه  که من/ این گو ــتی    کنم؟کیسـ

 ( 473 1389شاملو،)

رک در  در متون مورد بحث،  دو محور مشت در ساختار دو اثر:محورهاس مشترک  هـــ..

شعری مورد توجّه بوده  ست: بیان  سنده )   ا شاملو    زن )معشوق(، راوی یا نوی شعر   ،عاشق(. در 

ــعر در ارتباط با آیدا و در  ــکل   درونمایة شـ ــوق( شـ ــعر الحاج، در پیوند با محبوبه )معشـ شـ

سیّتی   بر دوجنس بنابراین، بنای هر دو منظومه، مبتنی گیرد؛می ست و نگاه جن شاملو    گرایی ا

سان  ست که در آن و الحاج، مبتنی بر قراردادهای ان ستع ، زن و مرد، بهباوری ا ال  عنوان منبع ا

(Transcendence) است.  شدهدیده 

 هاسِ متنیِ دو اثرنقد فمنیستیِ سازه -2-5

نقص ونه گ، نفی هرل زناناســتقال» عبارتند از:  ،ترین اصــول فمنیســیتی در تحلیل شــعر  مهم 

به  بخشــیه کرامت و شــرافت فردی زن و اصــالت بودن، اعتقاد بدوممنتســب به زنان، انکار جنس

سیّت    سانیّت و انکار نقش جن سون،  .« ) ان ستی،   البتّه همة بخش (26: 1375آلی های نظری نقد فمنی

   در این جستار کاربردی نیست. ،بنیاد نگارندگانبه دلیل نگاه فرهنگ

سی       در هر دو اثر می زن در نقش حامی: .الف شت که نان ضمنی پرده بردا توان از معنایی 

با عنوان  ،(61-1: 1974چودورا ) ،  کند و از زن یاد می « عمومی  -تقابل خانگی   »  از آن 

سازد. الحاج در شعرش، معشوق را در نقش یک    می یک حامی صرف برای فرزندان و مرد 

 :1994أنسی الحاج، « )ا رأسُکِ و أنتِ التاجُ علی رأسی  أن» دهد:  می، مورد خطاب قرارحامی

  ای بر گرد سر منی.من سر تو هستم، تو هاله ؛(30و  23

ــوقش ــفور»لقب  ،او حتّی به معش ــک حمایت را می« المعونه ةعص أنتِ » دهد: یا گنجش

ــفور ــفور   ةعصـ نه / عصـ ــجینِ حنانِ الع  ةالمعو مان:  « )ینین حین تنظران إلی السـ تو   ؛(37ه
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ش  شم   گنج شک عطوفت چ در  ن، همچنی. نگرندگاه که به زندانی میها آنک حمایتی/ گنج

( 29همان:کند. )یا پر شترمرغ تشبیه می  « امریش النع» یکی از بندهای شعرش، معشوق را به   

 ( 42:  4، 1388والیه و گربران، ) ش «نماد سایه افکنی، عدالت و حمایت است. ،پرشترمرغ»

سخن می   زمانی که در تمجید شاملو هم،   شوق  کند  ای معرّفی میگوید، از زن چهرهمع

یت     ید    که نقش حما ــ یان خورشـ نده دارد: م بایی تو/ لنگری اســـت    کن / های همیشـــه/  زی

ــپیده     ــیدی که از  سـ ــتارگان بی نیازم می کند. )      دمخورشـ ــاملو،همة سـ (  او 453 :1389شـ

ــتامعشــوقش را چنین خطاب می ( و  از او 540)همان: ر! ای مؤمن کند:  ای صــبور! ای پرس

شینم و/ بر زانوی   ت میگوید: به کنار( و می490)همان: « ستش را بگیرد د» خواهد که می ن

 (473روم. )همان: چنین آرام / به خواب میتو / این

ــطورهبهره ب. در هر دو متن، حاکمیّت   اس در پردازش هویّت زن:گیرس از ذهن اس

ساطیر و مردمحوری   ستروس)     (Androcentric)ا ست. ا ، در بررسی   (84: 1979برجسته ا

