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 چکيده

 تنیم صورتبه هم که هستند معاصر شاعر زنان ازجمله بهبهانی سیمین و فرخزاد فروغ
 مقاالت، و هانامه ها،مصاحبه ها،سخنرانی در فرامتنی صورتبه هم و شعرها اليالبه در

 هبناب ویژهبه منظر چند از بوطیقایی، اظهارات این. اندگفته سخن شاعري و ي شعردرباره
 یلیتحل-توصیفی يشیوه به نوشتار، این در .است توجه درخور آنان شاعري جایگاه
 انمیز به شاعر، دو فرامتنی و متنی بوطیقایی اظهارات يمقایسه و معرفی بر عالوه
 دهدمی نشان ي مامطالعه. است شده پرداخته کالسیک بوطیقاي از آنها گیريفاصله
 اقتدار مقابل در متفاوتی هايمیزان به مشابه بوطیقایی باورهاي ضمن سیمین و فروغ

 ي چیستیدرباره شاعر دو هر هايتلقی. اندکرده علم قد کالسیک بوطیقاي در مندرج
ها، تشباه باوجود. است مشابه تقریباً مضمون و محتوا نوع نیز شاعر کیستی شعر،

 هايتفاوت هم با قالب و موسیقی زبان، سطوح در نوآوري به باور در آنان هايدیدگاه
 ار سنت خود بوطیقایی اظهارات در که نیماست ي پیروانازجمله فروغ دارد. آشکاري

گسست بوطیقاي مقابلِ در نهد؛می کنار شعر عناصر و ابعاد يهمه شاید و اغلب در
 موارد، برخی در و گاهی او. رودنمی فراتر دگردیسی از سیمین اشارات فروغ، محور

 داند.می مجاز را نوآوري نهد ومی کنار را سنتی بوطیقاي مألوف و قطعی هايمرزبندي
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 . مقدمه1
ابه مثهاي ادبیات بهی براي هرگونه مطالعه و تبیین مالکعنوانی کلّ (Poetics)بوطیقا 

یرد. گاز شعر و داستان را در برمی ست و انواع رخدادهاي زبانی اعمّا نوعی خالقیت زبانی
هاي ادبیات و ها و مالکاصول، مقولهي هاساس رنه ولک، بوطیقا را مطالعبرهمین
کالر بوطیقا ( نه نوع یا شکلی خاص. 34: 1373کند )هایی از این دست فرض میموضوع

داند که آثار ادبی به مدد ادبیات می يهرا فهمی از تهمیدات، قراردادها و راهبردهاي ویژ
دهد که در زبان ( ژنت هم نشان می2: 1388کنند. )خود را خلق میي هها تأثیرات ویژآن

کند، بلکه در معناي عام به معناي خالقیت فقط بر شعر داللت نمی poesis يهیونانی، واژ
بان گرفته در زهایی براي درِک خالقیتِ ساماناست و از این لحاظ بوطیقا، تبیین مالک

رف است. تودونظران هم پذیرفته شده ( تلقی مذکور براي دیگر صاحب29: 1392) .است
( در کنار بوطیقاي شعر به 268:1378نهد و ایوتادیه )را پیش می ( بوطیقاي نثر1388)

 پردازد. منتهی بوطیقاي شعر بنابه قدمت و در بردارندگیبوطیقاي نثر و رمان هم می

تا حدي که در نظر بسیاري، بوطیقا فقط بر  ؛نمایدع، معموالً غالب میهاي متنوّنظریه
 دارد. داللتهاي سنجش شعر و شاعري معرفی مالک

 شاعري هنریا  شعر فن يهترین منبع در این زمینه، رسالترین و معروفقدیمی
ادقی، )میرص. نام برده شده است« بوطیقا»ارسطوست که در کتب اسالمی، از آن به عنوان 

ترجمه، با  راهاسالم، ایرانیان و اعراب از  يههاي اولی: ذیل بوطیقا( در همان قرن1385
گی و پرداختند که اگرچه به پخت هاییهنظری يهئآشنا شدند و خود نیز به ارا یقابوط کتاب

فخامت نظریات ارسطو نبود، از نظر نوآوري و تطبیق بیشتر با ادبیات ایرانی و اسالمی، 
اي هدر ادبیات معاصر فارسی هم نویسندگان و شاعران نگرش. قابل تأمل و بررسی است

الي اشعارشان و هم در قالب فرامتنی در متنی در البهبوطیقایی خود را هم به صورت 
 اند.هایشان مطرح کردهمصاحبه ها ونوشته

هایی پیشنهاد گیري ادبیات معاصر، جمالزاده و نیما هرکدام طرحدر همان زمان شکل
شعر و عناصر آن، سبب شد  يدربارههاي جدید نظریه يهدادند. انقالب ادبی نیما و ارائ

شعر کالسیک فارسی، دست کم از نظر قافیه،  يهشیو يهسرسختانه به ادامکه گروهی 
ر د هاي نوین را قبول نداشته باشند؛پردازيموسیقی، وزن و قالب شعر بپردازند و نظریه

هاي مختلف صورت و معنی هاي شگرف در حوزهنوآوري ضرورتگروهی نیز بر  مقابل،
پافشاري کنند. در میان طرفداران این هر دو گروه، زنان شاعري همچون فروغ فرخزاد، 
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بر خلق شعر و داستان، اشارات نیز بودند که عالوه ...سیمین بهبهانی، طاهره صفارزاده و 
تري خصااند. از میان اینها فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی، شاعران شبوطیقایی هم داشته

بررسی  -که باوجود اینکه یکی از آن دیگري بیشتر زیسته و آثار بیشتري نیز دارد -هستند
شعر معاصر،  يههاي نوآورانهاي آنان به انقالبالعملهاي ادبی و هم چنین عکسنظریه

  1.توجه بیشتري را داراستقابلیت 
 هاي ادبی این دو شاعر زن، به دو نکته توجهدر این نوشتار براي بررسی و تبیین نظریه

د دارد. در گرا وجوگرا و شرطاست: اول اینکه بنابه نظر ژنت دو تلقی بوطیقایی بنیانشده 
گرا برخی از متون ذاتاً یا برحسب طبیعتشان براي همیشه ادبی بوده و برخی دیگر نگاه بنیان

گرا اصل بر این است در بوطیقاي شرط (؛ در مقابل27: 1392رک. ژنت، این چنین نیستند )
واند تشونده احساس رضایت ایجاد کند، میشناختی در مواجهمتنی که از حیث زیباییکه هر 

 هرچند در مواردي تفکیک-( در نوشتار حاضر بدون تفکیک آنها48ادبی تلقی شود. )همان: 
ادبیات  يهامکانات ویژاست. دوم آنکه چون یکی از تمام آراي آن دو ذکر شده -ناپذیرند

هاي معاصر براي نقد، پژوهش علمی و شناخت دقیق زندگی و نظرات هنرمندان حوزه
ها و نقدهاي شاعر و نویسنده( ها، مصاحبهها، سخنرانیمختلف، فرامتن )شامل مقاالت، نامه

( و هم به فرامتِن text)است؛ براي معرفی آراي بوطیقایی دو شاعر، هم به متن شعر
(Metatextحاوي اظهارات بوطیقایی آنان پرداخته )  شده است؛ زیرا برخی از اظهارات

ها و ها، نوشتهمیان گفتهآنها و برخی دیگر در شعر اليبوطیقایی شاعران، در البه
تحلیلی -ي توصیفیبر موارد مذکور، به شیوههایشان آمده است. بنابراین با تکیهمصاحبه

هایی همچون چیستی شعر، کیستی شاعر، ها در حوزهبندي این نظریهبر معرفی و طبقهعالوه
ي هگان، موسیقی و وزن، قالب( به بررسی و مقایسعناصر شعر )محتوا و مضمون، زبان و واژ

 اشارات ادبی این دو و میزان تأثیرپذیري آنها از بوطیقاي نو نیز توجه شده است.
 

