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چكیده

سیاسـت هو یـت امـروزه بـه یکـی از مهـ م تر یـن ابزارهـای تحلیلـی متفکـران علـوم اجتماعـی تبدیـل
ً
شـده و معطـوف بـه ایسـتارهای سیاسـی و عالیـق گرو ههـای اجتماعـیای اسـت کـه عمدتـا بـر پایـه
جنسـیت ،نـژاد ،قومیـت و یـا مذهـب شـکل گرفتهانـد .نگـرش بـه جنسـیت زن یکـی از مهمتریـن
تحول شـناختی ،منبعث از تغییرات بنیادین اجتماعی اسـت و
طیفهای قابل بررسـی اسـت .این ِ
فهم آن متضمن بررسی سویههای روششناختی آن در ادبیات سیاسی است .سؤال اصلی پژوهش
حاضـر آن اسـت کـه تغییـر مفهـوم جنسـیت در ادبیـات سیاسـی ایـران چـه تأثیـری بـر شـکلگیری
سیاسـت هو یـت در ایـران داشـته اسـت .بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال ،مقالـه حاضـر میکوشـد بـا تمرکـز
بـر مطالعـات گفتمانـی ،بهو یـژه تحلیـل گفتمـان انتقـادی ،و کاربسـت مـدل فرکالف بر اشـعار شـاملو
بـه شـکلگیری ایـن سیاسـت هو یـت بپـردازد .فرضیـه ایـن اسـت کـه از عصـر مشـروطه بـه بعـد جامعه
ایـران بهتدر یـج بـه سـوی درک جدیـدی از مفهـوم جنسـیت حرکـت کـرده کـه همیـن امـر موجـب
مفصلبنـدی جدیـدی از سیاسـت هو یـت در ایـران شـده اسـت .جلـوهگاه اصلـی ایـن سیاسـت را
بایـد در ادبیـات ،بهو یـژه ،ادبیـات سیاسـی جسـت کـه بـه واسـطه فقـدان نهادهـای مدنـی در ایـران
همـواره محمـل اندیشـهورزی بـوده اسـت.
کلیدواژهها :قدرت ،ایدئولوژی ،جنسیت ،سیاست هویت ،زن ،تحلیل گفتمان.
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مقدمه

امـروزه هویـت بـه یکـی از مفاهیـم مهـم در سیاسـت مدرن تبدیل شـده اسـت .برخی گرو ههـا با تعریف
خـود برحسـب زبـان ،جنسـیت ،مذهـب ،فرهنـگ ،قومیـت و امثـال آن بـه شـکلگیری ایـن امـر کمک
کردهاند .در این معنا سیاسـت هویت 1ناظر به بسـیجی اسـت که بر حول این مقولهها شـکل میگیرد.
بنابرایـن ،سیاسـت هویـت بـر گسـتره وسـیعی از نظریهپـردازی و فعالیـت سیاسـی دال لـت میکنـد کـه
بـر تجربـه مشـترک اعضـای گروههـای اجتماعـی معینـی از بیعدالتـی ابتنـاء دارد .بـر همیـن اسـاس،
سیاسـت هویـت میکوشـد بـه تقویـت ،نمایندگـی و بازشناسـی گروههـای اجتماعـی از طر یـق همـان
شـاخصههایی بپـردازد کـه آنهـا را از دیگـران متمایـز میکنـد .ایـن بـدان معناسـت کـه در سیاسـت
هویـت تأ کیـد بـر تفـاوت و تمایـز اسـت تـا برابـری .ایـن نـوع نگرش بـه پدیدههـای اجتماعی _ سیاسـی
ً
تقریبـا از اوایـل دهـه  1970بـود کـه وارد ادبیـات دانشـگاهی شـد .مؤلفـه اصلـی سیاسـت هو یـت نفـوذ
اقلیـت 2اسـت کـه ناظـر بـه ایـن بحـث اساسـی اسـت که ا کثریـت تحت نفـوذ و تأثیـر اقلیت قـرار دارد.
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یکـی از اهـداف عمـده سیاسـت هویـت حمایـت از بیـان احساسـات کسـانی اسـت کـه بـه واسـطه
تهـای
رشـد خودآ گاهـی احسـاس سـرکوب میکننـد .مهمتریـن ایـن گروههـا عبارتنـد از :زنـان ،اقلی 
قومـی و اقلیتهـای جنسـیتی( .کرسـیدا 2012،و دانشـنامه روانشناسـی اسـتنفورد )2016 ،زن بـه عنـوان
موضـوع مـورد بحـث ،یکـی از گروههایـی اسـت کـه در گـذر زمـان و بـا شـکلگیری تحـوالت اجتماعـی
بـه خودآ گاهـی و شـناخت بیشـتری از خـود دسـت یافـت .بنابرایـن ،سیاسـت هو یـت شـیوهای از
سـازماندهی اسـت کـه در ارتبـاط بـا سـرکوب گروههـای اجتماعـی معنا مییابـد .مهمترین ایـن گروهها
عبارتنـد از :زنـان ،اقلیتهـای قومـی و اقلیتهـای جنسـیتی .تـا جایـی کـه بـه بحـث مـا در اینجـا
مربوط میشـود ،مفهوم جنسـیت یکی از مؤلفههای کلیدی مفهوم سیاسـت هویت اسـت و این مقاله
میکوشـد بـا تمرکـز بـر آن بـه رابطـه جنسـیت بـا سیاسـت هویـت بپـردازد.
همانطورکه گفته شـد ،سیاسـت هویت یک مفهوم بسـیار وسـیع اسـت که حرکات و جنبشهای
اجتماعـی و فکـری مختلفـی را دربرمیگیـرد .جریـان مشـروطیت نمایانگـر نخسـتین مواجهـه مسـتقیم
بیـن فرهنـگ سـنتی اسلامی و غـرب در ایـران اسـت .از ایـن رو ،آن دوره از تار یـخ تحـوالت سیاسـی
_ اجتماعـی در ایـران را میتـوان صحنـه درگیـری دو گـروه عمـده بـه شـمار آورد :سـنتگرایان و
تحولخواهان .دامنه این درگیری به تعریف مجدد بسیاری از مفاهیم از جمله «زن» پیوند میخورد.
1. Identity Politics
2. Minority influence

مسئلهجنسـیت در متـون کهـن تـا حـدی کـم رنـگ و چـه بسـا نادیـده گرفتـه شـده اسـت و حتـی
امـروزه نیـز بـه نـدرت مـورد توجـه قـرار میگیـرد و گاه بـه نظر میرسـد پرداختن به آن موجب حساسـیت
اقشـار سـنتی میشـود .ا گرچـه بخشـی از ایـن امـر بـه نقصـان مطالعـات علمـی و روششـناختی مـا
برمیگـردد (اصغـری ،)106 :1394 ،امـا بیگمـان حاصـل تفکـرات تثبیـت شـدهای اسـت کـه در طـول
قرنهـای متوالـی در ذهـن بشـر نهادینـه شـده و موجـب ایجـاد پیشفرضهایی غیرمنصفانـه و تاحدی
توهینآمیز درخصوص زنان شده است .گفتمانهای حا کم و زنستیز تا زمانی که ساختار اجتماعی
و فرهنگـی جامعـه اجـازه ندهـد ،دگرگـون نخواهـد شـد؛ این امر در ایـران با انقالب مشـروطه و حوادث
مرتبـط آن همـراه شـد؛ بـه عبـارت دیگـر ،مجموعـه اقدامـات و مبارزاتـی کـه برای دسـتیابی بـه آزادی و
حقـوق برابـر صـورت گرفـت ،باعـث شـد کـه زنـان نیـز در ایـن فراینـد بـه آ گاهـی و شـناخت بیشـتری از
موقعیـت خـود در جامعـه دسـت یابنـد و درصـدد تغییـر آن باشـند .شـاید مهمتریـن جلـوهگاه ایـن تغییـر
را بایـد در ادبیـات سیاسـی معاصـر جسـتوجو کـرد کـه در آن شـاعر میکوشـد به جای مغازلـه با «صور
خیـال» ادبیـات را بـه محملـی بـرای بیان اندیشـههای نویـن تبدیل کند .در این میان ،دو شـاعر وجود
دارنـد کـه شعرشـان بیـش از سـایرین میتوانـد بـه مـا کمـک کنـد :احمد شـاملو و فروغ فرخـزاد .این دو
شـاعر بیـش از ایـن کـه در معنـای سـنتی شـاعر بـه حسـاب بیاینـد ،از ادبیـات بـه عنـوان ابـزاری بـرای
بیـان اندیشـههای معطـوف بـه تغییرخواهـی بهـره گرفتنـد .مـا در اینجـا بـه واسـطه گسـتردگی موضـوع
تنهـا بـه اشـعار شـاملو اشـاره میکنیـم .تلاش میشـود در پرتـو مـدل تحلیـل گفتمـان فرکالف 1بـه تحلیل
و بررسـی اشـعار وی پرداختـه شـود .در واقـع ،مقالـه حاضـر از دو بخـش عمـده تشـکیل شـده اسـت.
نخسـت ،بـه بررسـی و تحلیـل گفتمـان بهویـژه رویکـرد انتقـادی آن میپـردازد .سـپس در ادامـه پـس از
تحلیـل اطالعـات و دادههـا ،بـا بهرهگیـری از الگـوی فـرکالف ،گفتمـان مربـوط به جنسـیت و سیاس ِـت
هویـت در سـطوح متفـاوت ایـن مـدل را مـورد بررسـی قـرار میدهـد .فـرض پژوهش حاضر آن اسـت که
گفتمانهـای سیاسـی و متـون ادبـی بـر یکدیگـر اثـر میگذارنـد و در نتیجـه ،سـاختار فکـری جامعـه را
تحـت تأثیـر قـرار میدهند.
چارچوب نظری پژوهش

تحلیـل گفتمـان چیسـت؟ و مـدل تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف چگونـه میتوانـد بـه مـا در فهـم
مقولـه جنسـیت و سیاسـت هویـت در ایـران معاصـر کمـک کنـد؟
1. Fairclough
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زبانشـناس انگلیسـی ،دیو یـد کریسـتال ،1تحلیـل گفتمـان را چنیـن تعر یـف میکنـد« :مطالعـه
یشـود»
عبـارات بـه هـم پیوسـته طوالنیتـر از یـک جملـه منفـرد کـه تحلیـل زبانشناسـی هـم نامیـده م 
(کریسـتال .)10 :1992 ،واژه «تحلیـل گفتمـان »2کـه در زبـان فارسـی بـه «سـخنکاوی»« ،تحلیـلکالم»
و «تحلیلگفتـار» ترجمـه شـده اسـت ،یـک گرایـش بینارشـتهای اسـت كـه از اواسـط دهـه  1960تـا
اواسـط دهـه  1970در پـی تغییـرات گسـترده علمـی _ معرفتـی در رشـتههایی چـون انسانشناسـی،
قومنگاری ،جامعهشناسـی خرد ،روانشناسـی ادرا كی و اجتماعی ،شـعر ،معانی بیان ،زبانشناسـی،
نشانهشناسـی و سـایر رشـتههای علوم اجتماعی و انسـانی عالقهمند به مطالعات نظاممند سـاختار و
كاركـرد و فراینـد تولیـد گفتـار و نوشـتار ظهـور كـرده اسـت( ».فـرکالف.)7 :1379 ،
نورمـن فـرکالف 3در تعریـف تحلیـل گفتمـان مینویسـد« :تحلیـل گفتمـان تجز یـه و تحلی ِـل زبـان