داری یا سلطة  حتّی پیش از وجود برده»گوید: می (Phallocentric) محوریهای نرینهریشه

مت ایجاد تفاوت در میان  روزی در خد ،طبقاتی، مردان نگاهی به زنان داشــتند که ســرانجام

رحی  براساس ط در هر دو اثر، ،خی مردساالرذهنیّت تاریخی یا پیشاتاری« گرفت.میهمه قرار

 نشــاند و وجه تاریک تاریخ زنان اســت که مرد را در جایگاه برتر می ای بنا شــده اســطوره 

herstory)) سازد:  را نمایان می 

صر باروری( می     سی الحاج، زن را همان آب ) عن شقّ الرَّجُل عن   داند: و أن ما إن دَخل ان

سی الحاج انفصل عن   کالیابس/ ةالمرأ و دیری نگذشت که مرد از زن    ؛(14: 1994،الماء )أن

  .جدایی گرفت/ چون خشکی از آب

ست     صر باروری و زایایی ا ای که در بیند: خانهاش میدر خانه ،شاملو هم، آب را که عن

 (468: 1389،شاملوها و نسیم در آن می رویند. )شمهآن / سعادت پاداش اعتماد است/ و چ

 ردنک، همواره سبب تحدید زنان و محرومزایایی و باروری ،نقد فمنیستی جا که دراز آن

ــور در متن جامعه بوده     به آن در آثار مردان   آنان از حضـ ــت، پرداختن  با     ،اسـ در تعارض 

ی از  ادر نگاهی آریسـتوفانی، زن را پاره  ،های فمنیسـتی اسـت. أنسـی الحاج و شـاملو    آرمان
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ــقّ الرَّجُل عدانند: و ما إن دَخل میوجود مرد  ــَمَها ) انشـ ــه، قَسـ ــقّ نفسـ ــی ن المرأة / شـ أنسـ

و دیری نگذشت که مرد از زن جدایی گرفت / مرد خود را دو پاره   ؛(15-14: 1994،الحاج

 کرد، قسمت کرد.  

 ( 481: 189،شاملو) .من و تو دو پارة یک واقعیّتیم اکنون -

ــاطیر ایرانی هم  ــطورة یونانی آفرینش، در اس   ن و مرد از یک گیاه ریباس، زعالوه بر اس

یاه  ، پیوند زن و گاند. در شعر الحاج و شاملو همآمدهپدید  ،که بعدها به دو شاخه تقسیم شد

ــم مینماد زایندگی و باروری) ــغِ( به چش ــر/ عَم رْها   خورد: أص یا ربّ إلیّ/ أبقِ ورقها أخض

. / برگش را سبز نگه دار/   خداوندا صدایم را بشنو..   ؛(49: 1994،أنسی الحاج طویالً کأرزة  )

  .چون درخت هماره سبز أرزه، بسیارش زنده بدار

ست: باغی که تو/ تنها درخت   زن را درختی می ،شاملو هم  پندارد که گل آن، وجود او

نه که تویی.       باغ من.      آنی / و بر آن درخت/ گلی اســـت یگا مان و درخت و  ــ .. / ای آسـ

 ( 492: 1389،شاملو)

و ستم بر  ( Oppression)هایی از دو اثر، تجربة سکوت  ر بخشد زن، صبر و سکوت:   ج.

