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 چكيده
سـازي بـا در مضـمون هاي علمـي اين مقاله برآن است تا نشان دهد كدام يك از رشته

هدف ما از تكيـه بـر.تري دارند هاي علمي در شعر معاصر حضور پررنگ تكيه بر داده
آن مضمون هاي علمي در شعر گذشته، از درج الفاظ ست كه بگوييم رديابي داده سازي

و نهايتاً بازي اما امروز فـراروي سـطح؛ رود هاي زباني با آن فرارتر نميو اصطالحات
و الزام آموزش كالسيك، مفاهيم علمي را بيشعلمي جام تر به درون جامعـه آورده عه

و پـرداختن مضـامين شـاعرانه  و بدين سبب كار شاعران را نيز براي فرانمود آن است
ي متـون بـا رويكـرد بـهي استقرايي ما در اين مقاله، مطالعـه شيوه.تر كرده است آسان

مي بيششاعراني بوده است كه در شناختي عمومي، انـد تـا آمـده تر معناگرا به حساب
از. ورز زبان و مضامين علمـي بـيش اگرچه حسب موضوع، رديابي الفاظ، اصطالحات

هايت آن با برخي پژوهشوكه تفا-هاي اين مقاله يافته.هر چيزي موردنظر بوده است
مي-نه صرف درج اصطالحات؛سازي است در تأكيد بر مضمون،همسو كه نشان دهد

و همچنين سابقه لم فيزيك، به دليل طبيعتع در گرايي شعر معاصر ي حضور اين علم
وي مضمون مايه دست،ادبيات گذشته، بيش از ساير علوم پروري شاعران شـده اسـت

.شود كه برتري خاصي ميان شاعران در استفاده از مضامين علمي ديده نمي اين

.سازي، علم فيزيك مضمون هاي علمي، شعر معاصر، داده: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و بسـط تكنولـوژي،ادبيات معاصر به ضرورت جنبش مدرنيسم بـه،برخاسته از ظهـور
و صورتي از شعر نو و ناگزيز، پديد آمد نو،صورتي قهري تفكر جديـد،هنر نو، داستان

 
و ادبيات فارسي دانشيار∗ )ي مسئول نويسنده( ghkafi@shirazu.ac.ir زبان
و ادبيات فارسي كارشناس ارشد ∗∗  narges.rayat@yahoo.comزبان

29/4/95: تاريخ پذيرش مقاله31/5/94: تاريخ دريافت مقاله
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و فـراوانو فرهنگ مدرن، همراه اتومبيل، قطار، راديو، بهداشت عمومي، صنعت چـاپ
و تجلي يافتهاي نوظهور ديگرپديده و تغييـر، البته اين زلزله.، در ايران نمود ي تحول

و ارزش و نوزده، زندگي، فرهنگ، انديشه هـاي يك قرن پيش از آن يعني در قرن هجده
و به پيوست آن، شعر اروپا را به تحولي بنيادين رسـانده  اروپاييان را از بنياد لرزانده بود

:، انسان جديدي خلـق كـرده بـود)جهان جديد(واقعيت آن بود كه انقالب صنعتي.ودب
يافت تا بتوانـد در آدم جديد به ناگزير بايد زبان عالم جديد را درمي. تكنولوژي+ انسان

و با چنين جهاني، دادوستد داشته باشد به هر حال، نيمايوشيج كـه پـس. آن زندگي كند
و ادبي و تجربهاز آشنايي با شعر و زندگي مدرن ات قديم، ضمن تحصيل اش، با فرهنگ

و  هم مختصري آشنا شده بود، از همان آغاز، يعني از سرايش افسانه، متوجه ناهمزبـاني
و صـداي آوار ريـزش  و زبان جديد شده بـود ناهمزماني شاعران همعصر خود با زمان

و بنيادهاي فرتوت را شنيده بود .دنياي كهن، بناها
و كوتـاه بنابر و كـردن بحرهـاي عروضـي، طـرح پرسـش اين نيما بـا شكسـتن هـا
و نـه اي براي تاباندن همههاي نو انسان امروز، آيينهمضمون و موجـود ي جهان واقعـي

و موهوم، ساخت؛ جهـاني كـه هـر روز بـا پـيش اش رفـت علـم، چهـره جهان پندارين
ميي جهان، بايد زبان نيزبا دگرگوني چهره.شددگرگون مي علم به واژه نيـاز. گرديدنو

و بايد واژه ميداشت و اصطالحات جديد، وارد دنياي علم گشـت تـا علـم بتوانـد از ها
و زبان، توانمندي طريق واژه هاي مـورد علم، ناگزير بود واژه. هاي خود را عرضه داردها

و تأمين ايـن  و كشفيات جديدش تأمين كند نيـاز، تنهـا از نياز خود را براي بيان قوانين
و ادبيات، صورت مي و بـه اين واژه. گرفتگذرگاه زبان ها بعد از حضور در دنياي علم

و شعر، وارد شدند؛ واژه و طبعاً به ادبيات هايي كه بـا جا آوردن وظايف خود، به جامعه
ميواژه. گسترش علم، هستي يافتند نمودند، با احساسـي هايي كه اگرچه گاه غيرشاعرانه

و جايگاهي بـراي خـود كامالً و رفته رفته پايگاه و متفاوت، وارد دنياي شعر شدند  تازه
و احساسات شاعرانه را جلوه دست گرايـي ها بيانگر علـم اين واژه. گر ساختندوپا كردند

و حضورشان مي و ادبيـات، رابطـه توانست ثابت كند كه رابطـه جامعه بودند ايي علـم
و متقابل است .دوستانه

و ادبيات، رابطهطهراب دي علم ر ادبيـات گذشـته، بـراي معرفـي اي اسـت متقابـل؛
آننامـه هاي فكري شاعران، علومي كه در آن تبحـر داشـتند، در زنـدگي پايه هـا ذكـري
و انديشـهبي. گرديد مي .ي شـاعران اسـت گمان اين امر نشانگر تـأثير علـوم، بـر ذهـن
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و علـوم تاب انديشهزمين باز فراخناي ادبيات توانمند ايران و فرهنگ و رسوم و آداب ها
و طبيعي است كه در نوشته و صـاحب انساني . نظـران، بازتـاب يافتـه اسـت هاي اديبـان

و بوم به علوم مختلـف از جملـه اخترشناسـي، پزشـكي، و نويسندگان اين مرز شاعران
دداروگري، گياه و وقوف خود را و غيره، آگاهي داشته ر اشعارشـان شناسي، باورشناسي

بي. اندنمايانده و ارتباطـات در ادبيات معاصر، و فنـون مختلـف ترديـد بـا رشـد علـوم
تر بوده است؛ تا جايي كه اين مسـأله بايـد مـورد جمعي، ميزان تأثير علوم بر شعر، بيش

.تحقيق قرارگيرد
هـاي هدف اين تحقيق، بررسي استقرايي شعر معاصر براي نشان دادن بازتـاب داده

و علم و ميزان تأثيرپذيرفتن شاعران از زبان علم، براي بيان احساسات لطيف شـاعرانه ي
و شناخت ميزان حضور علم در جامعه با توجه بـه انعكـاس داده هـاي همچنين بررسي

مي. علمي در شعر، است شناسـي شـعر هاي سبكتواند به نوعي يكي از جنبهاين مسأله
و. معاصر محسوب گردد و اصطالحات علمي، واژهاژهامروزه، اگرچه هايي بيگانـه بـا ها

آن-ادبيات نيستند  ، اگـر خـوب-ها انـس گرفتـه اسـت چرا كه بر اثر تكرار، ذهن ما با
هاي علمي خشك كه بـراي بيـان مسـتقيم مفـاهيم شويم كه اين واژهبنگريم، متوجه مي

ا زاده شده سـت كـه شـاعران در اند، اصالتاً با احساس شاعر مغايرت دارند؛ اما چه شـده
و احساسـات ها را بسيار لطيف به كـار مـي تران لحظات زندگي، اين واژهشاعرانه برنـد

ميخود را با اين واژه و اميد نگارندگان، بر اين است كـه بتواننـد بـا. كنندها بيان هدف
و دادهنشان دادن بازتاب واژه .گـر سـازند هاي علمي، تأثير علم را بـر ادبيـات، جلـوه ها

اي هاي علمي در شعر معاصر كه فراوانـي شايسـته سازي از نكتهي مهم اين مضموننكته
و بـدين سـبب، دارد، بسيار ارزنده و اصـطالحات علمـي اسـت تر از كاربست واژگـان

از. تاكيد ما نيز در اين نگاشته، بر همين امر متمركز خواهدبود به طـور خالصـه منظـور
و استفاده از اصطالحات رايج علـوم در هاي علمي، كاربسانعكاس داده ت مفاهيم علمي