توصیـف صورتهـای زبانـی ،مسـتقل از
کاربـرد آن اسـت ،در ایـن صـورت نمیتوانـد منحصـر بـه
در
ِ
ِ
اهـداف و کارکردهایـی باشـد کـه ایـن صورتهـا بـرای پرداختـن بـه آنهـا در امـور انسـانی بـه وجـود
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آمدهانـد» (همـان .)9 ،در اینجـا ایـن سـؤال پیـش میآیـد که تفاوت تحلیل گفتمان بـا تحلیل گفتمان
انتقـادی چیسـت؟
دیو یـد کریسـتال ایـن رویکـرد را چنیـن تعریـف میکنـد« :ایـن رویکـرد بـه تجز یـه و تحلیـل زبـان
بـا هـدف آشکارسـازی روابـط قـدرت پنهـان و فرایندهـای ایدئولوژیکـی در زبانشناسـی میپـردازد.
ایـن رویکـرد بـه ویـژه در تجزیـه و تحلیـل زبانشناسـی انتقـادی ،بـه تجزیـه و تحلیـل متـون در ارتبـاط
بـا بافـت اجتماعـیای کـه ایـن متـون در بسـتر آنهـا بـه وجـود آمـده و در همـان بافـت تفسـیر میشـود
میپـردازد»( .کریسـتال ،همـان )87 ،در گرایـش انتقـادی تحلیـل گفتمـان ،مطالعـه روابـط زبـان،
قـدرت و ایدئولـوژی در اعمـال گفتمانـی بـا توجـه بـه تأثیـرات اجتماعـی برجسـته اسـت.
از مهمتریـن تفاوتهـای تحلیـل گفتمـان بـا تحلیـل گفتمـان انتقـادی نخسـت ایـن اسـت کـه در
ن کاوی در خدمت تحلیل
شناسی گفتما 
تحلیل گفتمان انتقادی ،رویکردهای صورتگرایی و زبان
ِ
مسـائل اجتماعـی قـرار میگیـرد؛ بـه عبـارت دیگـر ،در تحلیل گفتمـان انتقادی ،زبانشناسـی به عنوان
عنصـری مسـئول نسـبت بـه مسـائل اجتماعـی و قوانیـن مرتبـط با آن عمـل میکند؛ از دیگـر تفاوتهای
ن کاوی بـا تحلیـل گفتمـان انتقـادی ،دوسـویه بـودن رابطـه گفتمانهـا بـا پدیدههـای اجتماعـی
گفتمـا 
1. David Crystal
2. Discourse Analysis
3. Norman Fairclough

اسـت؛ بدیـن معنـا کـه گفتمانهـا هـم سـازنده روابـط اجتماعـی هسـتند و هـم اینکـه خـود در بسـتر این
روابط سـاخته میشـوند.

مهمتریـن رویکردهـای شناختهشـده در تحلیـل گفتمـان انتقـادی متعلـق بـه روث ودا ک ،1ون
دایـک 2و فـرکالف اسـت کـه نویسـنده بـه دلیـل جامـع بـودن روش فـرکالف ،ایـن الگـو را بـرای تحلیل
اشـعار مـورد نظـر برگزیـده اسـت.
در واقـع ،چارچـوب نظـری پژوهـش حاضـر بـر حـول رویکـرد تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف
میچرخـد .بنیـاد ایـن رویکـرد را بایـد در زبانشناسـی انتقـادی جسـتوجو کـرد کـه تحـت تأثیـر
تحـوالت فکـری در فرانسـه در دهـه  1970و ظهـور متفکرانـی نظیـر فوکـو و دیگـران  ،نگـرش جدیـدی
نسـبت بـه گفتمـان و زبـان بـه وجـود آمـد .وجـه انتقـادی آن نیـز ناظـر بـه نا کارآمـدی نگـرش سـنتی بـه
تحلیـل گفتمـان در زبانشناسـی بـود .آنـان سـه اصـل را سـرلوحه کار خـود قـرار دادنـد :نخسـت ،زبانی
کـه بـه کار میبریـم مجسـمکننده دیدگاهـی خـاص نسـبت بـه واقعیـت اسـت .دوم ،تنـوع در گونههـای
گفتمـان از عوامـل اقتصـادی و اجتماعـی جداییناپذیرنـد ،از این رو تنوع زبانی منعکسکننده و مبین
تفاوتهـای اجتماعـی سـاختمندی اسـت کـه ایـن تنـوع زبانـی را ایجـاد میکنـد؛ و سـوم ،بهکارگیـری
زبـان ،حاصـل و بازتـاب فراینـد و سـازمان اجتماعـی نیسـت ،بلکـه بخشـی از فراینـد اجتماعی اسـت»
(سـلطانی.)51 :1384 ،
فـرکالف یکـی از شـخصیتهای برجسـته در زمینـه تحلیـل گفتمـان اسـت کـه در مقایسـه بـا دیگـر
تحلیلگـران گفتمـان انتقـادی ،منسـجمترین ،جامعتریـن و پرطرفدارتریـن نظریـه را تدویـن کـرده
اسـت .بـه نظـر او« ،تحلیـل گفتمـان روشـی اسـت بـرای بررسـی تغییـرات اجتماعـی و فرهنگـی بـه کار
گرفتـه شـده و منبعـی اسـت کـه در نـزاع علیـه اسـتثمار و سـلطه مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد» (فـرکالف،
ً
 .)70 :1993بـه اعتقـاد وی ،کاربـرد زبـان معمـوال در عیـن حـال کـه سـازنده هویتهـای اجتماعـی،
روابـط اجتماعـی و نظـام دانـش و باورهاسـت ،توسـط آنهـا نیـز سـاخته میشـود.
او تعریـف فوکـو از گفتمـان را بـا چارچـوب نظاممنـدی از تحلیـل مبتنـی بـر تحلیـل زبانشـناختی
متـن تلفیـق کـرده اسـت و از مفهـوم گفتمـان بـا سـه معنـای متفـاوت اسـتفاده میکنـد« :در معنـای اول
گفتمـان در انتزاعیتریـن شـکل خـود بـه کاربـرد زبـان بـه مثابـه پرا کسـیس اجتماعـی اشـاره دارد .در
معنـای دوم ،گفتمـان نوعـی کاربـرد زبـان در یـک حـوزه خاص اسـت ماننـد گفتمان سیاسـی یا علمی
1. Ruth Wodak
2. Teun Adrianus van Dijk
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ً
و در معنـای سـوم _ کـه عمومـا در مـوارد انضمامـی بـه کار بـرده میشـود _ اسـمی قابـل شـمارش اسـت
(یـک گفتمـان ،آن گفتمـان ،گفتمانهـا) و بـه روش سـخن گفتنـی اطلاق میشـود کـه بـه تجربیـات
برآمـده از یـک منظـر خـاص معنـا میبخشـد .در ایـن معنـا ،گفتمان قابـل تفکیک از دیگـر گفتمانها
اسـت» (یورگنسـن و فیلیپس .)118-119 :1389 ،1به طورکلی ،تمامی رویکردهای گفتمانی ،گفتمان
را تثبیـت معنـا در یـک قلمـرو مشـخص تعریـف کردهانـد.
یتـوان
فـرکالف در توضیـح نظریـه خـود از دو مفهـوم کلیـدی اسـتفاده میکنـد کـه بـدون آنهـا نم 
دیـدگاه وی را درک و فهـم کـرد :رخـداد ارتباطـی 2و نظـم گفتمانـی. 3رخـداد ارتباطـی نمونـهای از
کاربـرد زبـان از قبیـل مقالـه ،روزنامـه ،فیلـم سـینمایی ،ویدئو ،مصاحبه یا سـخنرانی سیاسـی میباشـد.
تحقیـق از طریـق تحلیـل نمونههـای مشـخص کاربـرد زبانـی ،یـا بـه تعبیـر فـرکالف ،تحلیـل رخـداد
ارتباطـی در رابطـه بـا نظـم گفتمانی انجام میگیرد« .هر رخداد ارتباطی به منزله گونهای از پرا کسـیس
اجتماعـی بـرای بـاز تولیـد یـا بـه چالـش کشـیدن نظـم گفتمانـی عمـل میکنـد» (یورگنسـن و فیلیپـس،
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 .)123 :1389نظـم گفتمانـی ترکیببنـدی تمامـی گونههـای گفتمانـی بـه کارگرفتـه شـده در یـک
نهـاد یـا میـدان اجتماعـی اسـت .بـر ایـن اسـاس نظـم گفتمانـی از منظر فـرکالف مجمـوع گفتمانهایی
اسـت کـه در یـک قلمـرو مشـخص اجتماعـی بـه کارگرفتـه میشـوند .مفهـوم نظـم گفتمانـی فـرکالف
میتوانـد بـه عنـوان سـتون چارچـوب تحلیـل عمـل کنـد .بنابرایـن «میتـوان نظـم گفتمانـی را مفهومـی
دال بـر وجـود گفتمانهـای مختلفـی دانسـت کـه تـا حـدودی قلمـرو واحـدی را تحـت پوشـش دارنـد،
قلمرویـی کـه هـر کـدام از گفتمانهـا بـرای پرکـردن آن بـا معانی مورد نظـرش با دیگـران رقابت میکند»
(یورگنسـن و فیلیپـس .)230 :1389 ،علاوه بـر ایـن ،طراحـی تحقیـق در چارچـوب نظـم گفتمـان
ایـن امـکان را فراهـم مـیآورد کـه توزیـع گفتمانهـا در قلمـرو مـورد بررسـی را نیـز تحلیـل کنیـم .از نظـر
نهـای متفـاوت و
فـرکالف زمانیکـه در یـک تحقیـق بـر نظـم گفتمانـی واحـد متمرکـز میشـویم ،گفتما 
رقیـب درون یـک قلمـرو واحـد را میتـوان تحلیـل کـرد و میتـوان بررسـی کـرد کـه کجـا کـدام گفتمـان
حا کـم اسـت؛ کجـا کشمکشـی میـان گفتمانهـای مختلـف وجـود دارد؟ بنابرایـن محققـی کـه نظـم
گفتمانـی را چارچـوب تحلیلـی خـود قـرار میدهـد ،برخـورد میـان گفتمانهـای موجـود در آن نظـم
یشـود چون در این
گفتمانـی بـه کانـون تحلیـل وی بـدل خواهـد شـد .این امر «یک مزیت محسـوب م 
1. Mzrianne W. Jorgenson and Louise J. Phillips
2. communicative event
3. order of discourse

برخـورد پیامدهـای اجتماعـی آشـکارتر میشـوند .هنگامـی کـه در قلمـرو واحـدی دو یـا چنـد گفتمـان
برداشـتهای متفاوتـی از جهـان ارائـه میکننـد ،پرسشـگر میتوانـد ایـن سـؤال را مطـرح کنـد کـه ا گـر
برداشـتی بـه جـای دیگـری برگزیـده شـود ،چـه پیامدهایـی بـه همـراه خواهـد داشـت» (یورگنسـن و
فیلیپـس.)236 :1389 ،

در کنـار مفاهیـم فـوق یکـی دیگـر از مفاهیـم عمـده نظریـه گفتمـان فـرکالف ،تحلیـل میـان متنـی

1

اسـت .از نظـر فـرکالف تحلیـل میانمتنـی مـا را متوجـه ایـن نکتـه میسـازد کـه متنهـا وابسـته بـه تاریخ
و جامعهانـد .بدیـن معنـی کـه تاریـخ و جامعـه منابعـی هسـتند کـه تحلیـل میـان متنـی را در نظمهـای
گفتمانـی ممکـن میسـازد .بنابرایـن ،تحلیـل میانمتنـی بـر شـرح و توصیفهایی درباره انـواع مختلف
گفتمـان داللـت دارد (فـرکالف .)122 :1379 ،بـه طورکلـی ،فـرکالف معتقـد اسـت در جهـان واقـع،
ً
متنهـا کـم یـا بیـش عمومـا از ادغـام انـواع گفتمـان و شـرح و توصیـف آنهـا سـاخته شـدهاند .بنابرایـن،
یـک تحلیـل میانمتنـی ،همچنیـن حلقـه واسـط زبـان و بافـت اجتماعـی اسـت و خلاء موجـود میـان
متنهـا و بافتهـا را بـه شایسـتگی پـر میکنـد .از سـوی دیگـر ،فـرکالف در تحلیـل میانمتنـی بـه دنبـال
فصلنامه علمی _ پژوهشی

شـنیده شـدن صداهـای مختلـف در متـن اسـت.
از نظـر وی تحلیـل گفتمـان رخـداد ارتباطـی بایـد سـه بعـد را تحـت پوشـش قـرار دهـد :پرا کسـیس
اجتماعـی ،پرا کسـیس

گفتمانـی و متـن .بدینترتیـب تحلیـل بایـد بـر مـوارد زیـر اسـتوار باشـد:

سطح توصیف :هر رخداد ارتباطی یک متن است (تحلیل ساختار زبانی ،قواعد گرامری و)...
سـطح تفسـیر :هـر رخـداد ارتباطـی یـک پرا کسـیس گفتمانـی اسـت (تحلیـل گفتمانهایـی کـه در
تولیـد و مصـرف متـن وجـود دارنـد).