 تحقيق ه و ضرورت. پيشين2
 -چه کالسیک و چه معاصر -هاي ادبی شاعران و نویسندگانبوطیقا و نظریهپرداختن به 

 يارهدربو تحقیقات متنوعی هم  را برانگیختههمواره توجه پژوهشگران و صاحب نظران 
وان به تایرانی را مییمطالعات بوطیقایی جهان کالسیک سنت اسالمآن انجام شده است. 

 هاي شعري فیلسوفان مسلمانرسالهون شده در نوشتارهایی همچشکلی گردآوري
معنا و (؛ 1362 )ضیف، تاریخ و تطور علوم بالغت( ؛ 1393زاده نیري، )زرقانی و حسن
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( یافت. 1388)محبتی،  از صورت تا معنا( و 1391یونس علی،)محمد هاي معناییهاله
 ؛انجام گرفته است ارزشمنديادب منظوم و منثور معاصر هم، تحقیقات نسبتاً  يدرباره

ي بوطیقاپژوهی، به ویژه يه( در شمار63، شماره 6)سال  ادبیات ماه کتابجمله، ازآن
. است صورت موجز، به بررسی نظریات ادبی چندتن از شاعران معاصر ایران پرداخته

را  «هاي ادبی نیمایوشیج و نازک المالئکهدیدگاه»( 1391) بر این، سلیمی و مرآتیعالوه
 د.انکرده ( نیز آراي بهار و نیمایوشیج را بررسی1392) و صباغی و حیدري کردهمقایسه 
هاي بسیاري نوشته شده است که اکثر آنها به فروغ فرخزاد، نقد و بررسیي هدربار

( 1391) شوند. احمديهاي ادبی او مربوط میو فعالیت شناخت و نقد شخصیت، شعر
 يهنامویژهاي که در هاي جداگانهکدام در پژوهش(، هر 1391) و محمدخانی

اي ادبی هبه چاپ رسیده است، به بررسی مختصر نظریه ادبیات ماه کتاب یقاپژوهیبوط
سیمین  يهاند. دربارهاي او در این زمینه پرداختهفروغ، بدون توجه به میزان نوآوري
ته ش نوشاهاي ابداعیویژه وزناو، شعر و به يبارهبهبهانی هم باوجود آثار فراوانی که در

 يههاي او، به تحلیل و مقایسطور جامع و با بررسی متن و پیرامتنشده، کمتر کسی به
( با بررسی 1395) رستمی و همکاران ،هاي ادبی او پرداخته است. تنهانظریه تطبیقی کلّ

 اساسی يهکار تازه که دو پایاند که او هم در طرز دید و هم طرز اشعار سیمین مدعی شده
 است.  بوطیقاي نیماست، از وي تأثیر پذیرفته

رسد این بررسی، بنابه جایگاه شاعران مذکور در روند تحول در شعر معاصر به نظر می
 .یایداهمیت میتبیین سیر تاریخی بوطیقاي شعر معاصر  و فارسی
 

 . فروغ فرخزاد، سيمين بهبهانی: احوال و آثار3
متفاوت را از  يه، دو دوراششاعرانههاي ( در طول فعالیت1345-1313فرخزاد )فروغ 

گیرد و حاصل آن سه را در برمی 1336تا  1331اول از سال ي هسر گذرانده است. دور
( است. اشعار او در این دوره، 1336) عصیان( و 1335) دیوار(، 1331) اسیردفتر 

عاشقانه و حاوي تجربیات زندگی و عواطف شخصی هایی با مضامین تغزلی و چهارپاره
 دي دیگرتولها و بعد از آشنایی با شعر نو، فروغ با انتشار خود او هستند. پس از این سال

 ،یردگکه اشعار سه سال آخر عمر او را در برمی سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان( و 1343)
ص شعر امروز ایران تبدیل کرد. فروغ هاي شاخاي شد که او را به یکی از چهرهوارد دوره

ا هها، خاطرات، مقاالت، مصاحبهبر این آثار منظوم، آثار منثوري شامل مقاالت، نامهعالوه
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جاودانه زیستن، در ( آنها را در دو کتاب با عنوان 1377) و نقدها دارد که بهروز جاللی
کامیار شاپور و عمران چنین است. همآوري کرده جمع در غروبی ابديو  اوج ماندن

 يهاي عاشقانهاولین تپش نام با هاي فروغ به شاپور را در کتابی(، نامه1384) صالحی
 اند.به چاپ رسانده قلبم

تقریباً متفاوت در  يه( همچون فروغ فرخزاد، دو دور1393-1306) سیمین بهبهانی
اید سراول، چهارپاره و غزل را در اوزان نسبتاً قدیمی می يهکند. در دورشعرش تجربه می

اي دارد. این دوره بر احساسات و تجربیات شخصی، به اجتماعیات توجه ویژهو عالوه
ي ه( است. دور1352) رستاخیز( و 1341) مرمر(، 1336) چلچراغ(، 1335) جاي پاشامل 

ز و با تالش براي ابداع اوزان و پس از انتشار رستاخی 1352دوم شعر او، بعد از سال 
 (،1362) دشت ارژن(، 1360) خطی ز سرعت و آتششود. در این دوره، جدید آغاز می

سراید. بهبهانی در این دوره، ( را می1379) یکی مثالً این که( و 1374) آزاديهدریچیک
 هنوز سرودن در قالب غزل را رها نکرده است و همواره به احساسات و تجارب شخصی

ا و هبر این آثار منظوم، نوشتهاي دارد. سیمین عالوهشده با اجتماعیات توجه ویژهعجین
 ها وشود. این بررسیها، نقدها و تأمالت ادبی وي میوارهنثرهایی دارد که شامل داستان

اند و او در اغلب آنها به دفاع از شروع شده 1350 يهتأمالت ادبی، بیشتر از اواسط ده
هاي شاعران معاصر را نقد چنین سرودهپردازد. سیمین همخود می يهنویافتهاي وزن
تر قوي شاشاعرانگی يهپردازد که البته جنباي میهاي ادبیکند و گاهی به بیان نظریهمی

 یاد بعضی نفرات هايتوان در کتابانتقادي آن است. این آثار منثور را می ياز وجه
ها و داستانمجموعه(، 1393)مظفري ساوجی،  بنفش و نارنجیسبز و (، 1378)بهبهانی، 
 ( مطالعه کرد.1368 )حریري، هنر و ادبیات يهدربار(و 1389 )بهبهانی، هایادنوشت

 
 های بوطيقايی دو شاعرتلقیی ه. مقايس4

( 1385 ،)شفر «آفرینش کالمی همثاببررسی ادبیات به» برتعریف بوطیقا، مبنی بهباتوجه
هایی براي تبیین عناصر شعر هست و بر همین مبنا، آراي دو شاعر دید چه مالکباید 

مایه، زبان و واژگان، موسیقی و وزن چیستی شعر، کیستی شاعر، محتوا و درون يربارهد
ا، همصاحبه ها،یدر سخنران یفرامتن و شعرها يالدر البه یصورت متنهبو قالب،  که 

 جو و تببین کرد.وخورد، جستخود شاعران، به چشم می ها و مقاالتنامه
 



 (39پياپی) 1398، بهار 1ی شماره ،11 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  180

 

 چيستی شعر. 1. 4

ري هاي فکپردازان شعر از شعر و ماهیت آن، که به نوع نگرش و زمینهتلقی خاص نظریه
ها و توصیف ،فرهنگی آنان وابسته است، موجب شده در طول بیش از دو هزارسال

ند اها نتوانستهیک از این نظریهحال هیچ هاي متعددي از شعر ارائه شود. با اینتعریف
هاي خود ها و ایدهیافته شناختی شعرهاي ناب را در چارچوبهاي زیباییتمام ساحت

تعریفی مشخص و جامع و مانع  يهروست که ارائ( ازهمین87: 1382)حسینی،  .دنبگنجان
مدنظر  يهابنابر مالکاي، ر نیست و هر متفکر، صاحب نظر، ادیب و نویسندهاز شعر، میسّ

 ناشدنیتعریفتعریفی از شعر ارائه داده است. گروهی هم اصوالً شعر را  خویش
هاي سنتی، عموماً به روساخت و ظاهر شعر توجه کرده و ویژگی اند. در تعریفدانسته