.شعر، از سوي شاعران است

ي پژوهش پيشينه.2

و بـه تكامـل رسـيده اسـت علم، پديده . اي است كه ذره ذره شكل گرفتـه، رشـد يافتـه
و تاريخ، به اشكال مختلـف صـورت حضور علم در ادبيات، بسته به رشد جامعه، زمان

در. گرفته است و در گذشته، علم از طريق ادبيات تعليمـي، بـا ادبيـات درآميختـه بـود
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در شـعر. متفاوت نمايان ساخته اسـتي اخير، خود را از دو منظر هاي سدهآغازين دهه
و مضـمون  و در معاصر، علـم، بـه شـكل توصـيف ادبيـات داسـتاني، در قالـب سـازي

. چهĤ تـاكنون از شـعر معاصـر اسـتن. تخيلي، نمايان گرديده است-هاي علمي داستان
و اصطالحات آن در شعر، در اين انگاره :ها قابل رديابي استباري، فرانمود علم

ي ادبيات تعليمي ور علم از دريچهحض.2.1

و دانـش در ادبيات گذشته، بسياري از شـاعران، دانسـته هـاي خـود را در شعرشـان هـا
ازي بزرگاند؛ اما ادبيات تعليمي، خود چشمهمنعكس ساخته تري است كه در آن، علـم

ميچشمه ، اثـر ادبـي تعليمـي«: در تعريف ادبيات تعليمي آمده است. خروشدي ادبيات
و چه نظري(اثري است كه دانشي را براي خواننده تشـريح كنـد يـا مسـايل) چه عملي

و فلسفي را به شكل ادبي عرضه دارد )269: 1381شميسا،(».اخالقي، مذهبي
در ادبيـات: به طور كلي در ادبيات فارسي، دو نـوع ادبيـات تعليمـي وجـود دارد

و فلسفي هـا، محبـت گيـري از فرصـت بهـره( تعليمي نوع اول، مسايل اخالقي، مذهبي
و و همنوعان، تاكيد بر انجام دستورهاي الهي ، موضوعات اساسـي ...)ورزيدن به والدين

و سرودهنوشته و بخـش عظيمـي از ادبيـات را دربرمـي ها گيـرد؛ آثـاري چـون هاسـت
و دمنه، بوستانو گلستان، نامه قابوس و آسـان بـه. از اين دست آثـار هسـتند ...و كليله

و آموزش را سرعت ببخشد؛نظير و الفيه«مخاطب بياموزد ابـن مالـك، در علـم صـرف
و يـا الصبيان نصابنحو؛  مظفرعليشـاه نوراالنـوار ابونصر فراهي، در آموزش زبان عربي

)270: همان(».كرماني، در علم كيميا

 حضور علم در هيأت توصيف.2.2

و علم در دهه« و دوم سدهتكنولوژي ي چهارده، به شكلي ديگر در شـعر ايـران،ي اول
و در اين زمان، به تشويق عوامل رضاشاهي، شـاعران بـه توصـيف پديـده. وارد شد هـا

و هواپيمـا پردازند؛ نظير شعر ملكصنايع جديد مي ».الشـعراي بهـار در توصـيف قطـار
ج1378شمس لنگرودي،( گونه توصـيفات در شـعر فارسـي، يكـي اين وجود) 1:198،

.هاي ظهور علم در ادبيات را فراهم ساخته استديگر از زمينه
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 تخيلي-هاي علميحضور علم در داستان.2.3

مييكي ديگر از منظرهايي كه علم را از دريچه -هـاي علمـي توان ديد، داستاني ادبيات
خوگونه داستان اين. تخيلي است . بي براي تاختن علم شده استها، جوالنگاه

هـا مـوردي انسـان بدون ترديد، بسياري از اختراعات امروز كه در زندگي روزمره«
و تا اوايل قرن بيستم حتي وجود هـم نداشـته استفاده قرارمي انـد، مـديون تخيـل گيرند

و پـي خلّاق نويسندگاني ماننـد ژول  و تـالش و كـار گيـري دانشـمندان در مراكـز ورن
و دانشگاهي است نوي طرحتخيلي با ارائه–ادبيات علمي.تحقيقاتي و افكار تأثيري،ها

و به طور متقابل، حضور دانشمنداني كـه بسزا در پيش و فناوري داشته است رفت علوم
و اند، اين شاخهفرسايي كردهتخيلي قلم-ي ادبيات علميدر حيطه و بـال ي ادبي را پـر

و نفوذ بخشيد و اهميت داده استاعتبار )57: 1387قصاع،(».ه، به آن وسعت
ي پژوهشي اين مقاله بايد به آثار جديدتري اشـاره كـرد كـه در اما به عنوان پيشينه

 چنـان. هاي متأخر، اشاراتي صورت گرفته اسـت هاي علمي در سرودهها به درج دادهآن
از شناسي غزل جوانجريانكه در كتاب و پزشـكي در تقسيمي، استفاده واژگان علمـي

آن)87: 1389،مرادي(به قدر دو صفحه مورد توجه بوده  هـاي گونـه كـه در كتـاب يـا
. به حضور اين موضوع دراربيـات مشـروطه اشـاره شـده اسـت نوآوري در شعر معاصر

و دههآن) 1386لي، حسن( هاي اخير در اين آثار آمده اسـت، چه در پيوند با شعر امروز
و اصطالحات اشاره داردتنها به كار . برد الفاظ

وي حاضر از آن رو است كه ما در شواهد خـود، مضـمون برجستگي مقاله سـازي
ايم كه لطفي بسـيار فراتـري شاعران را در شعر نشان داده گيري از علوم به وسيلهچاشني
و كاربرد صرف اصطالحات دارداز بازي .هاي لفظي

رهاي علمي در شعر معاصداده.3

و تكنولوژي گاه با پوشش توصيف پديده ها، گاه با پوشش به كاربردن اصـطالحات علم
و گاه به صورت عريان، خود را در ادبيات جلوه ميعلمي، گاه با پوشش تخيل . سازدگر

هم بنا بر آن چه گفته شد، در آغاز شعر فارسي، علم به صورت ادبيات تعليمي با ادبيات
و يـا در هاي سدها در آغازين دههبعده. گرددآشيانه مي ي چهارده، به صورت توصـيف
مي-هاي علمي داستان و امروزه عالوه بر داسـتان تخيلي، خود را مهمان ادبيات هـا سازد

و داده تخيلي، بيش-هاي علمينامهو نمايش . شـود هـا، وارد شـعر مـي تر با اصطالحات
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ير جهان علم است بـر عـروس انديشـه هاي علمي در ادبيات، گوياي تأثيانعكاس داده
.خواسته يا ناخواسته با علم درهم آميخته است،جهان امروز. انسان

و ادبيات خاص خود را مي ي شـرايط ويـژه. طلبـد شرايط اجتماعي هر دوره، هنر
و شـرايط فرهنگـي، و ادبياتي بود كه بـا نيازهـا و پس از آن، طالب هنر عصر مشروطه

و  و همسوييداشته باشدسياسي، اجتماعي زبان هنر بايد زبـان. ادبي آن روزگار مطابقت
و نظرات مخاطبان را به خود جلب كنـد  . روز جامعه باشد تا بتواند طيفي وسيع از افكار

و شعر نيز همان و تحول هستند، زبان هنر و تغيير بايد بـا گونه كه جوامع، در حال رشد
ي خـود را در جامعـه تا بتوانـد جايگـاه بايسـته فرهنگي، تغيير يابد-تحوالت اجتماعي

در زمان ما كه زبان جامعه، منطق علم را پذيرا شده است، زبان شاعر نيـز بـا زبـان. بيابد
و شيوهعلم در هم مي و داده. دهـد اي نو از هنر را ارائه مـي آميزد هـاي علمـي بـا علـم

و متفاوت در شعر معاصر مطرح شده است كه ها، اين دادهدر ادامه موضوعات گوناگون
و در رشته ي بررسـ ... هاي مختلف فيزيك، رياضي، پزشـكي، شـيمي، ادبيـات، جغرافـي

:گردد مي

 علم فيزيك.3.1

مي»در آن لحظه«اخوان در شعري به نام آن، از پنجره بيرون را و بـه توصـيف چـه نگرد
مي كه مي و انديشهپردازد؛ توصيفي كه بيانگر درونيات اوست؛ بيند، هايي كه در آن افكار

كالغـي/در آن لحظه كه من از پنجره بيرون را نگـاه كـردم،«: گذردلحظه از ذهن او مي
/ دانـم چـه، شـايد تكـه اسـتخوانيو بر چيزي؛ نمي.ي ما بودي همسايهروي بام خانه

و تق منقار مي مي./ زد بازدمادم تق / زد بازو نزديكش كالغي روي آنتن قار دانـم نمـي.
/./كه اين دنيا بخيل است، چرا، شايد براي آن در آن لحظـه از آن آنـتن چـه امـواجي ..