سـطح تبییـن :هـر رخـداد ارتباطـی دارای پرا کسـیس اجتماعی اسـت (مالحظات مربـوط به اینکه
گفتمانهـای موجـود در متـن از چـه نظریههـای اجتماعـی و بافـت اجتماعـی بـه وجـود آمدهانـد و نظم
گفتمانـی مسـتقر را بازتولیـد یـا بـه عکـس سـاختاربندی مجـدد و متضـادی از آن انجـام میدهنـد).
(نـوذری و دیگـران)159 ،1392 ،
سطوح تحلیل در نظریه گفتمان انتقادی

روابطـی کـه بایـد بـا خـود برقـرار کنیـم ،نبایـد روابطـی مبتنـی بـر هویـت (پیشفرضهای تثبیتشـده)
باشـد ،بلکـه بایـد روابطـی باشـد مبتنـی بـر تفاوتگذاری ،ابـداع ،و نـوآوری« .همان بـودن» ماللت بار
1. intertextuality
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اسـت( .فـرکالف .)166 :1997 ،گسسـت از «همـان بـودن» نیازمنـد شـناخت و تحلیـل اسـت .بـرای
رهایـی از هویـت آسـیبپذیر زن ابتـدا بایـد آن را شـناخت و پـس از وا کاوی دقیـق ،بسـتری روشـن و
محکـم بـرای شـکلگیری هویـت جدیـد آمـاده سـاخت.
بعـد از شـرح نظریـه گفتمـان انتقـادی فـرکالف ،ا کنـون میتـوان بـه کاربسـت سـطوح مختلـف این
ن کـه اشـاره شـد ،ایـن نظریـه در سـه سـطح بـه تحلیـل
نظریـه بـر روی اشـعار شـاملو پرداخـت .چنـا 
میپـردازد کـه در ادامـه آنهـا را بـه تفصیـل مـورد بررسـی قـرار میدهیـم.
 .1توصیف

کلمـات در سـطح توصیـف دارای ارزشهای صوری هسـتند .الـف) ارزش تجربی .ب) ارزش بیانی.
ج :ارزش رابطـهای .منظـور از ارزش تجربـی« ،ویژگیهـای صـور یای هسـتند که سـرنخی از روشـی به
دسـت میدهـد کـه در آن تجربـه تولیدکننـده متـن از جهـان طبیعی یـا اجتماعی بازنمایـی میگردد و با
صـوری دارای ارزش رابطـهای ،سـرنخی از آن دسـته
محتـوا ،دانـش و اعتقـادات سـروکار دارد .ویژگـی
ِ
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از روابـط اجتماعـی بهدسـت میدهـد کـه از طریـق متـن در گفتمـان بـه مـورد اجـرا در میآینـد .ارزش
رابطـهای بـا رابطههـا و روابـط اجتماعـی سـر و کار دارد؛ ویژگـی صـوری دارای ارزش بیانـی ،رد پـا و
سـرنخی از ارزشـیابی تولیدکننـده (در وسـیعترین مفهـوم آن) از بخشـی از واقعیـت ارائـه میدهـد کـه
مرتبـط بـا ایـن ویژگـی اسـت .ارزش بیانـی بـا فاعلهـا و هویتهای اجتماعـی سـروکار دارد» (فرکالف،
 .)171- 172 :1379گاه ممکـن اسـت واژ گان هـر سـه ارزش را بهطـور هـم زمـان داشـته باشـند.
شـاملو از واژههـا و چـه بسـا کلیدواژههایـی بدیـع بـرای توصیـف خـود از سـیمای زن در اشـعارش

اسـتفاده میکنـد کـه تحلیلگـر بـا بررسـی ایـن الفـاظ و ترکیـب آنهـا در یـک سـاختار بـا سـه نـوع نـگاه
مواجـه میشـود .ایـن کلمـات دارای ارزش تجربـی هسـتند؛ بـه ایـن معنـا کـه کلمـات با محتـوا ،دانش
و اعتقـادات تولیدکننـده متـن پیونـد دارد.
نخسـتین گروه از واژ گانی که در اشـعار شـاملو به آن اشـاره میشـود مربوط به الفاظی اسـت که زن
را در مقـام مـادر بـه توصیـف میکشـد .شـعر «دختـرای ننـه دریا» به دلیـل ماهیت نمادیـن و رمزگونهاش
در ایـن دسـته جـای نمیگیـرد .ایـن دسـته از کلمـات علاوه بـر اینکـه دارای ارزش تجر بـی هسـتند،
ویژگیهـای ارزش بیانـی را نیـز دارا هسـتند ،زیـرا بـا هویتهـای اجتماعی سـروکار دارنـد .واژههایی که
بـه عنـوان وابسـته در جملـه قـرار گرفتهانـد ولفـظ مـادر را به عنوان هسـته مرکزی بیت احاطـه کردهاند،
بیانگـر رنـج و انـدوه ازلـی مادران اسـت:
آویز دایه درد خود بودم (هوای تازه ،غزل آخرین انزوا).
من شیرخواره ِ
یأس خود ،دامن ِ
مادر ِ

مثـل ایـن اسـت ،همـه چیـز در او  /سـایه در سـایه غـم بنهفتـ ه سـت  /همـه شـب مـادر غـم بـر بالیـن  /قصـه
مـرگ بـه گوشـش گفتـ ه سـت (بـاغ آینـه ،مثـل این اسـت.)...
زنـی شـب تـا سـحر گرییـد خامـوش /زنـی شـب تـا سـحر نالیـد ،تـا مـن /سـحرگاهی بـر آرم دسـت و گـردم/
چراغـی خـرد و آو یـزان بـه بـرزن / ..حر یـق قلعه خاموش و مدفون  /به خا کسـتر فرو دهلیز و درگاه  /حریق
قلعـه خامـوش آری  /نـه شـب گرییـدن زن تـا سـحرگاه (بـاغ آینـه ،حریق قلعهیـی خاموش[ .)...این شـعر
را شـاملو برای مادر خویش سـروده اسـت].

کلماتـی چـون« :غـم»« ،یـأس»« ،درد»« ،نالیـدن» و «گریسـتن» کـه بـا واژه مـادر و یـا زن به مفهـوم مادر
همـراه شـدهاند ،بـه نحـوی عبارتبنـدی شـدهاند کـه گویـای انـدوه مـادران اسـت .ارزش تجربـی ایـن
الفـاظ در ایـن اسـت کـه سـ ر نخهایـی از اعتقـادات تولیدکننـده متـن در اختیـار تحلیلگـر قـرار میدهـد.
دومین گروه از الفاظی که بافت منسجمی از سیمای زن ارائه میدهد به توصیف معشوق مرتبط
اسـت .معشـوق در شـعر شـاملو دو جلـوه دارد .در یـک دسـته ،معشـوق سـیمای عمومـی زنـی اسـت که
شـاعر از او تنهـا حمایـت روحـی و معنـوی میخواهـد .در ایـن گـروه از اشـعار واژ گانی در کنـار یکدیگر
بـهکار بـرده شـدهاند کـه نمایانگـر یـک عشـق عمومـی اسـت کـه تنهـا در پیوند بـا اجتماع معنـای خود
را مییابـد؛ عشـقی کـه پناهدهنـده و ناجـی اسـت .نمونههـای زیـر بیانگـر ایـن نوع توصیف هسـتند:
یتـو خامـوشام ،شـهری در شـبم  /تـو طلـوع میکنـی  /مـن گرمایـت را از دور میچشـم و شـهر مـن بیـدار
ب 
یشـود  /بـا غلغل ههـا ،تردی دهـا ،تالشهـا ،و غلغلـه مـردد تالشهایـش  /دیگـر هیـچ چیـز نمیخواهـد مـرا
م 
تسـکین دهد.
دور از تو من شهری در شبمای آفتاب  /و غروبت مرا میسوزاند (هوای تازه ،به تو سالم میکنم.)...
قهـا کنـار فتیلـه بیطاقتنـد  /خشـم کوچـه در مشـت توسـت  /در لبان تو
طـرف مـا شـب نیسـت  /چخما 
شـعر روشـن صیقـل میخـورد  /مـن تـو را دوسـت مـیدارم ،و شـب از ظلمـت خـود وحشـت میکنـد (هـوای
تـازه ،تو را دوسـت مـیدارم).
مـرا لحظـهای تنهـا مگـذار  /مـرا از زره نوازشـت رویینتـن کـن  /مـن بـه ظلمـت گـردن نمینهـم  /جهان را
همـه در پیراهـن کوچـک روشـنت خالصـه کـردهام  /و دیگـر بـه جانـب آنـان  /بـاز نمیگـردم (بـاغ آینـه،
از شهر سـرد.)...

شـایان توجـه اسـت بسـیاری از اشـعاری کـه در ایـن گـروه جـای میگیرنـد اشـاره مسـتقیم بـه زن
ً
نداشـتهاند امـا ارزش بیانـی کلمـات بهگونـهای اسـت کـه هویـت فاعلان و مخاطبـان اجتماعـی کامال
روشـن میشـود .همنشـینی واژههایـی چـون «شـهر»« ،شـب»« ،تلاش»« ،مشـت»« ،کوچـه»« ،ظلمـت»
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و «جهـان» در کنـار جانمایـهای از سـخن عاشـقانه ،گفتمانـی متفـاوت از سـیمای معشـوق را در قالب
جملات خبـری و سـاده ارائـه میدهـد.
دسـته دوم ،معشـوق شـخصی شـاملو اسـت؛ واژههایـی کـه در توصیـف معشـوق خصوصـی بـهکار
گرفتـه شـده تصویـر معشـوقی مـدرن را بـه نمایـش میگـذارد؛ معشـوقی کـه نـه زیبارو یـی لکاتـه و نـه
اثیـریای دور از دسـتاسـت .در ایـن توصیـف دیگـر سـخن از زلـف دراز ،سـیب زنخـدان ،چشـمان
مخمور و تن سـیمگون نیسـت؛ به عبارت دیگر سـتایش معشـوق خصوصی شـاملو سـتایش کسـی است
توگـوی تلفنـی کـرد ،بوسـیدش و نگاهـش کـرد .زنـی کـه
کـه میشـود او را در خیابـان دیـد ،بـا او گف 
شـاملو از معشـوق به تصویر میکشـد ،زنی اسـت که زیباییهایش تنها با معیارهای خط و خال و زلف
و ابـرو جلوهگـر نمیشـود؛ بلکـه زنـی اسـت اندیشـمند و صاحـب تفکـر و از ایـن روسـت کـه شـاملو بـا
وجـود اسـتفاده از واژههایـی کـه سـتایشگر انـدام اوینـد ،وی را فراتـر از مرزهـای تنـش دوسـت مـیدارد.
ی سـت
بوسـههای تو  /گنجشـککان پرگوی باغاند  /و پسـتانهایت کندوی کوهستانهاسـت  /و تنت  /راز 
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جاودانـه  /کـه در خلوتـی عظیـم  /بـا مـناش در میان میگذارند (آیدا در آینه ،سـرود برای سـپاس و پرسـتش).
کلمـات «بوسـه»« ،پسـتان» و «تـن» از جملـه کلمـات ممنوعـه در گفتمـان عرفـی جامعـه اسـت که شـاملو از
آنهـا نـه بـرای توصیـف معشـوق خیالـی ،بلکـه بـرای همسـری کـه بـا او میزید بـکار میبرد.

