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  هاي رواني و جسماني زن و نقش آنها در رابطه عاشقانهويژگي
  گنجوي ر احمد شاملو و خسرو و شيرين نظامياشعادر 

  *منصوره تبريزي
  

طرز . انداي داشتهبسياري از شاعران در اشعار خود به نوعي به مقوله زن پرداخته و يا به آن اشاره: چكيده
ايست كه اين تر جامعه نسبت به زن و نيز تجربيات شخصيديدگاه عامثر از أتلقي و نوع نگاه آنها به زن مت

در اين مقاله نيز سعي شده است با بررسي توصيفات مربوط به زن در . اندبا آن مواجه بوده افراد در زندگي
هاي زن را رابطه با مرد از منظر احمد شاملو و نظامي گنجوي، دو نگاه عام و متفاوت به نقش و ويژگي

نظامي در شعر خود اگرچه كوشيده است زن را از جايگاه فروتري كه در جامعه آن زمان برايش . في كنيممعر
شد برهاند، با اين وجود نتوانسته است از حصارهاي گفتمان جامعه فراتر برود و با وجود درنظر گرفته مي

خود دارد كه حاكي از ضعف اي را با توصيفات ناب و درخشان او باز هم زن شعر او صفات برتري جويانه
هاي ظاهري عاشق و معشوق و دلبستگي و رابطه عاشقانه نيز در اين شعر بر مبناي زيبايي. درونيش هستند

  . گيردشيفتگي آنها به صورت و اندامي منحصر به فرد شكل مي
هايت روح باشد، ولي در ندر مقابل، زن شعر شاملو اگرچه به لحاظ ظاهري داراي آن صفات برجسته نمي

او نه . دهدها برتري ميبسيار بزرگي دارد، كه او را در اوج گمنامي و معمولي بودن به ساير زنان و ساير انسان
در اينجا رابطه . ها به واسطه فروتني و انسانيت خود استفاتح جهان به زور قهر و ناز، كه فاتح وجود انسان
سطوره زيبايي، كه محصول همدلي و يگانگي دو انسان عاشقانه نه پيامد ميلي شورانگيز به وصال يك ا

در راستاي انجام اين تحقيق كتاب خسرو و شيرين نظامي  .معمولي است كه درون بسيار بزرگي دارند ظاهراً
اسناد . و مجموعه اشعار احمد شاملو مطالعه شده و مقوله زن در اين اشعار مورد تحليل قرار گرفته است

  .انداند در فرآيند تحقيق به كار گرفته شدهاي داشتهبه اين موضوع اشاره ديگري نيز كه به نوعي
  نظامي، شاملو، زن، نگاه به زن، ويژگي جسماني، ويژگي رواني، عشق، همدلي: كليدي هاي واژه
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  مقدمه
به دو شاعر بزرگ ايناگرچه . استنظامي و شاملو چهره زن در شعر  صحبت ما در اينجا پيرامون مقايسة

 فرآينـد دوره تاريخي متفاوت تعلق دارند، ولي منظور از اين تحقيق شناخت تغييرات نگـاه بـه زن در يـك     دو
ثر هسـتند، بـا   أتاريخي نيست، زيرا تصاوير متفاوت ايندو به همان اندازه كه از تغييرات اجتماعي تـاريخي متـ  

بحـث از   مسـلماً . ارتباط دارنـد  تجربيات شخصي ايندو شاعر و نگاه و درك فردي آنها نسبت به زندگي و زن
اولويت ساختار بر عامليت و يا بالعكس نه تنها در اين موضوع خاص كه در تمـامي مباحـث اجتمـاعي ديگـر     

واضح است كه هدف اين مقالـه نيـز پاسـخ    . )5: 1382، و ترابي 80 :1378ستوده، ( همواره مطرح بوده است
كردن علت پـرداختن بـه چنـين موضـوعي الزم اسـت      گفتن به اين پرسش كليدي نيست، ولي براي روشن 

  . برخي نكات روشن شوند
تـوان از طريـق آن بسـياري از مباحـث     ايست كه مـي دانيم ادبيات يك سرزمين دريچههمانگونه كه مي

اين موضوع، يعني شناخت مقوالت اجتماعي يك فرهنگ از طريق ادبيـات  . اجتماعي را مورد بررسي قرار داد
با وجـود اذعـان بـه نقـش     . )63: 1378ستوده، ( شناسي ادبيات استداف و كاركردهاي جامعهآن، يكي از اه

گيري محتواي آثار ادبي، نبايد از نكته بسيار مهم ديگري غافل بود، و كليدي شرايط حاكم بر جامعه در شكل
د كـاركرد  آن نقش شرايط اجتماعي در فرصت بيان شدن و باقي ماندن يك اثر اسـت و شـناخت ايـن فرآينـ    

تر اين گفتمان حاكم بر جامعه اسـت كـه تعيـين    به بيان روشن. )59: همان( شناسي ادبيات استديگر جامعه
هاي محسـوس و نامحسـوس از سـاخت و مانـدگاري آن     اي حق بيان شدن دارد و با حمايتكند چه ايدهمي

انـد تـا حـد    بع درآمدي نداشتهكند، به خصوص در دوران گذشته كه گذران زندگي شاعراني كه منحمايت مي
يك شاعر نيازمند هرچقدر كه . )47: 1374اسكارپيت،(زيادي به حمايت بزرگان و حاكمان بستگي داشته است

شعري در مدح شاهان كه چيزي بسرايد كه با درك و پسـند آنهـا موافـق     آزاده باشد ناچار بوده است نه لزوماً
اين كتاب داستان عشق پرشكوه شاهانه ايست . يان مبري نيستمنظومه خسرو و شيرين نيز از اين جر. باشد

توانسـته  با نژاد پاك و چهره زيبا و دلبري و طنازي ارتباط تنگاتنگي داشته است، مي كه در دوراني كه عشق لزوماً
نـه  در مقابل زن شـعر شـاملو   . پش وادارد و روح او را از شور و هيجان لبريز كندتاي را به زادهقلب هر بزرگ

همانگونه كه گفته شد منظـور از انتخـاب دو زن از   . دور از دسترس است اصيل و نه لزوماً اًمزيبا، نه لزو لزوماً
هـاي شـيرين در   دو دوره تاريخي مختلف معرفي تغيير نگاه به او در طول تاريخ نيست، زيرا با مطالعه ويژگي

از تصـوير ايـده آل    عنوان نمونه آرماني يك زن ابداًييد خواهد كرد كه چهره شيرين بهأت ،خود ،ادامه، خواننده
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 سـتايند وار زناني چون شيرين را ميمردان بسياري وجود دارند كه نظامي امروزه هم زنان و. زن امروزي دور نيست
توان ادعا كرد كه كنند و با توجه به آنچه پيش از اين آمد ميو آرمان زنانگي را در كسي چون او جستجو مي

اند كه جامعه حق بيان شدن و شناخته شدن بـه آنهـا   اري نيز در طول تاريخ وجود داشتها آيداهاي بسيچه بس
ـ توان گفت كه اگرچه شاملو در پرداختن چهرهدر اينجا مي. نداده است شـرايط  ثير أاي از آيدا به شدت تحت ت

آيـد، ولـي   يش پا افتـاده مـي  چهره آيداي او هنوز هم براي بسياري معمول و پ فردي زندگي خود بوده است،
مديون فضاي اجتماعي دوران مدرن است، فضايي كه با اصالت قائل شـدن  حق پرداختن به چنين زني را  يقيناً

  .دهدفردي و هرچند ناشناخته و حتي مذموم را به او مي هايبراي هر فرد، فرصت بيان ايده
تنهـا  هاي رايج يك عصر و نهاب صرفي از ديدگاهبازت با توجه به آنچه گفته شد شعر ايندو شاعر نه لزوماً
گيري اينـدو چهـره از زن   رسد كه در شكلبه نظر مي. منعكس كننده تجربيات فردي آنها در رابطه با زنان است

ن يـك  اهاي موجود براي بياي از نگاه جامعه به اين مقوله، تجربه منحصر به فرد هر شاعر، فرصتبرآيند پيچيده
 انـد اني وجود دارند كه با نحوه برخورد خود با يـك انديشـه مانـدگاري و يـا فنـاي آن را رقـم زده      ايده، و مخاطب