،اسـت غـم/شـيرين[ها شايد يكي نطقي در اين معنـي كـه كه در آن موج/ كردگذر مي
ميشيرين و شكر آننمي./ كردتر از شهد كه اين دنيا عجيب اسـت، دانم چرا؛ شايد براي

و غريب است دروغ/ شلوغ است،/ )65: 1382اخوان ثالث،(».است
و سپس در اين توصيف، شاعر ابتدا كالغي را كه روي آنتن است، توصيف مي كند

ميتوجه خود را از آنتن، به موج .دارد كه در آن لحظه در حال گذر استهايي معطوف
و صدا از طريق موج، قابل انتق ال علم فيزيك به اين كشف رسيده است كه تصوير

و آگاهي از اين موضوع، آن را در شعر خود انعكاس داده اسـت؛  و شاعر با اطالع است
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مي» آنتن«يعني هم از اصطالح و هم انتقال صدا را از طريق موج كه دادهاستفاده اي كند
مي) قانوني فيزيكي(علمي  و بـا بـه كـارگيري ايـن داده، است، در شعر خود جاي دهد
خو»دانمنمي«حتي  و درونيهاي ترين افكاري را كه شايد يك لحظه از ذهن او گذشتهد

.كشداست، به تصوير مي
و ماندگارترين جمالتي كـه در شـعر معاصـر شايد بتوان گفت يكي از هنري ترين

تنهـا«: گويـد گاه كه در عنـوان شـعر خـود مـي آمده است، از آن فروغ فرخزاد باشد؛ آن
مي» ماندصداست كه مي / تنها صداست/و در فضاي شيميايي بعد از طلوع«:آوردو بعد

ي فروغ وارد محـدوده) 349: 1380،فرخزاد(».هاي زمان خواهدشدصدا كه جذب ذره
و يك قانون فيزيكي را در شعر خود با هنر شاعري درميعلم فيزيك مي در. آميـزد شود
پيدا كند، به ايـن پاسخي» چرا توقف كنم؟«خواهد براي اين سوال خود كه حالي كه مي
و جذب ذرهنتيجه مي هاي زمان خواهدشـد، مـوج رسد كه تنها چيزي كه ماندگار است

و تنها صداست كه مي جا شـاعر بـه قـانون بقـاي روشن است كه در اين. ماندصداست
و انرژي نظر دارد .ماده
مي) قانون(اخوان اين داده ميرا در شعر خود بازتر و آن را يا صـدا،آ«: شكافدكند
ميدر پرده/ تپيدن موجي چند و گور، آن محـو آن چند لرزه/ ماند؟ي هواست كه /ي گم

ميدر بي تنها صداي ماست كـه/ هر موج كاوفتد به هوا، يا خود/ ماند؟كران فضاست كه
مي/ امواج سفلگي هم، يا تنها/ ماند؟مي )91: 1371اخوان،(» ماند؟امواج اعتالست كه

مياخوان با طرح پردازد، بلكه مقصود پرسش، نه تنها به تشريح اين قانون فيزيكي
و رساتر انتقال مـي  و آرزوي مانـدگاري نهايي خود را با استفاده از اين قانون، بهتر دهـد

مي) موج(آيا تنها ماده. كشدانسان را به تصوير مي و مفهـومي كـه است كه ماند يا معني
 در اين موج نهفته است؟

پي منزوي نيز مي به آن«: آوردروي از فروغ، چنين ،چـه در ايـن راه تنها صداسـت،
هم/ ماندني است )509: 1389،منزوي(».خوش باد زنده ماندنمان در صداي

:ي بهمنيهمچنين است اين سروده
و باقي ماندكه باقي"فقط صداست"«  ست، گفت

)623: 1390بهمني،(».صداي توست كه مصداق آن صداست هنوز
:آوردحسين پناهي نيز مي
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كن« مي/ تصور و/ شـود بر امواج صوتي معلّق در فضا همزمان جمع ضدين خنـده
و مرگ/ گريه مي/ تولد )41: 1376پناهي،(» كني جاي فالسفه خالي باشد؟تو فكر

/ به ارتعاش فراصـوتي/ صداي من به چه ماند؟«:گويدسيمين بهبهاني نيز چنين مي
)1015: 1388بهبهاني،(».ماندبه هيچ تار نمي/ فكنا هاش طنينكه موج

و بهبهاني در جاي ديگر با به كارگيري قوانين فيزيك، مقصود خود را بسيار علمي
بهتر كه سـينه/ موج صدا عبور ندارد/ وقتي هوا حضور ندارد،«:دهدشاعرانه توضيح مي

)1030: همان(».تر كه در خأل نخروشي خوش/ را نخراشي،
ا ، شاعر به اين»خأل«و» موج صدا«ين ابيات، عالوه بر به كار بردن اصطالحات در

. در جايي كه هوا وجودندارد، موج صدا عبـور نـدارد: كندقانون ديگر فيزيكي اشاره مي
مي»خأل«بهبهاني با به كارگيري اين داده، اصطالح علمي و بـا زبـان را نيز توضيح دهد

ميهاي علمي خود، دادهشاعرانه ميي را تعريف و علـم كند؛ در شعر خود بازتاب دهـد
ي مـاه هاي علم فيزيك، تاثير كـره از ديگر يافته. كندرا در شعر خود به مضمون بدل مي

و مد دريا است كه اين موضوع نيز در شعر برخي از شـعراي معاصـر، بازتـاب در جزر
يكـي را در شـعر خـود مطـرحي فيزپور، سه پديده در بيت زير، قيصر امين. داشته است

مي: كندمي و مدي سخن مينخست، از جزر رود يـا بـه عبـارتي، عّلـت گويد كه تا ماه
و بعد، از مدار چرخ سخن مي ميايجاد آن ماه است و در پايان از خسوف گويد كه راند

وجود اين سه پديـده در شـعر،.ي ماه بر خورشيد استباز، علت ايجاد آن، افتادن سايه
:لم را به طور موضوعي وارد ادبيات كرده استع

و مد چيست كه تا ماه مي مي رود؟ اين جزر  رود؟درياي درد كيست كه در چاه
) 349: 1390پور، امين(

شـعر خـود توضـيح بـودن مـوج را در مشيري در بيت زير، علّت علمي جوشـان
مي مي و آسمان و آن را ناشي از فضا و ايجـاد دهد داند كه علت اصـلي حركـت امـواج

و مد است : جزر
كه/ موج اقيانوس جوشان فضاست )38: 1380مشيري،(باالتر كجاست؟: باز گفتم من

. اسـت» كهكشـان«از ديگر اصطالحاتي كه در علم فيزيك كـاربرد دارد، اصـطالح
ــك اك ــم فيزي ي عل ــت؛ ــته اس ــياري داش ــافات بس ــود تش ــافات، وج ــن اكتش ــي از اي ك

مي. هاست كهكشان كرد كه تنها در جهان يك كهكشـان وجـوددارد؛ بشر در گذشته فكر
و اين مسـأله بـه اما علم ثابت كرده است كه كهكشان هاي بسياري در جهان وجود دارد
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جم. خوبي در شعر معاصر بازتاب داشته است له شاعراني است كه بـه نصراهللا مرداني از
هـاي او در شعر خـود بـه وجـود كهكشـان. طور وسيع، از اين اصطالح بهره برده است

آن در كدامين كهكشاني«: كندديگر اشاره مي ز چـه هسـت؟كز تـو هسـتم مـن اي فراتر
)107: 1388مرداني،(» هزاران سال نوري دورتر

هاي ديگر از وجود كهكشان»از كدامين كهكشاني؟«مرداني با طرح اين پرسش كه
و در عين حال، از اصطالح خبر مي و فاصـله» سال نوري«دهد ي خـود براي بيـان بعـد

و زبان شاعر بر جاي گذاشته استسخن مي .گويد؛ تأثيري كه علم بر ذهن
هـاي ديگـر در شـعر خـود چنين است در ديگر موارد كه شعرا به وجود كهكشان

مي«: انداشاره داشته »!سوي كهكشان ديگر فراركـرد/ شد از ميان اين ستارگان كوركاش
)83: 1378مشيري،(

من« ز كهكشان به كهكشان دور،سرنوشت ز من، ره )168: 1387رويايي،(» جدا
».و كهكشـان تهـي تنهـايي را نشـان دادم/ دستم را در تاريكي اندوهي باال بـردم«

)155: 1381سپهري،(
اي در كهكشـاني ديگـرم شـايد از سـياره/امبيگانـه دل همخانگان يـك آسـمان با

)393: 1388: بهبهاني(
بي« در» خورشيدكهكشان نيز از ديگر كشفيات علم فيزيك است كـه شـاملو آن را

