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خوانش سرودة «عذاب حالج» عبدالوهاب بیاتی
در پرتو نظرية ساختارگرايی تکوينی گلدمن
نوع مقاله :پژوهشی
صديقه أسدي مجره ،سید رضا میرأحمدي ،1صادق عسکري ،فرهاد رجبی
.1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،إیران

.2دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،إیران
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تاريخ دريافت1398/12/11 :

تاريخ پذيرش1400/09/08 :

چکیده
لوسین گلدمن در نظریّۀ ساختگرایی تکوینی خود ارتباطِ معنادار ساختار جامعه و ساختار اثر ادبی را
بررسی میکند .بهگمان گلدمن ،هنرمند با آگاهی ممکن خود که بیشینۀ آگاهی و آرمان وی است ،در
برابر ایدئولوژی و آگاهی کاذبی که قدرت مسلّط بر جامعه آن را نمایندگیمیکند ،وضعیت بغرنجی
پیدا میکند و در ساختار جامعه تحوّلی مسألهدار بر وی عارض میشود .آگاهی ممکن هنرمند میتواند
فرافردی و متعلّق به طبقهای باشد که هنرمند نمایندة آن است .این ساختار اجتماعی با وحدت ارگانیکِ
برقرارشده در میان اجزای اثر ادبی نمود مییابد و منتقد میکوشد این وحدت را در ساختار اثر ادبی
اعمال نماید و آنگاه آن را درپیوند با ساختار فراگیر اجتماعی که اثر ادبی محصول آن است ،تحلیلکند
تا مشخص شود چگونه جهانبینی گروههای اجتماعی به عناصر سازندة جهان ادبی در یک اثر تبدیل
میشود .پس از مطالعۀ شعر «عذاب حالج» بر اساس نظریۀ ساختگرایی تکوینی گلدمن و با روش
توصیفی -تحلیلی مشخّصشد ساختار اجتماعی روزگار بیاتی با ساختار سروده پیوند معناداری دارد.
بیاتی در بافت تاریخی عراق نمایندة جهانبینی کمونیسم است که آگاهی ممکن طبقۀ وی بهشمار
میرود و این آگاهی ممکن در برابر ایدئولوژی استبدادی و آگاهی کاذب حکومت نوری السعید قرار
میگیرد و شاعر را شخصیتی مسألهدار میکند .این ساختار تاریخی به اجزای شعر نیز منتقل میگردد؛
لذا حلّاج به قهرمانی مسألهدار تبدیل میشود که علیه امیر مستبدّ و خشکاندیش روزگار برمیآشوبد و
با ایدئولوژی کاذب و مطلقگرای حاکم جدالمیکند .دلقک نیز در ساختار شعر ،شخصیتی نمادین است
* نویسنده مسئول

rmirahmadi@semnan.ac.ir

145

مجلة علمی انجمن ايرانی زبان و ادبیات عربی ،فصلنامه

شماره  ،62بهار 1401

که با فاجعۀ مرگ معشوق خود (نماد مرگ آگاهی آرمانی) روبهرو میشود .بنابراین شاعر و طبقۀ
اجتماعی وی در نقش فاعلی فردی و فرافردی در تکوین ساختار شعر بیاتی بهگونهای معنادار
نقشآفرین بودهاند.
کلید واژهها :جامعهشناسی،ساختگرایی تکوینی ،لوسین گلدمن ،عذاب حالج ،عبدالوهاب بیاتی.

-1مقدمه
اهتمام به نقش مکانیسمهای اجتماعی در آفرینش اثر ادبی ،باعث پیدایش «جامعهشناسی
ادبیات» گشت .هرچند بررسی این ارتباط تازگی چندانی ندارد؛ امّا «جامعهشناسی ادبیات ،در
جریان سدههای نوزدهم و بیستم ،همزمان با پیشرفت علوم اجتماعی به رشتهای خاص تبدیل
شده است» (لنار .)66 :1392 ،جامعهشناسی ادبیات بر علمی اطالق میشود که با معرّفی مبانی
ایدئولوژیکی اجتماع می کوشد تا «منزلت دقیق اجتماعی ،میزان وابستگی به طبقه حاکم ،وضع

دقیق معیشت این طبقه و حیثیت نویسنده را در هر جامعهای تعیین کند» (ولک.)104 :1383 ،
یکی از رویکردهای مطرح جامعهشناختی ،نظریۀ «ساختارگرایی تکوینی» لوسین گلدمن است.
این رویکرد نقدی ،به متن و معنای آن توجه میکند و از طرفی ،با توجه به پدیدههای
اجتماعی ،مانند ساختارهای ذهنی و شکلهای آگاهی ،از طریق واکاوی همارزیهای موجود
بین مسائل اجتماعی با ساختار اثر هنری ،بهدنبال گسترش ادراک متن است .در مورد علّت
بهوجود آمدن این نظریه گفته شده که «واکنشی بوده است در برابر راستکیشی ساختارگرایانه

که نقش مؤلف و بافت تاریخی را در تولید ادبی ،کوچک میانگاشت» (مکاریک.)357 :1384 ،
از آنجاکه مسأله ادبیات و بازنمایی حیات اجتماعی ،یکی از مهمترین عرصههای ساختگرایی
تکوینی گلدمن است؛ کاربست این نظریه ،میتواند رهیافتی تازه را در تحلیل شعر در مقابل
پژوهشگران قرار دهد .عبدالوهاب بیاتی از شاعرانی است که بازخوانی رخدادهای جامعه ،در
سرودههایش نمود چشمگیری داشته است .در میان سرودههای بیاتی ،شعر «عذاب حلّاج»
ارزشهای انتقادی باالیی در بازنمودن شخصیت شاعر و ساختار تاریخی روزگار وی دارد و
ازهمینروی ،موضوع مطالعۀ پژوهش حاضر قرارگرفتهاست .این پژوهش میکوشد به
پرسشهای زیر پاسخ دهد:
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 ارتباط معنادار ساختار تاریخی روزگار عبدالوهّاب بیاتی و ساختار شعر «عذاب حالّج»چگونه است؟
 نقش فاعل فردی و فرافردی در تکوین شعر «عذاب حالّج» چیست؟هرچند پژوهش مستقلی در زمینۀ خوانش شعر «عذاب حالج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظریۀ
ساختارگرایی تکوینی گلدمن صورت نگرفته؛ امّا پژوهشهایی وجود دارد که با موضوع در
ارتباط است:
مقالۀ «بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریۀ ساختارگرایی
تکوینی لوسین گلدمن» به قلم رجبی و شکوری» (1394ش) که نویسندگان بخش چشمگیری
از آرمانهای دو شاعر را به ارزشهای میهنپرستانه نسبت دادهاند که نشاندهندة تشابه
ساختارهای سیاسی-اجتماعی دو جامعۀ مصر و ایران و همچنین ،سیر تاریخی یکسان آنهاست.
مقالۀ «نقد ساختگرایی تکوینی رمان همسایهها اثر احمد محمود» از شهبازی و دیگران
(1393ش) که رمان مورد بحث را برگردانی از زندگی روزمرة جامعۀ دهۀ بیست اهواز
میدانند.
مقالۀ «بازنمایی جامعه پیش و پس از انقالب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده
خانم و نویسندهاش اثر رضا براهنی» نوشتۀ آزاد برامکی و زمانی سبزی (1390ش) که ساز و
کار اندیشۀ اجتماعی در آثار رضا براهنی را رویکرد سیاسی و فرهنگی معرفی میکند و آنها را
تصویر محضی از واقعیت جامعه میداند.
پژوهش حاضر امّا میکوشد با روش توصیفی–تحلیلی ،به خوانش سرودة «عذاب حالج» بر
اساس نظریۀ ساختارگرایی تکوینی گلدمن بپردازد و زیرساختهای اجتماعی گزارههای آن را
تشریح نماید.