( (Dominance تجربة سلطة مردانهای مردانه و نیز ورزیهای زیرین عشقدر الیه زنان را

ــعری توان در الیهرا می ــطحی بیان ش سُ  ../ العریدریافت کرد: العریسُ فوق الخیل . ،های س

شهود خیانته      سه/ لیقتل  شهودَ عُر سه هجراً ت القاتلُ  سَ / العریسُ المُلقی عرو جَنَها  حت اللّیل/ 

داماد ســوار   ،(24-23: 1994،أنســی الحاجطواها تحت اللیل/ و هی تقوم/ و تُغطّیه فی اللّیل )

سب.../ داما  سی   بر ا شاهدان عرو شته    اش را میدی که  شاهدان خیانتش را ک شد/ تا  ش ک /  دبا

و  /کشد افکند/ زیر آوار شب به بند می یدامادی که عروسش را به هجران زیر آوار شب م  

تسأله عن   ف پوشاند. یجلدها المُتسلّط  خیزد / و او را در شب می گیرد/ و بانو برمیدر برش می

ک  گیرد امّا گنجشمرد پیروز گنجشک سپید را به تازیانه می ؛(25همان: ضناه کأنّه الضحیّه )

 پرسد، گویی که مرد قربانی است. اش میاز خستگی

و  /ها به هم درشــکســتجنگل آینهکند: این مفهوم را بازگو می ،شــاملو هم در یک بند

ه شکنجه   / به هنگامی کفرود آمدند/  که فریاد درد ایشان رسوالنی خسته بر گسترة تاریک    
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قالب  ــت می بر  بایی       کتاب »درید/ چنین بود: /  شـــان پوسـ ــت و زی ما محبّت اسـ ــالت    «رسـ

  (465: 1389،شاملو)

شکارس تقلیل  د. سی: زن بب خوی های عاشــقانة أنســی  هایی از وصــفدر بخش هاس  ن

شوق    الح صیف زنانگی مع شاملو، تو ست که می گونه، به((Femininity اج و  توان آن ای ا

( 29: 1998قلمداد کرد. احسان عبّاس)  ،جنسیّتی زن در آثار مدرن ای نقش را بازتاب کلیشه 

ست که بین »گوید: می شد و درون    ،شش بهترین گفتار آن ا ستوار با لطیف   ،شامایهمردانه و ا

دن  شــمحبوبه )معشــوق(، گاه با برجســته بشــَعرها الطّویل حتی الینابیع، هالرّســولدر « .و زنانه

صیّتی تقلیل   نقش شخ سدکِ یُحیی الجوهر و جوهرُکِ یُحیی .../  یافته میهای زنانه،  یابد: ج

ــفتاک نبیذ ا  ــفتیک ِ عید/ و ش ــّید إفتتاح ش کون بکِ إنفعال و / ی... یا حبیبتی أنتِ الحقیقهلس

ــی الحاج لذّة و الکرامه )   حکمة لی/ یکون بکِ   ذات را زنده   ،پیکر تو ؛(30و28: 1994،أنسـ

ست.../ لب از لب کند و ذات تومی شودنت ، زندگی بخش ا ست/ و لبانت  ،گ راب  ش  ،عید ا

ه  به توست/ لذّت و واالیی ب  تو آن حقیقتی که هیجان و استواری من  ،واالست... محبوبة من 

 توست.

الحاج، حتّی به خلقت نیز چنین نگاهی دارد: و خلق اهللُ ا نسان / ذکَراً و أُنثی .../ فی 

و خداوند انسان  ؛( 14همان: ) کلین/ لیُعطی جمیع أشکال السّعادهسعادةِ مَن أُعطی جسداً فی ش

مة هشده در دو شکل/ تا او جسمی دادهبختی آنکه به ر نیک/ درا آفرید/ مرد و زن را آفرید

 شود. بختی به او دادههای نیکشکل

که  ری طوبه اســـت،ر شـــعر شـــاملو، نمودی بارزتر یافتهاین نگاه ماتریالیســـتی به زن، د

ــقانهمی ــاملو را وجه اروتیک آن ارزیابی کرتوان وجه بارز عاشـ د: لبانت/ به ظرافت  های شـ

ود  رنشین از آن س  کند / که جاندار غابه شرمی چنان مبدّل می ها را ترین بوسه شعر / شهوانی  