در  ظامی عروضیمثال ن اند؛ براي اصلی شعر را موزون و آهنگین بودن ذکر کرده
 اند.دعلم می داند  نه هنر؛ سپس عروض و قافیه را از ملزومات شعر می تعاریفش، شعر را

هر که را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت، روي به علم شعر آورد و »
 هایغعروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن السرّخسی البهرامی گردد، چون 

ي، )عروضی سمرقند .و نقد معانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم العروضین، کنزالقافیه
 امهنقابوسهاي توان در کتاب( همین نگاه به شعر و تعریف سنتی از آن را می48: 1364

 معیاراالشعار (؛385: 1367 )قیس رازي، المعجم(؛ 227: 1368 ،کیکاوس بن اسکندر)
تعریف کالسیک را بتوان در  ترین( مشاهده کرد. شاید جامع7-9: 1393 )توسی،
وزون ف از اقوالی مشعر کالمی است مخیل، مؤلَّ»خواجه نصیرالدین یافت:  االقتباساساس

 (586: 1361)توسی،  «.متساوي مقفی
الدین همایی، متفاوت شدند؛ گروهی مثل جاللنیز تعاریف  ،هاي معاصردر دوره

غت به معنی نظم در ل» کنند:میهمچنان تعریف خود از شعر را به وجود وزن محدود 
هاي جواهر و در اصطالح سخنی است که داراي هم پیوستن و در رشته کشیدن دانهبه

رک. همایی، ) .نیز گویند« شعر»و مرادف آن را  -فیموزون و مق -وزن و قافیه باشد 
ها آنترین که یکی از جامع دهند( گروهی دیگر تعاریف دیگري از شعر ارائه می5: 1371
ه خوردگی عاطفه و تخیل است کشعر گره» توان  در تعریف شفیعی کدکنی یافت:را می

در این تعریف پنج  ،(23: 1385شفیعی کدکنی، ) «در زبانی آهنگین شکل گرفته است
 شود. عاطفه، خیال، وزن، زبان و فرم دیده می عنصر اصلی
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چیستی شعر چیست؟ و این دو  يهی فروغ و سیمین درباردیدگاه کلّحال باید دید 
 دهد وي درهاي فرخزاد نشان میاندیشند؟ بررسی اشعار و فرامتنباره چگونه میدر این

هاي اولیه، او شعر این مقوله عوض شده است. در سال يدربارهطول زمان، دیدگاهش 
داند و از نظر وي شعري زیباست که بدون هیچ محدودیتی و اي از احساس میرا شعله

هیجانات و التهابات روح و جسم شاعر باشد. در  يدهندهنشانصورت تمام و کمال، به
 اند:دبراي بیان احساسات میاي ه، فرخزاد شعر را وسیلاسیردفتر  از« دیدار تلخ»شعر 

 رد  ـــره کردي اي مـــتو مرا شاع احساس من است يهشعر من شعل
 (157: 1381)فرخزاد،            

اي هشعر را اله «قربانی»ي و قطعه دیوارشعر  يدوره است که وي در مجموعه در همین
 کند:آن را شیطانی افسونکار معرفی می« اندوه تنهایی»آشام و در غزل خون

 وـــالل تـــامشب بر آستان ج
 جانم از این تالش به تنگ آمد

 الهام يهــام ز وسوسهــآشفت
 آشام خون يهاي شعر، اي اله
 (104 :)همان                   

 دــشوق تو هم خشکی يهغنچ
 ودـــعاقبت زین خواب دردآل

 ارــان افسونکـشعر اي شیط 
 دار شد بیدار   ــام من بیــــج

 (123: )همان                  
به این امر  فرستد،براي یکی از مجالت می 1332اي که در دي فروغ همچنین در نامه 

)جاللی،  .داند که باید انسان را داغ کنددوباره دارد و شعر را جام شرابی می اياشاره
 ولديتتا  عصیانچاپ  يهکند تا اینکه در فاصل( او همین نگاه را دنبال می56-57: 1377

نیما » شود تا نگاه او به شعر تغییر کند:آشنایی با روش کار نیما، سبب میزمان ، یگرد
 همان:)« .تقریبًا قطعی مرا راجع به شعر ساختي هعقیده و سلیق براي من آغازي بوده و

زعم خودش شعر براي او از حالت تفنن و تفریح خارج در همین دوره، به (185-186
اي باز به هستی و جزء صورت یک خالقیت، پنجرهشود و به تعبیر خود او بهمی

فروغ همچنین براي شعر،  (226و  205، 203 :همان) .آیدناپذیر وجود او درمیجدایی
توان به راهی براي راضی کردن شاعر از زندگی و است که می متصوّرهایی نیز فایده

(؛ 179 و 143: 1384صالحی، شاپور و ) .مبارزه با زوال و امید به جاودانگی اشاره کرد
بهبهانی هم گاهی مثل فرخزاد، شعر را میدانی براي بیان  (220و  202: 1377)جاللی، 

 :می آورد« ستاره در ساغر»شعر و در قطعه داندتجربیات شخصی و خصوصی خود می
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 اش از اوستلطف و شور و شیرینی، در ترانه ها، گفته این غزل سیمینبا خیال آن لب
 (188: 1377)بهبهانی،                        

در هر دو  -وي به شعر، همواره در کنار اجتماعیات او اما نگاه احساساتی و شخصی
یان تر بتر و موشکافانهحضور دارد. بهبهانی به مرور، تعاریفش را از شعر عالمانه -دوره

ل یّاي منبعث از تخشعر احساس و اندیشه»کند و در یک تعریف علمی معتقد است که می
 خلق گان درواژ تنکیتاست. البته عوامل دیگري هم از جمله وزن و موسیقی و ترکیب و 

دهند و آن را از نثر متمایز شعر نقش دارند. اینها عناصري هستند که به شعر شکل می
( وي همچنین، شعر را بازتابی از چندوچون 53-51: 1392)مظفري ساوجی،  «.کنندمی

 (10: 1378)بهبهانی، داند. روان و ضمیر شاعر می
 

 کيستی شاعر .2 .4
 کند:کید میأفروغ در تعریف و شناسایی شاعر واقعی، به چند ویژگی ت

هایی باشد که ها و دریافتشاعر در مقام فردي آگاه در جامعه باید مجهز به حس -
 (204: 1377)جاللی،  .شده باشد تفکر، هدایت و رهبري يهوسیلبه

کننده را کنار بگذارد و مثل افراد هاي معمول و راضیخوشبختیشاعر باید بتواند  -
 (127)همان:  .عادي دچار هیجان نشود

عنوان یک باید انسان باشد و همواره در لحظات انسانی سیر کند و به خودش به -
 (214ستی و وجود نگاه کند. )همان: واحد از ه

 جمله اینکه:هایی دارد ازسیمین هم براي شاعر مالک 
، شد. )مظفري ساوجیگوید معتقد باشد و شعر از درونش بجوشاعر باید به آنچه می -

1393 :111-113) 
 .دشعرسازي باش يهش باشد و الزم نیست کارخاناهر روز باید در مسیر کمال شعري -

 (408، 1389 )بهبهانی،
اشد. معتقد نبشاعري که انسان نباشد و به حقانیت انسان »شاعر باید انسان باشد؛  -

شان هایگفت و صدام حسین هم رمان نوشته است. نوشتهشاعر نیست. نرون هم شعر می
وي بر این باور  (149: 1393)مظفري ساوجی، « خورند.نیما ب يهرا بدهید گاوهاي گرسن
هایی داشته باشد که حق را از باطل بودن، باید شاخکبر انساناست که شاعر عالوه

، وي در زمینهدر همین  (31: 1387. )حیدري، دفاع از حق بپردازدو به  دهدتشخیص 
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خطاب به شاعران دروغین و شاعرانی که توانایی  (غزل رسالت) رستاخیزشعر مجموعه
 آورد:می تفکیک حق و باطل را ندارند،