 -2نظرية ساختارگرايی تکوينی و مبانی آن
ساختارگرایی تکوینی ،گونهای از نقد جامعهشناختی ادبیات است که به تأثیر متقابل صورت و
محتوای ادبی میپردازد« .گلدمن و بوردیر مهمترین کسانی بودهاند که ساختارگرایی تکوینی را
در نظر و عمل صورتبندی کرده و به کار گرفتهاند» (طلوعی و رضایی .)142 :1386 ،بهطور کلی،
خاستگاه این روش نقدی در این فرضیه نهفته است که «انسان به تناسب وضعیت موجود،
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پاسخی معنادار را از خود ارائه میدهد و تالش دارد تا تعادلی میان فاعل (نویسنده) و موضوع
(جامعه) برقرار کند» (پاسکادی .)56 :1376 ،اصطالح «ساختارگرایی تکوینی» به این علت بهکار
رفته است که ساختگرا «به بررسی ساختارهای اثر و رابطۀ آن با ساختهای ذهنی
می پرداخت و تکوینی ،از این لحاظ که :علت به وجود آمدن این ساختارها را بر اساس شرایط
تاریخی تشریح میکرد» (ولیپور هفشجانی .)130 :1387 ،ساختارهای داللتگر نتیجۀ یک تکوین
هستند و بیرون از این تکوین نمیتوانند درک و تشریح شوند» (گلدمن .)85 :1369 ،به اعتقاد
گلدمن ،ساختارهای ذهنی گروههای اجتماعی در درون اجتماع ،پیوند معناداری را بر ساختمان
آثار ادبی بر جای خواهد گذاشت .گلدمن آفرینش آثار ادبی را بیشتر پدیدهای اجتماعی میداند
تا فردی (گلدمن .)64 :1377 ،او در این ارتباط ،از اصطالح آگاهی ممکن استفاده میکند ،چراکه
ارتباط انسان با محیط را در واقع ،آگاهیای تعریف ،اندازهگیری میکند که از نظر گلدمن،
همان نشانۀ حقیقی برای فعالیتهای انسانی بشر در اجتماع است (گلدمن .)33 :1996 ،گلدمن بر
خصلت جمعی آفرینش ادبی در تولید یک اثر تأکید می نمود .او «به صراحت تمام ،فاعل
آفرینشهای فرهنگی و هنری را نه یک فرد ،بلکه جهانبینی یک جمع میداند که سرانجام به

دست یک فرد ،با انسجام و شکل هنری ویژهای عرضه میشود» (عسگری حسنکلو.)56 :1386 ،
بنابراین ،ساختارگرایی تکوینی گلدمن سعی دارد تا از ورای کاوش رابطۀ اثر ادبی با
ساختارهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،پیوندهای متن ادبی و جامعه نمایان نماید.
به عبارتی دیگر ،این نوع ساختارگرایی «میکوشد تا ارزش و اعتبار را به اثر ادبی و فکری
بازگرداند ،بدون اینکه ارتباط و علقۀ آن را با اجتماع و تاریخ بگسالند»

(غولدمان وآخرین:1986 ،

 .)7در زیر ،به مهمترین مبانی نطریۀ ساختارگرایی گلدمن اشاره میشود:
 )1بافت و ساختار تاريخی :از دید گلدمن ،آفرینش اثر ادبی از برون به درون صورت
میگیرد .گلدمن میگوید« :ما فکر میکنیم که در این نظریه باید وسیعترین معنی را به واژههای
زندگی اجتماعی بدهیم ،البته بهشرطی که آن را گنگ نگردانیم و همیشه ساختار روشن آن را
مطابق با واقعیت تاریخی زمان و مکان حفظ کنیم» (گلدمن .)22 :1369 ،بنابراین ،باید گفت بین
ساخت محتوای یک اثر با اوضاع و احوال سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعۀ معاصر خود
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همخوانی وجود دارد .کشف بافت و ساختار تاریخی ،همان یافتن پیوند اثر با جهاننگریهای
منطبق با طبقات و گروههای اجتماعی است.
 )2آگاهی ممکن(آرمانی) :از نظر گلدمن بین آگاهی واقعی (آنچه هست) و آگاهی ممکن
یا آگاهی بالقوه (آنچه باید باشد) تفاوت وجود دارد .آگاهی ممکن در جامعهشناسی گلدمن،
«همیشه یکجهانبینی تشکیل می دهد که از دیدگاه روانشناسی منسجم است و ممکن است به
صورت مذهب ،فلسفه ،ادبیات یا هنر بیان شود» (گلدمن39 :1369 ،؛ نیز نک .همان .)71 :آگاهی
ممکن «توسط محقق جامعهشناس و اقتصاددان به گروههای اجتماعی (مانند طبقۀ کارگر)
نسبت داده میشود» (راودراد .)92 :1394 ،این آگاهی ،در حقیقت ،واقعیتی پویاست که در حرکت
مستمر خود به سمت نقطۀ تعادل جهتگیریشده ،مفهوم «آگاهی واقعی» را نیز در بر میگیرد
و باعث برجسته شدن آثار هنری از جنبههای اجتماعی میشود.
 )3آگاهی کاذب (آگاهی واقعی ،ايدئولوژي) :مراد از آگاهی کاذب یعنی واقعیت یا
ایدئولوژی موجود و مسلط بر جامعه.آگاهی کاذب که واقعیت تاریخی موجود است میکوشد،
آگاهی ممکن یک طبقۀ اجتماعی را با شعارهای ایدئولوژیکِ فریبا دچار استحاله کند یا از-
اساس در برابر آگاهی ممکن طبقاتی مانعتراشی کند« .آگاهی واقعی نتیجۀ موانع بیشماری
است که عوامل گوناگون واقعیت تجربی در سر راه تحقّق این آگاهی ممکن قرارمیدهند و آن
را به انحراف میکشند»

(گلدمن.)56 :1369 ،

 )4قهرمان پروبلماتیک(2مسألهدار) :این اصطالح که توسط جورج لوکاچ طرح شد،
بعدها در جامعهشناسی گلدمن به نحو کارامدتری بهرهبرداری شد« .لوکاچ به طورکلّی اصطالح
"فرد مسألهدار" را برای توصیف قهرمان رمان به کار میبرد .فرد مسأله دار جستجوگر است و
آنچه میجوید ،خود اوست .سفر او از اسارت در واقعیتی که برایش هیچ معنایی ندارد ،شروع
میشود و به معرفت نفس میانجامد» (رضویان .)1283 :1389 ،این قهرمان مسألهدار «در تعارض
با جهان زندگی میکند و بزرگی او در همین است .آرمانهای او اگرچه کاذباند ،دستکم
میتوانند نارسایی واقعیت موجود را آشکار کنند» (همان).