های  خانهبلند را / از روســـبیصـــورت انســـان درآید... / ] من[ بکارتی ســـرجوید / تا بهمی

ــتدادو ــربهس ــاملو: مُهر بازآوردهد / س ــه494ام ) ش ــککان پرگوی( بوس اند/ و های تو گنجش

ستان  ستان  ،هایتپ ست / و تنت کندوی کوه ست جاودانه/ که در خلوتی عظیم /   ،ها رازی ا

  (475گذارند. ) همان: با منش در میان می
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ـ..  نان در  ز ،که در آن ای نابرابر است، صحنهخانواده» ،از دیدگاه فمنیستی :نقش مادرس ه

سر و مادر  شیده مقام هم سل   می، به انقیاد ک ای بعدی، هشوند و با انتقال این روند تربیتی به ن

ج،  ( در نگاه الحا114: 1387آبوت و کلرواالس، «  )یابد.و فرودستی زن تداوم می سلطة مرد

 دهنده:  بخش است و زن، آرامشمادر، هستی

وَجَدتِنی بین الوحل و الشـــوک فتبنَّیتِ الشـــارد / و صـــارَ مُشـــعّاً ... / و إِنّی مُطمئن / ألنّکِ 

فل گریز پا خار مرا یافتی و این ط میان گل و ؛(28-27: 1994،تتحمّلین القلق )أنســـی الحاج

 / و او تابنده شد. من در آرامشم که تو تشویش را تاب آوردی. را به فرزندی پذیرفتی

ا شدن را ب ، لذّت مادرشود. شاملو در تشبیهی   در شعر شاملو هم دیده می   ،همین کارکرد

ــ  که امبیند: خاطرهرکود فرســودگی و انتظار همراه می یف  ت/ کآبســتن عشــق ســرشــار اس

یازه  مادر  ظاری طوالنی مکرّر می   شــــدن را / در خم ند های انت ــاملو .ک  (467: 1389،)شــ

ص  ها در رق: توفانهای تحدیدکنندة او در شعر شاملوست   بخشی زن، از خویشکاری  آرامش

 (497:همان)نوازند. لبکی میمندی/ نیعظیم تو/ به شکوه

سلطب:   و.   در متن« گریدی»عنوان در مواردی، به در هر دو اثر، زن مرد مسلّط و زن تحت 

در واقع بیان آشکار سلطة مردانه است. باور ما این است که        ،بودگیحضور دارد. این دیگر 

نباشــد،   ورزی جنســیّتیآیدا در آینه و الرّســوله بشــَعرها الطّویل حتّی الیَتنابیع، اگر ســیاســت

مند طة نظامسل  ،هستند که در آن  جنسیّتی –و یا برآمده از یک کلّیّت فرهنگیدهنده انعکاس

ست  شاملو هم به نوعی، این مفهوم        و مردان و مقاومت زنان مطرح ا سی الحاج و  شعر أن در 

د. بخششود و به وضعیّت و موقعیّت فرودست زنان تداوم میمی( (reproduction بازتولید 

به     ــعر الحاج، مرد خود  بد المقنع » در شـ ــت بد    « فیّ المسـ ــت بدار د  یا مسـ قا ــی  ن رونش )أنسـ

ــق( 39: 1994،الحاج ــت: حُبُّکِ حیّانی ف ،معترف اســـت و عشـ ی  تنها در خدمت امیال اوسـ

صنی     ستقبلنی فی الیقین/ أدخلنی و خلّ صراع األحمق  ا ضطراب و ا سقانی    و/ حرّرنی من ال

برگشــت میان دو هالل توام/ عشــقت  و؛ من رفت(23خمرالعُرس/ صــفّانی و أبدَعنی )همان: 

ــوازم آمد/ بر من در ام کرد و در یقینزنده ،در اضــطراب ــیدمد و رهایی، به پیش ز  / اام بخش