 کـرآشناي خشـروییده در حصاري فق خشک       هايهاي الغرتان ساقهاي خامه
 هاي خشکماسیده در سفال تهی، کاسه ز                ــاک عجـــزج بوینـاي مغزهایتان ل

 کـبیزار از آفتاب و ملول از هواي خش وا              ــاب بینـــتاي فکرتان زبونی شب
  کـانباشته به دامن تر، عقل و راي خش رد            ــگان دورهــفروشاي پرفریب یاوه

 زاي خشک نفس مرگیکچون اژدها به د               ـــایار آفریدهــعر، غبـاز دختران ش
 کـاي خشـهدف نارساین چند لفظ بی         استاست،دریغا ضاللتگفتی رسالت

 خشکسرايبستانزماندهکهخاروخسچون ت            ــسغ و زوال شکفتگیـیادآور دری
 شکند، با صداي خشکبر سنگ راه می ار              ـــرن اعتبــده ق از دستتان صراحی

 (436: 1377)بهبهانی، 
توفیق یا عدم توفیق شاعر  يهدربار: »گفته استشاعر و هنرمند موفق  يهوي دربار

اما اگر شاعري، پنجاه یا حتی کمتر از این هم شعر داشته باشد  ،توان حکم صادر کردنمی
 (149: 1389: )همان «.واقعاً عالی است و جاي شکر است

 
 شعر عناصر. 3 .4

تواند شامل سطوح خود می يدر شکل گسترده ،شودآنچه در قالب عناصر شعر مطرح می
ي تهاي آن در چهار دسهاي متنی، در این نوشتار شکل کمینهبسیاري باشد به اقتضاي داده

  بندي شد.محتوا و مضمون، زبان و واژگان، موسیقی و قالب طبقه

 محتوا و مضمون. 1. 3. 4
 که سمت و رسالت و پیامترین عناصر شعر است ترین و بنیاديمحتوا و مضمون از مهم

هاي ادبی د و در نقد و نظریهبخشت مینقش اجتماعی آن را قوّ  ،دنکشعر را روشن می
است. البته این امر، در نگاه شاعران و  همواره مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته

 هاي مختلف ادبی متفاوت است.ها و دورهپردازان سبکهنظری
خود  يهش، به تغزّالت و احساسات شخصی و زنانااول شاعري يهفروغ در دور

از جهات مختلفی به این موضوع نگاه  ،گوید، اما وقتی از شعر نیمایی سخن میتوجه دارد
رسد، محتوا و تفکر پشت کند و چیزي که همواره براي او مهم و حیاتی به نظر میمی

هاي جدید، خیلی مهم و شعر است. او همواره تأکید دارد که شکستن و ابداع قالب
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کند، محتواست و اینکه مقداري ایماژ و بلکه آنچه شعر را شعر می ؛شکنانه نیستصف
سازد و مضمون است که تعبیرات تازه و گنجاندن آن در قالب غیر معمولی، شعر نو نمی

اي هم ( وي در نامه205، 203، 183، 178: 1377جاللی، ک. ر) .سازدلب را میفرم و قا
ه اصل آورد کگذارد و میبیشتري می يهنویسد، بر این امر صحکه به برادرش فریدون می

 (125)همان:  .شاعر است (Conception) بینیموضوع، نوع برداشت و جهان

است، ضعف بسیاري از شعرهاي طرح به دلیل اهمیتی که فروغ براي محتوا قائل 
داند و معتقد است که گاهی این شعرها فقط بینی و نگاه مینیمایی و سپید را فقدان جهان

 (25: همانرک.).حد هم باید قبول داشتو شفاف هستند و آنها را در همین زیبا و ظریف
 اندوتمیشعر  يال اصلی این است که براي فرخزاد چه چیزهایی محتواؤنکته و س

پاسخ این است که وي اگر چه در ابتدا، اشعارش سرشار از تغزالت عاشقانه و درد  باشد؟
دوم و پس از آشنایی با نیما و درک نظرات او، بر این  يهعاشقی و هجر است؛ در دور

باور است که شاعر باید در بند دردهاي جامعه باشد و بهتر است از مسائل خصوصی و 
ه مسائل، عمیق و جهانی فکر کند و چون زندگی فرق کرده، احساسی بگذرد، دیگر ب

 ( فروغ به دلیل همین باور به210-206 ک. همان:ر) .محتواي شعر نیز باید متفاوت شود
تغییر محتواست که ضمن احساس رضایت از مطابقت عناصر شعرش با زمانه،  ضرورت
و از  به کار برد« شعر نو» را باید به جاي اصطالح« شعر امروز» کند که اصطالحتأکید می

گویی درآمده و به زندگی، آدم و مسائل انسانی نزدیک یاز حالت کلّ اینکه شعر امروز
درواقع وي همچون نیما که بر این باور بود که  (177-168شده، خوشحال است. )همان: 

(، به تطابق زمانه و محتوا 291: 1368، یوشیج) «هر کس باید مال زمان خودش باشد»
داند. به همین دلیل است که اور دارد و شعر امروزه را خارج از نفوذ و تأثیر زندگی نمیب

سرایند، نقدهاي جدي دارد: خود که صرفاً با نگاه به درون شعر میي هبه شاعران دور
اي حرف بزنم که پر از بوي ادرار است، لیست عطرها را خواهم از کوچهاگر وقتی می»

« ازي است.باین حقه ،ترینشان را براي توصیف این بو انتخاب کنمجلویم بگذارم و معطر
 (321)همان: 

هاي نیما به نوآوري، کندها، راهش را از نیما جدا میبهبهانی اگرچه در بعضی حوزه
 .دستایجهان می يدربارهاو را  يتازهمند است و نگرش محتوا و مضمون عالقه يهدر زمین

 واکنش و بازتاب( او آثار شاعر را 34-30: 1387حیدري، و  38: 1368حریري، ک. ر)
داند و همچون فروغ معتقد است که شاعر باید در مستقیم عوامل محیط و زمان آنها می
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گذرد، از مقابلش میرا اي، آنچه بند حوادث دوران خود باشد و الزم است همچون آینه
اندیشه و احساس قرار  يهشیومالک  ،هاي کهننباید کتاب» منعکس کند. از دیدگاه وي

نیازهاي جهان  ني امروزیباید طبیعت امروزین، جامعه عران،گیرند و منبع الهام شا
ها هاي این نظریهجلوه (802: 1378)بهبهانی،  .امروزین و طرز سخن گفتن امروزین باشند

ها و یژگیو يهزندگی امروز با هم» هاي اوتوان دید و در سرودهرا در اشعار خود او می
هاي در قالب ي مربوط به زندگی معاصر،هاي تازهپدیده هایش جریان دارد. ورود پدیده

هاي کسانی چون قاجار آغاز شد؛ اما تفاوتی که سروده يهسنتی شعر فارسی از دور
 هاي جهانمشروطه دارد، این است که اصطالحات و واژه يهسیمین بهبهانی با اشعار دور

بود که شعر را بیشتر به  قدر غیرهنري به کار رفتهمشروطه، آن يهدورمعاصر در شعر 
کرد؛ در حالی که در بیشتر شعرهاي کسانی چون یک شوخی و طنزبازاري تبدیل می

اي گونهها محکم و هماهنگ با دیگر اجزا و عناصر شعر، بهسیمین بهبهانی، این واژه
 (420: 1386 لی،)حسن .اندمنطقی و اغلب تلخ و گزنده به کار رفته

که براي محتواي نو قائل است، در نقدهایی که  فراوانیوي به دلیل همین اهمیت 
تشی که آ منوچهر مثال در نقد نظرات برايکند. مایه توجه بیشتري مینویسد به درونمی

اختالف من »آورد: داند، میشأن شعر را فراتر از پرداختن به حوادث روزمره و جزئی می
م، وطنترین حوادثی که با سرنوشت و ظلم به همجاست، من به ملموستشی همینو آ

( وي همین نقد 24: 1378)بهبهانی،  «.اندیشمارض بستگی دارد، میي هجانم و کل کر
 . داندروا می زنی اعتصامی رحمانی و گاهی پرویننصرت  را به 