-Problematic hero
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 )5فاعل فرافردي (جمعی) :ساختگرایی تکوینی گلدمن بر یک اصل اساسی تکیه دارد
که «آفرینندگان راستین آثار فرهنگی ،گروههای اجتماعی هستند و نه اشخاص منفرد»

(گلدمن،

 .)13 :1381از نظر گلدمن «هر اثر هنری معتبر ،بیانی است از مشکالت فردی خالق آن اثر ،امّا
همچنین معتقد است که آن اثر ،بیانی است از یک نگاه جمعی متحّد که خود نویسنده هم
بخشی از آن است» (راودراد .)98 :1394 ،هر هنرمندی میکوشد در اثر هنری خویش ،تمایالت
کمالگرایانه ،ارزشهای ایدهآلگون و آرمانهای دلخواه گروه اجتماعی -سیاسی خود را مطرح
نماید.
گلدمن ،از رهگذر این مبانی ،قصد داشت تا دیالکتیک موجود میان اثر ادبی و طبقۀ اجتماعی را
کشف کند .از دیدگاه او ،این نبوغ نویسنده اثر نیست که اثر را به وجود میآورد؛ بلکه بهنظر
او ،ساخت ذهنی طبقاتی اثر را میآفریند .یعنی طبقۀ اجتماعی ،صاحب یک نوع جهاننگری
است که آن جهاننگری ،اثر را خلق میکند (شمیسا .)296 :1386 ،بنابراین ،جنبۀ پیشرو بحث
گلدمن را باید در مخالفت او با جزم«نیّت مؤلف» دانست .او از زاویۀ تازهای با نام «مؤلف به
مثابۀ مؤلف جمعی» بحث میکند ،یعنی هر اثر ،بیرون نیّت ارادی مؤلف ،به سندی تبدیل
میشودکه موقعیّت موجود را باز میتاباند ،موقعیّتی که فراتر از گسترة فکر مؤلف وجود دارد و
کار میکند (احمدی.)204 :1386 ،
 )6شیءوارگی :این اصطالح که لوکاچ واضع آن است و در فصل «شیءوارگی و آگاهی
پرولتاریا» از کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی بدان پرداخته ،دارای بُنمایۀ تقلیلگرایی و انجماد
است (نک .لوکاچ)253-209 :1377 ،؛ یعنی نیروی مسلّط سعی میکند جریانهای فکری
(آگاهیهای ممکن موجود در جامعه) را بهسود خود بکاهد یا راکد کند .در شیءوارگی
«ارزشهای کیفی و فوق فردی نیز از زندگی سیاسی که به سلطۀ خودپرستی انسان اقتصادی
درآمده ،حذف میشوند» (گلدمن ،)45 :1381 ،و به ارزشهایمادی ،کاالوسرمایه تبدیل میگردند.
 -7ساختار معنادار :از دید گلدمن «هیچ پدیدة انسانیای نیست که ساختارمند نباشد و هیچ
ساختاری نیست که"معنادار" نباشد ،یعنی به ِ عنوان خصوصیت ِ روان و رفتار انسان کارکردی
را انجامندهد» (گلدمن .)273 :1381 ،از نظر او ،ساختار معنادار آثار ادبی ،همان «جهان اثر ادبی
است که برای پاسخ گویی به یک موقعیت خاص آفریده شده است و محقق با درونفهمی به
150

سیدرضا میرأحمدي* و...

خوانش سرودة «عذاب حالج» عبدالوهاب بیاتی...

آن دست مییابد» (طلوعی و رضایی .)6 :1386 ،مفهوم ساختار معنادار از دید گلدمن ،در کنار
توصیف انداموارگی اثر ادبی و کشف ارتباط میان اجزای آن ،چگونگی تبدیل جهاننگری فاعل
فرافردی به عناصر سازندة جهان تخیّلی اثر آشکار میشود.

 .2-2مؤلفههاي ساختارگرايی تکوينی در سرودة عذاب حالج
از دیدگاه گلدمن ،پیوند معناداری میان ساختار اثر و ساختار زندگی اجتماعی وجود دارد .در
زیر به مهمترین زیرساختهای تکوینی سرودة عذاب حالج اشاره میشود:

 .2-2-1ساختار سرودة «عذاب حالّج»
سرودة عذاب حالج ،دربرگیرندة شش بخش داخلی است که در پیوندی ارگانیک ،ساختاری
معنادار را شکل داده است تا شاعر با هدف تبیین تجربۀ شعوری خویش ،به فراخوانیِ
شخصیتی صوفی بپردازد و به کنشهای جامعۀ معاصرش ،واکنش مناسبی ارائه نماید .اینگونه،
عذاب حالج به ساختی معنادار تبدیل میشود که خود تابعی از شرایط جامعه است .این شعر،
نخستین سرودة شاعر در بکارگیری نقاب حالج است.
در بخش نخست« ،المرید» ،شاعر به فضاسازی جهت ورود به مطلب اصلی میپردازد.
بخش دوم« ،رحلت حول الکلمات» ،بیان رنجهای حالج است؛ گزارشی است اندوهناک و
متوازی با اوج خفقان اجتماعی روزگار شاعر.
بخش سوم« ،الفسیفساء» ،با عبارت (کان یا ما کان) آغاز میشود و با همین عبارت پایان
می یابد و روایتگر داستان دلقکی پرشور است که شیفتۀ دختر پادشاه است ،امّا پس از مرگ
شاهزاده منزوی میشود.
چهارمین بخش« ،المحاکمه» ،داستان پایمردی حالج است که اینک ،به نماد انقالب تبدیل
شده است.
بخش پنجم« ،الصلب» ،توصیف حاالت حالج است که با جانفشانی در مسیر نوزایی ،در کانون
بارش نعمتها قرار گرفته است.
در بخش ششم« ،رماد فی الریح» ،شاعر که مرزهای اتحاد با حالج را در نوردیده ،حالجوار،
خویشتن را بر صلیب بیداد بر دار میکند .در پایان ،خاکستر بازمانده از جسد حالج /شاعر به
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بذری تبدیل میشود و در گسترة جنگلهای سرسبز ایستادگی ،به مبارزان راه آزادی تکثیر
مییابد تا بسان آتش ،ریشههای بیداد زمانه را بخشکانند.