 ام کرد.ام نوشاند/ صفایم داد و تازهآزادم کرد و شراب عروسی ،جنون احمقانه
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شود. الحاج با ترسیم چهرة ( بیان می20-18بارها در بیان آغاز خلقت )همان: ،این تسلّط 

ساطیری   -مرد شی ا س  ،خدا، در بین شعری بروز می ت و  /فأطاعت ...دهد: لّط مردانه را در متن 

سایه    زن تسلیم شد.../ مرد در   ؛(17بَسَط یدیه تحت صوته الصّارخ:/  ]ال شَریکَ لی[ )همان:     

 / ]ال شَریکَ لی[گشاد:وارش/ دست صدای نعره

 ،ونانیطیر ی، به کارکرد و چهرة ایزد مهر در اساطیر ایرانی و ژوپیتر در اسااین چهره از مرد

امیدی/ : کند، این نوع تسلّط مردانه را در ساحت شعرش بیان میشباهت نیست. شاملو همبی

ند که کعدالت/ برخیِ محکومی میگاه بیه نان و رختش را / در این قربانیپاکی و ایمانی/ زنی/ ک

امیال مردانه  مرد و در خدمتمثابه ابزاری برای رهایی او زن را به (477: 1389،)شاملو .منم

جستنش را پا دهد: موجودی که برای جستن او، به خود زحمت نمی کند؛تصویر می

/ به هنگامی که رشتة دارِ من از هم گسست/ چنان چون فرمانِ بخششی فرود آمد/ نفرسودم:

 (478)همان:  .یِ من امیدی نبودهنگام/ که زمین را دیگر/ به رهای هم در آن

صفات منفی:  ز.   لقایکه ادهد نشــان می ،اهی به آثار کالســیک عربی و فارســینگ زن و 

شه      شرارت در مورد زنان، برآمده از اندی سادت، جادو و  صر   مواردی چون نقص، ح های ع

صفا     مرد ست. الحاج، برخی از این  سبت داده ساالری ا ست ت را به محبوبه ن س ا یطه  : أنتِ الب

ــی الحاج ــاد(29: 1994،تبهرین الحکمه )أنس ای که حکمت را مبهوت می کنی.  ه؛ تو آن س

ظاهر و ضـــعیفه چراکه به گمان او،  ؛(16و 13لظاهرَ هو المکنون )همان: الضـــّعیفه لِأنّه فکّر ا

آن کسی که زندگی را   تو  (13ر الحیاةَ بجهل الصاعق.)همان:  أنتِ الّتی تغیّکی است.  باطن ی

   .کندرو می، زیروآسابه جهلی تندر

ن واردی از ایهای ملموس عشق، م وجه بارز عاشقانه و بروز جنبه به دلیل  ،در شعر شاملو  

: و فتدر شعر او یا  توانمیندرت ، این نوع نگاه به زن را بهبنابراین دست بسامد کمی دارد؛  

 (468: 1389،)شاملو. تر از دروغتو ای جاذبه لطیف.../ حقیقتی فریبنده

زنان، به   الت دلواپسیانتظار و شرح حاوم از دریچة نقد فمنیستی، بیان مفه زن و انتظار: ح.

ــردگی روح و روان زنان و نوعی تالش مردانه، برای تعریف دلخواه     واقع، دامن زدن به افسـ

ــی الحاج چهرة زن قلمداد می ــعر أنس ــود. در ش ــحور ةوجهُها ینتظر کالبُحیر» زن ،ش «   ةالمس
ــی الحاج  ( 24و22) ای جادوزده چه ای منتظر، چون دریا با چهره ؛ (21و 20، 19: 1994،)أنسـ
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قادم  /فالطریق حبیبتی/ قادم من انتظارها لیکند: نماید. او از آغاز با انتظار زندگی میرخ می

آمده از انتظارش برای من/ و از    (؛ و راه محبوبة من بود/ پیش  11: من رُجوعی إلیها )همان  

  .بازگشت من به سوی او

شاملو هم    شوق  شم به راهی   » ،مع سافر چ ست  «  هایم شاملو او ( و منتظری 472: 1389،)