شاهدی دیگر از این دسته:
خانـهای آرام و  /اشـتیاق پـر صداقـت تـو  /تـا نخسـتین خواننـده هـر سـرود تازه باشـی /چنان چـون پدری
کـه چشـم بـه راه میلاد نخسـتین فرزنـد خویـش اسـت  /چـرا کـه هـر ترانـه  /فرزنـدی اسـت کـه از نـوازش
دسـتهای گرم تو  /نطفه بسـت /...میزی و چراغی  /کاغذهای سـپید و مدادهای تراشـیده و از پیش
آمـاده  /و بوسـهای صلـه هـر سـروده نـو( .آیـدا در آینـه ،سـرود آن کـس کـه از کوچـه بـه خانـه بـاز میگـردد)

کالم ایـن ابیـات تصویرگـر لحظههایـی اسـت کـه شـاعر در آن از معشـوق خود به عنـوان زنی همراه
و اندیشـمند ،قدردانـی میکنـد .سـیمای زنـی کـه مدادهـای همسـرش را میتراشـد و در انتظار سـرودی
نـو بـه سـر میبـرد تـا او را بـه بوسـهای صلـه بخشـد زنـی تا به این حد دسـت یافتنـی اما نه بـیارزش تنها
در شـعر شـاملو نقش بسـته است.
دسـتهای از الفاظ بین دو تصویر عمومی و خصوصی که شـاملو از زن ارائه میکند در حرکتاند.
کلماتـی چـون دسـت ،شـانه و پیشـانی علاوه بـر ایـن کـه تداعیکننـده حامـی بـودن فاعلان اجتماعـی
اسـت و در توصیـف کلـی معشـوق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت امـا در تصوی رهـای شـخصی شـاملو
از معشـوق نیـز بـه کار گرفتـه شـده اسـت .بنابرایـن ،بـا توجـه به دالیلـی که در بخشهـای بعدی به آن

اشـاره خواهـد شـد ،شـاملو دو گفتمـان متفـاوت را در مـوازات یکدیگر بـه کار میگیرد:
 /...کالم از نـگاه تـو شـکل میبنـدد /.خوشـا نظربازیـا کـه تـو آغـاز میکنـی!  /پـس پشـت مردمکانـت /
ی اسـت  /کـه آزادی را  /بـه لبـان برآماسـیده  /گل سـرخی پرتـاب میکنـد؟ (ابراهیـم
فر یـاد کـدام زندانـ 
در آتـش ،شـبانه)

نظربـازی از لـوازم عشـقبازی بـا معشـوق شـخصی اسـت؛ از دیگـر سـو کلماتـی چـون «فر یـاد»،
«زندانـی» و «آزادی» گفتمانـی اجتماعـی را برمیتابـد؛ امـا شـاملو هنرمندانـه بـا زبـان شـاعرانه خـود
پیونـدی مانـدگار خلـق کـرده اسـت.
یـک مثـال آشـکار دیگـر در ایـن زمینـه ،شـعر «شـبانه »10از مجموعـه «آیـدا :درخـت و خنجـر و
خاطـره» اسـت کـه بـه ابیاتـی از آن اشـاره میشـود:
زیباتر یـن حرفـت را بگـو  /شـکنجه پنهـان سـکوتت را آشـکاره کـن  /و هـراس مـدار از اینکـه بگوینـد /
ترانهیـی بیهـوده میخوانیـد  /چرا کـه ترانـه مـا  /ترانـه بیهودگـی نیسـت  /چرا کـه عشـق  /حرفـی بیهوده
نیست.
ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی  /و به جنسیت خویش غرهای /به خاطر عشقت! /... /ای
پیروزی عشق نصیب تو باد!
زنی که صبحانه خورشید در پیراهن توست /
ِ

«شـکنجه» و «هـراس» از کلماتـی هسـتند کـه سـازنده موتیـف شـعرهای اجتماعـی هسـتند .ایـن
الفـاظ در کنـار واژههایـی چـون «زنانگـی» و «عشـق» باعـث ایجـاد پیونـد دو گفتمـان متفـاوت از
یکدیگـر میشـود .جالـب اسـت کـه شـاملو در اینگونـه اشـعار بـرای القـای حـس تعامـل یکسـان از
ضمیـر «مـا» و اول شـخص جمـع ،اسـتفاده میکنـد .علاوه بـر ابیـات باال ،شـعر زیـر از مجموعـه ققنوس
در بـاران نیـز شـاهدی گویـا بـر ایـن ادعاسـت:
بـا ایـن همـه از یـاد مبـر  /کـه مـا  /مـن و تـو  /انسـان را  /رعایـت کـرد ه ایـم ( /خـود ا گـر ،شـاهکار خـدا یـا
نبـود)  /و عشـق را رعایـت کردهایـم (ققنـوس در بـاران ،چلچلـی).

بـا وجـود نقدهایـی کـه از اشـعار عاشـقانه شـاملو صـورت گرفتـه اسـت ،ا گـر بخواهیـم فهرسـتی از
ماندگارتریـن اشـعار او ارائـه دهیـم بیشـک ایـن دسـت از شـعرهای او و بهخصـوص «آیـدا در آینـه» از
ماندگارتریـن آثـار وی محسـوب میشـود .شـاملو آنجـا کـه بخواهـد معشـوقه خـود را سـتایش کنـد از
کاربـرد عاشـقانهترین جملات و ترکیبـات دریـغ نمیکنـد و چهـره زن مـورد سـتایش خـود را بـه زیبایـی
هـر چـه تمامتـر در اشـعارش خلـق میکنـد.
دسـته سـوم _ کـه آخریـن دسـته از توصیفـات شـاملو دربـاره زن اسـت _ بـه زنـان عرصـه سیاسـت
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و اجتمـاع مرتبـط اسـت .دسـتهای از شـعرهای تقدیمـی او بـه زنـان برجسـته آن روزگار چـون ایـران
َدرودی ،فـروغ فـرخزاد ،پر یـوش گنجـی ،میتـرا اسـپهبد و دیگـر شـعرای زن ،اختصـاص دارد امـا بایـد
توجـه داشـت کـه ایـن نـوع از اشـعار گفتمـان شـاعر را تحـت تأثیـر خـود قـرار نمیدهـد .اشـعاری کـه
ی گیـرد شـامل آن دسـته از سـرودههایی اسـت کـه شـاملو
گفتمـان سیاسـی اجتماعـی زنـان را دربرمـ 
بیانیـهوار ،زنـان اجتمـاع را بـه فعالیـت در عرصـه اجتمـاع میخوانـد:
شـما کـه عشـقتان زندگیسـت  /شـما کـه خشـمتان مـرگ اسـت  /شـما کـه تاباندهایـد در یـأس آسـمانها
 /امیـد سـتارگان را...
شـما که در سـفر پر هراس زندگی ،مردان را  /در آغوش خویش آرامش بخشـیداید  /و شـما را پرستیدهاسـت هر
مرد خودپرسـت /عشـقتان را به ما دهید  /شـما که عشـقتان زندگیسـت!  /و خشـمتان را به دشمنان ما  /شما
که خشـمتان مرگ اسـت! (هوای تازه ،برای شـما که عشـقتان زندگیست).
خدایـا خدایـا  /دختـران نبایـد خامـوش بماننـد  /هنگامـی کـه مـردان نومیـد و خسـته  /پیـر میشـوند
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(ابراهیـم در آتـش ،ترانـه تار یـک).

ً
لحـن اینگونـه از اشـعار حماسـی و وجـه آنهـا عمومـا امـری اسـت؛ البتـه در شـعری از ایـن دسـت،
از وجـه پرسشـی نیـز اسـتفاده شـده کـه داللـت بـر همـان امـر و درخواسـت دارد:
بیـن شـما کـدام /بگوییـد!  /بیـن شـما کـدام  /صیقـل میدهیـد  /سلاح آبایـی را  /بـرای روز انتقـام
(هـوای تـازه ،از زخـم قلـب «آبایـی»)

در پایـان ایـن بخـش بایـد گفـت ارزش بیانـی کلمـات شـاملو کـه نمایانگـر هو یـت فاعلان متـن بـه
عنـوان حمایتگـر و پناهدهنـده ،بیـش از دیگـر انـواع ارزشهـای صـوری مشـهود اسـت.
 .2تفسیر

همانطـور کـه گفتـه شـد ،تفسـیرها ترکیبـی از محتویـات متـن و ذهـن (دانـش زمینـهای) اسـت کـه در
تفسـیر متـن بـهکار بـرده میشـود .در ایـن مرحلـه تحلیلگـر بـه یـاری ویژگیهـای صـوری متـن و ارتبـاط
متقابـل آن بـا دانـش زمینـهای خـود متـن را تفسـیر میکنـد .در ایـن سـطح بایـد بـه دو مفهـوم کلیـدی
فـرکالف توجـه داشـت :بافـت موقعیتـی و بافـت بینامتنـی.
 .2-1بافت موقعیتی و نوع گفتمان

شـاملو بیـش از دیگـر شـاعران همعصـر خویـش از محیـط و شـرایط وطنـش تأثیـر پذیرفتـه اسـت و ایـن
مسـئله او را در ردیـف شـاعران سیاسـی ،اجتماعـی دوران مـدرن قـرار میدهـد .شـمس لنگـرودی در
توضیـح اوضـاع فرهنگـی پـس از کودتـا چنیـن میگویـد« :در روشـنفکران (بـه و یـژه هنرمنـدان) نوعـی

بیاعتمـادی گسـترش یابنـده و عمیـق نسـبت بـه هرگونـه آرمانخواهـی و آرمانگرایـی بـه وجـود آمـده
بـود و چشـمانداز آینـده را در منظرشـان هـر دم چنـان مخوفتـر و ترسـنا کتر مینمـود کـه نتیجـهاش
بـار بیپناهـی و سرگشـتگی و خودکشـی بـود؛ و روابـط جنسـی (و لذتخواهـی
نوعـی احسـاس ترس ِ