بـه تصـوير كشـيدن دو چهـره از زن      هدف از اين مقاله نيز صرفاً. )77: 1378و ستوده،  6: 1374اسكارپيت، (
به يـك فرهنـگ از يـك    رسند ولي هر دو اي كه اگرچه به لحاظ زماني از هم دور به نظر مياست، دو چهره

سرزمين تعلق دارند و فرهنگ امروز ما چيزي جدا و متمايز از فرهنگ ديروز ما نيست، و چه بسـا ايـن اثـر و    
ثري در شكل دهي به انديشه امروز آنهـا  ؤعنوان پيشينه ادبي مردم ما، نقش ماي از اين دست بهآثار فرهنگي

تواند حكايت از محبوبيت ظومه خسرو و شيرين تا به امروز ميبقا و محبوبيت من. )66: 1378ستوده، (اندداشته
سـت، و در  ا اي كه هنوز هم براي بسـياري نمـاد اوج زنـانگي   زني چون شيرين در جامعه فعلي ما كند، چهره
شاملو آيدا را پرورانده است كه از ديروز تا امروز بـراي بسـياري    ،زمانه آزادي هر فرد براي متفاوت انديشيدن

  .شودبراي سرودن در او پيدا نميچيزي 
در . در اينجا الزم است چند نكته پيرامون روش و چهارچوب كلي به كار رفته در اين مقاله روشـن شـود  

خواهيم بـه چرايـي   ابتدا الزم به تذكر است كه منظور از نگارش اين مقاله تبيين يك رابطه نيست، يعني نمي
ها از دل آثار اين شـاعران  شناسايي و بيرون كشيدن برخي گزاره فاًقصد ما صر. رابطه چند متغير پاسخ بدهيم

كشف و توصـيف دو   آنجا كه هدف اين پژوهش صرفاً از. و بيان و توصيف آنها با تكيه بر روش مقايسه است
 تنهـا است، و به نظـر محقـق شـعر ايـن دو شـاعر      ) از نگاه مرد(نگاه مختلف نسبت به چيستي و جايگاه زن 

كه مشابه آنها امروزه در ميان زنان و مردان بسياري (راي نمود يافتن اين دو قسم انديشه هستند بسترهايي ب
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همانگونه كه پيش از ايـن  . شود، ضرورتي براي كار در قالب يك يا چند نظريه خاص ديده نمي)شودديده مي
به نوعي از رابطه ادبيات و شناسي ادبيات وجود دارند كه هر يك هاي مختلفي در حوزه جامعهگفته شد نظريه

خر جامعـه  أها بحث تقدم و تموضوع كليدي بسياري از اين نظريه. گويندثير ايندو بر هم سخن ميأجامعه و ت
 هـا با هيچ كدام از اين نگـاه  نيز اشاره شد كه اين پژوهش لزوماً قبالً. عكس استو ساختارهاي آن بر فرد و يا بال
اگر الزم است كه اين كار موضعي در قبال ايـن  .  ييد يا رد هيچ يك هم نيستأهمداستان نبوده و به دنبال ت

گيري اين دو چهره، برآينـدي از عوامـل فـردي و اجتمـاعي     ها اتخاذ كند موافق آن است كه در شكلنظريه
دو نگـاهي كـه يـك روز در     هدف ما تنها معرفي و مقايسه دو نگاه اسـت،  اند،دخيل بوده) عامليت و ساختار(

نماياند و در سـطوح  هاي زندگي افراد رخ ميترين عرصهروزي در خصوصي ديگر و روز ديگر در هنري شعر،
از آن چيـزي كـه   ) ومـرد (به اعتقاد نويسنده درك زن . گذاردمختلف بر رابطه و كنش افراد با يكديگر اثر مي

تنهـا  را تغيير خواهد داد و نـه  تواند در چشم جنس مخالف داشته باشد، دنياي ذهني اوهست و نمودي كه مي
گذارد، بلكـه تظـاهرات   ثير ميأهاي او با زندگي و هر آنچه در آن هست تترين مواجههترين و پنهانبر دروني

ـ  ي نمودهاي عيني بسياري ميهايچنين برداشت ثيرات آن از علـومي چـون   أيابد تا آنجا كه شناسايي دامنـه ت
  .ثير قرار خواهد دادأفته تا مباحث مهمي در حوزه فمينيسم را تحت تشناسي جنسيت گرشناسي و مردمجامعه

  
  زن در شعر شاملو و نظامي

بـا  . براي وارد شدن به بحث الزم است نگاهي گذرا به جايگاه عمومي زن در شعر فارسي داشته باشـيم  
ي زنان و رابطه هاي روحي و جسمهاي زيادي ميان ويژگيتوان شباهتنگاهي گذرا به شعر سنتي فارسي مي

سويه است و در آن مرد در مقـام  اي يكدر اغلب اين اشعار رابطه عاشق و معشوق رابطه. آنان با مردان يافت
گر دراز كـرده، كـه از او دوري   رو و عشوه شود كه دست طلب خود را به سوي معشوقي زيباعاشقي ظاهر مي

جـا معشـوق   در ايـن . نيازي معشوق بنا شـده اسـت  يبنياد شعر عاشقانه كالسيك بر نياز عاشق و ب. جويدمي
اعتنـايي بـه عاشـق بسـته اسـت و      هاي اخالقي كمر به آزار و بـي ترين ويژگيو متكبر با آزار دهنده دقدرتمن

كند كه باالخره معشوق نيم نگـاهي بـه او بينـدازد و دمـي بـا او      عاشق زار تمام همت خود را صرف اين مي
و معشوق را نه تكاپويي دوسويه براي يگانگي و پيوستگي، كه مناسـبات قـدرت   روابط عاشق «. مهربان شود
اعتنا به عشق، فاقد عواطف و در نتيجه قدرتمند اسـت و دسـت   معشوق، زيبارو، خواستني و بي. كندتعيين مي

ه پارسي در اين مناسبات قدرت است كه سيستم ديرينه ناز و نياز در شعر عاشقان. شاعر كوتاه از برخورداري او
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صـاحب  ( »گيردو سراسر عاشقانه سرايي پارسي در اين نظام نظري و عاطفي شكل مي شودبنيان گذاشته مي
  .)292: 1381، اختياري

توانـد  شـود مـي  هايي كه به او نسبت داده مـي زن نيست، و ويژگي اگرچه در اينگونه اشعار معشوق لزوماً
باشد، با اين وجود اگر معشوق برخي از اين اشعار را زن وصف يك موجود ذهني و يا منسوب به هر دو جنس 

شود كه او در دنياي هايي به زن نسبت داده ميمل خواهد شد كه در اينجا ويژگيأبدانيم، اين نكته نيز قابل ت
اي كه به زن نسبت داده شده و او را داراي قدرت به زانـو در آوردن و  آن قدرت افسانه. بيروني فاقد آن است

اي كه خواه ناخواه زن نفر دومي پس از مرد است، بيشتر توهمي داند، در جامعهست و پا انداختن مرد ميبه د
او . ها پر رنـگ در نظـر گرفـت   توان نقش معشوق را در اين روايتحتي با پذيرش اين ادعا هم نمي. عاشقانه است

ق است كه از عمل عاشقي عاش/خود شاعردر اينجا . كش و دلبر باشد فاعل داستان نيستهرچه قدر هم كه عاشق
اش هسـتند و معشـوق فقـط    هاي عاشـقانه شود و محور نهايي شعر، او و رنجهاي معشوق لبريز ميكردنو از جلوه

معشوق حقـي بـراي عشـق     .شدن روح شاعر استاي براي زالل و بهانه اي براي تهييج احساسات عاشقانهوسيله
  نهايـت وجـود او در قالـب    . گرفـت اي شـكل نمـي  ر چنين بود داستان عاشـقانه ورزي و دوست داشتن ندارد كه اگ

نياز  او وجود دارد چون نقطه اوج ناز است و هست تا شعر از بطن. شوداي زيبارو و معشوقي گلعذار متجلي ميساقي
. مانـد بـاقي مـي  هاي خود بر نداشـته اسـت   و شعر عاشقانه تا زماني كه او دست از كرشمه شاعر به او شكل بگيرد

  .)1380بهداروند و نفيسي، ( ، اوج داستان و در نهايت پايان آن است»اگر وصلي باشد« ظه وصل شاعر به اولح