ساختار قصیدة عذاب حالج با بافت تاریخی متناظر آن همارزی کاملی دارد .آنگاه که
آفت های ظلم و بیداد ،فضا را برای شاعر غیر قابل تنفس مینماید ،اندیشههای صوفیانه
در ساختار ذهنی بیاتی رخنه میکند و به یکی از عناصر معنادار و سازندة قصیدة عذاب
حالج تبدیل میشود تا جهان آرمانی شاعر (آگاهی ممکن) را منسجمتر و ملموستر به
تصویر کشاند و و رنگی متافیزیکی بر بومرنگ آن بپاشد .از این پس ،حالج صوفی در
هیأت قهرمانی مسألهدار نمودار میشود که به جستوجوی ارزشهای راستین طبقۀ خود

در جامعۀ تباه معاصر (حکومت نوری السعید) برآمده تا همارزی کامل شاعر عصیانگر
(بیاتی) و صفآرایی او با در برابر حکومت فاسد نوری السعید در وجود و تجربۀ
صوفیانۀ او نمودار شود ،زیرا جماعت صوفی ،به ویژه حالج ،به گواه تاریخ ،در برابر
قوة قهریۀ حکومتها تسلیم نشدهاند .در پایان نیز همانطوری که حالج در راه عقیدهاش
جان میدهد ،بیاتی نیز به سرنوشت و تجربهای مشابه مبتال شده است تا تناظر بافت
سیاسی اثر با ساختار ادبی آن به زیبایی رعایت شده است .از دیگر جنبههایی که این
تناظر و همارزی بافت تاریخی و ساختار ادبی را نشان میدهد نگاه تاریخی به
شخصیت حالج است .حالج به دلیل ارائه و پردهدری از برخی انگارهها و وقایع ،رنج،
اندوه و آزار فراوانی را به جان خرید ،و با پایمردی بر حقایق و بیشینۀ آرمانی خود ،سر
سبز خویش را بخاطر زبان سرخش از دست داد .بیشینۀ آگاهی ممکن بیاتی نیز او را رو
در روی نوری السعید و حکومت فاسد بیدادگرش قرار داد که میکوشیدند آگاهی
کاذب و ایدئولوژی خود را بر جامعه مستولی کنند .نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی
بیاتی ،با کولهباری از اندوه ،رنج ،تبعید ،زندان و ،...همارزی ساختاری بافت ادبی قصیدة
عذاب حالج و حلول تجربۀ منصور حالج در قصیده را برای مخاطب پررنگتر میکند.
از این و ،بیاتی در کنار نمایش آالم حالج ،مسیر دشوار مبارزة او با ایدئولوژی کاذب را
نیز به تصویر میکشاند .بنابراین ،باید گفت بیاتی ساختارهای ذهنی خویش را همسو با
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ساختارهای حاکم بر اجتماع معاصرش تنظیم میکند تا ساختی معنادار (قصیدة عذاب حالج)
را بیافریند که بازتابی از مسائل اجتماعی همدورة شاعر است .او از این بوطیقای جدید و
ساختار معنادار به عنوان ابزاری کارامد برای سردادن شعارهای آزادیخواهانه ،وطنپرستی،
صلحدوستی و توجه به محرومان تاریخ بهره گرفته است.

 -2-2-2آگاهی ممکن اثر
بیاتی می کوشد نگرش منسجمی را دربارة جامعۀ خود ،در عرصۀ صورتهای خیالی بیان
کند .عذاب حالج که بر اساس زیربنایِ عقیدتی و انقالبی کمونیسم طرحریزی شده است ،به
وسیلۀ طرح داستان خیالی «دلقک» ،مناسبات حاکمیت با مردم را اینگونه به نمایش میگذارد:

ِ
ِ
وق ح ِّد الس ِ
ِِ
يف
ب األواتر /ميشي فَ َ َ
ج السطان/کا َن َ
مهر ُ
وَي َما کان/يف سالف األزمان /يُداع ُ
ّ
ِ
فوق ظهرهِ
ِ
کب َ
ص َ
أيکل ّ
وال ّدهان /يَرقُ ُ
الزجاج ،يَنثين ُمغنيّاً سکران /يُقلّ ُد السعدان /ير ُ
فوق احلَبلُ ،
األطفال يف البُستان (همان)13/2 ،
ُ
] یکی بود یکی نبود .در روزگاران گذشته ،دلقک سلطان ،با تارها بازی میکند ،بر لبۀ شمشیر

و روغن راه میرود بر باالی طناب به رقص میپردازد ،آبگینه میخورد ،در حال مستی و
آوازخوانی به تلوتلو خوردن میافتد ،بوزینهای را به گردن میاندازد و در باغ ،کودکان بر
پشتش سوار میشوند[.
در این بخش« ،رابطۀ قدرت و مردم را به تصویر میکشد ،رابطهای که بر ترس و عدم اعتماد
مبتنی است .ملّت همچون دلقکی جلوهگری میکند که مایۀ شادی و نشاط قدرت میگردد»
(الضاوی .)36 :1384 ،امّا در عوض« ،قدرت برای این مردم چیزی جز مرگ ارائه نمینماید؛ دلقک
عاشق دختر سلطان میشود ،ولی جرأت بیان آن را ندارد» (همان:)37 ،

ِ
ِ
السلطان /حييا َعلى
كان ُّ
ضفاف هن ٍر صوُُتاَ /وصمتُها /لكنها َماتَت َك َما الفراشةُ
حيب ابنةَ
عد م ِ
وُتا /والذَ ِِب ِ
لصمت وَما سبح إال ِِبمسها (البیاتی،
البيضاءُ ِيف احلقولُ /
متوت ِيف األفول /فَ ُجن بَ َ َ
َ
َ
)14-13/2 :1995

]دلدادة دختر امیر بود .بر کرانۀ رودخانهای زندگی میکرد که آواز و سکوت او بود .امّا آن
دخترک مُرد ،آنسان که پروانههای سپید باغ در غروب میمیرند .دلقک پس از مرگ وی دیوانه
شد و به سکوت پناه برد و جز نام او بر لب نمیآورد[.
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در بخش بعدی شعر« ،مردم بر قدرت میشورند (دلقک بر سلطان) و عدم اطاعت را اعالم
میکنند و رویارویی و رنج کشیدن آغاز میشود» (الضاوی:)37 :1384 ،

ِ
منت ليلت ِ
ت بِکلمت ِ
ِ
نی ...
قلت
نی لِ ُّ
للکلب الصيد کلمتنیَ /و ُ
قلت لَهُ :جبانُ /
لسلطا ْنُ /
ُُب ُ

(البیاتی،

)15/2 :1995

] دو کلمه رو در رو با امیر سخن گفتم ،به او گفتم :ترسو! به سگشکاری دو کلمه گفتم و دو
شب به خواب رفتم[.
دلقک در جهان تخیّلی آفریدة بیاتی ،در مقابل حاکم میایستد و او را ترسو خطاب میکند .این
جسارت بیحد حالج/بیاتی ،به دلیل اندیشۀ مرگباور او در مسیر آگاهیبخشی بوده است.
خود شاعر در توصیف این روح انقالبی میگوید« :من به این دلیل که حکمرانی بیگانگان را در
جهان عرب دیدهام ،با استثمار روحی ،فرهنگی و اقتصادی آشنایی کاملی دارم .این دغدغهها،
بذر سرکشی را برای مقابله با این حکام جور در وجودم پاشید و در درونم عباراتی را جست-
وجو میکردم که اندیشههای انقالبیام را با آنها بیان نمایم» (أبو أحمد .)209 :1999 ،رابطۀ دلقک
ت آگاهیهای ممکن در برابر
با دختر امیر ،نماینده و نمایانگر مواجهۀ محکوم به شکس ِ
آگاهیهای کاذب جامعه است .در این میان ،سلطۀ حاکم از انواع فشارها و اهانتها در برخورد
با عامۀ مردم (دلقک) استفاده میکند .و در نهایت ،با مرگ تراژدیک دخترک (بهسانِ مُردن
پروانههای سپید باغ در غروب) ،آرمانها و آگاهیهای ممکن نیز میمیرند و سرانجام دلقک،
جان بر سر آرمانش میدهد.