بهطـور عمـوم) ،نزدیکتریـن محمـل آرام کـردن عصیانهـا ،و خیامانهتریـن پاسـخ بـه بیپناهـی
و بیانگیزگیشـان بـود ... .و شـعر مسـلط نیمـه اول دهـه سـی (پـس از کودتـا) ،شـعری عصیانـی،
ً
خودشـکنانه ،شـهوتآلود ،رمانتیـک و عمومـا سـیاه شـد» (لنگـرودی ،جلـد دوم.)20 :1370 ،
ایـن بحـث در مـورد اولیـن دفتـر شـعر شـاملو به نـام «آهنگهای فراموش شـده» نیز تـا حدی صدق
میکنـد؛ هـر چنـد وی مدتـی پـس از انتشـار ایـن مجموعـه بـه شـدت از آن بیـزاری جسـت .او رنـج
روحـی خـود را عامـل چـاپ ُمشـتی اشـعار و قطعـات سسـت و رمانتیـک میدانسـت و از اینکـه بـار
شرمسـاری انتشـار آن تا پایان عمر بر دوشـش سـنگینی کند هراسـان بود (شاملو .)1057 :1384 ،درباره
آهنگهـای فرامـوش شـده بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه ا گرچه بـا توجه بـه ویژگیهای مکتب
ً
رمانتیسـم ایـن نـوع اشـعار رگههـای رمانتیـک بسـیاری دارد ،امـا لزوما همـه آنها تنکامه 1نیسـتند« .من
اینهـا را بـا خـون دل نوشـتهام ...بـاری ،مـن اینهـا را بـه خاطـر عشـقم ،تنهـا بـه خاطـر ایران نوشـتهام»
(شـاملو بـه نقـل از :مجابـی .)186 :1381 ،بـه هـر روی آهنگهـای فرامـوش شـده قسـمتی از زندگـی
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شـاعر اسـت و در ایـن قسـمت ابیاتـی از ایـن مجموعـه نقـل میشـود:
دامن دامن اشك!
ای شب تیره! روزگار منی  /یا دو چشم سیاه یار منی  /از بلندی چو گیسوان سیاه  /وز سیاهی دل نگار منی
 /در برت با خیال او بسـیار  /اشـك از دیده كردهام بكنار  /چه بسـا با تو راز دل گفتم  /چه بسـا با تو ماندهام
بیـدار  /آ گهـی كـز دو دیـده ریـزم خـون  /بیخبـر نیسـتی کـه چونـم؛ چـون  /راسـت چون سـرو بـود ،قامت من
 /زان قـد سـرو شـد خمیـده كنـون  /روزگاری چـو سـرو بـودم راسـت /شـرح این قصه سـخت جان فرساسـت /
بـر سـر عـرش بـود پـروازم  /عشـق بالـم شكسـت و قـدرم كاسـت!  /جانـم از غـم تبـاه شـد؛ ایـواه  /روزم از عشـق
شـد سـیا ه سـیاه  /سـوختم ،سـوختم؛ در یـغ! در یـغ  /مگـرای شـبح! عشـق بـود گنـاه؟ تهـران  14فروردیـن 1325
(لنگـرودی.)362 :1381 ،

شباهتهای گفتمان جاری در آن ،با سه دفتر نخست فروغ در خور توجه است.
مضامیـن جنسـی و تنکامـهای کـه در اشـعار دهـه سـی و بعـد در دهـه چهـل خـود را نشـان میدهـد
نوعـی عکسالعمـل در برابـر گفتمـان سـرکوب بـود؛ از آنجـا کـه مفهـوم سـنتی قـدرت بـر ایـده سـرکوب
1. Erotic

بنـا شـده اسـت؛ فـرض بـر ایـن اسـت کـه قـدرت در هـر لباسـی کـه باشـد عمـل جنسـی را سـرکوب کـرده
اسـت .فوکو در این رابطه ،مفهوم جالبی را ارائه میدهد؛ در شـرایطی که عمل جنسـی توسـط قدرت
یشـود کـه بدیـن طر یـق
سـرکوب میشـود پـس صحبـت دربـاره آن مبـارزه علیـه قـدرت محسـوب م 
شـرکتکنندگان در ایـن گفتمـان ،سـعی در نفـی سـلطه مسـتقر دارنـد (فوکـو ،1979 ،ج .)7 :1
نگاه شاملو به زن ،نگاهی انسانی و تعاملی است؛ بدین معنا که زن به اعتبار ماهیت انسانیاش
شایسـته احتـرام اسـت؛ بدینترتیـب شـاملو در مجموعههای دهههای بعدی قصـد دارد با تأثیرپذیری
از گفتمـان جنسـی رایـج آن دهـه ،در شـیوه خـود بـرای مبـارزه بـا گفتمـان حا کـم و سـرکوبکننده تغییـر
ِ
ایجـاد کنـد .ابیـات زیـر مجموعـهای از جملات متقابـل اسـت کـه نماینده اهمیت یکسـان هـر یک از
فاعلین شـرکتکننده در ماجرا اسـت:
بـرای زیسـتن دو قلـب الزم اسـت  /قلبـی کـه دوسـت بـدارد ،قلبـی که دوسـتش بدارند  /... /انسـانی که
مـرا بگزینـد  /انسـانی کـه مـن او را بگزینـم  /انسـانی کـه بـه دسـتهای مـن نـگاه کنـد  /انسـانی کـه بـه
دسـتهایش نـگاه کنـم (هـوای تـازه ،بـدرود).
فصلنامه علمی _ پژوهشی

140
دوره هشتم
شماره 3
تابستان 1395

آشـنایی بـا غـرب تأثیـر خـود را تنهـا در بهبـود وضعیـت فرهنگـی و احیـای حقـوق زنـان محـدود
نکـرده اسـت .ایـن امـر بـه مـرور بـا چـاپ ترجمههـای شـعر شـاعران خارجـی _ کـه خـود از محصـوالت
انقلاب مشـروطه بـه حسـاب میآیـد _ باعـث ایجـاد تحوالتی در گفتمان شـعری شـاعران ایرانی شـده
اسـت .بـه دیگـر سـخن ،یکـی از مهمتریـن عوامـل فرهنگـی تغییـر در ایـن دوره ترجمـه و نشـر اشـعار
خارجـی اسـت .شـفیعی میگویـد« :ا گـر شـعر امـروز فارسـی میتواند در کنار شـعرهای رایـج در ادبیات
معاصر جهان از حضور خود شـرمگین نباشـد ،به برکت تأثیرپذیریهای خالق نسـل شـاملو و شـخص
برگردان هر متن به زبان
شـاملو از شـعر فرنگی اسـت» (شـفیعی کدکنی .)510 :1390 ،از آنجایی که در
ِ
دیگـر ،فکـر صاحباثـر نیـز انتقـال مییابـد ،میتـوان گفـت اندیشـههای نهفتـه در اشـعار ترجمهشـده
خـواه ناخـواه در شـعر شـاعران بـزرگ معاصـر تأثیرگـذار اسـت .شـفیعی کدکنـی برخی از ابیات و اشـعار
شـاملو را متأثـر از مایا کوفسـکی ،الـوار ،آرا گـون یـا لـورکا 1میدانـد (همـان511 ،؛ شـفیعی کدکنـی:1390 ،
 513و براهنـی .)319 :1347 ،تأثیـر آرا گـون بیشـتر خـود را در عاشـقانههای شـاملو نمایـان میسـازد
ن کـه عنـوان «آیـدا در آینـه» یـادآور «الیـزا در آینـه» ،آرا گـون اسـت ( .شـفیعی کدکنـی)78 :1380 ،
چنـا 
هـر موقعیـت تعیینکننـده هویـت فاعلان اجتماعـی اسـت .ایـن مسـئله در شـعر شـاملو صـورت
آشـکار بـه خـود میگیـرد .پیـش از آن کـه آیـدا بـه زندگـی شـاملو راه یابـد ،چهـره معشـوق عمومـی و
1. Valadimir Viladimirovich Mayakovsky, Paul Eluard, Luis Aragon & Fedrico Garcia Lorca

اجتماعـی بـوده اسـت .ا گرچـه ایـن تصویـر پس از ازدواج شـاملو با آیـدا نیز ادامه پیدا کرد ،اما معشـوق
توانسـت چهـره خصوصیتـر خـود را عیـان کنـد:
ل پذیـر!  /قصد من  /فریب خودم نیسـت /.ا گر لبهـا دروغ میگویند
قصـد مـن فر یـب خـودم نیسـت ،د 
 /از دسـتهای تو راسـتی هویداسـت  /و من از دسـتهای توسـت که سـخن میگویم.
لهـای سـوخته از خرمنهـای بـاران خـورده سـخن میگویـم /
دسـتان تـو خواهـران تقدیـر منانـد  /از جنگ 
مـن از دهکـده تقدیـر خو یـش سـخن میگو یـم (هـوای تـازه ،بهـار دیگر).
بوسـههای تـو  /گنجشـککان پرگـوی باغانـد  /و پسـتانهایت کنـدوی کوهستانهاسـت  /و تنـت  /راز ی
ن اش در میـان میگذارنـد( .آیـدا در آینـه ،سـرود بـرای سـپاس
سـت جاودانـه کـه در خلوتـی عظیـم  /بـا مـ 
و پرستش).

بایـد توجـه داشـت کـه گـذر از بـه تصویـر کشـیدن معشـوقی کـه بـا جنبههـای اجتماعـی پیونـد
خـورده بـه سـمت معشـوق خصوصـی از لحـاظ تاریخـی بـه یکبـاره صـورت نگرفتـه اسـت؛ چرا کـه در
اشـعاری کـه پـس از سـال  1340و ورود آیـدا بـه زندگـی شـاملو سـروده شـدهاند نیـز میتـوان سـرنخهایی
از رابطـه معشـوق و اجتمـاع دیـد؛ ایـن امـر بـه جریـان مـوازی دو گفتمـان در شـعر شـاملو بـ ر میگـردد که
پیـش از ایـن در بخـش توصیـف بـه آن اشـاره کردیـم.
رابطـهای کـه شـاملو بـا شـخصیت زن در اشـعار خـود برقـرار میکنـد اغلـب تعاملـی اسـت؛ رابطـه
میـان فاعلان (شـاعر ،تصویـر زن) بنـا بـه مناسـبات قـدرت و زمینـه اجتماعـی حا کـم تغییـر میکنـد.
بـه زبانـی رسـاتر ،شـرایط خفقـانآور و اوضـاع آشـفته کشـور ،زن را پنـاه آالم شـاعر قـرار میدهـد و از
سـوی دیگـر ،بـا توجـه بـه دیـدگاه فوکـو کـه پیـش از ایـن از آن سـخن رفـت ،شـاعر را در برگزیـدن زبـان
خصوصیتـر در سـتایش معشـوق بـرای مقابلـه بـا گفتمـان سـرکوب ترغیـب میکنـد.
شعر زیر بیانگر نقش حمایتی زن در شرایط استبدادی زمانه است:
یسـت  /شـما کـه خشـمتان مـرگ اسـت  /شـما کـه تاباندهایـد در یـأس آسـمانها /
شـما کـه عشـقتان زندگ 
امیـد سـتارگان را  / ...شـما کـه در سـفر پـر هـراس زندگـی ،مـردان را  /در آغـوش خویـش آرامـش بخشـیدهاید
 /و شـما را پرستیدهاسـت هر مرد خودپرسـت  /عشـقتان را به ما دهید  /شـما که عشـقتان زندگیسـت!  /و
خشـمتان را بـه دشـمنان مـا  /شـما کـه خشـمتان مـرگ اسـت! (هـوای تـازه ،برای شـما که عشـقتان زندگیسـت)

ً
ابیـات زیـر نمونـهای از زبـان خصوصـی شـاملو اسـت .همانطـور کـه قبلا اشـاره شـد ،ایـن نـوع

گفتمـان در جهـت مقابلـه بـا گفتمانـی که حاصل نقش سـرکوبگر قدرت اسـت و به مرور تثبیت شـده
شـکل میگیـرد:
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ی تریـن بوسـهها را بـه شـرمی چنـان مبـدل میکنـد /که جاندار غارنشـین
لبانـت  /بـه ظرافـت شـعر  /شـهوان 
از آن سـود میجو یـد  /تـا بـه صـورت انسـان در آیـد /...و بکارتـی سـر بلنـد را از روسـبی خانههـای داد و
سـتد  /سـر بـه مهـر بـاز آوردهام  / ...و آغوشـت  /انـدک جایـی بـرای زیسـتن  /انـدک جایـی بـرای مردن /
و گر یـز از شـهرکه بـا هـزار انگشـت  /بـه وقاحـت  /پا کـی آسـمان را متهـم میکنـد (آیـدا در آینـه ،آیـدا در آینـه).
 .2-2بافت بینامتنی و پیشفرضها

هـر گفتمانـی متشـکل از مجموعـهای از پیـش فرضهـا و بدیهیاتـی اسـت کـه بـا گذشـت دورههـای
تاریخـی در بطـن متـون جایگیـر میشـوند .بنابرایـن ،در تفسـیر بایـد از چشـمانداز تاریخـی بـه متـن
نگریسـته شـود .بازنمایـی و شفافسـازی ایـن پیشفرضهـا بـه تحلیلگـر در جهـت ارائـه تفسـیر
درسـت یـاری میرسـاند.
لحن توراتی که از ویژگیهای بارز شـعر و نثر شـاملو اسـت ،بارها مورد توجه ادیبانی چون شـفیعی
و شـمس لنگرودی قرار گرفته اسـت .دکتر شـفیعی شـعر امروز ما را متأثر از عقاید مسـیحیان و یهودیان
غـرب میدانـد (شـفیعی .)287 :1390 ،ایـن نگـرش خـود را بـا نمودهـای بسـیاری در شـعرهای شـاملو
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نشـان داده است.
مسـخی اسـت دردنـا ک /کـه مسـیح را  /شمشـیر بـه کـف میگـذارد  /در کوچههـای شـایعه /تا بـه دفاع از
عصمـت مـادر خو یـش  /برخیـزد (آیـدا درخـت و خنجر و خاطره ،شـبانه .)9
هـر زن مریمـی اسـت  /و هـر مر یـم را عیسـایی بـر صلیـب  /بیتـاج و خـار و صلیـب و جلجتـا  /بیپیلات و
قاضیـان و دیـوار عدالـت (همـان ،لوح).