∗∗∗  
چهره زن در شعر خسرو و شيرين به نوعي از چهره متداول زن در شعر سنتي  :زن در خسرو و شيرين

ان اين داستان است به خالف سـاير زنـان   شيرين كه قهرم .)11و 10: 1385سعيدي سيرجاني، (متفاوت است
او زن آزاده و . نشين نيست كـه كـاري جـز دلبـري و طنـازي نداشـته باشـد       چنيني زني پردههاي اينداستان

او كـه بـرادر زاده مهـين بـانو ملكـه      . پـردازد بازي ميكه همپاي مردان به سواري و چوگانست ا قدرتمندي
او شود، پس چيزي از خسرو شاه ايـران كـم نـدارد تـا در مقابـل او       ارمنستان است، بناست در آينده جانشين

پذيرد و در فراز و نشيب وصل و دوري بـه عنـوان يـك    او آگاهانه و آزادانه عشق را مي. احساس حقارت كند
اي را كـه زنـي در   شايد بتوان ادعا كرد كه شـيرين قـويترين چهـره   . شودگر ظاهر ميعامل اثرگذار و انتخاب

كند كه در آن به خالف معمول زن و داستاني را خلق مي گذاردتوانست داشته باشد به نمايش ميميعصر او 
  .شوندمند مين هم و آزاد براي با هم بودن، به همديگر عالقهأو مردي در ش
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كوب در كتاب پير آنگونه كه دكتر زرين. سالي خود سرودنظامي داستان خسرو و شيرين را در سنين ميان
ن بـا مـرگ معشـوقه و همسـر     توان زمان سرايش و پايان بردن ايـن كتـاب را همزمـا   آورده است، مي گنجه

انان دشت قبچاق بود كه شاه اخستان او را به رسم هديـه بـه   آفاق كنيزكي از تركم. فاق، دانست، آمحبوب او
شاعر كه در وجود او عشق  اين دختر با روحيه پر شور خود، زندگي را به خانه نظامي آورد،. خانه شاعر فرستاد

دوران زيباي زندگي مشترك آنها بسيار كوتاه بود و عشقي كـه او در  . را فهميده بود به زودي با او ازدواج كرد
آفاق كه زاده و پرورش يافته دشـت بـود، در   . پاسخ ماندور كرده بود با مرگ زودهنگامش بيدل نظامي شعله

شاعر دردمند . شد و نظامي را با يك كودك براي هميشه تنها گذاشتحصار ديوارهاي خانه به تدريج پژمرده 
  . تمام شور و حال و طراوتي را كه در او يافته و ناگاه از دست داده بود، در وجود شيرين جاودانه كرد

داشت بـا ايـن اقـدام    مي هاي معدود عشق و وصال آفاق يك عامل رواني بود كه وي را واانديشه سال«
التـزام زهـد و   . هاي محدود را در خاطر خود به نوعي تجديد كنـد هاي پريده رنگ آن سالديها و شاخوشي

عزلت غير عادي، خانه شاعر را در آن ايام وصال براي كنيزك شاد و جوان عزلت گريز دشت قبچاق كـه بـه   
، بـيش از حـد   پرده و برقع و آداب و رسوم حرم سراي متشرعه و زهاد خارج از سرزمين خويش عادت نكرده بود

هنگام او از آن دوران كوتاه و عيش و سرد و مالل انگيز و زندان گونه ساخته بود و شاعر كه با از دست دادن بي
خواسـت در عـين   شور و حال خسرو و شيرين مـي كرد با اشتغال به قصه پرنوش خانگي در دل با حسرت ياد مي

دارد، باقي مانده عشق و شور اظهار نشده خـود را  گه ميتزلزل نآنكه زهد و پارسايي شخصي خود را همچنان بي
  ).78 :1372، زرين كوب( »اشكي سوزان بر مزاري سرد - نثار خاطر آن زندگي بيهوده بر باد رفته سازد

ها فاصله داشت باعث شد كـه  عصرش قرننشين همشايد به واسطه عشق چنين دختري كه با زنان خانه
از حصار حرمسرا بيرون بكشد و با قائل شدن آزادي و قـدرت، بـه او فرصـت    نظامي قهرمان زن شعر خود را 

او آزادانه به . در دنياي شيرين زن اسير دست مردان نيست. بدهد كه به جاي انتخاب شدن، خود انتخاب كند
گويد و صـادقانه تـا آخـر    رود و با ديدن تصوير خسرو بي هيچ ترديدي از عشق سخن ميگردش و شكار مي

  .مانده آن وفادار ميعمر ب
  كه گويي روز و شب صورت پرستم                        درين صورت بدانسان مهر بستم           

  )18 :1385،سعيدي سيرجاني(
∗∗∗  
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جـايي  شايد مقايسه ميان زن شعر شاملو با زن در شـعر كهـن، مقايسـه چنـدان بـه     : زن در شعر شاملو
كشد نه فقط زاييده انديشه و خيال خود او، كه محصول تغيير نگـاه  صوير ميزني كه شاملو به ت مسلماً. نباشد

ست كه كـم  ا گرايي و صورت زميني دادن به چهره معشوق فرآينديانسان. جهان به مقوله زن و عشق است
تـاب وصـل،   و البته هنوز هم عناصري چون هجر و فراق و سوختن در تب . بيش زائيده دوران مدرن است و

توان ادعا كرد شعر دهند و شايد به همين دليل است كه ميستند كه به شعر فارسي معنا و رنگ مياجزايي ه
او از عشـق در عـين   . شـد شاملو معنايي را به بحث گذاشته است كه پيش از اين چندان جذاب دانسـته نمـي  

  .كند، از يگانگي و همدلي و از معشوقي كه چون خود او عاشق استوصل صحبت مي
ايـن تحـوالت پيونـدي عميـق بـا       .را به دو دوره اساسي تقسيم كرد توان نقش زن در شعر شاملوشايد ب

يك چهره خيالي  چهره زن در شعر شاملو صرفاً. فرايندهايي دارد كه او در زندگي حقيقي خود طي كرده است
زنـدگي شخصـي    توصيفات او خواه ناخواه بازتاب احساسات و عواطف تلخ و شيريني هستند كه او در. نيست

را نطقه عطفي در زنـدگيش بـه   ) سالگي او 37(، 1341در سال دااگر آشنايي شاملو با آي. خود با آن درگير بود
هـاي متفـاوتي از زن را   هاي پس و پيش از اين واقعه، جلوهتوان با مطالعه اشعار او در سالشمار بياوريم، مي

  .)347: 1379عدناني، (درك كرد 
شـاملو بـا دو   ها كه در اين سال. تر استشاملو چهره زن به تصاوير كالسيكش نزديك در شعرهاي اوليه

از زن ترسـيم   خيالي اي ديد، چهرهموفق اميدش براي يافتن ياوري در قالب زن را از دست رفته ميازدواج نا
مه زنـان  معشوقي كه در بسياري از صفات سرآمد ه. شباهت به چهره معشوق چند قرن پيش نبودكرد كه بي

او . ماندسوزاند و همچنان دور از دسترس باقي مياست و عاشق دلسوخته را در تب و تاب رسيدن به خود مي
ركساناي خيالي او مظهر نور، اميـد و روشـنايي اسـت،    . اين زن خيالي را آناهيتا و سپس ركسانا ناميد در ابتدا

. پر نشـدني و ابـدي بـاقي مانـد    ي شكاف ميان آنها كرد، ولزني كه شاملو همواره در شعرهايش او را تمنا مي
ماند كه در جايگاه برابـر و نزديـك بـه    به زني نمي جا از زن ترسيم كرده استآرماني كه شاملو در اين چهره

او بـراي  . طرفـه نيسـت   نقش او در زندگي عاشق، نقش همدل و بازيگر صحنه يك محبت دو. مرد قرار دارد
ها و او مقصد عاشق است، در جايي خيلي دور كه از تمام بدي. ستاك منجيشاعر نه يك مظهر عشق كه ي