 وقایع دوران در شعر، به معناي دادنبازتابو تأکید سیمین به  باورگفتنی است که 
شعاري کردن هنر نیست. وي اگرچه بازتاب منطقی مسائل سیاسی و اجتماعی را باعث 

به هنر کسانی مثل  ،(114 :1393داند )مظفري ساوجی، تاریخ مصرف پیدا کردن شعر نمی
کند که براي شعاري نشدن شعرشان غالباً در شعرهاي نیمایی سایه و اخوان اشاره می

ک. ر) .کنندخود، یک عشق شخصی و خصوصی را با یک هدف اجتماعی تلفیق می
هم سفارش  تر( و به هنرمندان جوان146: 1393و مظفري ساوجی،  48: 1378بهبهانی، 

شعر  يهاگر در فکر بازتاب مسائل اجتماعی و این مسائل هستید، باید روحی»کند که می
را به آن بدهید و اگر توانستید با آن ظرافت، آن قواعد و آهنگی را که شعر دارد با آن 

 (114ان: )هم «.ایدتوانید بگویید که شعر سیاسی یا فلسفی گفتهتلفیق کنید، می
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مایه را سیمین در یک نگاه عمیق و منطقی، هدف از توجه خاصش به محتوا و درون
نک. ) داندگشودن راهی صحیح و منطقی براي ایجاد تحول میتوانایی تأثیر هنرمند در 

نمایاند؛ بسیار بازمیهم د وي این نظریه را در شعر خو (؛418: 1389و 144: 1378هبهانی، ب
 ود:شذکر می« فروشمها و من روح میزمین نیزار زوبین»، دو بیت از شعر ي بحثدر ادامه

 اي خونین چرا باید؟بر الشهاي هالمم نوحک ابرمردي نشد، باري بخشِسرودم گر توان
 (335: 1378)بهبهانی،                           

 صد شعله برفروزد، شعري که آتشین است  گویم به خود که باري، گوگرد سرخ داري
 (397)همان:                                   

؛ با 951 : ص؛ یک دریچه خندق545 : صازمت وطنسهاي: دوباره میچنین غزل)هم
 (987 : صگذارندوقتی که تهمت می و 1058 : صگلوگاه سرخ بخوان

وا که محت افزون بر اینها، الزم است اشاره شود فروغ و سیمین، هر دو بر این باورند
هاي هنري به تواند زنانه یا مردانه باشد؛ اما هرگاه سخن از سنجش ارزشمی و زبان شعر

بهبهانی،  و 154: 1377جاللی، ک. ر) .تواند مطرح باشدید، دیگر زن و مرد نمیمیان بیا
1389 :542) 

 زبان و واژگان. 2. 3. 4
کهنه، نو یا عامیانگی ) ، نوع زبانشعريبالغت و فصاحت ي هدرج ی،گزینواژه يهشیو
این قبیل را  مقوالتی از ، میزان جواز ورود کلمات غیرشاعرانه ونوآورانه بودن زبان (آن
 اهزبان، باید به آني هشاعر در حوز هايتوان جزو مواردي دانست که در تبیین نظرمی

 .توجه کرد
ان گفروغ و سیمین، در بحث نگاه به زبان و واژ هايههاي اصلی نظرییکی از تفاوت

 گیرد. وي پس از اذعان به اینکهاست. براي فروغ، زبان شعر در تعامل با محتوا شکل می
(، با استفاده از درک امکانات 186: 1377جاللی، ک. ر) فرم و زبان را از نیما گرفته است

 داند که با دوره وزبان نیمایی، اصل مهم در این حیطه را به کار بردن کلمات و زبانی می
زمان زندگی شاعر مطابقت داشته باشند. زبانی جاندار و بدون سانسور که بدون ترس از 

اما هماهنگ  ،شعري يهي و به هم خوردن وزن، کلماتی بدون هیچ سابقهاي شعرسکته
( این تأکید 211 و 191 ،181: ک. همانر) .شاعر را در خود داشته باشد يهبا زمان و دور

اي از دید او غیرشاعرانه نیست و فروغ بر تطابق زمان و زبان، تا آنجاست که هیچ کلمه
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ید شود، نباکه به وجودشان نیازي احساس می ترین کلمات هنگامیترین و زشتخشن»
 (173-164:ک. همانر«).اند، کنار گذاشته شوندي شعري نداشتهبه علت آنکه هرگز سابقه

سیمین هم مثل فروغ به تطابق زمان و زبان باور دارد؛ اما عالوه بر این موارد، به نظر 
اهد با کرده باشد و نخواو شاعر موفق کسی است که ارتباطش را با زبان گذشتگان حفظ 

: 1393 )مظفري ساوجی، .هاي زبان سنتی در شعر، به دنبال شعر نو باشدریختن پایههمبه
داند و بر این باور است بخش ادبیات مدرن میدرواقع او ادبیات سنتی را مایه (33-36
درخت کهن  يهشعر سنتی درختی کهن است و شعر نو نهالی جوان که از هست»که 
کند نهد و تأکید می( بهبهانی پا را از این هم، فراتر می789 :1378)بهبهانی، « .یدرومی

اند شعر موفق بسرایند که به زبان کسانی همچون رهی، نیما، و فروغ زمانی توانسته»
-32 :ان)هم« .انداند و پیوستگیشان را با زبان گذشته حفظ کردهگذشتگان نزدیک شده

ترده لغوي زبان شعرش، گس يهبر ادبیات کالسیک، دایراو به دلیل همین تکیه و احاطه (34
 رد ويخصوص غزل، مخالفت ندارد. و وسیع است و با ورود واژگان جدید به شعر و به

ها به واژه يهمن ورود هم: »گویدمی يهمشهر يهروزنام با يامصاحبه، در 1382سال 
مشروط بر اینکه در فضایی مناسب جایگزین شوند و در ترکیب، دانم؛ شعر را جایز می

غرابت یا تنافر نداشته باشند، گوش از کنار هم نشستن آنها درک لذت کند و حافظه آنها 
به این ترتیب است که او غزل را فقط جاي کلمات زیبا «. تر از درک معمول ببیندرا آسان

 ند.کشعرش نیاز داشته باشد، استفاده میاي را که فضاي داند و هر کلمهو ظریف نمی
 شود:از این کلمات اشاره می نمونهبراي نمونه به چند 

 شرم گیرنطفهوقتی که دامن شرف و 
 الب یأسـمنجاین  هرزگیبگذار در 

 دشو زاپتیارهردد و ــگ خیزهـــرجال
 د شو انزواکی ــن به کوچـــدنیاي م

 (438: 1352)بهبهانی،                 
 مشناسرا میحیا گدایان زبون بیمن  کردید قربان       هاآستان لقمهشرم را بر 

 (456 :)همان                          
ت معتقد اس و داندچنین عدول از قواعد زبان قدیم را نیز کار درستی نمیبهبهانی هم

به  گذشته دریابد و در پاسخهاي زبانی نزدیک به شاعر باید پیشامدهاي امروز را با شیوه
من زبانی کامالً امروزي ندارم؛ » آورد:دانند، میکسانی که او را شاعري کاماًل امروزي می

)همان:  «.امبلکه به نوعی میان رویدادهاي زمانه و زبان گذشتگان همانندي ایجاد کرده
نباشد؛ چرا که زبان اشکالی ندارد خیلی هم مدرن »است که  بر این باوردرواقع او  (34
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( 49)همان: « .شعر امروزه باید مسائل و محتواي مدرن باشد و نه زبان آني همشخص
قابل تأمل دیگر اینکه، سیمین این محدودیت را فقط براي زبان شعر قائل است و  يهنکت

ویاتر هاي شعري، پهاي وزنی، زبانی و دیگر تناسبزبان نثر را به دلیل نداشتن محدودیت
هاي زبان نثر، حتماً الزم نیست بر تر از زبان شعر می داند و معتقد است که پایهو زنده

 ادبیات کالسیک بنا شده باشد.
 موسيقی شعر. 3. 3. 4

شعر و عناصر آن، بحث  يههاي تفاوت نگاه فروغ و سیمین به مقولیکی دیگر از حوزه
را  و وزن عروضی موسیقی است. فرخزاد با موسیقی کالم آشناست، گوش حساسی دارد