 .2-2-3آگاهی کاذب
نگاهی به تاریخ زندگانی بیاتی نشان میدهد که «از همان آغاز ،فکر مترقی و انسانی او ،وی را
در صف مبارزان علیه رژیم فاسد عراق و حکومت نوری السعید قرار داد»

(شفیعی کدکنی:1387 ،

 .)186بیشینۀ آگاهی ممکن شاعر مانع از آن میشد که در برابر آگاهی کاذبی که حکومت انتشار
میداد سکوت کند .در سرودة «عذاب حلّاج» ،شاعر به نقد مسائلی میپردازد که در شکل-

گیری ،تحکیم و استمرار گفتمان ظلممحور طبقۀ حاکم نقشی اساسی دارد .به کار رفتن افعال
جمع (مانند یحومون) و همچنین به کار بردن نمادهایی (مانند :شاهدان دروغین ،حاکم،
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میهمانی ابلیس،ویرانههای شهر ،گروه گرگان ،صیادان مگسها و )...در پی نشان دادن
همین امر است:

حش ِِتَ /وضج ِيف خرائب املدينة /الفقراء ِ
فاستيقظت مذعوراً علَى َوق ِع
إخوِت /يَبكون،
عاس ِِتَ /وَو َ
ُ
تَ َ
ُ
حوِل حيومونِ ،
شهود الزور والسلطانِ /
خطا الزمان /ومل أجد إال
وحوِل يرقصون :إ ّهنا وليمةُ
َ
ِ
الذائبَ ،ها أ ََن عرَين (البیاتی)15/2 :1995 ،
بنی
الشيطانَ /
]رنج من ،هراس من ،در ویرانههای شهر ،بینوایان برادران من فریاد میزنند .میگریند .هراسان
از خواب برخاستم بر جای پای زمان و جز گواهان دروغین و «امیر» ،هیچکس را ندیدم.
پیرامون من میگشتند و در رقص بودند ،که این میهمانی ابلیس است و من برهنه میانِ گرگان[.
در این قطعه از سروده ،بیاتی از تهیدستان با عنوان برادران خود تعبیر میکند .این ارزشهای
مثبت و برادردوستانه در عذاب حالج ،در چشمانداز اجتماعی-تاریخی ،با آشنایی شاعر با
جنبش کمونیستی توضیح و پیوند داده میشود .نگاهی به بیانیۀ کمونیستها نشان میدهد که از
اصول آنها ،تغییر مناسبات بورژواها و ایجاد یک حس برادری میان انسانها بود ،زیرا
بورژوازی هرجا تسلط یافت ،تمام مناسبات عاطفی را در هم کوبید تا تنها رشتۀ میان انسانها،
سودجویی عربان و نقدینۀ بیعاطفه باشد (ر.ک :مارکس و انگلس .)27 :1385 ،شاعر میکوشد تا این
طرز تفکر و برخورد حکومت (آگاهی کاذب) را برمال کند .برگذشتن از فرد به سویِ اتّحاد و
اشتراک انسانی را در درون ایدئولوژی کمونیستی بیاتی باید جستوجو و بررسی کرد .امّا او
در رویارویی با انگارههای کاذب حکومت ،خود را تنها و بییاور میبیند .تعبیر «این میهمانی
ابلیس است و من برهنه میانِ گرگان» بیانگر این انفعالِ افراد (شیءوارگی) در جامعۀ دستکاری
شده با آگاهیهای کاذب است.

 .2-2-4قهرمان مسألهدار
قهرمانی که در این سروده ،به عنوان نمایندة طیف محروم جامعه و حزب کمونیسم پا به عرصۀ
ت اجتماعی تباه و ارزشباخته میگذارد ،حالج است:
کارزار با واقعی ِ

ِ
ِ
جر
قَتلتَِينَ /هجرتَِين /نَسيتَِينَ /ح َ
قبل ألف َعامَ /وَها أ ََن ُ
أَنم ُ /منتظراً فَ َ
كمت ِبملوت َعلَي َ
ِ
ساعةَ اإلعدام (البیاتی)16-15/2 :1995 ،
َخالصيَ ،
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] مرا کشتی و به هجران و فراموشی سپردی .و هزار سال پیش از این ،مرا به مرگ محکوم
کردی و این منم که همچنان خفتهام .در انتظار سپیدة رهایی،در ساعت اعدام[.
در منظومۀ فکری گلدمن ،قهرمان مسألهدار (مسأله دار) در جهانی تباه ،جویایِ ارزشهای
راستین است« ،جستوجویی که در پایان به مرگ قهرمان میانجامد ،مرگی که لحظهای نمادین
و بیانگر آگاه شدن قهرمان از بیهودگی امیدهای بر بادرفتۀ اوست» (پوینده .)221 :1396 ،در سرودة
عذاب نیز ،هنگامی که حالج/بیاتی در مییابد که تالش او برای همزیستی با قدرت (با
حکومت) بر پایۀ اوهام بنا شده است؛ سازگاری اکراهآمیز را کنار میگذارد و با به دار آویختن
خود ،از واقعیتی دروغین (آگاهی کاذب حکومت) روی بر میتابد و به قهرمانی مسألهدار
تبدیل میشود .بیاتی در این قطعه ،بسیار هنرمندانه ،اندیشۀ حالج را موازی حضرت عیسی (ع)
ارائه مینماید .او هنگامیکه رویاروییاش با قدرتمندان سرکش را به تصویر میکشد؛ در واقع
محنتهای مسیح (ع) را بیان میکند (عشری زاید« .)112 :1997 ،کلمات (قَتلتَنِی/
هَجرتَنِی /نَسیتَنِی) در این موقعیت ،یادآور ضجههای مسیح (ع) هنگام بر صلیب کشیده شدن
ت بِالمَوتِ عَلَیَّ قبلَ ألفِ عَام» عالوه بر القای
است» (صبحی .)163 :1988 ،جملۀ «حَکم َ
داللتهای مرگ در باالترین گسترة ممکن« ،بر ابدیت و پیوستگی درگیری میان خیر و شر
صحه میگذارد» (عبداهلل زاده و دیگران .)73 :1396 ،اینگونه ،داللتهای مرگ ،بر شعر سیطره
مییابد تا صلیب ستم ظالمان ،حالج را در آغوش کشد .از این پس ،حالج به قهرمانی
مسألهدار تبدیل میشود که در مسیر جستوجوی ارزشهای راستین که در واقعیت بیرونی
(واقعیت تباه) نایافتنی هستند ،جان بر سر آرمان میدهد ،زیرا مرگ سرانجام همهچیز را با خود
میبرد و قهرمان مسألهدار نیز در نیستی فرو میرود (شکست قهرمان مسألهدار).