هاي دردمندانه عاشق، براي هميشه مست و مغـرور  خيال از نيازها و شكوهركسانا بي. ها پيراسته استسختي
  . )29 - 30: 1380، نفيسي،48-50: 1383فرخزاد،(ماندو دور از دسترس باقي مي
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 بـه خصـوص پـيش از دوره آيـدا، او    . ها نيستكنيم كه شاملو فقط شاعر عاشقانهدر اينجا نبايد فراموش 
درد . 1و عاشق مردمي كه گاه خود زخمي براي قلب شاعرند ه عاشق فرد باشد عاشق اجتماع استبيش از آنك

كند و به عنوان يك مفهـوم  بزرگ زندگي او درد اجتماع است كه همواره در كنار عشق به زن خود نمايي مي
شايد بتوان ادعا كرد كه ركسانا نماد تمام چيزهاييست كه او براي خـودش و  . مانددر هم تنيده با آن باقي مي

براي مردمش آرزو دارد و رنج دوري و هجران اين زن پري چهره، قصه رنج طوالني مردميست كه در انتظار 
زان و دور از دسترس و براي مرد عاشـق،  اي مه آلود است، گريركسانا چهره. اندنور اميدي براي رهايي مانده

  .س از دستيابيأنماد ي
مـرا بـه پـيش    / سردار بزرگ روياهاي سپيد من/ مرا به پيش خودت ببر/ ...زن مهتابي من/ و آن طرف«

  )29: 1380نفيسي، ( )غزل بزرگ( »خودت ببر
جا كه شاملو نهايت وجود يك نمايد، آنو جايي ديگر در اشعار شاملو صورت ديگري از نگاه سنتي به زن رخ مي

  .كند، جايي كه زيبايي او را همين بس كه چشم مردي او را زيبا ببيندزن را در زادن مردي ديگر خالصه مي
و /يادگارهـا / اند بـر چوبـه دار  ايد كه نوشتهو مرداني زاده/ قرون را/ ايد ساليان راشما كه به وجود آورده«

و / زيبايي را بستايند/ شما كه زيباييد تا مردان.../ ايدبطن كوچك خود پروردهدر / تاريخ بزرگ آينده را با اميد
 »)بـراي شـما كـه عشـقتان زندگيسـت     ( ...ي نوشـخندي از شماسـت  جادو/ شتابدهر مردي كه به راهي مي

  )28:همان(
كـه   چنين تصويري از زن، زني كه در نهايت قهرماني مادر قهرمانانست، يادآور چهره سنتي از زن اسـت 

با اين وجود در همين دوره هم گاه و بيگاه سخني در . در آن براي زنان همين بس كه زاينده شيران نر باشند
كند، انساني كه آيينه شـاعر در  شود كه از نياز او به انساني براي يگانه شدن صحبت مياشعارشاملو يافت مي

  .هايش باشدها و در شاديغم
انساني كه به  /انساني كه من اورا بگزينم /انساني كه مرا بگزيند /واهمخآن سوي ستاره من انساني مي«
اي انساني در كنـارم، آينـه   /ها نگاه كنيم،هاي انسانتا به دست /انساني در كنار من /هاي من نگاه كنددست

  .)287 :1381،صاحب اختياري( »)از هواي تازه( تا در او بخندم، تا در او بگريم/در كنارم

                                                           
 .خود از دردي بود كه ايشانند/سخن نه از درد ايشان بود . 1
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چهره ركسانا در اوج نـور  . شودنيز اين نزديكي ديده نمي) يعني ركسانا(شناسد هترين زني كه او ميو در ب
توان وراي تمام صفات فرديش او را پرستيد و در عين حال از اي محو و ناشناخته است كه ميو رهايي، چهره

  . او مهجور ماند و تنها بود
ين بار تجربه دوست داشتن در عين دوست داشته شـدن را بـه   شايد آشنايي شاملو با آيدا بود كه براي اول

جايي كه شاعر چيزي را يافت كه در نگاه برخي بسيار معمول و مبتـذل و در ديـد بعضـي نهايـت     . او چشاند
محبت را در زبان، نگـاه   و ش محبوب پيدا كرد و نه در هجر اواو عشق را در آغو. عشق و محبت دانسته شد

هـا،  آخر تمام عاشـقانه . هاي عاشقانه بودفت، چيزي كه تا پيش از اين پايان تمام قصههاي معشوق ياو دست
شروعي شد براي يك داستان كه سراسرش مهر و همدلي بود، دنيايي كه در آن قهر و ناز و كرشمه معنـايي  

  .گذاشتنداشت، چرا كه عشق فرصتي براي از دست دادن فرصت عشق ورزي باقي نمي

كه دنيـا  / گانيممن و تو يكي ديده/ كه زيباتر سرودي خواناست/ كه با همه آوازش/ انيمو تو يكي ده من
  )من و تو، آيدا در آينه( سازدتر ميدر منظر خويش تازه /را هر دم

گردد كه صاحب هويت زميني و شناسـنامه  در اينجا زن به جايگاه حقيقي انسانيش، در مقام كسي بر مي
مزادي كه تقدير تار و پود وجودش را به وجود او پيوند ميزند و دوران شـيفتگي و  ه«.)1380بهداروند، (ايست

شود كه حركتش بـه سـمت و   ها آغاز ميها و ابريشمها، آينهها، آفتابمشتاقي در فضايي سرشار از سپيده دم
، كسي تواند دوست داشته شود و دوست داشته باشد، كسي كه مي)347 :1379عدناني، (»سوي جاودانگيست

  .گرددپناهي به خانه باز ميتواند پناهي باشد براي مردي كه روزي خسته از بيكه مي
/ اي كـن جلـوه / بر تختگاه ايوان/ پس از آنكه در بگشايم/ چون به خانه بازآيم/ پناهياز هجوم پرنده بي

  )عقوبت، شكفتن در مه( با رخساري كه باران و زمزمه است
كه شاملو در نزديكي با آيدا يافت، دغدغه پيشين او را كه درد تمام مردم بود،  شايد بتوان ادعا كرد شوري

اي شد، اينجا زن براي شاملو نقطه پايانيدر . تسكين داده و او را بيش از پيش متوجه مقوله عشق فردي كرد
بزرگـي  . مانـد و مـي شد به او اتكا كرد و ايمان داشت كه او هميشه با تها همواره ميكه در برابر تمام نامردي

  .شد چشم بر درد مردمي كه خود زاينده دردند بستشاعر در نگاه زن او را بزرگ كرد، آنقدر كه مي

  خود از دردي بود كه ايشانند/ سخن نه از درد ايشان بود/ دست مرا بگير/ برويم اي يار، اي يار يگانه من
  )،آيدا در آينه1سرود پنجم(
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  ويژگي و نقش جسماني زن 
هاي جسـماني  زن  در داستان خسرو و شيرين تنها جاذبه :جسماني زن در داستان خسرو و شيرين جلوه

شيرين از لحاظ اجتماعي مـوقعيتي مشـابه خسـرو دارد و بـه زودي ملكـه      . دليل معشوق واقع شدنش نيست
ايـن   نگر، تيـزبين و مصـلحت انـديش اسـت و داشـتن     او به لحاظ ذهني دختري آينده. شدارمنستان خواهد 

اين صفات اخالقي نيكو و پسنديده  اما حقيقت اين است كه صرفاً. افزايدها به كماالت جسماني او ميويژگي
 هـاي عشق خسرو به شيرين زماني آغاز شد كه شاپور از زيبـايي . او نيست كه خسرو را به جانب او كشانده است

عشـق بـه   . ناخته مجـذوب و مـدهوش او شـد   پرست ناديده و ناشو پادشاه جمال ها كرداو نزد خسرو حكايت
عشق متقابل شيرين بـه خسـرو   . شودهاي اينچنيني محقق ميست كه تنها در داستاناي انساني غايب، روايت

 بنـدد شيرين نيز با ديدن تصويري كه شاپور از خسرو كشيده است دل به او مي. نيز دست كمي از اين يكي ندارد
قهرمانان اين شعر نظامي هردو در صـورت  . تازدنها از ارمنستان تا مدائن ميو در هواي رسيدن به او يكه و ت

. شـد دو نبود شرح عشق آنها از شور و هيجان خـالي مـي  نظير اينهاي روزگارند و شايد اگر زيبايي بيبهترين
انسـته  دهد، تمامي صفاتي كه براي يك زن در آن زمـان زيبـا د  هاي شيرين ميشاپور با شرحي كه از زيبايي