اندیشـه شـاملو از خلقـت حـوا ،برآمـده از متـون توراتـی ،اسـرائیلی و چهبسـا برخـی از روایـات اهـل
ً
تسـنن اسـت .ا گرچـه ممکـن اسـت حـوای توصیـف شـده در متـن شـعر صرفا اسـتعارهای باشـد از آنچه
شـاملو در ذهـن میپرورانـده؛ امـا بـه هـر روی چگونگـی خلقـت زن در شـعر او یـادآور آفرینـش حـوا در
متـون مقدس اسـت.
«حوای دیگر»  /میشناسـی به خود گفتهام /همانم که ترا سـفتهام  /بسـی پیش از آن که خدا را تنهایی
جـان آدم را  /پوکتریـن اسـتخوان تنـش هـم دمـی شـود
آد مکـش بـر سـر رحـم آورد  /بسـی پیـش از آن کـه ِ
برنـده  /جامـه بـه سـیب و گنـدم بـر درنـده  /از راه در برنـده  /یا آزاد کننده به گردنکشـی (مدایح بیصله،
حـوای دیگر).

بایـد توجـه داشـت ا گرچـه نـام شـعر رکسـانا بـه دلیـل خاصیـت بینامتنـی موجـود در آن مـورد توجـه
قـرار گرفتـه اسـت ،امـا ایـن بینامتنیـت تأثیـری در گفتمـان شـاملو نـدارد .به همیـن دلیل در بررسـیهای

صـورت گرفتـه بـه آن پرداختـه نشـده اسـت« .رکسـانا را مـن ابتـدا کلمـهای اوسـتایی پنداشـته بـودم که
بهتدریـج بـه روشـن و رخشـان تبدیـل شـده اسـت .فقـط بعدهـا و پـس از آشـنایی بـا نظامـی و فردوسـی
یونانـی روشـنک اسـت دختـر اوخوآرتـس نجیـبزاده ُسـغدی کـه پـس از
دانسـتم کـه ایـن ،تلفـظ
ِ
اسـارت مـورد عالقـه اسـکندر مقدونـی واقـع شـد و بـه همسـری او در آمـد  ...بـه هـر حـال ،رکسـانا بـا
مفهوم روشـن و روشـنایی که در پس آن نهان بود نام زنی فرض شـد که عشـقاش نور و رهایی و امید
اسـت؛ زنـی کـه میبایسـت دوازده سـالی بگـذرد تـا در آیـدا در آینـه شـکل بگیـرد و واقعیـت پیـدا کنـد
(شـاملو.)1062 :1384،
یکـی دیگـر از نمودهـای تأثیـر پیشفرضهـا بـر اشـعار شـاملو بهرهگیـری از زبان مردانه اسـت؛ گفته
نبـود تمایـز میـان ضمایـر مذکـر و مؤنـث در زبـان فارسـی نشـانهای از عـدم وجـود تبعیـض بیـن
میشـودِ ،
زن و مـرد در ایـن زبـان اسـت؛ امـا همیـن برداشـت کنونـی مـا کـه پارسـی تمایـزی میـان مؤنـث و مذکـر
زبانی دو سـده اخیـر ،به ویژه
قائـل نیسـت برآمـده از تفکـر زمـان ماسـت کـه حاصـل دگرگونیهـای مهم ِ

از دوران مشـروطیت بـه بعـد اسـت (نجمآبـادی .)49 :1377 ،خانـم نجمآبـادی در مقالـه خـود بـه
رد ایـن دیـدگاه میپـردازد و بـا بیـان دالیلـی زبـان پیشـامدرن را زبانـی مردانـه قلمـداد میکنـد ،کـه بـه
مـواردی از آن اشـاره میکنیـم.
نهانـی بسـیار دارد؛ بـرای مثـال اسـتفاده از فعـل مفـرد برای
زبـان مردانـه در ادب فارسـی ریشـههای ِ

ـان
فاعـل جمـع مؤنـث از جملـه ایـن مـوارد اسـت .همچنیـن در بسـیاری از متـون کهـن مـرد
انگاری انس ِ
ِ
عـام ،از راه حـذف زن صـورت میگیـرد (همـان)51 :؛ بـه عبـارت دیگـر ،هر جا مخاطب زن باشـد باید
زن گفـت در غیـر ایـن صـورت مخاطـب ،مرد انگاشـته میشـود:
« زنان هیچ در دل نتواند داشت» (فرامرز بن خداداد ارجانی ،ج.)295 :1369 ،2

« ایـن اسـت سیاسـت فرزنـدان ،و در دختـران ،هـم بـر ایـن نمـط ،آنچـه موافـق و الیـق ایشـان بـود
اسـتعمال بایـد کـرد» (خواجـه نصیـر طوسـی.)229 :1373 ،
نگاه جنسـیتی با مباحث زبانی پیوند میخورد و این بحث در شـعر شـاملو به وضوح قابل مشـاهده
است؛ به دیگر سخن ،در شعر او دو گرایش در یک فضای گفتمانی در تخاصماند .سروری مرد بر زن
از یک سـو و ه م تایی زن با مرد از سـوی دیگر پیامدهای زبانی خاص خود را میآفریند.
ل ایـد  /وحشـتهای قرنـی چنیـن آلـوده
مـن از زوال سـخن نمیگو یـم { /یـا خـود از شـما کـه فتـح زوا 
تنـد ماچهگـیاش را( }.آیـدا:
نامـرادی و نامـردی را  /آ 
ن گونـه بـه دنبـال میکشـید  /کـه مـاده سـگی بـوی ِ
درخـت و خنجـر و خاطـره ،شـبانه)7
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ً
حمیـد احمـدی در مقالـه خـود بـر تحقیـری کـه شـاعر تلویحـا بـه جنـس زن در ایـن ابیـات داشـته
تأ کیـد مـیورزد .بـه بیـان او نامـردی و مـاده سـگی هـر دو در ناسـزا بکار گرفته شـدهاند کـه پیامدش به
رخ کشـیدن خصوصیتـی ناخوشـایند در مـاده اسـت و القـای برتـری مـرد بـر زن .حـال آنکـه ا گـر کسـی
نگاهـش جنسـیتگرا نباشـد از بـکار بـردن واژهای کـه بـه غلـط صفتـی خـوب را بـه مـردان و یـا صفتـی
بـد را بـه زنـان اختصـاص دهـد پرهیـز میکنـد (احمـدی ،1384 ،ج.)252 :2
نا گفتـه نمانـد کـه کلمـه «مـاده سـگ» بـه دلیـل ایجـاد زمینـه مشـترک تولیدکننـده متن بـا مخاطب
در ایدئولـوژی جنسـیتگرا ،دارای ارزش رابطـهای نیـز هسـت.
همچنیـن ،در برخـی از ابیـات و سـرودهها شـاملو زنـان و دختـران را بهطـور خـاص مخاطـب قـرار
باقی اشـعاری که شـاملو در آن
میدهـد ،ایـن امـر موجـب میشـود ایـن فکـر بـه ذهـن خطور کند کـه در ِ

از بیـداری ،حرکـت و امیـد سـخن میگویـد ،انسـان عـام را مـرد در نظـر گرفتـه اسـت.

یشـوند
خدایـا خدایـا  /دختـران نبایـد خامـوش بماننـد  /هنگامـی کـه مـردان  /نومیـد و خسـته  /پیـر م 
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(ابراهیـم در آتـش :ترانـه تار یـک).

در سـطح توصیـف بـه تصویرسـاز یهای شـاملو از مـادر کـه بیانگـر انـدوه و دلواپسـی دیرینـه
میباشـد ،پرداختـه شـده اسـت .ایـن نگـرش به مـادر از جملـه پیشفرضهای تثبیت شـده در جامعه
محسـوب میشـود؛ حتـی خاقانـی کـه بدتریـن توهینهـا را بـه زن روا داشـته همیشـه از مـادر خـود بـه
نیکـی نـام میبـرد.
بحـث جـاری بـودن دو گفتمـان همانطـور کـه در سـطح توصیـف گفتـه شـد در شـعر شـاملو وجـود
دارد؛ یکـی از عوامـل ایجـاد تخاصـم در متـن ،پیشفرضهاییسـت کـه خـودآ گاه و یـا ناخـودآ گاه،
بـرای مثـال در شـعر شـاعری چـون شـاملو رسـوب مییابـد .در برخـی از مـوارد شـاملو سـعی دارد تـا بـه
صـورت خـودآ گاه از گفتمـان حا کـم فاصلـه بگیـرد و در برخـی از مـوارد از ایـن تأثیرگـذاری بـه صـورت
ً
کاملا غیـرارادی خـود را در متـن آشـکار میکنـد کـه به نمونههای آن اشـاره شـده اسـت .شـعر زیر بیانگر
وجـود دو گفتمـان متخاصـم اسـت کـه بـه صـورت آ گاهانـه ر وبـهروی یکدیگـر قـرار گرفتهانـد:
«ایـن بـازوان اوسـت /بـا داغ بوسـههای بسـیارها گناهـش /...گنـج عظیـم هسـتی و لـذت را  /پنهـان به
ز یـر دامـن خـود دارد /و اژدهـای شـرم را  /افسـون اشـتها و عطـش /از گنـج بیدریغـش میرانـد/ »...
بگـذار ایـن چنیـن بشناسـد مـرد /در روزگار مـا  /آهنـگ و رنـگ را  /زیبایـی و شـکوه و فریبندگـی را /
زندگـی را  /حـال آن کـه رنـگ را  /در گونههـای زرد تـو میبایـد جو یـد ،بـرادرم! (آهنهـا و احسـاس،
بـرای خـون و ماتیـک).