 .2-2-5فاعل فرافردي (جمعی)
بیاتی متأثر از فضای سیاسی روز عراق ،به جریان سیاسی چپ و اندیشههای مارکسیستی
گرایش یافت .او اوّلین کسی بود که در تحریر مجلۀ چپگرای «فرهنگ نو» به نقد حکومت
فاسد زمانه پرداخت .همین اقدامات ،سبب بازداشت وی و توقیف مجله شد .بیاتی این فشارها
به جریان چپگرا و ایجاد جو خفقان سیاسی و فرهنگی در جامعه را اینگونه بیان میکند:

وهنبوا بُستَاين
السيافَ /
اندفع ال ُقضاةُ َوالش ُ
َو َ
ُّهود و ّ

(البیاتی)18/2 :1995 ،
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] و قاضیان و گواهان و میرغضب همگی یورش آوردند و باغم را به تاراج بردند[.
و اوج اندوه و نفرت خود از این وضعیت نابسامان و ناکارامدی حکومت در توقیف نشریهها
را آشکارا اعالم میکند:

ِ
روف ِيف
مرغُوا احلُ َ
َدفاتری ،تَنَ َ
اهبُوا أوراقَهاَ /وأمخَ ُدوا أشواقَهاَ /و َ

األوغال (همان)

] صفحههای دیوانم را به یغما بردند ،شوقهایش را خاموش کردند و حروفش را به لجن
کشیدند[.
از اینرو ،هرچند بیاتی ،شاعرِ سرودة عذاب حالج است ،امّا چون آراء آزادیخواهی
کمونیست در ساختارهای ذهنی شاعر تأثیر داشته ،پس در حقیقت ،فاعل جمعی منتسب به آن
گروه سیاسی ،در آفرینش این سروده نقش داشته است .بنابراین ،بیاتی توانسته است با آفرینش
این سرودة اعتراضی ،پازل جهاننگریهای حزب کمونیسم را در کنار یکدیگر بچیند و
جهانبینیها ،ارزشها و آرمانهای آزادیخواهانۀ کمونیستها را از حالت بالقوه به بالفعل
برساند.

 -2-2-6شیءوارگی
در نمونۀ مطالعهشده ،هرچند حکومت ظالم نوری السعید میکوشد آگاهی کاذبی را بر فضا
حاکم کند تا آگاهیهای ممکنی که در حال رشد کردن هستند را تقلیل دهد و نابود کند ،امّا
حالج که نمود آگاهیهای آرمانی موجود در جامعه است ،زیر بار این شرایط نمیرود .بیاتی
حالج را قربانی میکند ،پیکرش را به دست دشمنان (آگاهی کاذب جامعه) میسوزاند،
خاکسترش را به باد میسپارد تا آگاهیهای آرمانی جامعهاش تقلیل نیابد:

أ ََن هذا بِال أمسال /حر َك ِ
هذي النا ِر َو ِّ
حر إىل األبد
الر ِ
َ
يح ،أَن ٌ
ٌ

(البیاتی)19/2 :1995 ،

] این منم که حتی جامهای فرسوده به تن ندارم .آزادم ،آزاد ،چون آتش و باد .آزادم جاودانه[.
شاعر معتقد است آگاهی آرمانی او نهتنها در چنبرة شیءوارگی تقلیل نمییابد ،بلکه پیوسته
ادامه خواهد یافت:

َي قطر ِ
ات مط ِر الصيف ،وَي مدينةَ ما عاد ِمنها أبدا أحد /موعدَن احلشر ،فال ِ
تداعيب قيثارَة
َ ََ
ََ
ُ
معانقي /و ِ
الرماد /ستكرب الغابةَُ ،ي ِ
جسمي أصبحت مسادِ /يف ِ
ال ِ
غابة ِّ
عاشقي/
أوص ُ
اجلسدَ /
َ
َ
َ
َ ُ
ستكرب األشجار (البیاتی)20/2 :1995 ،
ُ
َ ُ
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] ای قطرههای باران تابستانی! ای شهری که هیچکس هرگز از تو بازنگشته! دیدار من و شمایان
به رستاخیز .با گیتار تن بازی مکن .پیکر من به گونۀ گل و آهک درآمده است ،در بیشۀ
خاکستر .و این بیشه به زودی خواهد بالید .ای دوستدار و ای همآغوش من! زود باشد که
درختان ببالند[.
ترکیب (موعدنا الحشر) ،قطعیت استمرار تفکر طبقاتی (آگاهی ممکن) شاعر به فعلیت می-

جسمي أصبحت مساد ِيف ِ
ال ِ
غابة ِّ
الرماد) ،حتّی بعد از مرگ او
أوص ُ
رساند .این آگاهی آرمانی ( َ
َ
نیز جریان دارد .بیاتی آگاهی آرمانی طبقاتی خود را همچنان زنده و پابرجا میبیند:

نلتقي ب َ ٍ
س ِ
ح لَن
يت ِيف املِصبَ ِ
اح لَن جيفَ ،و ُ
عد َغد ِيف هي َك ِل األنوار /فالز ُ
َ
َ
املوعد لَن يفوتَ /،واجلر ُ
يربأ ،والبذرةُ لَن َمتوت (همان)20 -19/2 ،
] و من و تو در معبد روشنایی دیدار کنیم ،چراکه روغن این چراغ ،هنوز نخشکیده و هنگام
نگذشته .و زخم هنوز تازه است و گیاهک جوانه ،هنوز زنده است[.
پیام این بند از شعر ،تولد هستهای از امید در دلِ یأس است که پس از فدادهی به وجود آمده
است .بذرهایی که «در دل خود ،رؤیاهای انسان را به برساختن جهانی عاری از سودجویی و
گردنکشی ،به دوش میکشد» (صبحی )169 :1988 ،و این همان آرمان طبقاتی شاعر است .بیاتی،
حالج را به این نوزایی فرا میخواند تا از این طریق ،پیام رستاخیز ملی را نیز به جامعه ابالغ
کند ،چراکه «رستاخیز ملی ،نخستین هدف واال در آگاهی ممکن شاعرانی است که دغدغههای
اجتماعی را به دوش میکشند» (رجبی و شکوری .)67 :1394 ،شاعر با تسری بخشی نماد حالج در
پی آن است که جامعه را از شئوارگی و انجماد فکری مسلّط بر جامعه (بیاعتنایی و انفعال
افراد) برهاند .بیاتی باور دارد که در جامعۀ معاصر خود ،ارزشهای کیفی و فوقفردی از
زندگی سیاسی که به سلطۀ خودپرستی انسان جاهطلب درآمده ،رخت بربسته است .بنابراین ،با
نوزایی دیگربارة حالج میکوشد تا او را به طغیان بر ضدّ تالشهای تقلیلگرایانۀ حکومت و
شیءوارگی بکشاند .امتداد حیات و نوزایی حالج ،از سلطۀ ایدئولوژیهای حکومت (آگاهی
کاذب) که به دنبال تباهی ارزشهای کیفی و معتبر در جامعه و تالش برای مح ِو قهرمان
(حالج) شکل گرفته است ،میکاهد ،و نهتنها حالج/بیاتی را به خودداری و فاصلهگزینی از
دنیای دروغین ،فاسد و تباه حکومت نوری السعید بر میانگیزد ،بلکه میکوشد تا از حذف و
غیبت قهرمان ،که با شیءوارگی همهجانبه و فروکاستن فرد به شیء همراه است ،جلوگیری به
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عمل آورد .شاعر از طریق این تعمیم (با نوزایی قهرمان داستان) و همچنین اثبات و بسط پیمان
اخوت حالج با محرومان جامعه ،طبقۀ فرودست را بهسان «کاالیی» به تصویر میکشد متشکل
از انسانهای بالقوه سرکش در برابر دیکتاتوری جاهطلب (حکومت ظالم نوری السعید) که
میخواهد با نادیده انگاشتن و سهیم نکردنشان در ثروت کشور ،آنان را به موقعیت «اشیایِ»
بیجان تقلیل دهد .به همین دلیل ،نوزایی حالج ،یعنی نفیِ این شیءوارگی .بیاتی میگوید که
پتانسیل پایداری در برابر شیءوارگی در طبقۀ فرودست جامعه به وفور یافت میشود ،زیرا
آگاهی ممکن این طبقه ،بیش از همه به واقعیت عینی جامعه نزدیک است.