  .دهدشد به او نسبت ميمي

سيه چشـمي  / شب افروزي چو مهتاب جواني/ بزير مقنعه صاحب كالهي/ پري دختي، پري بگذار، ماهي
هاي به مرواريد دندان/ دو زنگي بر سر نخلش رطب چين/ كشيده قامتي چون نخل سيمين/ چو آب زندگاني

خـم  / دو گيسو چون كمند تاب داده/ عقيق آب دادهدو شكر چون / صدف را آب دندان داده از دور/ چون نور
نمك شـيرين  / نمك دارد لبش در خنده پيوست/ به گيسو سبزه را بر گل كشيده/ گيسوش تاب از دل كشيده

صـبا از زلـف و   / كه كرد آن تيغ سيبي را به دو نـيم / تو گويي بينيش تيغي است از سيم/ نباشد وان او هست
فشانده دسـت بـر   / رخش تقويم انجم را زده راه/ .گهي قندز فروش است گهي قاقم،/ رويش حله پوش است

/ ز لعلش بوسه را پاسـخ نخيـزد  / به آب چشم شسته دامنش را/ نهاده گردن آهو گردنش را/ خورشيد و بر ماه
بـه عيـدآراي   / بـه بـازار ارم ريحـان فروشـان    / ز رشك نرگس مستش خروشان/ كه لعل ار واگشايد در بريزد

/ لب و دنداني از ياقوت و از در/ سر زلفي ز ناز و دلبري پر/ نديدش كس كه جان نسپرد حالي/ يابروي هالل
  .)64-65: 1376نظامي گنجوي، ( نامش نيز شيرينلبش شيرين و / رخش نسرين و بويش نيز نسرين
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ايـن   نقش خسرو در اين ميان. كندپس از آن نيز تمام داستان در تب و تاب لحظه وصال آنها حركت مي
است كه در هر خلوت و در جمع دنبال فرصتي باشد كه كامي از وجود شيرين بگيرد و اين تنها راهيست كـه  

ور شده را كمي آرام كند، ولي با وجود اين ميل سـركش،  تواند از طريق آن آتش عشقي كه در دلش شعلهمي
در . مي و معمـول بـا شـيرين شـود    شود كه تسليم يك ازدواج رساش مانع از آن ميهوسبازي و غرور شاهانه

مقابل ملكه ارمن نيز كه چون او و شايد بـيش از او عاشـق اسـت، از روي تـدبير و عفـاف در مقابـل اظهـار        
  .كندهاي او را رام كرده و با او ازدواج مينيازهاي خسرو مقاومت كرده و در پايان داستان سركشي

ترين صـفات ممكـن را   ست، زني كه بزرگترين و برجستهآل شعر كالسيك دانتوان شيرين را زن ايدهمي
هايي رهايي يابد كه جامعه ديروز و امروز با اين وجود اين زن آرماني نيز نتوانسته است از ويژگي. در خود دارد

تواند براي خود هويتي جـدا از پيكـرش داشـته    او نمي. شناسندكنند و ميهويت زن را در پيوند با آن معنا مي
خواهد سرآمد زنان عصر خود باشد ناچار زيباترين آنها نيز هست، آنقدر زيبا كه در اولـين  شيرين كه مي. باشد

  . )89: 1383زاده، حسين( نماياندبرخورد در چشم خسرو پري مي
شود و نقطه اوج  و محور اصـلي تمـام   ها معنا ميدر شعر نظامي عشق با تمام شكوهش در نزديكي بدن

     ماني با معشوق است و هر دو طرف با آنكـه عشـق بزرگـي در سـينه دارنـد، داسـتاني را       وصال جس ،داستان
داسـتاني كـه بـاز بـه شـكلي، قصـه نيـاز        . آفرينند كه حاصل خودداري آنها از تسليم در برابر عشق استمي

گريسـت، و  اش گـذر از خـود در راه دي  پارادوكس عشق ،كـه الزمـه  . كندعاشقانه و ناز معشوقانه را مكرر مي
ست كه نزديك شدن به داستان و بـاور عشـق   ا غرور، كه در آن من نقطه محوري در رابطه با اوست، تناقض

شايد بتوان به تعبير خـود نظـامي ايـن داسـتان را هوسـنامه      . كندمتعالي كه آنها در سينه دارند را مشكل مي
  .كنيماي كه ما آنرا جستجو مينامهخواند تا عشق

∗∗∗  
هـا و  لحظـه  ،اما در شعر شاملو، وصال ، بوسـه و همĤغوشـي، همـه   : اني زن در شعر احمد شاملوجلوه جسم

هايي گذرا در راه هدفي باالترند، و آن پيوند روحي و سرشار شدن از وجود يكديگر است و عشق ورزيدن پله واژه
و دسـت و چشـم سـخن     شاملو نيز چون ديگر شاعران از لب. ست براي رسيدن به كمال و اشباع روحا شروعي

امـا سـخن او   . نشـيند كند كه به جان خواننـده مـي  و با زيباترين استعارات نمايي از اين اعضا ترسيم مي گويدمي
  . گويد كه در كنه چهره معشوقش يافته استهاي ظاهري اين اعضا نيست، او از معنايي سخن ميتوصيف جلوه
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آن / .بخشـد مـي / بيش از آنكه گيرنده باشـد / هاآن دست/ .شنيدنيست/ تر كه بگويداز آن پيش/ آن لبان
  )سرود پنجم، آيدا در آينه( .تماشاييست/ پيش از آنكه نگاهي باشد/ هاچشم

كند و آلش درمان ميرسد كه شاملو تمام دردي كه از غربت انسانيت در دل دارد، در وجود زن ايدهبه نظر مي
هـا  آنچه او از اين اندام. يابدمردم نااميد شده است، در وجود او مي آن انسان آرماني را كه از يافتنش در ميان

ترين حالت به خود آن اندام ارجاع داشـته باشـد، بـه خصـلتي انسـاني      كند به جاي آنكه در دلنشينوصف مي
ي تواند نماد آن باشد، مانند دستي كـه در زيبـاترين حالـت بـرا    اي باالتر مياشاره دارد كه آن عضو در مرتبه

  .شودبخشندگي به سوي كسي دراز مي
شود، معنـاي  ترين دستاورد عشق دانسته ميهاي عشق ورزي كه شايد نتيجه طبيعي و مهمدر شعر او لحظه

توان از آن هم فراتر رفـت  شود كه ميكليدي خود را از دست داده و در مقابل وسعت عشق تبديل به بستري مي
گي روحي، خواه محصول پيوند تنهاي دوگانه باشد خـواه نباشـد، جاودانـه و    نهايت عشق رسيد، زيرا يگانو به بي
- عميق   ترين حركت عاشقانه كند و در سادهگذر مي »مرزهاي تن«شاملو نيز در راه عشق از . ناپذير استپايان

- ميو در ستنه نقطه پايان كه شروع عشق ا» هارسالت اندام«يابد كه يجويد و به زودي درمترين معاني را مي

  ...توان كسي را دوست داشت، جايي در فراسوي پيكرها، جايي در فراسوي عشقيابد كه مي
در فراسوي / ...هاي مشتاق  را به من بدهآينه و شب پره/ دارمتو را دوست مي/ در فراسوي مرزهاي تنت

در فراسـوي  / ...پـذيرد ن مـي ها پايـا رسالت اندام/ ن دوردست بعيدكهآدر / دارمدوست مي تو را/ مرزهاي تنم
  !وعده ديداري بده/ با من/ در فراسوي پيكرهايمان/ در فراسوي پرده و رنگ/ دارمتو را دوست مي /عشق

  )ميعاد، آيدا در آينه(
بيند، زيباترين زني كه تاكنون شناخته است، زيبـاترين انسـاني   در اينجا نيز عاشق معشوق خود را زيبا مي

بيند، اما نه براي آنكه از رسيدن به او محروم مانده است، و نه شاملو آيدا را زيبا مي. تكه تا كنون شناخته اس
براي اينكه او با امتناع خود از عشق ورزي، شاعر را در تب وصل خود سوزانده است، آيـدا زيباسـت چـون در    

منتّي تسليم دارد و بي بهانه شاعر را دوستاي براي دوست داشتن هستند بيروزگاري كه همه به دنبال بهانه
چـون  آيـدا زيباسـت،   . اوست، او عشق را فهميده است و در درس عشق بر خود عاشق هم پيشي گرفته است