ست: خانه   پر شتیاق ا شی      ای آرام/ و انتظار پرا سرود نو با ستین خوانندة هر  شتیاق تو/ تا نخ   .ا

 ( 468)همان: 

 گیرسنتیجب -3

ستار  سطوره    ،این ج سی کلّیّت دو اثر، ذهنیّت تاریخی و ا سازه با برر قلیل  های متنی، تای در 

ــیّتی و مادرانه و یا القاینقش جایگاه زنان از طریق بیان ــفات منفی در ادبیاّت های جنسـ   صـ

 بارتند از:است که عقد فمنیستی، به نتایجی دست یافتههای نمردانه و نیز واکاوی چهارچوب

نه   هایی در بخش ،هر دو اثر - ــلطه ، نگاهی مردا به زن دارد و این و سـ بازتاب دهندة       ،گرا 

لب      تاریخی زن و مرد در اغ تّه در بخش   نابرابری  ــت. الب به زن     هایی جوامع اســ گاه  ، ن

ست   شده، عادالنه، احترام تعدیل ضع برابر ا تماعی  های اجکه تحت تأثیر جریان آمیز و از مو

و توسعة   گیریدهد که شکلاست. این مهم نشان میو بویژه مسئلة حقوق زنان، شکل گرفته

 است.  های داشتتأثیر گستردهجنبش فمنیستی در اروپای قرن نوزدهم، در جوامع مختلف 

ــده  در هر دو اثر، دیگربودگی زن - ــت ودر برابر خودِ مردانه، مطرح شـ   ،به همین دلیل   اسـ

 دهد.بازتاب میرا یک جریان مفهومیِ مبتنی بر سنّت  ،کالم شعری

شعر، به دلیل تفوّق حاکمیّت مردانه  - سبات   ندر بازتاب تقابل دوگانة مرد و زن و م ،هر دو  ا

 های معیّن فمنیستی سازگار نیست.با ارزش فکه ایناین دو، قابل نقد است، چرا بین

ــالت زن   - ــودباوری زنانه رد می   ، هرگونه ذات در مکتب اصـ   ،امّا در دو اثر مورد بحث   شـ

ــی، آرامش انعکاس ویژگی  ــی، زایندگی و باروری را     هایی چون منتظربودن، دلواپسـ بخشـ

که در ســــازة متنی دو اثر می ندیشــــه   بینیم  با ا تاریخی      ،  یّت  مده از ذهن نة برآ   ،ورزی مردا

 کند.باوری زنانه کمک میهای ذاتبه تقویت بنیان ،است و اینآمده



 

 

 

 

 

 

 242 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

سلّط مردانه و تقلیل زن به خویشکاری   - شتر مر های جنسی، هر طرح دو مولّفة ت د را به  چه بی

 دهد.ق میسو( Reification)مرزهای اقتدار و تسلّط و زن را به سمت شیءشدگی 

لب       - قدرت و برتری فرهنگی مردان در اغ یل  چه      به دل حاج و شـــاملو  ــی ال جوامع، أنسـ

درپیکربندی نظری و فکری دو اثر به کار   ، برتری مردانه راصورت ارادی و چه غیرارادی به

شاملو، در مواردی     گرفته سی الحاج و آیدای  شوق أن سّم امیال مردانه  ،اند. مع  اند؛هر دو تج

 اند.گذاری شدهآمیز، ارزش، در یک رویکرد افتراق«نه مرد»عنوان دو زن و ه بهآنها گا

ــاعر - ــتن ،هر دو ش ــت می به نوعی خویش ــعری دس به این مفهوم که   زنند؛نگاری در بیان ش

گیرند که  معشــوقه در اثر أنســی الحاج و آیدای شــاملو، در یک دایره کارکردی جای می  

 لحاج و شاملو را انعکاس دهند.بتوانند اغراض و اهداف أنسی ا
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