 .3تبیین

سـومین و آخریـن سـطح تحلیـل گفتمـان انتقـادی ،از دیـدگاه فـرکالف ،تحلیـل تبیینـی اسـت .تبییـن
گفتمـان را بـه عنـوان کنشـی اجتماعـی توصیـف میکند و نشـان میدهـد گفتمان چه تأثیـر بازتولیدی
در سـاختارها میگذارد .به عبارت دیگر ،در این سـطح شـالوده اجتماعی و تغییرات دانش زمینهای
مؤلـف و یـا گوینـده در جریـان تولیـد گفتمـان بررسـی میشـود .تحلیلگـر در ایـن بخـش بـا توجـه بـه
دادههایـی کـه در سـطوح توصیـف و تفسـیر نقل شـد ،اقـدام به نتیجهگیری میکنـد و دالیل اجتماعی
خـود را ارائـه میدهـد .الزم بـه یـادآوری اسـت که نهـاد قدرت مجموعـهای از ایدئولوژ یها ،سـنتها
و باورهایی(دانـش زمینـهای) را در بـر میگیـرد کـه شـکلدهنده گفتمانهـای موجـود هسـتند و بـه
مـرور زمـان همیـن گفتمانهـا ،نـه متـن مـورد نظـر ،ا گـر در توانشـان باشـد میتواننـد سـاختار قـدرت و
نهـاد اجتماعـی را تغییـر دهنـد .بنابرایـن ،رابطـهای دو سـویه و انتقادی بین گفتمانها و سـاختارهای
اجتماعـی شـکل میگیـرد کـه هـردو از یکدیگـر تأثیـر میپذیرنـد.
همچنیـن ،در بخـش نظـری ایـن سـطح بـه ایـن مهـم اشـاره کردیـم کـه در سـطح تبییـن،
گفتمانهـای شناسـایی شـده در سـطوح توصیـف و تفسـیر تـا چـه انـدازه توانسـتهاند مجـال گسـترش
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اجـازه ورود بـه گفتمـان اشـعار شـاعران امـروز را یافتـه اسـت .بـا توجـه بـه تعریفـی کـه ون دایـک 1از
ایدئولـوژی دارد ،شـعر شـاملو ایدئولـوژی زده اسـت؛ زیـرا در سراسـر اشـعار خـود سـعی دارد در برابـر
نابرابریهـای اجتماعـی مقاومـت کنـد .ایـن ایسـتادگی در برابـر قـدرت حا کم با آنچه کـه فوکو درباره
عمـل جنسـی گفتـه اسـت بیارتبـاط نیسـت.
تصویـری کـه شـاملو از زن در پیکـره معشـوق میتراشـد تـا پیـش از او بیسـابقه بـوده اسـت و ایـن
خـود یعنـی مقاومـت در برابـر گفتمانـی کـه از پیـش نهادینـه شـده بـود؛ بـه دیگـر سـخن ،زن در شـعر
شـاعران کالسـیک بـا کلمـات و صفـات محـدود کـه بیانکننـده زیبایـی زن و توصیفکننـده مـوی،
روی و قامت وی بودند توصیف میشـد .در حالی که در شـعر شـاملو ،معشـوق ،انسـانی پویا و حاضر
اسـت کـه همـراه و همـگام بـا شـاعر میزیـد .حتـی انتخـاب واژههـا در توصیـف زیبایـی ظاهـری نیـز
بهگونـهای پرداختـه میشـود کـه شـعر را از مفصلبنـدی منسـجمی برخـوردار میکنـد:
کیسـتی کـه مـن  /اینگونـه  /بـه اعتمـاد  /نـام خـود را  /بـا تـو میگویـم  /کلیـد خانـهام را  /در دسـتت
1. Teun A. van Dijk

یگـذارم /نـان شـادیهایم را  /بـا تـو قسـمت میکنـم /بـه کنـارت مینشـینم و  /بـر زانـوی تـو  /ایـن چنیـن
م 
آرام  /بـه خـواب مـیروم (آیـدا درآینـه ،سـرود آشـنایی).
لبانـت  /بـه ظرافـت شـعر  /شـهوانیترین بوسـهها را بـه شـرمی چنیـن مبـدل میکنـد  /کـه جاندار غارنشـین
از آن سـود میجو یـد  /تـا بـه صـورت انسـان درآیـد (همـان ،آیـدا در آینـه).

حـس اعتمـاد ،تـوأم بـا احتـرام در مفصلبنـدی اشـعاری کـه از معشـوق خصوصـی سـخن گفتـه
میشـود بسـیار روحنـواز اسـت.
در بخش پایانی این بحث به پاسـخ پرسـشهای طرح شـده در قسـمت تبیین پرداخته میشـود؛
ایـن سـؤاالت دربردارنـده عوامـل اجتماعـی مؤثـر در شـکلگیری متـن اسـت .همچنیـن ،در ایـن بخـش
بررسـی میشـود کـه کـدام یـک از عناصـر دانش زمینـهای دارای خصوصیت ایدئولوژیک هسـتند .در
نهایـت ،تأثیـر دوسـویه قدرت و گفتمان بررسـی میشـود.
شـاملو مـردی اسـت کـه در دوره پرآشـوب تاریـخ معاصـر ایـران و همزمان با جنگهای بسـیاری در
دنیـا زیسـته اسـت 1و هیـچگاه نسـبت بـه حـوادث جامعـه و محیـط پرتنـش روزگارش بیتفـاوت نبـوده
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اسـت .همیـن موضـوع اسـت کـه صاحبنظـران ،شـاملو را بـه عنـوان سیاسـیترین و اجتماعیتر یـن
شـاعر دوره معاصـر میشناسـند .ایـن امـر باعـث شـده شـاملو نیـز هماننـد هـر انسـان رنج کشـیده دیگر به
دنبـال پناهـی بـرای تسـکین آالم خـود باشـد .مفهـوم انسـانگرایی کـه در اشـعار شـاملو مـوج میزنـد او
را بـه سـمت انسـان و یـا معشـوقی «صبـور»« ،پرسـتار» و «مؤمـن» و نـه یـک موجـود آرمانـی دور از دسـت
سـوق میدهـد؛ بـا ایـن توضیحـات چهـره زن در شـعر شـاملو چـه در قالـب مـادر ،معشـوق ،و یـا انسـان
ناجـی پنـاه دهنـده را دارد.
پوینـده در اجتمـاع ،سـیمای یـک ِ

از سـوی دیگـر ،مـوج فشـار و سـرکوب روشـنفکران ،زمینهسـاز گفتمانـی متقابـل بـا گفتمـان تثبیـت

شـده و عرفـی جامعـه شـده بـود کـه بـه مـواردی از آن در بخـش توصیـف و تفسـیر اشـاره کردیـم .شـاملو
بیشـتر در مبحـث زبانـی بـه خلـق گفتمـان جنسـی بـه عنـوان ابـزاری در جهـت مقابلـه بـا ایدئولـوژی
حا کـم پرداختـه اسـت.
چهـرهای کـه شـاملو از زن بـه عنـوان معشـوق خصوصـی ارائـه میدهـد ،بـا ورود آیـدا بـه زندگـیاش
شـکل میگیـرد کـه ایـن امـر تأثیـر عامـل اجتماعـی و بیرونـی را در چگونگـی ارائـه تصو یـر زن توسـط
بامـداد بـه خوبـی نمایـان میکنـد.
برخـی از اشـعار و ابیـات شـاملو بیانگـر ذهـن جنسـیتگرای اوسـت کـه بـا زبـان پیونـد میخـورد
 .1جنگهای همزمان با زندگی شاملو شامل :جنگ جهانی دوم؛ جنگ ویتنام ،جنگ کره و جنگ ایران و عراق است.

و محصولـی را خلـق میکنـد کـه مخاطـب را بـه سـمت برخـی از عناصـر ایدئولوژیـک متـن رهنمـون
میکنـد .بـا توجـه بـه توصیفاتـی کـه شـاملو از زن به عنوان پناه و منجی داده اسـت ،جنسـیتزدگیای
کـه در برخـی از اشـعار شـاملو دیـده میشـود نمیتوانـد تنهـا بـه نا کامیهـای او در ازدواجهـای قبلیاش
اشـاره داشـته باشـد؛ بلکـه ایـن امـر ریشـههای محکمتـری در ذهـن مردانـه شـاعر دارد کـه در بخـش
پیشفرضهـا بـه آن اشـاره کردیـم.
جـان کالم در تحلیـل شـعر شـاملو ایـن اسـت کـه بـا وجـود ذهنیـت مردانـه شـاملو از زن کـه در
پیشفرضهـای طـرح شـده ریشـه دارد ،وی در صـدد بـوده تـا گفتمـان جدیـدی از سـیمای زن ،نـه بـه
عنـوان «کدبانویـی بیحوصلـه» بلکـه به عنوان انسـانی پویا و مهربان رقم بزنـد .بنابراین ،گفتمانهای
پیـش از او بـا قدرتـی کـه در بطـن خـود داشـتند توانسـتند شـعر شـاملو را از خـود متأثـر کنند؛ اما از سـوی
دیگـر بایـد گفـت کـه گفتمـان شـعر شـاملو نیـز بـه دلیل تناسـب بـا نیازهـا و شـرایط ایدئولوژیـک جامعه
تـوان تأثیرگـذاری در گفتمانهـای پـس از خـود را دارد.
نتیجه

چارچـوب اصلـی مقالـه حاضـر بـر نظریـه گفتمـان انتقـادی فـرکالف اسـتوار اسـت .او گفتمـان را
مجموعـه بـه همتافتـهای از سـه عنصـر پرا کسـیس اجتماعـی ،پرا کسـیس گفتمانـی 1و متـن میدانـد.
بنابرایـن ،تحلیـل یـك گفتمـان خـاص تحلیـل هـر یـك از سـه ُبعـد و روابـط آنهـا را طلـب میكنـد .بـه
زبانـی رسـاتر ،فـرکالف متـن را در سـه سـطح توصیـف ،تفسـیر و تبییـن تحلیـل میکنـد .در سـطح اول،
متـن از لحـاظ انتخـاب واژ گان و چگونگـی چینـش آنهـا مورد بررسـی قـرار میگیرد .به عبـارت دیگر،
ایـن سـطح از تحلیـل بیانگـر ارزشهـای صـوری و زبانـی اسـت که برای بازنمایـی یک هدف خاص
در متـن جایگـذاری میشـود؛ سـطح دوم ،تحلیـل بیشـتر ناظـر بـر جنبههـای تاریخـی و موقعیتـی متـن
و شـرایط تولید متن اسـت؛ این سـطح دربردارنده پیشفرضهای شـکلیافته در بسـتر اجتماع و ذهن
تولیدکننـده متـن اسـت کـه باعـث میشـود شـاعر گاهـی بهطـور غیـرارادی از آنهـا اسـتفاده کنـد .ایـن
بخـش شـامل دو قلمـرو اصلـی اسـت :یکـی قلمـرو بافـت موقعیتـی شـاعر و شـرایط تولیـد متـن اسـت که
زمینههـای آفرینـش متـن را مـورد وا کاوی قـرار میدهـد؛ و دیگـری بافـت بینامتنـی و پیشفرضهـای