كـه   انـد روح زيبايي دارد و با زيبايي روحش، روح شاعر را لبريز كرده است، و چشمانش و نگـاهش قصـد كـرده   
  .ي شب بي روزن شاعرهرگز سخني جز مهر بر زبان نياورند و روزني باشند برا
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شكسـت  / نگاهـت / كنـد نيـازم مـي  از سـپيده دم سـتارگان بـي   / خورشـيدي كـه  / لنگريست/ زيبايي تو
/ شب بـي روزن هرگـز  / بدان سان كه كنونم/ اي كرداز مهر جامه/ نگاهي كه عرياني روح مرا/ ستمگريست

آنـك چشـماني   / ردا روز ديگريستف/ و چشمانت با من گفتند كه/ كنايتي طنزآلود بوده است/چنان نمايد كه
  )شبانه، آيدا در آينه(تا با تقدير خويش پنجه در پنجه كنم/ نبردافزاري/ وينك مهر تو/ كه خمير مايه مهر است

∗∗∗  
. گويـد نظامي از عشقي متعالي ميان دو انسان معمولي سـخن نمـي  . شيرين نظامي اسطوره زيبايي است
كـردن قهرمـان مـرد    يك زن زيباي مفعول كه تنها توانائيش كـامروا  اگرچه او سعي دارد چهره شيرين را از 

دهد كه او را در خور عشق طـوالني يـك پادشـاه    ها و صفاتي را به او نسبت ميو ويژگي قصه است جدا كند
شـايد اگـر شـيرين يـك دختـر      . كند، با اين وجود اين عشق نيز محصول زيبايي و دلفريبي معشوق استمي

رسد به نظر مي. شدرنگ ميچهره معمول يك دختر بود، تمام شور و هيجان اين داستان بيمعمولي گمنام با 
  .شان باشد و نه عشق پرشور آنهاچيزي كه ايندو را شهره كرده است، زيبايي و قدرت

صـورت  و در غيـر ايـن   هـاي تـن  داستان نظامي در نهايت داستان وصال دو اسطوره است، آنهم اسطوره
كشـد و در عـين حـال    خسرو را در عشق اسطوره دانست، حال آنكه نام عاشق را يـدك مـي  توان چگونه مي

شود و عالوه بر اينهـا  كند، و روز ديگر در هواي وصل شكر راهي اصفهان ميروزي با مريم رومي ازدواج مي
  .)106: 1372زرين كوب،(كنندسه هزار زن در حرمسرايش زندگي مي

اي جز ست كه چارهاگذارد كه متفاوت از چهره آشناي زنيز زن را به نمايش مياي ابا وجود آنكه شيرين چهره
ارچوب از چتواند رنگ و محو شدن در برابر قدرت مردانه او ندارد، با اين وجود نميتسليم و سرسپردگي به مرد و بي

 در آن يك زن خوب حتماًاي كه ارچوب فكريكند رهايي يابد، چاي كه هويت زنانه را به بدن او مربوط ميفكري
معلوم نيست كه اگر از ايـن منظومـه توصـيفاتي كـه از     . صادق نيست زني زيباست، اگرچه عكس اين قضيه لزوماً

مانـد، و آيـا عفـت و    زيبايي شيرين شده است را حذف كنيم، چند درصد از صفات برجسته و درخشان او باقي مـي 
  ماند؟آمد و آيا خسرو به همين اندازه شيفته و دلبسته او باقي ميميپاكدامني او به اندازه حاال ارزشمند به نظر 

يابيم كه زن شعر او و به خصوص آيدا نيز زيباست، اما يكنيم در موقتي به شعر شاملو نگاه مي... و شاملو
يه ها نيست، او زيباست زيرا اندامش و همه وجودش شـب زيبايي او محصول رنگ و يا فرم چشم و ابرو و اندام

ايسـت كـه   ايم، او تجسم انسـان گمشـده  همه آن چيزهاي زيبائيست كه همه ما گاهي براي آن دلتنگ شده
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 اشو رنـگ چهـره   اين زن هرگز پير و دل آزار. ايمشايد او را روزي در وجود ديگران جستجو كرده و كمتر يافته
  .نس معناستشود، زيرا زيبايي او از جنس رنگ نيست، زيبايي او  از جفروغ نميبي

  
   ويژگي و نقش رواني زن

اي كه نظامي در اين داستان از شخصيت و خصوصيات شيرين بـه  چهره :نقش رواني زن در خسرو و شيرين
در جايي كـه زنـان كـم    . كندعصر او وجود دارد متمايز ميگذارد، او را از تصوير مسلطي كه از زنان همنمايش مي
شود كـه بـه لحـاظ شخصـيتي پـرورش يافتـه و در       اند، چهره زني معرفي ميشدهوفا دانسته رفتار و بي عهد و كژ

  :كندخود نظامي نيز در ليلي و مجنون سخن از زنان متزلزل و كم عهد مي. تصميم و اراده خود مصمم است

  تا جز تو نيافت مهرباني/ زن دوست بود ولي زماني/ بر نام زنان قلم شكستند/ چون نقش وفا و عهد بستند
  كس از چپ راستي هرگز نديده/ ن از پهلوي چپ شد آفريدهز

  )461: 1376، خاقاني( وليك از نهان زهره دارند بار/ زنان چون درختند سبز آشكار
با اين وجود به جاي زن درخود مانده محصور حرمسرا كه همواره با هزاران عيب تسليم و مقيـد بـه امـر    

خود در قدرت و اقتدار نه كم از مردان دارد، كه گاه بر آنان پيشي پردازد كه مردان است، نظامي شيرين را مي
اين زن زيبارو كه در ديار خود هيچ منعي از معاشرت با مردان و گشت و گذار و تفريح با جوانان هم . گيردمي

 جـويي و سن و سال خود ندارد، آنگونه پرورش يافته است كه هوشيارانه مرز خوب و بد را بشناسد و در لـذت 
هاي عفاف خويش را پاره نكند و در جواب مهين بانو كه او را به پرهيز از تسـليم خـويش   عيش و نوش پرده

  :بندد كهكند، با تمام وجود پيمان ميبه خسرو پيش از ازدواج توصيه مي

  )148: 1376نظامي گنجوي، ( نخواهم شد مگر جفت حاللش/ اگر خون گريم از عشق جمالش
ش عاشق و دلباخته خسرو است، تا لحظه پيروزي، در برابر اظهار نيازهاي عاشقانه او و با وجود آنكه خود

  .كندمقاومت مي
اندازد و در نبرد با شاهنشاه شيرين دخترك مغرور و لجبازيست كه جسورانه پنجه در پنجه سرنوشت مي«

و با تقوايي آگاهانه و غروري گيرد قدرتمند بوالهوسي چون خسرو همه استعدادها و امكانات خود را به كار مي
برخواسته از اعتماد به نفس، رقيبان سرسختي چون مريم و شكر را از صحنه ميرانـد و از موجـود هوسـبازي    
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سازد كه همـه وجـودش وقـف آسـايش     انسان وفادار وااليي مي -با دل هرجايي هرزه گردش -چون خسرو 
  .)24:  1385، سعيدي سيرجاني( »همسر شده است

تـري  اين توصيفات اگرچه نظامي در تصوير شيرين بسياري از الگوهاي رايج ، كه زن را در مقام پـايين  با تمام
شكند و از او موجودي مستقل و قوي و با اعتماد بـه نفـس بـه نمـايش     درهم مي ،دهدنسبت به مرد قرار مي

رود و شور عاشقانه آنهـا  فراتر نمي شانگذارد، با اين وجود داستان عاشقانه ايندو نيز از گفتمان غالب زمانهمي
در اينجا نيـز  . شوندهم و به پايان رسيدن داستان مييابد كه خود مانع از رسيدن بهتنها به اين دليل تداوم مي
. گـردد قاعده مردي به زنيست كه به دنبال بهانه مقبولي براي تسليم شدن به او مـي سخن از ميل سركش و بي

ن و شخصيت زنان است و در أقيد و شرط عشق مردي، دون از شدارد كه پذيرش بي زن اين داستان نيز باور
ها در دل و ذهن مردمـي  سازد كه قرنرود كه داستاني ميناز و به دنبال خود كشيدن عاشق تا آنجا پيش مي