اما در ؛ ددهسرایی خود را نشان میدر سه دفتر اولش، استعداد سنتی ابد ویخوبی درمیبه
شود. وي در این دوره، اشعار وزن متفاوت می يهتکامل شعري، نگاهش به مقول يهدور

وزن، یشعر سپید و ب» :گوید کهچنین می هایش پسندد و در مصاحبهوزن را نمیسپید و بی
زن براي ورود به دنیاي وآمادگی هر نوع تغییري در وزن را دارد و کامل نیست؛ شعر بی

ها، واقعا شعر هستند؛ مثل البته بعضی ناموزون .شعر، یک چیز کم دارد و آن وزن است
 اي نیز به احمد رضا احمدي( وي در نامه179: 1377)جاللی، « .بعضی شعرهاي شاملو

احمدرضاي عزیز، وزن را فراموش نکن، به توان »نویسد: می (نو از پیشروان شعر موج)
 هايمصاحبه)هاي او او به احمدي و سایر مصاحبه يهاز همین توصی .«هزار فراموش نکن

آید که حضور وزن و موسیقی براي برمی (هنرمندي با فروغ و طاهباز و ساعدي، م.آزاد
هیچ دلیلی را براي حذف آن در شعر او در این دوره هم، هنوز بسیار مهم است و 

 شود که فروغ بین وزنپذیرد؛ اما تأکید وي بر کشف ریتم زمانه در وزن، سبب مینمی
 در ادب کالسیک و معاصر تفاوت بسیار قائل شود. 

ش و پس از تأکید بر این امر، که معتقد به دنبال کردن ادوم شاعري يهفروغ در دور
اي با من هیچ هماهنگی» پردازد.هاي کالسیک میقد وزنروش نیما در وزن است، به ن

بینم؛ چون ریتم هایی که تا به حال در شعر فارسی به کار رفته نمیحس خودم و وزن
هاي خیلی مالیمی هایمان را توي آن ریتمشعرهاي سنتی ما معموالً مالیم هستند و حس

: همان« ).توان آوردد، نمیخواهم، به دل اي دل بیشتر شبیه هستنکه خیلی معذرت می
به  -که لحنی طنزآمیز دارد -یگرد تولدي يهمجموعاز  ر( او در شعر اي مرز پرگه181

 زند:برند، طعنه میشاعرانی که موسیقی و وزن را براي تزیین شعرشان به کار می
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ششصد و هفتاد و هشت شاعر را  ام از الي پرده/با اولین نگاه رسمی جایی که من/»
در الي خاکروبه/ به دنبال وزن و  بازها، همه در هیئت غریب گدایان/که حقه بینم/می

 (307: 1381)فرخزاد، « . گردند...قافیه می
سنتی و با اعتراف به اینکه با وزن عروضی خیلی آشنا  يفروغ پس از نقد وزن و قافیه

روشی  ،(191: 1377جاللی، ک. ر) نیست و قوانین عروضی را هم مطالعه نکرده است
الزم نیست وزن و قافیه را رعایت کنی. سعی کن با ریتم »گوید: دهد و میپیشنهاد می

کلمات، یک حرکت کلی به وجود بیاوري که شنیدنی باشد، یعنی در گوش تبدیل به یک 
 یهایهاي متناسب زمانه، پیشنهاد( سپس براي پیداکردن وزن125: همان« ).نوع وزن شود

ها هاي کمتري دارند. همانهایی هست که شدت و ضربهفارسی وزن در شعر»دهد: می
 (191 )همان: «.شود گرفت و گسترش داد؛ وزن باید از نو ساخته شودرا می

ور اش را با وزن کالسیک به طبهبهانی ارتباط ناگسستنی با وزن دارد و هیچگاه رابطه
 هنوز از ؛ه از بنیان ویران کنمام کمن هنوز آن شهامت را نداشته»: کامل قطع نکرده است

 دلبستگی( یکی از دالیل این 498: 1387)بهبهانی، « کنم.همان افاعیل معمول استفاده می
ک. ر) .وزن است ناشی ازل شعري خود او، افزایش تخیّ يهسیمین به وزن، بنابه گفت

 (481: 1387بهبهانی،  و 170: 1393مظفري ساوجی، 
اي در این شود، این است که سیمین چه نوآورياما سؤالی که در این جا مطرح می 

مقوله ایجاد کرده است که به نیماي غزل شهرت یافته است؟ پاسخ این سؤال را در همان 
که وزن باید با ذات زمانه مطابقت  باور داردتوان یافت. وي ها و مقاالت او میمصاحبه

خالقیت او هم در وزن  يهآورد. نحوسازي وزن روي مینوبه  لن دلیبه همی ؛داشته باشد
 يههاي وزنی جدیدي را براي ارائقالب ،گونه است که چون با موسیقی آشنایی دارداین

گیرد؛ به این معنا که در عین حال که راه خود را از وزن سنتی جدا کلماتش به کار می
مظفري ساوجی، ک. رپیوندد )هم نمیوزن کند، به مسیر عروض نیمایی و شعر بیمی

 يههاي جدید، بر پایکند و آن آزمودن وزنبلکه راه دیگري را انتخاب می ؛(440: 1393
 همان افاعیل عروض سنتی است.

چنین پردازد و هاي موردنظر نیما میش با وزناهاي ابداعیسیمین به تفاوت وزن
داشته، اما شکل هندسی شعر کالسیک را  نیما اوزان آشناي کالسیک را نگه: »گوید کهمی
ها اصل است. نیما هم ریخته است. در یک شعر کالسیک حفظ تساوي طولی مصراعبه

ها را از شعر خود رانده اما تساوي طولی مصراع ؛ارکان وزن قدیم را حفظ کرده است
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( 134-117:  1376الهی، رک. ) .اماست، اما من تساوي طولی مصراع ها را به هم نزده
 يهسازي و دفاع از شیووزن به روشن يدربارههاي سیمین درواقع، اکثر صحبت

ند؛ رسوزن به نظر میهاي کالم در برخورد اول، بیاین پاره»شود: اش مربوط مینوساخته
 يهرو که وزن مألوف مستعول ندارند و مثل شعرهاي گذشتگان، هزار سال در حافظازآن

اند؛ اما ازآنجاکه من معتقدم که وزن با توجه به معنی لغوي آن، وقتی علمی ما تکرار نشده
 کالمي هباور دارم که در برابر هر پار ،شود که عمل توازن به وجود آمده باشدایجاد می

اي به همان وزن قرار دهیم، تکرار این اگر پاره ،رسدوزن به نظر میکه در برخورد اول بی
باور وي این  (37: 1379)عابدي،  «.دهدازه به دست میوزن، معیار مشخصی از وزن ت

ها، بعد از مدتی تکرار و تداوم جاي خود را به است که دشواري و دیریابی این وزن
همین براثر وي  (508-505: 1393)رک. بهبهانی،  .سپاردآشنایی مطبوعی می

هر نوع شعر وزن، شعر طرح و سپید و ش به وزن است که با شعرهاي بیامنديعالقه
: 1378 :)همان .کند؛ مگر اینگه حاوي تصاویر شعري بدیعی باشندبدون وزنی مخالفت می

 (67و  57
به پیوند و هماهنگی اوزان شعرش هم با  ،بر ابداع وزن هاي تازهسیمین عالوه

 گوید: بنايمی المعجمبه خاطر دارم که صاحب »کند: هاي زندگی امروز، تأکید میپدیده
بر اوتاد مفرد یا اسباب مفرد یا فواصل مفرده ناخوشایند است. مثال اگر مصرعی مصاریع 

بر وتدهاي مفرد بنا شود مثل فع فع فع فع فع فع به نظر شمس قیس ناخوشایند است. 
که « هی ها، هی ها، ره بگشا»چاپ شده. به نام  ارژن دشتمن شعري دارم که گویا در 

هاي زمان ام آن را از زنگ و چراغ چرخان آمبوالنسشود فع فع فع فع فع فع. من الهمی
یک زخمی که در آمبوالنس به  يهآلودام. محتواي شعر نیز بر تفکر هذیانجنگ گرفته