را«: دهـد شعر خـود انعكـاس مـي  در تـاالر خـاموش/ پـژواك آواز فروچكيـدن خـود
بيكهكشان مي/ خورشيد هاي هرّست آواي دريغ )972: 1380شاملو،(»شنيديچون

و آن اينكشف كهكشان همراه با پديده ي اجرام آسـماني در كه همهي ديگري بود
و همه در حركتند شاعران اين نكته را هم بـه. مسير گردش خود، مداري مشخص دارند

:آوردمي آخر شاهنامهاند؛ اخوان در طور وسيع، در شعر خود انعكاس داده
از/ چهر قرن شكلك./ دژ آيين قرن پرآشوبپايتخت اين/ هان كجاست بر گذشـته

)80: 1378اخوان،(».ليك بس دور از قرار مهر/ مدار ماه،
اسـتفاده» بر گذشته از مدار ماه«آييني اين قرن، از عبارت شاعر براي نشان دادن بي

و تبعـاً. كندمي استفاده از اصطالح مدار چرخش ماه، حاصل تأثير علم بر ذهـن جامعـه
و بي و مهر، گردشي منظم خدشـه اسـت؛ ولـي روزگـار از شاعر است؛ چرا كه مدار ماه

بينظر شاعر، اين .آيين استگونه نيست؛ بلكه
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و اين توصيف به مشيري نيز كهكشان را لرزنده توصيف مي در حركت بـودن«كند
مي» اجرام آسماني :گردنداشاره دارد كه بر گرد مدار مشخص خود

كهكشان، لرزنده همچـون دود/ زير سقف گنبد نيلوفري/ ها آويختهيلاختران، قند«
)19: 1385مشيري،(»كند در بزم ماه افسونگريمي/ عود

كجاســت مقصــد ايــن كهكشــان :/ ســتاره را گفــتم«:گويــددر شــعري ديگــر مــي
)333: 1384مشيري،(»ي اين ناخداي سرگردان؟كجاست خانه/ سرگشته؟

ا و سيارات به مشيري در اين ابيات، مي» سرگشتگي«ز حركت كهكشان . كنـد تعبير
به» در گردش بودن اجرام آسماني«هراتي مي» طواف«را آسمان از هـر كجـا«: كندتعبير

مي/ شودكه تو باشي شروع مي / ها در طواف تواندمنظومه/ شودكهكشان از كنار تو آغاز
ميتو در همه )20: 1387هراتي،(».ريزيي كرات مهرباني

مي«: گويدسيمين بهبهاني مي مـرا مـدار/ چرخـد كه بر مـدار مـي/ آيممن از ستاره
)832: 1388بهبهاني(»!چرخ، همبازي: بچرخ/ دانخود مي

)871: همان(چرخد اگر بر مداري/ كشاني خورشيدي از كه
بـر/ در گـذرگاهي مـأيوس/ي پرشـتاب سـتاره«: اندگونه آورده ديگر شعرا نيز اين

ميمد )366: 1380شاملو،(».گردداري جاودانه
سـ/ اي آتـي بـود سياره/ زمين را انعطافي نبود« كـه هنـوز مـدار/ آونـگ/ نگي بـود لّكـه

/./شناخت زمين نمي و خيسـش/ اي به عشوه گريزانسياره.. از/ بر مدار خشك ناآگـاه
و بي )987: همان(».خبر از مرگميالد

بيچراغ ثانيه« ميها مردانـي،(» بمان كه با تو زمين مانده در مـدار افـق/ شود خاموشتو
1388 :364(

مي« و ماييم كه پا جاي پاي خـود مـي/ درخشد در مدار خويشخورشيد، جاودانه نهـيم
)134: 1376پناهي،(» كنيم هر پسينغروب مي

زمـين در گردشـش بـا تـو مـداري تـازه/ اگر باشي محبت روزگاري تازه خواهد يافت
)40: 1389،منزوي(اهد يافت خو

كـه بـه/ اي اسـت شايد سـياره/ به قعر دوزخ سرازيرش كنيد/ تا از سراشيب برزخ
/ي شـما؛ امـا بازيچـه/ عصيان كرده باشد/ بر مدار خود/ در نظم كهكشان/ قصد تصّرف
)940: همان(».هاي بازيگوشي فرشتگانتر از تيلهكوچك/ سنگي كوچك بود تنها شهاب

و انديشههمگي مو .ي شاعران استارد يادشده، نشانگر تأثير علم بر ذهن
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و عكـس از ديدگاه عده العمـل دو نيـروي گرانشـي اي از دانشمندان، بر اثر عمـل
و انبساطي حاصل از انفجار بزرگ، امكان دارد كـه در  حاصل از مجموعه اجرام آسماني

در واقـع مهبانـگ. بپيونـدد هر شصت هزار ميليون سال، يك بار انفجار بزرگ به وقـوع 
.، در پايـان جهـان اسـت)انقبـاض بـزرگ(و مهگرنـگ) انفجار بزرگ، در مبدأ جهـان(

مي مشيري اين نظريه را، اين هرگـز نخواسـتم كـه بـدانم چـه«:آوردگونه در شعر خود
يـا/ي زمـين در سينه/ي جهانخاكستري رهاشده در پهنه/ يك غبار/ يك ذره،/ شوم مي

)60: 1378مشيري،(»!هيچ مطلق/ يا هيچ/ كهكشاناوج 
ي پايان جهان يا انفجار بزرگ را كه با اين انفجار، همه چيز به غبـار مشيري نظريه
ميو ذره تبديل مي شـاعر بـا آگـاهي تمـام ايـن. سازدشود، در شعرش به موضوع بدل

هنگـامي كـه«. اشاره دارد شاملو نيز به اين نظريه. كندنظريه را در شعر خود منعكس مي
ميشود، منفجر شده، اندازهستاره بزرگ مي شـود؛ بـه طـوري كـه درجـهي آن كوچك

ميهزار درجهت حاصل از اين انفجار، به چهارصدحرار دانشـمندان. رسـدي سانتيگراد
ميكيد دارند كه خورشيد نيز به همين تأ و و اين سـوخت حالت دچار خواهدشد ن سوزد

و به صورت ستارهباعث كوچك شد قصـاع؛(».آيـد اي كوچـك درمـين خورشيد شده
1387(

مي« سوزد اين چراغ ستاره تا ژرفاي پنهان ظلمات را به اعتـراف در كجاي اين كهكشان
شـاملو،(» ...در ابعـاد دلهـره/ به نمايش اعمـاق غيـاب/ انفجار خورشيد آخرين/ بنشاند
1380 :946(

مييفروغ فرخزاد نيز به يك نظريه و آن اين كه اصل جهان، يـك ديگر اشاره كند
و در نهايـت،) خورشيد(چيز  واحد بوده است كه بر اثر انفجار، قطعه قطعه شده اسـت

:اين قطعات به يكي شدن تمايل دارند
اي نــوراني ســياره/ر حــدود بيــنشد/ وارو حركــت فــواره/ افــق عمــودي اســت«

مي/ چرخند مي تنهـا/و در فضاي شيميايي بعـد از طلـوع/درسزمين در ارتفاع به تكرار
/./هاي زمان خواهدشدصداست كه جذب ذره نهايت تمـامي نيروهـا پيوسـتن اسـت؛ ..

/ به اصل روشن خورشيد/ پيوستن معيارهـاي سـنجش بـر/ در سـرزمين قـدكوتاهان /...
)349: 1380فرخزاد،(».اندمدار صفر سفر كرده

مهطبق نظريه سيزده يا چهارده ميليارد سال پيش بر اثـر يـك بانگ، جهان حدودي
و بـه انفجار بزرگ به وجود آمده است؛ يعني هنگامي كـه يـك تـوده  ي بسـيار متـراكم
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شدت داغ ساخته شده از ذرات بنيادي بر اثر يك نيروي غيرقابل تصور، از هـم پاشـيده
د كه به هستي پـاانهايي بودههاي هيدروژن، نخستين اتم در اين انفجار بزرگ، اتم. است
و انرژي فعلي هستي، قبل از انفجار بزرگ، در گـوي نهاده اند؛ بنا بر اين نظريه، كل جرم

و چگالي جاي داشته است .بسيار كوچك
هاي بـه كـار رفتـه، اي كه ذكر شد، واژهدر آخرين شاهد، عالوه بر اشاره به نظريه

چر(هايي علمي هستند تا شاعرانه واژه خيـدن سـياره، ارتفـاع، فضـاي عمودي، حركت،
و بـر مـدار صـفر  شيميايي، جذب زمان شدن صدا، پيوستن تمامي نيروها بـه خورشـيد

ي شعري خود ذوب بردن از علم زمان خود، زبان علمي را در عاطفهفروغ با بهر). بودن
ميمي و رايج دور و زبان شعر خود را از زبان طبيعي .سازدكند