  . ماندستايند باقي ميكه چنين داستاني را مي
اي از آزادگـي و پايبنـدي اخالقـي    زدواج نشـانه هاي شيرين بـه خسـرو پـيش از ا   واكنش ،به نظر برخي

آزادگي از اميال نفساني و پايبندي به عصمت و عفت حتي به قيمت فراق و  ،)122: 1383حسين زاده، (اوست
ست، كه اگر چنين اسـت  ا پرهيز از يك ميل جسماني اًاما آيا مقاومت شيرين در برابر خسرو حقيقت. دوري يار

ني و يـك جشـن ازدواج و شـب زفـاف     هاي او در نهايت داستان به وصال جسماچگونه است كه تمام تالش
شوند؟ آيا در مقاومت شيرين در برابر خسرو گذشتن از خود در راه پايبنـدي بـه يـك هـدف     شكوه ختم ميپر

هاي مردي كه حاضر نيسـت  متعالي مطرح است يا ارضاي غرور دروني و ميل به تسليم و رام كردن سركشي
  ي عاشقي را به گردن بگيرد؟هامسئوليت

رسد كه در اين داستان، شاعر كه از مصائب زن بودن در زمانه خود آگاه است، در كنـار حفـظ   به نظر مي
از آن مـردان بـود بـه او نيـز      هاي معشوقانه، صفاتي را كه پيش از ايـن صـرفاً  الگوهاي پذيرفته شده واكنش

كنـد كـه در   ه اوج رساندن مقام او آنچنـان زيـاده روي مـي   و در راه ب )113: 1383حسين زاده، (منسوب كند 
جايگاه كسي كه چون خالي از بزرگي روح است با سالح قهر . كندنهايت جايگاه حقارت باري را نصيب او مي

شـايد اگـر   . داردناز چشم و غمزه ابرو مردي را براي خودش نگـه مـي  با كند و و كرشمه بر ديگران غلبه مي
شد و نه در آخر داستان كـه از  درت و اعتماد به نفسي كه داشت، با فروتني عشق را پذيرا ميشيرين با تمام ق

آورد و از ايـن طريـق   همان ابتدا با تمام هيبت و شوكت شاهانه خود در برابر قدرت عشق سر تسليم فرو مـي 
  .كرد، در خور احترام بيشتري بودآاليش خود ميمردش را مفتون يكرنگي و روح بي
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∗∗∗  
شايد سخن گفتن از زن شعر شاملو، خارج از نقشي كه او در زندگي : نقش رواني زن در شعر احمد شاملو

ها آيدا را چون يك ايـده نـاممكن و   شاعر خسته دل كه پيش از اين سال. واقعي شاعر دارد، كار آساني نباشد
شايد براي او . نزديكي خود يافت يك آرزوي محال در زنان و مردان بسياري جستجو كرده بود، ناگاه او را در

ها شكست خورده بود و در آستانه نااميـدي قـرار داشـت، پـذيرفتن     كه بارها از زندگي و از باور خود به انسان
اينكه باالخره زن آرمانيش را يافته است چندان آسان نبود و شايد در كشاكش تسليم به اين واقعيت روزي به 

  .يي از وجود اوستخود آمد و ديد كه آيدا ديگر جز

بـه هيـات   / همه چيزي/ در پيرامون من/ چندان كه چون نظر از وي بازگرفتم/ دير زماني در او نگريستم
  )، آيدا، درخت و خنجر و خاطره2شبانه( گريز نيست/ از او/ آنگاه دانستم كه مرا ديگر/ او درآمده بود

او در جسم و ثيريست كه أدانيم آن تا از او ميآنچه م. كردآيدا نه خارج از شاعر كه در وجود او زيست مي
و او را از اوج درخودماندگي به فردا كشاند، جايي كه شاملو كسي شـد كـه اكنـون مـا      جان شاعر گذاشته بود

انسان گمشده خود را در او يافت تا با بـاور بـه وجـود انسـاني      ،هاشناسيم و شاملوي دردمند از رنج انسانمي
  .اي بيابد براي ماندنو بهانه شده خود را باور كند خود فراموش ،چون او

/ از انساني كـه تـوئي  / ئي در پيراهنفرشته/ آفتابي در نگاه تو و / چشمه ساري در دل و آبشاري در كف
  )غزلي در نتوانستن،آيدا، درخت و خنجر و خاطره( غم نان اگر بگذارد/ ها توانم كردقصه

  
معشوق شاملو را با عباراتي ديگـر توصـيف كـرد، كـه همـين چنـد        توانبا وجود چنين شعري چگونه مي

  .عبارت براي شرح وسعت روح او كافيست
و معشوقي كه اگر  شود كه شيفته و حيران معشوق استاگر در شعر عاشقانه سنتي از عاشقي صحبت مي

در اينجا ديگر اسطوره ناز  سوزاند،عاشق را در غم خود مي ،نياز و مغرورنظري هم با او داشته باشد، باز هم بي
جـايي  . گيرنـد ست كه عاشق و معشوق در اظهار عشق از هم پيشي مـي اي اينجا جاي. رسدو نياز به پايان مي

يـي بسـازند   »ما«گذارند تا ها را پشت سر مي خود »تو«و  »من«بازد و ها رنگ ميها و خودخواهيكه منيت
  .»شكست«براي فتح جهان و براي شكست واژه 

  چرا كه از عشق/ كه هيچ گاه شكست را بر ما چيرگي نيست/ اي برتراز هر شعله/ من و تو يكي شويم
  )تو، آيدا در آينه من و( رويينه تنيم
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 »رسـد كنم، چيزي جز واژه همدلي به نظرم نميوقتي به رابطه عاشق و معشوق در شعر شاملو فكر مي«
 »مني«كند و هر علم نمي هيچ خودي در برابر ديگري قد همدلي جاييست كه در آن .)348: 1379عدناني، (

هـا و  مـزد و بـي منـت كسـي در برابـر خسـتگي      ست، جايي كه هر كس پناه بـي »تو«تشنه باور و تسليم به 
  .ي ما را جاودانه كند»ما«شود تا اي ساخته ميها نغمهغوشيĤهاست، جايي كه از همدلتنگي

سـرودي كـه تـداوم را    / اي در وجود آيدتا نغمه/ نشينداي كه در آن ميو تن من كلمه/ تن تو آهنگيست
  )سرود براي سپاس و پرستش، آيدا در آينه( تپدمي

او نيز همانند عاشـق  . زن شعر شاملو يك معشوق شكار شده نيست، او خالق، فاتح و آفريننده عشق است
ظه وجود مردش ، و در اشك و لبخنـد او، و در  خود، عاشقي را زيسته است و خود را و زندگي را در لحظه لح

  .شكست و پيروزي او معنا كرده است

چنـان چـون   / رودبـه خـوابي فـرو مـي    / با لباني متبسـم / امشب شعري خواهم نوشت/ چندان كه بگويم
  )، درخت و خنجر و خاطره2شبانه ( كه به نيروانا/ و بودا/ ئيكه به درياچه/ سنگي

 وقتـي توصـيف شـاملو از رفتـار و كـردار او را      . تاق كه خود معلم عشق استاين زن نه يك معشوق مش
رنجي تازه است،  يبراي شاعري كه هر روز خسته. مانيم كه در اينجا چه كسي عاشق است، درميخوانيممي

ست كه هر لحظه نياز شاعر به بودن كسي در كنارش كـه او را  ا اين زن، معشوق، همسر، مادر، و گاه كودكي
و كسي در كنار شـاعر   هاي وصل نيستكند، كسي كه تنها همدم راز و نيازهاي عاشقانه لحظههمد، پر ميبف

انـد، همـدلي آنهـا نـه محصـول دوره       »پاره يك واقعيت دو«رود، آن دو يد و روزي ميآنيست كه روزي مي
ده بود، آنها آمده بودند تـا  طوالني قهر و آشتي و آزمايش در كنار هم زيستن، كه از ازل در وجودشان نهاده ش

  .پيش از هر سخني... پيش از هر درددلي ... زندگي را با هم و براي هم تجربه كنند 

چندان كه ديگر هـيچ چيـز   / ها را همه گفته يافتيمگفتني/ همچنان كه، با يكديگر چون به سخن آمديم
  )ينهآ، آيدا در 2سرود پنجم( ناگفته نمانده بود/در ميان ما