رسوبیافته در متن را بررسی کرده و تأثیر آنها را بر متن آشکار میکند؛ آخرین مرحله از مدل فرکالف
تبییـن متـن اسـت کـه علاوه بـر بررسـی جامعهشـناختی بـه جمعبنـدی تحلیلهـای صورتگرفتـه نیـز
 .1تولید ،توزیع و مصرف متن
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میپـردازد .از آنجایـی کـه گفتمانهـا خـود برتافته از شـرایط ایدئولوژیک و مناسـبات قدرت هسـتند،
در ایـن سـطح از تحلیـل مشـخص میشـود کـه گفتمانهـای سـاخته شـده تـا چـه انـدازه توان گسـترش
و تأثیرگـذاری بـر سـاختارهای اجتماعـی و روابـط حا کـم بـر آنهـا را دارنـد.
در پرتـو همیـن چارچـوب نظـری ،مقالـه حاضـر کوشـید بـه بررسـی ایـن موضـوع بپـردازد کـه چـه
ً
رابطـهای میـان سیاسـت هویـت و تغییـر مفهـوم جنسـیت وجـود دارد و اساسـا تـا چـه حـد میتـوان بـه
وجـود ایـن امـر در ایـران بـاور داشـت .بـا توجـه بـه مطالـب فـوق بـه نظـر میرسـد بیـن ایـن دو متغیـر
ارتبـاط مسـتقیم وجـود دارد و همـراه بـا تغییـر در نگـرش بـه جنسـیت ،شـاهد شـکلگیری سیاسـت
یشـود کـه بـه
هویـت در ایـران هسـتیم .چنانکـه اشـاره شـد ،سیاسـت هویـت شـامل شـیوههایی م 
واسـطه آنهـا میتـوان گروههـای اجتماعـی را بـر حسـب وجـوه معینـی از هویتشـان نظیـر نـژاد ،طبقه،
دیـن ،جنسـیت ،قومیـت ،ایدئولـوژی و نظیـر آن دسـتهبندی کـرد .در اینجا تالش شـد تا با اسـتعانت
از روش تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف و بـا تکیـه بـر آثـار مهمتریـن شـاعر نو پـرداز معاصـر ایـران،
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بهگونـهای روشمنـد بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـود.
ن کـه مشـاهده شـد ،در آثـار احمـد شـاملو زن بـا اسـتفاده از سـه واژه توصیـف میشـود .1 :مادر
چنـا 
 .2معشـوق (عمومـی و شـخصی) و  .3زنـان پویـا در عرصـه اجتمـاع و سیاسـت .واژههایی را که شـاملو
در توصیـف مـادر بـه کار میگیـرد بیانگـر درد و رنـج ازلـی مـادران اسـت و منافاتـی بـا گفتمـان پیـش از
خـود نـدارد .دومیـن گـروه از واژههـا ،کـه سـیمای معشـوق عمومـی را بـه تصویـر میکشـد ،تنهـا در پیوند
بـا اجتمـاع معنـای خـود را مییابـد و زن نقـش منجـی مـرد از آالم زمانـه را بـازی میکنـد .از سـوی دیگـر
ً
سـیمای معشـوق خصوصیدر اشـعار او ،که مخصوصا از بعد از آیدا در آینه شـکل میگیرد ،در تقابل
بـا گفتمـان عرفـی جامعـه پیریـزی میشـود .دسـته سـوم از واژههـا و سـاختارهای توصیفـی شـاملو از
زن ،در برگیرنـده اشـعاری اسـت کـه از زنـان دعـوت میکنـد ،همـگام بـا مـردان در اجتمـاع حضـوری
فعـال داشـته باشـند .لحـن اینگونـه اشـعار اغلـب امـری اسـت .الزم بـه یـادآوری اسـت ،گاهـی شـاملو
دو گفتمـان متفـاوت را در مـوازات بـا هـم بـهکار میگیـرد کـه الزمـه آن بهرهگیـری از دو دسـته از کلمـات
بـا بـار معنایـی متفـاوت اسـت کـه ذکـر آن در بخـش تحلیـل اشـعار شـاملو رفـت؛ واژههایـی کـه بیانگـر
عشـق خصوصـی و عمومـی بهطـور هـم زمـان در شـعر او مشـاهده میشـود ،نمونـه عالـی ایـن ادعاسـت.
اندیشـه شـاملو کـه در برخـی بندهـا از اسـرائیلیات و یـا اهـل تسـنن برآمـده ،بـر توصیـف سـیمای زن
تأثیرگـذار بـوده اسـت .ایـن امـر باعـث پدیـد آمـدن بینامتنیتـی آشـکار در برخی از اشـعار او شـده اسـت
کـه بـه نمونههـای آن در مبحـث پیشفرضهـای تحلیـل شـعر شـاملو اشـاره کردیـم.

عامـل دیگـری کـه نـوع گفتمـان شـاملو را تحت تأثیر خود قرار داده اسـت ،آشـنایی بـا غرب و انبوه
متـون ترجمـه بـود کـه ادبیـات کشـور مـا را در آن زمـان تحـت تأثیـر خود قـرار داد .نا گفته نمانـد که این
اثرگـذاری از بـدو ورود آثـار خارجـی بـه کشـور روی داده اسـت .امـا نـوع شـعرهایی کـه در سـالهای
مـورد بحـث بـه کشـور وارد شـده و مخاطبـان بسـیاری را بـه خـود جـذب کـرد و همچنیـن چگونگـی
اثرگـذاری آنهـا بـر شـاعران مختلـف متفـاوت بوده اسـت.
زبـان مردانـه شـاملو کـه برآمـده از یـک ذهـن مردمحـور اسـت و بـا شـواهد گونا گونـی در بـاال مـورد
هـای تثبیت شـده در بـاب زن را تصدیـق میکند.
تأثیـر غیرقابـل
انـکار پیـش فرض ِ
ِ
اشـاره قـرار گرفـتِ ،

بـه دیگـر سـخن ،زبـان جنسـیتزده شـاملو گـواه راسـتینی اسـت بـر تأثیرگـذاری پیشفرضهایـی کـه
خـود را در اندیشـه و سـپس در متـن خلـق شـده نمایـان میکنـد.
تصویری که شـاملو از زن در مقام معشـوق خصوصی و دسـتیافتنی میسـازد بدیع و تازه اسـت.
چهـرهای کـه شـاملو پـس از ورود آیـدا بـه زندگـیاش از زن ترسـیم میکنـد ،سـیمایی بسـیار خصوصی و
در عیـن حـال مـدرن بـه خـود میگیـرد و ایـن یعنـی مقاومـت در برابـر گفتمانـی که از پیش تثبیت شـده
بـود .ا گـر بخواهیـم در یـک نـگاه از توصیـف شـاملو نسـبت بـه زن گـزارهای ارائـه دهیـم بایـد بگوییـم
کـه شـاملو پنـاه خـود را در آغـوش زن جسـتوجو میکنـد و زنانـی را میسـتاید کـه یـا خـود در جامعـه
بهطـور مسـتمر فعالیـت دارنـد و یـا اینکـه تکیهگاهـی اسـتوار بـرای مردانشـان هسـتند .بنابرایـن ،خلـق
چنیـن گفتمانـی بـه دلیـل آنکـه بـا جریانهـای حا کـم پـس از خود سـازگار اسـت قـدرت تأثیرگـذاری بر
سـاختارهای اجتماعـی را در خـود دارد .ایـن امـر ناظر بر فرضیه این مقاله اسـت کـه چگونه تغییر نگاه
بـه مقولـه جنسـیت توانسـت بـه شـکلگیری سیاسـت هویـت در ایـران کمـک کنـد.
شـاید در یـک نـگاه کلـی بـه نظـر میآیـد کـه مدتهاسـت نـگاه جنسـیتزده خصمانـه ،جـای
خـود را بـه جنسـیتزدگی خیرخواهانـه داده اسـت .بـا ایـن حـال ،آنچـه مهـم اسـت وجـود ایـن
نگـرش و رسـوب عقـده فرشـته _ فاحشـه اسـت .بـا ارائـه یـک گفتمـان جدیـد کـه نطفههـای آن در
ایران پس از مشـروطه شـکل گرفته اسـت ،شـاید برای همیشـه بتوان به عقده فرشـته _ فاحشـه پایان
داد .دفـع ایـن عقـده ،راهگشـای ظهـور بسـیاری از توانمندیهـا در عرصـه هنـر ،ادبیـات و اجتمـاع
خواهـد بـود.
عناصر هویت زن ایرانی از زمان مشـروطه تا کنون از سـه عنصر تمدن ایران باسـتان ،تمدن اسلامی
و تمـدن مـدرن تشـکیل شـده اسـت .هـر انـدازه زنـان یـک ملـت از هویـت محکمتـر و منسـجمتری
برخـوردار باشـند ،بـه همـان انـدازه در تحکیـم پایههـای همبسـتگی کل جامعـه مؤثرتـر خواهنـد بـود.
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همزیسـتی مسـالمتآمیز عوامـل سـهگانه در عرصـه هویتسـازی تا کنـون امـری دشـوار و ناممکـن
ً
بـوده اسـت .معمـوال قدرتهـا بـا بهکارگیـری یکـی از ایـن عناصـر جنبههـای دیگـر هو یـت را تضعیـف
کـرده انـد .نـگاه موشـکافانه بـه گفتمـان زن و هویـت سیاسـی باعـث میشـود کـه هیـچ یـک از عناصـر
ً
گفتمانهـای زنسـتیز ،زنگریـز و حتـی عنصـر مطـرودی کـه اخیـرا تحـت عنـوان «مردسـتیزی» شـکل
گرفتـه اسـت ،مجـال تثبیـت در جامعـه را نداشـته باشـند.
بهطورکلـی ،مـدل گفتمـان انتقـادی فـرکالف بـه عنـوان روشـمندترین الگـو در مطالعـات تحلیـل
گفتمـان انتقـادی ،متـن را در سـه سـطح توصیـف ،تفسـیر و تبییـن بررسـی میکنـد .در ایـن مقالـه مـا در
بخـش توصیـف بـه واژ گان و سـاختار نحـوی جملات؛ در بخـش تفسـیر بـه عوامـل تاریخـی گسـترش
نوعـی خاصـی از گفتمـان و در سـطح تبییـن ،بـه عوامـل اجتماعـی پرداختیـم .با توجه بـه تحلیلهایی
کـه در هـر یـک از ابعـاد زبانـی ،تاریخـی ،اجتماعـی صـورت گرفتـه اسـت ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه
جنسـیت امـری ذاتـی و از پیـش تعییـن شـده نیسـت و سیاسـت هویـت به مرور سـاخته میشـود و تغییر
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میکنـد .همیـن سـیالیت موجـود در بطـن امـور اجتماعـی موجـب شـد تـا شـاملو بـا اسـتعانت از مفهـوم
ً
زن بـه خلـق گفتمـان مقاومـت در دورهای بپـردازد کـه بخشهـای مختلـف جامعـه کاملا منکـوب
ن که معطوف به خشـونت باشـد،
گفتمان قدرت موجود شـده بودند .این گفتمان مقاومت بیش از آ 
بـه سـتایش از زندگـی بـه عنـوان نمـاد زندگانـی و سـرزندگی توجـه داشـت .بایـد توجـه داشـت ،در ایـن
میـان آنچـه اهمیـت دارد ،داشـتن یـا نداشـتن قـدرت نیسـت ،بلکـه بررسـی چگونگـی اعمـال قـدرت
در ایـن گفتمانهاسـت .دالیـل اینکـه چطـور سیاسـت هویـت در یک اثـر ادبی میتواند سـازوکارهای
قـدرت را بپیمایـد و بـر آثـار ادبـی بعـد از خـود تأثیرگـذار باشـد ،نیازمند غور و بررسـی در آثـار چهرههای
شـاخص ادبیـات معاصـر نظیـر فـروغ فرخـزاد ،ابراهیـم گلسـتان ،سـهراب سـپهری ،نصـرت رحمانـی،
محمـود دولتآبـادی ،اخـوان ثالـث و جـز آن اسـت .امیـد مـیرود پژوهشـگران عالقهمنـد بـه مباحثـی
از ایـن دسـت بـا انجـام تحقیقـات تکمیلـی بـر روی زوایـای پنهان ایـن دوره ،بتوانند تصو یـری کاملتر
از سیاسـت هویـت در ایـران معاصـر ارائـه کننـد.
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Abstract

Today, identity politics is one of the most important analytic tools of
social scientists. With this approach, they focus on political attitudes
and interests of social groups who are mainly concerned with gender,
race, ethnicity or religion. Attitude towards the female sexuality is one
of the most important spectrums in their study. The epistemological
development is rooted in the fundamental social changes and its
understanding requires a careful study of some aspects in contemporary
political literature of Iran. The main question of this study is the focus on
gender in the contemporary political literature that may lead to the realm
of identity politics in Iran. Any focus on identity and gender discourses
will involve a critical analysis and application of the Fairclough’s model
on Shamlou’s poems. Thus, a social scientist may tend to answer the
questions of identity politics and gender issues. Our hypothesis is that
Iranian society has gradually moved towards a new understanding of the
concept of gender since the Constitutional Movement and it has helped
the articulation of identity politics in Iran. The main manifestation of this
politics should be sought in political literature which has always been an
area for thinking due to the lack of civil society in the body polity of Iran.
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