و چگونگي« ، از ديگر مباحث علم فيزيك اسـت كـه در شـعر»آنانعكاس تصوير
در برابـر)ي معمـولي آينـه(ي تخـت در علـم فيزيـك، اگـر دو آينـه. مطرح شده است

آن يك و شيئي در ميان ها قرارگيرد، تصوير حاصـل شـده ديگر به طور موازي قرارگيرند
خـويش بـهي فيزيكي را در شعرشاملو اين داده. نهايت استاز آن شيء به صورت بي

بيكار مي و از معشوق خويش، ابديت بسازدبرد تا اي آينه«: نهايت را به ابديت بدل كند
ميبرابر آينه تو/ گذارمات )390: 1380شاملو،(».ابديتي بسازم/ تا با

ميبهبهاني اين داده را با زباني علمي از. دهدتر در شعر خود بازتاب او با اسـتفاده
و داده و همچنين با استفاده از واژهاي فيزيكي و رسـا، با زباني كامالً علمي هايي علمـي

:سازداين داده را در شعر خويش به مضمون بدل مي
مي/ هايتآمد موازي در ازل آيينه بيتصوير بازي )960: 1388،بهبهاني(نهايت رود تا

و هـر منزوي از اين داده به خوبي بهره برده، آن را در شعر خود انعكاس مي دهـد
مينهايت ارائه دهد، از آيينهكجا كه بخواهد مفهومي از بي : كنداي در مقابل آيينه استفاده

و من شد، پر از خدا كه تـويي/اتاي روبه روي آينهنهادم آينه منـزوي،(جهان پر از تو
1389 :417(

دو/ نهايت تو نيستمن سر گريزم از مدار بي و روان-آينـه بـا تقابـل كـه آمـدي-تـن
)507: همان(
)374: همان(» اي برابر آيينه داشتيآيينه«/ دل نبود كه تو در سينه داشتي آن

از ديگر مباحث مطرح در علم فيزيـك، چگـونگي تشـكيل تصـوير اسـت كـه بـه
مي) وارونه(صورت برعكس  و حسـين پنـاهي آن را در شـعر ثبت گردد؛ فروغ فرخزاد
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و رنـگ/ ها گوييدر ديدگان آينه«:اندگونه بازتاب داده خود اين و تصـاوير حركات / هـا
)267: 1380فرخزاد،(».گشتوارونه منعكس مي

توهلهله/ اگه با هم بخوريم/م دوربين لوبيتل مهريه« و طـوري ثبـت چـه/ هاي من
من:من/ شه؟مي / عشق مي!/ ها لنز مورب دارندآب! عكسـمون !/ كنندآدم وارونه ثبتش

مي تو آب بركه و:من/ رنگي يا سياه سفيد؟: نازي./ مونهتا قيامت ».تو سـفيد ... من سياه
)56: 1376پناهي،(

 علم رياضي.3.2

ي علـم فرخزاد در شـعر زيـر، از يـك داده. اي تنگاتنگ داردشعر با رياضيات نيز رابطه
يكرياضي استفاده مي و و روزمرگي با اسـتفاده نواختي زندگي را با زباني ادبي، اما كند

و به صورت منطق رياضي، مطرح مي صفر در هر عـددي كـه. كنداز اصطالحات علمي
و در تفريـق، چيـزي بـراي از دسـت دادن جمع يا ضرب گردد، پيوسته يك سان اسـت
و هميشه همان صفر است و ضـربمي«: ندارد و جمـع / تـوان چـون صـفر در تفريـق

)249: 1380فرخزاد،(».سان داشت حاصلي پيوسته يك
هاي زير، همچون فـروغ بـراي بيـان مفهـوم مـوردنظر سيمين بهبهاني نيز در لخت

و قانون رياضي استفاده مي شـود كند؛ ضرب رقم در هيچ، حاصـل مـي خود از يك داده
و ديگر هيچ :يك هيچ

يك هـيچ/ حاصل چه خواهدداشت؟/ ضرب رقم در هيچ/ آه اين چه پيوند است؟
ج/و ديگر هيچ راگر چاه حجمي سراسر هـيچ :/ من نيز چون آنم/ بودي تواند بود/وي

)540: 1388بهبهاني،(
ي علم رياضي، علم توصيف معبود خـويش، اخوان نيز در بيت شعري، از يك داده

و هر عددي پيشت صفربي: بردبهره مي و معـدود/ نهايت تويي ناسخ هرچه عدد گسـتر
)296: 1371اخوان ثالث،(تويي 

بيعلم رياض ميي قانوني دارد كه هر عدد، در مقابل گـردد؛ نهايت، صفر محسوب
هـاي او بـا آوردن واژه.ه اسـتي علمي را در شـعر خـود انعكـاس داد اخوان اين داده

و معدودبي« و ايجاد يك تناسب، مفهوم را بـه» نهايت، عدد، صفر در يك بازي شاعرانه
ميطور شاعرانه البته با اصطالحات علمي، به مخ منـزوي در اشـعار خـود. رسـاند اطب

و براي بيان سرنوشتي كه از آغاز به هم  چندين بار از اصطالح خط موازي استفاده كرده
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در. نرسيدن بوده، از اين قانون رياضي به طرز زيبايي بهره بـرده اسـت دو خـط مـوازي
يككنند؛ اما هيچامتداد هم حركت مي :رسندديگر نمي گاه به

آن« و تو يك/ موازيان به ناچاري/ دو خطيم، آري من ز آغاز، به دگـر كه هر دو باورمان
)313: 1389منزوي،(».نرسيدن بود

بي« ».يـك روز ايـن دو خـط مـوازي در امتـداد/ نهايت است كه شايد به هم رسـند در
)390: همان(
)209:همان(»ان ما دو موازي كه انطباق افتادمي/ خالف منطق معمول عشق بود انگار«
بي/را خطوط موازي/و اسب آهني، سرانجام« )874: همان(».رها خواهدكرد/نهايتدر

ا سپهري زماني كه در جست و وجوي تعريفـي ز زنـدگي اسـت، بـه اصـطالحات
و زندگي را اين داده مي هاي علم رياضي رجوع "مجـذور"زنـدگي«: كنـد گونه تعريف

زندگي/ دگي ضرب زمين در ضربان دل ما،زن/ ابديت"توان"زندگي گل به ./ آينه است
يك"يهندسه" و )291: 1381،سپهري(».هاستسان نفس ساده

 علم شيمي.3.3

و ايـن علـم بـه تجزيـه. االيام بين ايرانيان رواج داشته استعلم شيمي از قديم ي مـواد
را پردازد؛ نام اين عناصر همچـون ديگـر كلمـات، در شـعر جديـد راه خـود عناصر مي

اما بايد بدانيد بدن شما از مواد شيميايي تركيب شده اسـت كـه عبـارت«:بازكرده است
و كلسيم: است از ج1387احمدي،(» ...اكسيژن، ئيدروژن، فسفر، آهن ،2:179(

ها، اصـطالحات مخصـوص علـم شـيمي را بـراي احمدرضا احمدي در اين لخت
ل شده است، به عمد پشـت سـر هـم كه به مخاطب برساند بدن انسان از ماده تشكي اين
ميمي و علم شيمي را در شعر خود، آگاهانه بازتاب و براي دستآورد يابي به ايـن دهد

ميمنظور، علم را به صورت موضوعي وارد حيطه حسن حسيني نيـز. سازدي شعر خود
و افـزايش گازكربنيـك مـي از زبان علم شيمي استفاده مي گويـد؛ كند؛ از كاهش اكسيژن

ها را به درختـي او در تشبيهي، بعضي از انسان. باحثي كه در علم شيمي، مطرح هستندم
كند كه كارشان برعكسِ كـار درخـت اسـت؛ گازكربنيـك توليـدكرده، اكسـيژن مانند مي

و حرف زدن بعضي«: كنندموجود در هوا را كم مي هـا صـرفاً بـه كـاهش اكسـيژن هـوا
)54: الف1387حسيني،(»!شود افزايش گازكربنيك آن منجر مي
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 علم پزشكي.3.4

و در بسـياري از شـعرها نـام از قديم االيام آوردن نام داروها در شعر، رايج بـوده اسـت
اين امر با گسترش يافتن علـم. آورده شده است) متناسب با علم زمان(داروهاي گياهي 

واليوم، مرفين،«ر هايي نظيشاعران واژه. تري يافته است رفت پزشكي بازتاب بيشو پيش
و آورنـد؛ چـرا كـه شـعر، دانسـته را در شـعر مـي ...و» قرص آسپرين، مسكن، سرم هـا

و علومي است كـه در دانسته. هاي شاعر استنادانسته هاي شاعر تحت تأثير زبان جامعه
گرايـي ها در شعر معاصـر، بـر اثـر علـم گونه واژه ذهن خود دارد؛ بنابراين راه يافتن اين