رود، نهاده شده است. اگرچه زنگ آمبوالنس و چشمک خطر و گردش بیمارستان می
توان منصرف شد. هاي گردان با این وزن هماهنگی دارد؛ اما از یکنواختی آن نمیچرخ

د مثل آدمی که خصایلش بای کنم،جز آنکه با محتوا متولد می کنممن براي وزن کاري نمی
 (85: 1376)رک. الهی،  .ش همخوان باشدابا وضع جسمی

 قالب. 4. 3. 4
اي دست پیدا نکرده و به ، زمانی که هنوز به افق تازهشاعري خودفروغ در دوران اول 

 يهبند است. سه مجموعخصوص چهارپاره، غزل و مثنوي پايبههاي سنتی رعایت قالب
هاي قالب را سراید؛ اما بعدها، محدودیتها میرا در این قالب عصیان و دیوار اسیر،
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 ها کارحرف باید تازه باشد، شکستن قالب»که باور دارد دارد. وي اگر چه همواره برمی
 حاال یک مصراع و نیم است مصراع بود،ک ها زلف یارشان به بلندي یمهمی نیست، قدیم

ها و (؛ اما در تمام طول مصاحبه211: 1377)جاللی،  «یا یک مصراع و سه چهارم
کند که هم حرف و هم قالب، باید نو شوند و با هم هماهنگی داشته هایش تأکید مینامه

سیدکاظم آورد. هاي نو روي میش به قالباباشند و خود هم در دوران تکامل شعري
، سنتیهاي شعر فروغ را به نیمهفرم اشعار فروغ، قالب با مطالعه و برررسیموسوي 
کند. می بنديسبک شخصی فروغ تقسیم:آهنگی، نیمایی، نیمایی نو-نو، عامی يهچهارپار

ي، خود نیز به بر تأکید بر نوآورکند که فروغ عالوهبندي مشخص میاین تقسیم
هاي عروضی و نیمایی وي در قالب»: است یافتهدست  قالب يههایی در زمیننوآوري

شعر سروده و حرکت او همگام با تفکرش، از شعر عروضی به نوآوري فردي بوده است. 
اشعار خود در این قالب، در صدد  يهر و تعمق در وزن نیمایی و ارائدر ضمن او با تبحّ 

رعایت وزن به عنوان  نوجویی و گسترش آن بوده است و تالش نموده است که ضمن
شعر  يهعنصرجدانشدنی شعر، آن را به طبیعت نثر نزدیک نماید؛ این کارکرد را در هر پار

نداشته  ی شعر را از نظر دوربه صورت جدانشدنی به کار برده، ضمن آنکه آهنگ کلّ
دانند. غزل نو را فروغ فرخزاد می يهچنین اولین گویندهم (24: 1384)موسوي، « است.

کنی/ سنگی و ناشنیده فراموش یها صداي مرا گوش مچون سنگ» غزل او با مطلع
چاپ شده است مادر غزل نو  1338و در سال  یگرد تولديکه در دفتر  را «کنیمی

 (129: 1369عظیمی، ک. ر) .اندنامیده
( 138 و 131: 1368)یوشیج،  دانندکردن خویش میبرخی محدودماندن در غزل را خفه

: 1358)براهنی،  داننددیگر غزل سرودن را، یک رفتار ارتجاعی و ناپسند می و برخی
حتی خود فروغ یکی از کسانی بود که به عنوان یک شاعرنوسرا، در یکی از  ( و1431
 يههاي شعرخوانی تهران، نسبت به دادنِ تریبون به بهبهانی و چندنفر دیگر به بهانشب

گونه برخوردهاي ( این43: 1382)ابومحبوب،  .کنداینکه نوگرا نیستند، اعتراض می
شود شاعرانی مثل سیمین، از بعضی جهات به نوکردن قالب غزل منتقدانه باعث می

دهد. به بندي نشان میش به غزل پايادوران شاعريي هاما به طور کل در هم ؛بپردازند
، اعراض از قالب سنتیتوانم با ام است؛ من میبرگزیده غزل سبک خاصِ»خود او  يهگفت

این کار  من .یک نوپرداز تعریف شده باشم؛ اما صحبت از توانایی یا عدم توانایی نیست
شعر خود را باطل  يهتوانم انجام دهم؛ اما با نخستین آزمایش شناسنامرا به آسانی می
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چنین در پاسخ به کسانی که او را تشویق به وي هم (443: 1389 )بهبهانی،« .امکرده
هاي ادبی ندارد و بنديگوید اعتقادي به صفکنند، میهاي نو میسرودن شعر در قالب

 درست نیست ،دهنددر هر دو طیف کهن و نو، کسانی هستند که فقط به ظاهر اهمیت می
 (12-11: 1379)عابدي،  .گویندمهم نیست چگونه می ،گویندو مهم این است چه می

پذیرش نوآوري باورمند است و اعتقاد دارد در این بهبهانی به انعطاف هنري غزل در 
 می،)عظی .ضوابط شعر امروز را به کار گرفت يتوان همهشکل هندسی با وزن متحول می

 کند و به جاي تغییر دروي در همین فرم و قالب سنتی، تغییراتی ایجاد می (79: 1369
نوآوري با حفظ قالب »ند: کظاهر و قالب شعر، زبان کلمات، وزن و محتواي آن را نو می

است که آن را از کالم دیگران مشخص  سنتی خصوصیت کالم من است، این همان چیزي
 (598: 1378و بهبهانی،  425 :)همان «.سازدمی

 
 گيری. نتيجه5

ي شعر و شاعري نکات هاي بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی دربارهدر تلقی
ر آید؛ ولی در مقام دو شاعدستگاه فکري ویژه باشد به چشم نمیاي که برآمده از فلسفی

اند که هم بنابه جایگاه شاعري آنان، هم هایی داشتهگیرينوپرداز معاصر اظهارات و موضع
به لحاظ موقعیت تاریخی شعر فارسی باارزش است. اظهارات متنی و فرامتنی دو شاعر 

هاي ولی در مواردي دیگر با تمام شباهت در مواردي با اندکی تفاوت شبیه به هم است؛
ي چیستی شعر، کیستی شاعر ها شامل سخن دربارهگیرد. شباهتظاهري از هم فاصله می

ي تعریف شعر اگرچه گاهی با احوال شخصی و نیز نوع محتوا و مضمون است: در زمینه
-اجتماعیي شعر بر کارکرد نگرند، در غایت، تلقی هر دو دربارهاحساسی به شعر می

معرفتی آن استوار است. بر همین منوال در نظر هر دو، شاعر شخصی آگاه و داراي منش 
 ي تفکر وي سامان یافته باشد وانسانی است. در نگاه فروغ احساسات شاعر باید در سایه

هاي معمولی او را راضی نکند و در لحظات انسانی سیر کند. سیمین هم شاعر خوشبختی
دارد و بر این باور است که شاعر باید ي شعرسازي برحذر میبه کارخانه شدنرا از تبدیل

ي محتوا هم دو شاعر همداستانند ضمن اعتقاد به حقانیت انسان، حامی حق باشد. درباره
ش اهر دو بر تعهد تاریخی شعر تأکید دارند. در نظر هر  دو شعر نباید نسبت خود با زمانه

دهد د میپیشنها« شعر نو»را به جاي « شعر امروز»س فروغ تعبیر را از یاد ببرد. بر همین اسا
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 اندیشد که جانترین حوادثی میبرد و سیمین هم به قول خودش به ملموسو به کار می
 را در برگرفته است. « ي ارضکره»و وطن وي یا کل 

هایی در باور به نوآوري و تغییر در سطوح زبان، فروغ و سیمین با وجود شباهت
 ايهاي آشکاري دارند: در سطح زبان و واژگان هیج کلمهوسیقی و قالب با هم تفاوتم

نباشد،  وندر نظر فروغ غیرشاعرانه نیست. سیمین بر این باور است که زبان شعر زیاد هم 
نماید. در جایی دیگر با احتیاط اگرچه باشد، بسنده می تازهمهم نیست؛ همین که محتوا 

باز به آن چند قید همچون  ،شمردشعر مجاز می يرا به عرصهها واژه يورود همه
وز شود هنکه معلوم می ؛افزایدگیري مناسب و پرهیز از غرابت و تنافر میضرورت جاي

ها باور دارد. در سطح موسیقی فروغ بر این باور است که از وزن و قافیه به اشرافیت واژه
در مقابل  .ریتم بر آمده از حرکت کلمات رسیدبه شکل سنتی باید عبور کرد باید به نوعی 

، سازدسیمین با اینکه به قول خودش با الهام از زنگ و چراغ چرخان آمبوالنس وزن می
ها را که نیما انجام داد، زدن تساوي طولی مصراعهمشهامت به که کندخود نیز اعتراف می

تلقی دو شاعر در باب قالب پسندد. ندارد و شعرهاي بی وزن از نوع غیر عروضی را نمی
 نیز بر همین قیاس است.