∗∗∗  
شـد، در وجـود او   امي در پرداختن شخصيت شيرين تمام آنچه را براي زني خوب بودن الزم دانسـته مـي  نظ

هاي زنانه، حافظ عفـت و پاكـدامني   ست كه در عين غرور و سركشي و ناز و كرشمها شيرين زني. گنجانده است
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و را از گلشني به گلشن ديگـر  سوزاند و اها دل هرزه گرد خسرو را در تب خود ميخود است و با اين صفات، سال
ست كه در آن نقطه نهايي قـدرت  ا هاي شيرين بازتاب نگاهياين ويژگي. كشاندبه سوي خود مي فرستاده و باز

اعتنايي به مرد است و دلجويي و گردن نهادن بـه اظهـار نيازهـاي عاشـقانه او بـه معنـاي       نيازي و بيزن در بي
تواند رنـگ ايـن شكسـت را بـه     ها در پي او دويدن مرد ميتنها سال. لحظه پايان و درهم شكستن زنانگي است

يكـي فـاتح   . تواند فـاتح ديگـري باشـد   آري در اينجا حكايت بر سر اين است كه چه كسي مي. فتح نزديك كند
اگـر در داسـتاني ديگـر جبـر زمانـه يـا       . جسم و عفت ديگري و ديگري فاتح نقش پرشكوه همسـري آن ديگـر  

  هـا حجـابي بـين    اند، در اينجا خود عاشق و معشوقند كـه بـا خودپسـندي   مانع وصل دو دلداده اطرافيان سنگدل
هـا و تمناهـاي   توان عاشق و معشوق بود و به خاطر ديگري تسليم خواسـته نمي ًاآيا حقيقت. كشندهايشان ميدل

پاكدامني خود و ديگـري  يكديگر شد؟ آيا خسرو و شيرين عاشق هم بودند يا عاشق خود، يكي عاشق حفظ نام و 
در مقابل اين زن و مرد كه در عين آنكه همـه چيـز دارنـد بـه خـاطر      . عاشق هيبت شاهانه و قدرت مردانه خود

اند، زن و مرد شعر شـاملو را داريـم كـه بـا     ها به همند، دور ماندهترين انسانكوچكي دلهايشان از هم، كه عاشق
  . دهدها را در خود جاي ميتنها آن ديگري كه تمام انسانهوجود گمنامي و تنگدستي، روحي دارند كه ن

تكلف است كه برخـي آنـرا بـا    اين چهره آنقدر ساده و بي. كندشعر شاملو چهره ديگري از زن عرضه مي
وجـود چنـين همـدمي كـه در     . توان با نگاه ديگري به او نگريسـت ولي مي. اندمعمولي بودن او اشتباه گرفته

هايش باشد، آرمـان تحقـق نيافتـه بسـياري از مـا      ها و بدياي انساني ديگر با تمام خوبينهايت خلوص پذير
شـهرت را يـك شـبه خريـد، داشـتن       توان همه چيز را، زيبايي را، مقام را وكه ميدر روزگاري . هاستانسان

آوردنـي   ها بخواهد، چيزيست كه جز به قيمت از خـود گذشـتن بـه دسـت    كسي كه تو را با يا بدون همه اين
ترين رابطه زن و مرد در جامعـه مـا   اي را معمولي خواند حال آنكه معمولتوان چنين رابطهچگونه مي. نيست

  . ها از هم دور استها به هم نزديك و قلبرابطه ايست كه در آن دست
  .)135- 137: 1383فرخـزاد،  (  انـد برخي ديگر رابطه زن با شاعر را در اينجا به يك فداكاري مادرگونه شبيه كرده
كودكيسـت كـه مـادر      رود، صـرفاً آيا در نگاه اين افراد مردي كه با سر گذاشتن به زانوي زني آرام به خواب مي

جايي كه ديگر نه  قرار گرفتن در كنار ديگري دانست؟را نهايت توان اين؟ آيا نمي1گمشده خود را پيدا كرده است
هـا و  تـوان تمـام دلخسـتگي   اي كـه مـي  شوند، لحظـه سليم يكديگر ميهيچ منتي تها نيز بيها كه روحفقط تن

                                                           
به / كنم،با تو قسمت مي/ هايم رانان شادي/ گذارم،در دستت مي/ ام راكليد خانه/ گويم،با تو مي/ ام خود ران/ كيستي كه من اينگونه به اعتماد .1

 )سرود آشنايي، آيدا در آينه(؟ رومبه خواب مي/ اين چنين آرام/ نشينم و بر زانوي توكنارت مي
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آيـا احسـاس يگـانگي  و    . ها را فراموش كرد و به واسطه مهر چنين انسان بزرگي احساس بزرگي كـرد يمنامرد
هـاي  پيوستگي روحي كه اين زوج و هزاران زوجي كه شايد يك بيت شعر هم نداننـد، در اوج گمنـامي در خانـه   

ه آفـت زده غـرور بـازيگران    اي نيست كعشق پر شكوه شاهانهتر از كنند، بزرگتر و سرودنيربه ميمحقرشان تج
  .ها  بازتاب نگاه ما به كليت اين مقوله و كليت زندگي استبرداشت ما از اين دست تجربه مسلماً آن است؟

  
  گيرينتيجه

وان نتيجه گرفت كه هم نظامي و هم تهاي جسماني و رواني زن در شعر ايندو شاعر مياز مطالعه ويژگي
بـا ايـن   . ثير تجربيات شخصي آنها استاند كه تا حد زيادي تحت تأاي از زن را به تصوير كشيدهشاملو چهره

اند، اينكـه  ثر از شرايط حاكم بر عصر خود نيز بودهچهره هردوي آنها خواه ناخواه متأ وجود در پردازش اين دو
. كنـد ها حمايـت مـي  گذارد و از ديگر سو از بقا و ماندگاري آن ايدهختيار شاعر ميهايي را در اجامعه چه ايده

كشد كه بر خـالف ديگـر زنـان از    اي را به تصوير مينظامي با توجه به شرايط عصر خودش زن آزاده اگرچه
ه شكوه ايست ككنندهبسياري از قيد و بندهاي جامعه رهاست، ولي باز هم در نهايت محصور مرزهاي محدود

بينند و در بهترين و واالترين حاالت روحي، او را بـا مـردان   در زيبايي جسماني او متجلي مي زنانگي را لزوماً
كند كه در زيبـايي و بزرگـي بـه شـيرين شـبيه و در      شاملو نيز زني را به خواننده معرفي مي .كنندهمتراز مي

ير كشيدن چنين زني را وامدار حادثه آشنايي با آيـدا،  شاملو به تصو مسلماً. مصاديق اين صفات از او دور است
ايسـت كـه بـه او فرصـتي     و جامعه ردن به صفات به ظاهر معمول يك زنخودش در متفاوت نگاه ك يتواناي

  .براي متفاوت انديشيدن داده است
ود و آيد كه ايندو شاعر در كشاكش تجربيات زندگي خود و باورهاي رايـج زمانـه خـ   در نهايت به نظر مي

ترين زنـي بـود كـه    ترين كه ممكنآلاند كه شايد نه ايدهآنچه هستند و آنچه بايد باشند چهره زني را پرداخته
ثر از شرايط اجتماعي ننده معمولي از اين اشعار نيز متأهاي ما به عنوان يك خوابرداشت مسلماً. اندشناختهمي

هـاي بسـيار ديگـري ايـن اشـعار را      م، همانگونه كه انسـان و تجربيات فردي است كه با آنها درگير بوده و هستي
، طلبـد چيزي بيش از يك مقاله را مي بحث پيرامون اين موضوع مسلماً. اي ديگر فهميدندخواندند و آنرا به گونه

   فهماند يا مـاييم كـه بـا نگاهمـان معنـا و منظـور شـعر را        اينكه آيا اين شعر است كه معناي خود را به ما مي
و خواننـده در   چه انسـاني چـون مـن بـود    ازيم؟ در نهايت آنچه در اينجا آمد نگاهي به اين مقوله از دريسمي

  .پذيرش، رد و يا نقد اين ديدگاه آزاد است
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