و و جامعه دارد جامعه :تعاملي است كه ادبيات با علم
و جگر/و فلسفه بود/ عصر واليوم بود/و عصر« )46: 1376،پناهي(».و ساندويچ دل
و شهوت تنـد جـواني/ باري مرفين ذلّتنشئه/ اندوه/ دلهره« : 1389،مصـدق(».و فساد

514(
مي« و عريان مي/ دودپابرهنه شناسـان دنيايي كه زيسـت براي/ شودو در زكام دفن

كه.../ سوگوار انقراض نسل دايناسورند/ رمانتيكش بـا واليـوم، بـه خـواب/ براي دنيايي
)151: 1387هراتي،(».رودمي

)175: 1368عزيزي،(» به كپسول گيالس درمان نما/ بشر را ببر تا مطب گياه«
، 1386احمـدي،(».براي راديو باتري خريـديم/ ما از داروخانه قرص آسپرين خريديم«
)3:466ج
ميديگه وقت زايمان نمي« ترسـم نمي./ زنندترسم از آل؛ چون به بازوي چپم سرم خون

سلنمي/ از غول )69: 1376،پناهي(»....چون تو كودكي واكسينه شدم/ ترسم از
و دهد كـه آميـزه حسين منزوي در بيت زير، تصويري ارائه مي اي از علـم فيزيـك

و بيمـاريش او بغض خود را به غده. پزشكي است د را تشـريح هـاي سـرطاني، تشـبيه
كنـد كـه گـردو بعد، اين تصوير را به اختري تشبيه مـي» خيم يا بدخيمخوش«: كند مي

و همچنـين. چرخد كانون خود مي هراتي بـراي بيـان تصـاوير موجـود در ذهـن خـود
و عقده و بغضتوصيف حاالت دروني دسها و همـهت مـي هاي خود، به علم ي آويـزد

دلخواه خود را از دامان علم برميدل تصاوير و با استفاده از آن به توصيف خـواه گزيند
.رسد خود مي

و خورشيد با تسليم چرخيدنـد« هـاي شـوخ غـده/ هـايم بغـض/ در مداري كه مه
و چشم من خوشبي/ سرطانيم مثل اخترها بـه. خيم يا بدخيم چرخيدندوقفه بين خشم
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و كانون خود خورشـيد گرد رويـايي نيـز در بيـت زيـر،) 438: 1389: منـزوي(».كعبه
و پخش آن را كه اطالعاتي است كه پزشكي آن را در اختيار بشـر  شاعرانه، تركيدن آبله

ميقرارداده است، در زبان شاعرانه ازي خود و مفهوم موردنظر خود را با يـاري گنجاند
:دكن اين اطالعات پزشكي، بيان مي

او« مي/ با خبري از مي/ تركدآبله مي/ تركدو او در آبله در/ شـود در راه پخش راه
)571: 1390رويايي،(».شودخبر آبله پخش مي

ميهاي مختلف گروهحسين پناهي از گونه آنهاي خوني ياد و هـا را در شـعر كند
شاعر. خوردنمي كدامشان به گروه خوني عشق، هايي كه هيچدهد؛ گروهخود بازتاب مي

ميپردازي به وسيله به مضمون و اطالعات علمي خويشي علم در شعر خويش، پردازد
:دهدرا خواسته يا ناخواسته در شعر خود انعكاس مي

نهo/ عشق به خون احتياج داره« نهo/ منفي نهA/ مثبت B/ مثبـت نـهA/ منفي
نهB/ منفي نه )152: 1376پناهي،(».نهAB/ مثبت

 علوم ادبي.3.5

و هاي دسـتور زبـان، آرايـه اگر ادبيات را نيز دانشي بدانيم برساخته از دانش هـاي ادبـي
هايش، همچون ديگر علوم در شعر معاصر بازتـاب داشـته عروض، اين علم با زيرشاخه

.است
فعـل مجهـول چيسـت؟/ درس امروز، فعل مجهول است/ ها، صبحتان به خير، سالمچه
ما/ دانيد؟ مي (به مفعول است نسبت فعل )483: 1388بهبهاني، ...

و غصـه»لفعـل مجهـو«سيمين بهبهاني، در شعري به نام ي معلمـي را بيـان غـم
و دارد كه هر دانش مي آموزش در غمي مخصوص به زنـدگي خـود، غـرق شـده اسـت

و آخـر سـر، جمـع معلم فارغ از همه چيز مي و خواهد از فعل مجهـول بگويـد بنـدي
فعـل«و»ي غـم توسـت درس امروز، قصه«گيري معلم از اين درس آن است كه يجهنت

بي/ مجهول، فعل آن پدري است ميكه تو را از».سوزدگناه بهبهاني بـا ورودي عالمانـه،
و عاطفهسازد تا در دنبالهعلم مضموني مي ي خود شـكل دهـدي اين ورود، به احساس

ي در شـاهد. عاشـقانه بـه تصـوير كشـد-ني عالمانههاي دروني خود را با زباو دغدغه
ميطرح تازه«: ديگر و مثالشان بـي كند رنگاي كه صاحبش فكر و هاش مثل مصدر زوال

)404: 1389منزوي،(».جاودانيند
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ويژگـي مصـدر. هايش مثل مصـدر اسـت گويد كه رنگمنزوي از طرحي تازه مي
دارد؛ پس به زمان خاصي، وابسته نيست اي است كه مفهوم زمان را در برنچيست؟ كلمه

و جـاوداني، چراكـهو از تعلّقات آزاد است؛ بنابراين، رنگ اين طرح تازه، بي زوال است
منزوي در اين بيـت بـا اسـتفاده از علـم دسـتور زبـان،. زمان مشخصي را در قيد ندارد

ا مضمون و شعر خود را جوالنگاهي براي تاخت علم قرارداده چنـين.ستپردازي كرده
مياست در نمونه : كنـدي زير كه منزوي از اصطالحات فراوان علم دستور زبان استفاده

و مسند« در».رديف، غزل عاشقانه، حسن مطلع، قيد زمان، مكان، مسنداليه، رابطه شاعر
و دسـتوري، عالمانـه نقـش دسـتوري  اين نمونه، عالوه بر استفاده از اصطالحات ادبـي

مي»آن زن با شكوه بود«ي كلمات را در جمله و علم دستور زبان را وارد، مشخص كند
:آفريندادبيات كرده با آن مضموني علمي، در شعر مي

/ بود"آمد"زن جوان غزلي با رديف زنـي/ي تقدير من مسود بـود كه بر صحيفه.
و حسن طلب زبان/من هاي عاشقانهكه مثل غزل ز/ زد بود به حسن مطلع د زمـانقي مرا

و مكان مقيد بود/ كردو مكان رها مي ي دل من مسنداليه به جمله/ اگر چه خود به زمان
زن" و"است"و"آن )450: 1389 منزوي،(مسند بود"باشكوه"رابطه

و خبر«منزوي در بيت زير نيز از و مسنداليه«و» مبتدا اي گويد؛ به گونـهمي» مسند
و مفهوم بيت سر درنمـي كه تا كسي از اين علم آگاهي  ايـن. آوردنداشته باشد، از معني

و به مضمون آفريني علمـي مسأله، خود نشانگر آن است كه منزوي از علم، استفاده كرده
مسـنداليه تـو آيـين مسـندي بـي/ تو مبتداي هر خبر خوش كه خود نبود: پرداخته است

)973: همان(
قچنين است در بيت و دگرگون مـن شـدم؛«: پوريصر امينهاي بعد از اخوان ثالث

و هـر نـاخوش نظـامي خـوش/ اما جهان را همچنان برجاست ».نهاد هـر گـزاره شـوم
)45: 1371اخوان ثالث،(
حقيقت را خبر از مبتداي ديگري/ دروغ است آن خبرهايي كه در گوش تو خواندستند«

)84: همان(».دارم
را آن )34: 1390پور، امين(ما نهاد گزاره در نهادبي/ كه دستور زبان عشق

سروده اسـت، بـراي)ع(موسوي گرمارودي در شعري كه در وصف حضرت علي
ميبيان ناتواني خويش از توصيف آن حضرت، به گونه پـردازد؛ اي به تعريف شعر سپيد

مي. وزن استشعري كه بي شعر سپيد«: دارداو حتي علت پيدايش شعر سپيد را نيز بيان
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هرچنـد كـالم از نگـاه تـو وزن/دوزنـي افتـا كه در فضاي تو به بـي/ ماندمن، رو سياه
را/ گيرد مي : 1382موسوي گرامارودي،(» مايه گنجانم؟ چگونه در سخن تنگ وسعت تو