 -2-2-6ساختار معنادار
ساختار معنادار ،ابزار اصلی پژوهش دربارة رویدادهای موجود در شعر عذاب حالج است .در
این سروده ،بیاتی با تأمّل در نظام سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعه ،از شکلگیری فضای
نابرابری خبر میدهد که پیامدهای آن برای جامعه خطرآفرین است .حضور سرمایهداری و
تمرکز سرمایه در اختیار قشر مرفه حاکم بر جامعه ،موجب فقر طبقات فرودست جامعه شده
است:

ألبس َ
وك َ
اتج ُهمَ /،وقاطعُو الطر ِيقَ /و ُ
الربص َوالعميا ُن َ
الفقراءُ ُ

قيق (البیاتی)11/2 :1995 ،
والر ُ

] بینوایان و راهزنان تاج خویش را بر سر تو نهادهاند و مبتالیان به پیسی ،و کوران و بردگان

جامۀ خویش را به تو پوشانیدهاند[.
از اینرو ،نشانهها و داللتهای فقر ،خشکسالی و نیستی بر سرتاسر شعر سایه میافکند ،تا در
یک تراژدی غمبار ،سوگواری شاعر متعهد را با فقر موجود در اجتماعش پدیدار سازد .در این
موقعیت اسفناک ،حالج/بیاتی از مرید میخواهد که او را در وضعیت بغرنج اجتماعش یاری
رساند:

َي م ِ
سکری ُبُ ِبهُُ /مریی فِی قربِِهَ /ي مغلِ َق األبو ِ
الَ /وهذه األقو َال/
اب /الفقراءُ َمنَحونی هذه األمسَ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
البحث عن اجلذوِر واآلِب ِر /ومزقِ
الصمت و ِ
ِ
السنوات املوت َواحلصا ِرَ /و
َ
َ ُ َ
َ
ُ
فمد لی يديک َ
عرب َ
َ
ِ
األسداف (البیاتی)11/2 :1995 ،
] ای که با محبت مرا سرمست کردهای و در کنار خویش حیرت زده! ای که درها را فرو
بستهای! تهیدستان این جامههای ژنده را به من بخشیدهاند و این گفتهها را .پس دستانت را از
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میان سالهای مردم و شهربندان و سکوت و جستجو از ریشهها و چاهها به سوی من بیاور! و
تیرگی را بشکاف[.
گزارة «دستانت را به سوی من بیاور» نشانگر این مطلب است که قهرمان مسأله دار هنوز در
جستوجوی پایه و اساسی برای اعتقادات راستین خود در جامعهای تباه و دروغبن است.
بیاتی راه نجات طبقۀ فرودست را در اتّحاد و آگاهی آنان میبیند .همین پاسخ معنادار ،بیاتی را
میانجی سازندهای قرار میدهد که آگاهی ممکن گروه اجتماعی خود را به صورتی منسجم در
شعر خود جلوهگر سازد.
این جهاننگریهای موجود در عذاب حالج را میتوان به مثابۀ کلیت منسجم ،با اندیشهها و
جهاننگری کمونیستی تشریح کرد .همین موضوع ،باعث ایجاد و تشکیل رابطۀ همخوانی
(همانندی) یا به نوعی بر هم نهادگی ساختارها (ساختار کونیستی ذهنی بیاتی با ساختار خیالی
ترسیمشده در عذاب حالج) میشود .از اینرو ،ساختمندی درونی «عذاب حالج» را باید در
پاسخ معنادارِ ناخودآگاهِ شناختیِ شاعر به مقولههای ذهنی ممکن گروه کمونیسم و انطباق
اجتماعی با عراق دورة نوری السعید جستوجو کرد.