آخر اینکه بوطیقاي شعري دو شاعر از منظر جنسیتی جز در موارد اندک،  ينکته
خاموش مانده است. یکی از آن موارد این است که هر دوي بر این باورند که محتوا و 

شعر، جنسیت  ولی به هنگام سنجش هنري ؛تواند زنانه یا مردانه باشدزبان شعر می
وان بوطیقاي تثر باشد. با این وصف در قیاس با بوطیقاي کالسیک فارسی میؤتواند منمی

 .2خواند« دگردیسی»و بوطیقاي سیمین را چونان « گسست» نوعی همثابفروغ را به
         

 هايادداشت

بودند؛ اما به علت هاي متفاوت نیز هاي ادبی دیگري در حوزه. فرخزاد و بهبهانی داراي نظریه1
نوع مواجهه با بوطیقاي غالب  يهنظریاتشان در زمین يهاینکه هدف اصلی این پژوهش، مقایس

 يدربارهبهبهانی  هايتوان به نظرکالسیک است، از آوردن آنها صرف نظر شد. از میان آنها می
هایی هم در افزون بر اینها، نوآوري (1368حریري، رک. ) .تخیل، عاطفه و صورخیال اشاره کرد

ر سازي داند. مثالً داللتگاه به صورت تئوري از آن سخن نگفتهشعر هر دو وجود دارد که هیچ
 ود.شکه به شکلی ضمنی اما مکرر در شعر فروغ فرخزاد دیده می -کانکریت–سطح بصري 
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اى مدهشناسى نقش عدیرینهروش شناسى فوکو که در تبارشناسى و  ياز اصول چهارگانه . یکی2
ى است اگسست، خاص اندیشه فوکو نیست، بلکه ایده ياست. البته ایده« روش گسست»دارد، 

 اما فوکو این مفهوم را از ؛اندبدان متوسل شده که افراد دیگر مثل، تامس کوهن و فایرابند نیز
 تابکاو در اغلب آثار خود ازجمله . به ارث برده است -یکی از استادان خود –گاستون باشالر 

مفاهیم رایج در تاریخ سنتى از قبیل پیشرفت، تداوم  ها و چیزها: دیرینه شناسى علوم انسانىواژه
هاى گسست ازو به جاى آن  کندمیخارج بحث  يو پیوستگى و ثبات را از گردونه

اریخ بندى دانایى تیا صورت« اپیستمه» اصطالح گوید. فوکو با طرحشناختی سخن میمعرفت
ره تحول از یک دو است؛ کردهرنسانس، کالسیک و مدرن تقسیم  يمعرفتى غرب را به سه دوره

ایى هجایى را حاصل گسست، بلکه این جابهکندفرض نمیدیگر را به صورت تکاملى  يبه دوره
 ه)براي اطالع بیشتر رجوع شود ب .کامال از قبل منقطع شده استکه  داندشناسانه مىمعرفت
ت اما گسس ،با این وصف دگردیسی حاوي تداوم و استمرار باور یا وضعیت است( 1385شاهی: 

 از تداوم و تغییر شکل یافتگی به دور است.
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هاي شعري رساله(. 1393) .حسنمحمد ،نیري يهزادحسنزرقانی، سیدمهدي و 

 تهران: هرمس. .مسلمانفیلسوفان 
ق، شکر اسداللهی تجراهلل يهترجم شناختی(،تخیل و بیان )نقد زبان(. 1394ژنت، ژرار. )

 تهران: سخن.
مهران  ي، ترجمههاي ادبی معاصري نظریهدانشنامه .«بوطیقا(. »1386ماري. )شفر، جین

 .72-65 مهاجر و محمد نبوي، تهران: آگه، صص
بررسی تطبیقی دیدگاه هاي نقدي نیمایوشیج و (. »1391)، علی. مرآتیسلیمی، مهدي و 
 .127-107، صص1ي، شماره1، سالشناسی تطبیقیهاي زبانپژوهش .«نازک المالئکه

 تهران: مروارید. .ي قلبمهاي عاشقانهاولین تپش(. 1384عمران. )صالحی، کامیار و  شاپور،
، 10ي ، شمارهي اسالمتاریخ در آینه .«ي تاریخفوکو و مساله». (1385شاهی، داود. )

 .114-85 صص

 تهران: آگاه. .موسیقی شعر(، 1385رضا. )محمد شفیعی کدکنی،
ي آراي بهار و نیمایوشیج بررسی مقایسه(. »1392. )حسن، صباغی، علی و حیدري

 .84-69، صص15، پیاپی 1 يه، شمار5، سال شعرپژوهی .«شعر و شاعري يهدربار
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رضا ترکی، تهران: محمد يهترجم .تاریخ و تطور علوم بالغت .(1383)ضیف، شوقی. 
 سمت.

 تهران: نادر. .ترنم غزل(. 1379کامیار. ) عابدي،
 .امیرکبیر تهران: به اهتمام محمد معین، .چهار مقاله(. 1364عروضی سمرقندي، نظامی. )

 تهران: آگاه. .هاي زندگیاز پنجره(. 1369عظیمی، محمد. ) 
 تهران: جاجرمی.. دیوان فروغ فرخزاد(. 1381فرخزاد، فروغ. )

تصحیح سیروس شمیسا،  .المعجم فی معاییر اشعارالعجم(. 1367قیس رازي، شمس. )
 .فردوس :تهران

ي کوروش صفوي، تهران: مینوي ترجمه .بوطیقاي ساختارگرا(. 1388کالر، جاناتان. )
 خرد.

تصحیح غالمحسین یوسفی،  .نامهقابوس(. 1368کیکاوس بن اسکندر، عنصرالمعالی. )
 تهران: علمی و فرهنگی.

 تهران: سخن. .از صورت تا معنا(. 1388محبتی، مهدي. )
، 6، سال کتاب ماه ادبیات، «بوطیقاي شعر فروغ فرخزاد(. »1391محمدخانی، مریم. )

 .15-11، صص177، پیاپی 63 يشماره
نفیسه زمانی، تهران:  يترجمه .هاي معناییهالهمعنا و (. 1391محمد یونس علی، محمد. )

 فراگفت.
تهران:  .سبز و بنفش و نارنجی)گفتگو با سیمین بهبهانی((. 1393مظفري ساوجی، مهدي. )

 نگاه.
علوم اجتماعی و  «.هاي شعر فروغ فرخزادبررسی قالب(. »1384موسوي، سیدکاظم. )

 .124-111، صص42پیاپی ، 1ي ، شماره22 يه، دورانسانی دانشگاه شیراز
 تهران: کتاب مهناز. .هنرشاعري يهواژه نام(. 1385میرصادقی، میمنت. )

ي ضیا موحد و پرویز مهاجر، ترجمه .ادبیات يهنظری(. 1373. )آستین، رنه و وارن ولک،
 تهران: علمی و فرهنگی.

 تهران: هما. .فنون بالغت و صناعات ادبی(. 1371الدین. )همایی، جالل
کوشش سیروس طاهباز، تهران: دفترهاي به .شعر و شاعري يدرباره .(1368)یوشیج، نیما. 

 زمانه.
 