132(

 علم جغرافيا.3.6

و در شعر معاصـر، مـنعكس گرديـده علم جغرافيا نيز از نگاه دقيق شاعران پنهان نمانده
د امين. است ر شـعر زيـر، چگـونگي وضـعيت دل خـود را در برابـر معشـوق، بـا پـور

او دلـش را قلمـرو جغرافيـاي ويرانـي. كنـد اصطالحات علم جغرافيا به زيبايي بيان مي
و گرفتـه توصـيف مـي مي و هواي دل خويش را باراني يـا غمگـين دل را بـا. كنـد داند

مي» داغدار عشق«،»درياي سياه«اصطالح  ادتوصيف و در اي»تنگـه«امه، دل خود را كند
را» آتشفشـان«هاي خود را داند؛ عقدهمي ي ايـن آتشفشـان خـاموش»هـا گـدازه«و درد
را مي و در برابـر ايـن اقيـانوس»اقيانوس آرام«داند؛ معشوق ي كه آرامشـي وسـيع دارد

آببيابان تشنه«هاي دلش، آرام، خواهش پـور در ايـن ابيـات بـه بهتـرين امين. است»ي
و جغرافيا را جلوه، آميزهشكل :گر ساخته استاي از شعر

دلم ميان/ي ما هميشه باراني استهواي ناحيه/ دلم قلمرو جغرافياي ويراني است
ي مهـار عقـده/ي پريشـاني اسـت هميشه بـرزخ دل، تنگـه/ دو درياي سرخ، مانده سياه

مرا فرصت بروز صفات بغض/ هاي دلم، دردهاي پنهاني استگدازه/ آتشفشان خاموشم
/ تـو فـيض يـك اقيـانوس آب آرامـي/ي مـن انفجـار زنـداني اسـت درون سينه/ دهيد

)393: 1390،پورامين(سخاوتي، كه دلم خواهشي بياباني است
و همچنـين بـراي شـدت امين پور در شعري ديگر، براي بيان ميـزان غـم خـويش

و غربت، به تشـبيه چشـم خـود بـه  و بـه روي مـي»جزيـره«بخشيدن به اين غم آورد
مي گونه و مضموني زيبا بـا اسـتفاده از علـم جغرافيـا اي، اصطالح جزيره را تعريف كند
.آفريندمي

هـا كـه از چهارسـو ايـن جزيـره/ ها كه در تصرف غم اسـت هاي من اين جزيرهچشم«
)247: 1390پور، امين(» محاصره است

ميمنوچهر آتشي شب بي رنگ كه به روغن سرخ كند؛ شبيشكل قطب را توصيف
مي او به نوعي خورشيد نيمه. كشدخون شعله برمي :كشدشب قطبي را به تصوير

بي« )53: 1370آتشي،(».به روغن خون شعله بركشد/ چراغ برف/ شكل قطبيبه شب
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 شناسي علم جامعه.3.7

و مضامين خود بـه شناسي به عنوان يكي از شاخهجامعه طـور هاي علوم، با اصطالحات
و موضوعات اجتمـاعي مشخص در ايران، پس از انقالب مشروطه وارد ادبيات مي شود
برخي از اشعار، بسـته. يابنددر اين زمان است كه به صورت گسترده در شعر حضور مي

مي-ي سياسيبه منش فكري شاعر، جنبه و اجتمـاع، اجتماعي به خود گيرنـد؛ سياسـت
و ناخوموضوعي مي ميشوند كه خواسته اين مضامين همراه بـا. شونداسته، وارد ادبيات

ي علـوم تواننـد در حيطـه شـوند كـه خـود، هركـدام مـي هايي وارد شعر مـي سيل واژه
،»پارلمـان«،»دولـت«،»انقـالب«اصـطالحاتي نظيـر. اجتماعي، اصطالحي قلمداد شوند

براي بيـان ...و» فئودال«،»كارتل«،»دموكراسي«،»كمونيست«،»سوسياليست«،»ديكتاتور«
و مفاهيم اجتماعي چاره اي جز ورود اصطالحات اين علـم بـه دنيـاي ادبيـات مضامين

شناسـي، وارد نيست؛ بنابراين موضوعات اجتماعي همـراه بـا اصـطالحات علـم جامعـه 
ميحيطه توانـد نشـانگر بازتـاب ورود اين اصطالحات به دو شكل مـي. شوندي ادبيات

اه برخي از اين اصطالحات بـه طـور سـاده، تنهـا بـه عنـوان بـهگ. علم در ادبيات باشد
و گـاه برخـي از ايـن اصـطالحات بـه كارگيري يك اصطالح در شعر حضور مي يابنـد

.اندمضموني اجتماعي در شعر تبديل شده
جهـان«،»مونتـاژ«سلمان هراتي در توصيف خود از اجتماع، از اصـطالحاتي نظيـر

...و» تراســت«،»كارتـل«،»درك طبقــاتي«،»سـيا«،»ســتسوسيال«،»دموكراسـي«،»سـوم 
رود كـه درك شـعر او در استفاده از اين اصطالحات تا جايي پـيش مـي. كنداستفاده مي

و شـعر را بـه صـورت مـيي اجتمـاعي بـودن شـعر، مشـكل بودن يا يك مقالـه  شـود
مي مجموعه و با اين كار به مضموناي از اصطالحات اجتماعي در زي در شـعر سـا آورد

را«:پردازدخويش مي راو روشن/ وضعيت مونتاژ بـه/ بـه رسـم يادگـاري/ فكر مونتـاژ
/ وضــع بهتــري ندارنــد/ ســههــاي فرانسوسياليســت/.../ جهــان ســوم بخشــيدند 

مي/ هاي فرانسه سوسياليست در خيابـان شـانزه/ من ديـدم/ روندبا الاليي سيا به خواب
مي/ گذارندمي پوست موز/ زيرپاي دموكراسي/ ليزه /./كنيد مهد آزادي كجاسـت؟ فكر ..

در يـك/ مطبوعـات/ شـوند به درك طبقاتي خويش نايل مـي/ پشت سالمتي ودكا سـره
كـه حـزب .././گيـردي اعتـراض در سـيبري بـو مـي اما جنـازه/ فرسايندتفريط، قلم مي

مي/ از حضور طبقه/ كمونيست روسيه هـاييكو بلشو/ برد در كشور متبوع خويش رنج
بـراي اعصـاب/ بهترين مسـكن/ ساز مسكو هاي كمپاني سمفونيو فرآورده.././شعارباز
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و داغان /./هاي سازمان ملل بار انداخته استبر پله/.../ قريب به اعتراض است/ درب ..
و كارتلبا حضور تراست/ ضيافت شامي ».شـود ترتيـب داده مـي/ي سيابه وسيله/هاها

)109-106: 1387هراتي،(

 علم فلسفه.3.8

و او در شعر خود با زبان ساده. گويدنيمايوشيج از فسلفه مي ي فلسـفي، مفهـوم قيـاس
و اين دو مبحث علمي را بـه صـورت مضـموني علمـي در شـعر، استقرا را بيان مي كند

و بـر مصـاديق قياس كه در آن يك حكم كلي از پيش صـادر مـي. سازد مطرح مي شـود
ميميخود تطبيق  و استقرا كه از جزيي به كلي، سير :شودكند
آن/ داني از حال جزء استقراءتو نيك مي ز كلي قياس بر همه چيز هم يوشيج،(چنان كه

1375 :591(
پور از جمله شاعراني است كه در زمان الزم از علوم، به عنوان مضـمون قيصر امين

و اصطالحات علوم را به شعر خود استفاده مي ميكند آن راحتي در شعر و با هـا گنجاند
و شعر زير، نمونه. پردازدشاعرانه به بازي مي اي از ورود اصـطالحات فلسـفي در شـعر

،»وحـدت«،»كثـرت«پـور اصـطالحات امـين. ها به عنوان مضـمون اسـت استفاده از آن
شـعري سـروده شـده-ي خودرا در شعر اخوانيه» علت«و» معلول«،»ماهيت«،»وجود«
و مضمون شعر را به مضموني فلسفي بدل كرده است-راي حسن حسينيب :جاي داده

ز دريا جداست بر/ مگر موج دريا پراكنـدگي/ كنـيم؟» كثـرت«حكـم» يكي«چرا
/ اسـت» ماهيـت«تو چون عين» وجود«/ بياييد تمرين وحدت كنيم/ حاصل كثرت است

اس/ كنيم؟» اصالت«چرا باز بحث و» معلـول«چرا بحـث/تاگر عشق خود علت اصلي
/ رعايت كن آن عاشقي را كه گفت.././كنيم؟» علت« »"بيـا عاشـقي را رعايـت كنـيم":
)64: 1390پور، امين(

 شناسي علم روان.3.9

بي روان و ادبيات، يكشناسي ديگر دارند؛ يكي از اين نظر كـه شك ارتباطي تنگاتنگ، با
بههر متن ادبي، زاده و و ذهـني يك ذهن خالق نوعي يك آفرينش است كه از درون