-3نتیجه
پس از بررسی مبانی آرای لوسین گلدمن در قصیدة عذاب حلّاج از عبدالوهاب بیاتی ،ساختار
متوازی میان بافت تاریخی روزگار شاعر که تأثیری از بیرون (جامعه) به درون (متن ادبی)
داشته ،آشکارمیشود .در بافت تاریخی روزگار شاعر ،با نظام سیاسی و ایدئولوژی قدرت
مستولی بر جامعه که نوری السعید نمایندة آن است ،روبهرو میشویم .ایدئولوژی مسلّط بر
جامعه ،بهگفتۀ گلدمن همان آگاهی کاذبی است که میکوشد آگاهی فرافردی شاعر (آگاهی
شاعر و طبقۀ اجتماعی وی) را که جهانبینی کمونیسم رایج در روزگار شاعر است و گلدمن
آن را آگاهی ممکن هنرمند و طبقۀ اجتماعی وی میداند ،به هیأت ایدئولوژی مسلّط خود
تقلیل دهد .اینجاست که کشاکش میان شاعر که نمایندة آگاهی ممکن و آرمان روشنفکرانۀ
روزگار خود است با نوری السعید که نمایندة آگاهی کاذب قدرت مسلّط است ،شکلمیگیرد
و شاعر به قهرمان مسأله دار ساختار تاریخی اثر تبدیل میشود .قدرت مسلّط حکومت نوری
السعید میکوشد آگاهی ممکن طبقۀ چپگرای دارای آرمان کمونیسم را به آگاهی کاذب و
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ایدئولوژی سلطنت مطلقۀ خود فروکاهد که این تنازع برای فروکاهی و مُنقادکردن آگاهی
ممکن در برابر آگاهی کاذب ،همان شیءوارگی است .این ساختار تاریخی اثر است که بر
ساختار قصیدة عذاب حالج نیز سایهای معنادار افکندهاست .دلقک و حلّاج قهرمانان همارز
سرودة عذاب حلّاج هستند که انتقال وضعیت مسأله دار بیاتی در تاریخ روزگار نوریالسّعید را
در شعر نمایندگیکردهاند .تراژدی مرگ دخترک نماد مرگ آرمان (آگاهی ممکن) دلقک
است.حالج که در بافت تاریخی ،با شطحیات بنیانشکن خویشتن را با حق یکی میداند و به
وحدتی وجودی با حق رسیده است ،سخنان سکرآمیز و وجدآلودی بر زبان میآورد که
روشنگرانه است و آگاهی ممکن او و طبقۀ سُکرزدةعرفا را بازمینمایاند .این بیشینۀ آگاهی در
برابر آگاهی کاذب طبقۀ قدرتمند فقیهان بغداد و خلیفۀ عبّاسی ،المقتدر ،قرار میگیرد و حلّاج
قهرمانی مسأله دار میشود .در ساختار هنری شعر نیز حلّاج به امیر ناسزا میگوید و سرانجام
طبقۀ حاکم او را بر دار میکشد .عالوه بر این ،هم بیاتی و هم حالج در جریان متناوب
میانساختار تاریخی و ساختار ادبی قصیده افزون بر نقش فردی خود در تکوین ساختارها،
دارای نقشی فرافردی و طبقاتی هم هستند.
بنابراین میان ساختار اجتماعی روزگار شاعر و ساختار اجتماعی سرودة عذاب حالج بر اساس
آرای گلدمن تناظر یک به یک در اجزا و کلیت هر دو ساختار وجود دارد که این دو ساختار
تاریخی و ادبی را در تعامل با یکدیگر منسجم و معنادار کرده است.
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قراءة قصيدة "عذاب احلالج" لعبد الوهاب بيايت يف ضوء نظرية البنيوية التكوينية
لغولدمان
نوع املقالة :أصيلة

صديقه أسدي جمره ،سيد رضا مریأمحدي ،3صادق عسکري ،فرهاد رجب
.1طالبة الدکتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،کلية األدب الفارسي واللغات األجنبية جبامعة مسنان ،مسنان ،إيران
.2أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،کلية األدب الفارسي واللغات األجنبية جبامعة مسنان ،مسنان ،إيران
.3أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،کلية األدب الفارسي واللغات األجنبية جبامعة مسنان ،مسنان ،إيران
.4أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جبامعة کيالن ،کيالن ،إيران

امللخص
يفح ص لوس يان غول دمان يف نظريت ه البنيوي ة التكويني ة ،العالق ة الدالّ ة ب نی بني ة ا تم ع وبني ة العم ل األديب .ووفق اً
لغول دمان ف لن الفن ان ،بوعي ه اوتم ل ،وه و أقص ى وعي ه وطموح ه ،جي د نفس ه يف موق ف مت ّزم متف اقم يف مواجه ة
األيديولوجية والوعي الزائفنی اللذين متثلهما القوة املهيمنة يف ا تمع ،ويواجه حت والً إش كالياً يف بني ة ا تم ع .وميك ن
الشخصي وينتمي إىل الطبقة الِت ميثلها الفنان .تتجلى هذه البنية االجتماعية
أن يكون وعي الفنان اوتمل ما وراء
ّ
من خالل الوحدة العضوية املتجسدة بنی مكوَنت العمل األديب وحياول الناقد
الوص ول إىل ه ذه الوح دة يف بني ة العم ل األديب ،م حيلله ا فيم ا يتعل ق ِبلبني ة االجتماعي ة الش املة للعم ل األديب
ليتّضح كيف تتبدل نظرة الطبقات وا موعات االجتماعية إلی العامل هي اللبنات األساس ية البن اءة للع ا َمل األديب يف
عملم ا .وبع د دراس ة قص يدة ع ذاب احل الج  ،بن اءً عل ى نظري ة غول دمان للبنيوي ة التكويني ة وامل نهج الوص في
داال ببنية القصيدة .ويف السياق التارخيي للعراق،
التحليلي ،اتّضح أن البنية االجتماعية لعصر البياِت مرتبطة ارتباطاً ً
ميث ل البي اِت النظ رة العاملي ة للش يوعية ،وال ِت تعت رب ال وعي اوتم ل لطبقت ه ،وق د يواج ه ه ذا ال وعي األيديولوجي ة
االستبدادية والوعي الزائف حلكومة نوري السعيد ،مما جيعل الش اعر شخص يةً إش كاليةً .ق نق ل ه ذه البني ة التارخيي ة
أيضاً إىل مكوَنت القصيدة ،ويف القص يدة ،يعت رب البي اِت احل الج بط الً إش كالياً ين تفم ض د األم ری املس تبد اجل اف
التفكری يف ذلك الوق ت وخياص م األيديولوجي ة اااطة ة املطلق ة للح اكم .وأم ا امله ّرج يف بني ة القص يدة فه و شخص ية
رمزية تواجه م ساة موت حبيبته (رمز موت الوعي املثاِل) .لذلك ،لع ب الش اعر وطبقت ه االجتماعي ة دوراً مهم اً يف
تطوير بنية شعر البياِت بصفتهما فاعال شخصيا وما وارء ذلك.
الكلمات الرئيسة :علم االجتماع ،البنيوية التكوينية ،لوسيان غولدمان ،عذاب احلالج ،عبد الوهاب البياِت.
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Abstract
According to Goldman, the artist with his potential consciousness that is the
maximum of his consciousness and ideal, when faced with the false ideology and
consciousness represented by the dominant power in society finds a complicated
situation, and a problematic change occurs to him at the structure of society. The
artist's potential consciousness can be transpersonal and belongs to the class that the
artist represents. Organic unity sets among the components of literary work and
shows the social structure among the elements of the work. Critic tries to reach this
unity in the structure of the work. The critic then analyzes the literary work
concerning the all-encompassing social structure to determine how the worldview of
social classes and groups becomes the building blocks of the literature world. After
studying the poem "The Torment of Hallaj" based on Goldman's generic
structuralism theory and with a descriptive-analytical method, it is concluded that
there is a significant relationship between the social structure of Bayati's time and
the structure of the poem. In the historical context of Iraq, Bayati represents the
worldview of communism that is a potential consciousness in his class. Such
consciousness confronts the authoritarian ideology and false awareness of the
government of Nouri al-Saeed, and it makes the poet a problematic character. This
historical structure has also been transferred to the components of the poem, and in
Bayati's literature, Hallaj is a problematic hero. He rises against the tyrant and
dogmatic emperor of the time and attacks the false and absolutist ideology of the
ruler. The clown also has a symbolic personality in the poem, which faces the
catastrophe of the death of her beloved (the death of ideal consciousness symbol).
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Therefore, the poet and his social class play an essential role in the evolution of the
structure of Bayati poetry in the role of the personal and transpersonal actors.
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