ميآفريننده و اش برآمده است؛ پس و ذهنيـات و منتج از نفسانيات و ملهم تواند منبعث
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آنهمين بـه ويـژه-كه هر متن ادبـي طور حاالت رواني نويسنده يا شاعرش باشد؛ ديگر
و ديگر شخصـيت-داستان و بسـياري از منتقـدان متشكل از قهرمان و حتـي هـا اسـت
و برآينـدي از زنـدگي خـود سبك شناسان معتقدند كه قهرمان اصلي داسـتان، انعكـاس

مي. نويسنده است و پس در بسياري از آثار ادبي، توان از طريـق اثـر، نقبـي بـه زنـدگي
هاي آثار ادبـي را ايجـاد انفعـال كه اگر يكي از ويژگي از سوي ديگر اين. روان اديب زد

م، تأثير رواني يك اثر ادبي بـر مخاطبـانش هـم پيونـد نزديـك نفساني در مخاطب بداني
مي روان و ادبيات را نشان درن در نهايت، پيوند آخرِ روا. دهدشناسي و ادبيـات، شناسـي

بهمنـي بـا بـه كـارگيري. شناسي در ادبيـات اسـت كاربرد اصطالحات خاص علم روان
و مفاهيم  چشـم«و» گـوش حافظـه«بـه صـورت» حافظه«و» ضمير پنهان«اصطالحات

و ايـن علـم را بـه صـورت شناسـي مـيني علـم روا، وارد محدوده»ضمير پنهان شـود
و موضوعي وارد دنياي ادبيات مي ام آشناسـت بـا ايـن نه گوش حافظه«: كنداصطالحي
)414: 1390بهمني،(».حرف؛ نه روشن است به چشم ضمير پنهانم

گويـد؛ مـي» خود فراتـر«يا» ضمير مشترك«و»ي پنهانينيمه«پور نيز از قيصر امين
و در ادبيات، با هنرنمايي امين مباحثي كه موضوعات علم روان پور مجـال شناسي هستند

تصوير هزار آينه حيراني خويشـم/ي پنهاني خويشماي از نيمهمن سايه: اندحضور يافته
)55: 1390پور، امين(

ض/ اين منم در آينه يا تويي برابرم؟ (مير مشترك، اي خود فراترماي )37: همان!
.و زبـان شـاعران معاصـر اسـت شواهد ذكرشده نشانگر تأثير زبان علم بـر نگـاه

و رشته يافته و متعدد علم و گرايشهاي متنوع افزاري شايسـته هاي مختلف آن، دستها
مي براي مضمون و ادبيات معاصر ما نيز از ايـن چشـمه پروري شاعران به حساب ي آيد

.جوشان، به خوبي بهره برده است
و پويـاتري داشـته اسـت : شعر معاصر به چند دليل با علوم محض، ارتباط مستقيم

و مدرسـه نخست، دانش اي بـه آموختگي شاعران؛ بدين معني كه الزام تحصيل كالسيك
آنطور مستقيم، شاعران را با داده كه عصـر حاضـر بـا هاي علمي آشنا كرده است؛ ديگر

و طرفهتبدع و هر كـس تـالش مـي كاري چشمگرايي بـه كنـد گيري همراه بوده است
و يكي از رهيافت گرايـي در زبـان ها همين علمنوعي تازگي سخن خود را نمايان سازد

و اسـتفاده از همچنين اين تحقيق نشان داده است كه از لفـظ. بوده است گرايـي صـرف
ي شـاعران در مايـه دسـت،هاساخت سروده واژگان تا درج مفاهيم دقيق علمي در ژرف
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شناسـي، علومي نظير فيزيك، شيمي، پزشكي، زيست. هاي علمي بوده استپيوند با داده
و فلسفه، بيش شناسي، اقتصاد، روانجامعه تر مطمح نظر شـاعران شناسي، معارف، حقوق

و توانايي بهره و بسته به آگاهي شاعر، گرايش مطالعاتي هاي از اندوختهگيري بوده است
.ذهني، مراتب شاعران در اين امر متفاوت است

 گيري نتيجه.4

ميترين يافتهمهم :گونه برشمرد توان اين هاي اين تحقيق را فهرستوار
و كار دارد، بـيش.1 را علم فيزيك به عنوان علمي كه با طبيعت سر تـرين بازتـاب

اي گذشته نيز نجوم كه امـروزه شـاخه كه در ادبيات در ادبيات معاصر داشته است؛ چنان
و اين امر، نشانگر عالقه شود، بازتابي چشماز علم فيزيك شناخته مي ي شـعرا گير داشته

و پديده تـر مـوارد بـه صـورت علم فيزيك در بـيش. هاي موجود در آن استبه آسمان
و طبيعتموضوعي در ادبيات معاصر جلوه امـر گرايي شعر معاصر در اين گر شده است

 نقش اساسي داشته است؛
و ژرفــاي انديشــهحــوزه.2 دي فكــر درر انعكــاس دادهي شــاعران هــاي علمــي
و احمـد عزيـزي بـيش هايشان بسيار موثر بوده است؛ مثالً قيصر امين سروده تـرين پور

و سلمان هراتي بـه عنـوان شـاعري فلسفي را در شعر خود داشته-اصطالحات ديني اند
در سياسي، بيش-عيبا نگرشي اجتما و مضـامين اجتمـاعي را ترين بازتاب اصطالحات

هاي علمـيي زمينهسيمين بهبهاني، شاعري است كه در همه. شعر خود نشان داده است
و در عين حال، در زمينهمضمون و ديگـر علـوم كـه پردازي كرده است ي علـم حقـوق
ميجنبه  تواند در آن اثرگذار باشد؛ي جنسيتي شخصيت

در.3 مسلم است كه در عصر معاصر، علم نه بـه صـورت ادبيـات تعليمـي، بلكـه
و بازنمودهاي تازه نظير ادبيات داستاني قالب ميجلوه) تخيلي-علمي(ها شـود علـم گر

و تـا آن تخيـل مـي تخيلي، بر سمند-هاي علميدر داستان  جـا كـه ميـدان دارد، نشـيند
نس.تازد مي و زبـان را بـا سـرعت بت داسـتان، فاصـله در اين ميان، شعر كه به ي ذهـن
مي بيش مياي متفاوت، دادهكند، به گونهتري طي و شـاعران هاي علمي را با تخيل آميزد

و هنرمندي خود، علـم را در شـعر معاصـر، در البـه  و مفـاهيم با شگردها الي مضـامين
 دهند؛موردنظر خود جاي مي
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و الزا دانش.4 و افـزايش داده آموختگي عمومي جامعه هـايم تحصيالت كالسيك
و ادب با اين آموزه امـروزه بـه. ها موثر بوده اسـت علمي در قرون اخير، در پيوند شعر

و همه و محتويات علمـي در دليل سواد عمومي گير شدن تحصيالت، بسياري از مفاهيم
و ايـن طبيعيـات در زبـان شـاع  ر راه اذهان جامعه به صورت امري طبيعي درآمده است

و در شعر نيز انعكاس يافته است؛ و به امري عادي تبديل شده است  يافته
و پيش.5 و گسترش و شعر شده رفت علم، باعث بازتاب روزافزون آن در ادبيات

در. تري يافته است زبان علم در جامعه رسوخ بيش درست به همين دليل بازتـاب علـم
و همه ادبيات، امروزه بيش ن قبل يعني، در ادبيات گذشته است؛گيرتر از زماتر

و سـلطه يـافتن علـم بـر همـه.6 ي اركـان زنـدگي بشـر، با گذر زمان، رشد علم
و عقالني به خود گرفتـه اسـت؛ بـراي مثـال، اسـتفاده احساسات شعرا جنبه يي منطقي

ديگـر بـراي بيـان وضـعيت وصـال بـا منزوي از مفاهيم نرسيدن دو خط موازي به يك
و به نظـر مـي معشوقش با من رسـد شـعرا بـه نـوعي، منطـق طق رياضي بيان شده است

و زيربنـاي ديگـر علـوم اسـت؛ پذيرفتـه  و رياضيات را كه پايـه و آن را در عاطفـه انـد
.انداحساسات خود دخالت داده

و مقايسهدرنگ در نمونه.7 و امروزي آنهاي تازه آني چه در شـعر گذشـته ها با
دآمده است نشان مي هاي علمي جـايگزين درج سازي با دادهر شعر متأخر، مضموندهد

 كه در شعر گذشته معمول بود، شده است؛(اصطالحات 
و ايـن در استفاده از مضامين علمي، برتري خاصي ميان شاعران ديده نمي.8 شود

. شگرد، پراكندگي فراواني ميان شاعران دارد
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