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 چکيده 

سرایی و شعر روایی از روزگار پیش از اسالم سابقه دارد. با توجه به  در ایران منظومه 
سمت ساختار حرکت شعر معاصر به   شعر معاصر و  يگذاري زنان در عرصه اثرمیزان  

قالب در  مختلفداستانی  ژاله    ،هاي  شعر  در  را  داستانی  عناصر  کاربرد  پژوهش  این 
ی بررسی کرده و چگونگی کاربرد  تحلیل  –توصیفی    يشیوهبه سیمین بهبهانی  اصفهانی و  
ها پس از آن، شباهت   و  را در شعر آنان نشان داده و نسبت روایت با شاعرانگی  این عناصر  
تفاوت داستانو  به را  پردازي  هاي  شاعران  آثار  آمار  يشیوهدر  تحلیل  و  ،  تطبیقی 

و نمودارهاي عناصر   هاتحلیل آماري  شواهد شعري، جدول است.    قرار دادهبررسی  مورد
هاي بنیادي تفاوت   اما  شباهت،  داشتن  با وجود دهد  هاي پژوهش نشان می یافتهداستانی و  

گاه روایت داستان به ساختار    ،شود. در اشعار ژالهکاربرد عناصر داستانی دیده می  در
جنبه  و  رسانده  آسیب  و    يشعر  تخیل  از  و  گرفته  پیشی  شعري  ویژگی  بر  داستانی 

اي نو و خالقانه سروده  هاي سیمین به شیوه در مقابل روایت  ،شعر کاسته است  شاعرانگی
به اند. می شده را  روایت  بهبهانی  در  توان گفت سیمین  اصفهانی  ژاله  و  اوج  حد شعر 

   حد روایت تنزل داده است.مواردي شعر را به 

 .عناصر داستانی ،شعر روایی ژاله اصفهانی، سیمین بهبهانی، وارگی،داستان های کليدی:واژه 
 

 
 

  قمزبان و ادبیات فارسی دانشگاه   جوي کارشناسی ارشددانش  maryamdastgeib@gmail.com 
    قم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  دانشیار  leila.pazhoohandeh@gmail.com   ي مسئول( )نویسنده 

 1400/ 12/11تاریخ پذیرش مقاله:                    17/7/1400تاریخ دریافت مقاله: 

https://dx.doi.org/10.22099/jba.2022.41941.4137


ـ ــــ  60  (52 پياپی) 1401 تابستان ،2ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــ

 

 دمه . مق1
 يق تحقو اهميت ها ، پرسشيان مسئله. ب1.1

ایران منظومه دارد. در دوردر  از اسالم سابقه  از روزگار پیش   يه سرایی و شعر روایی 
 از آغاز شعر دري رواج داشت.  نیز شعر روایی تقریباً اسالمی

بسیار کم شده است و این ویژگی در  بین روایت و شعر  ي  همعاصر فاصل  يه در دور
نمود زیادي دارد توان گفت، حرکت شعر  که میطوريبه  ،اشعار برخی شاعران معاصر 

معنا که شعر عالوه بر عناصر شعري مانند  اینبه  ،سمت ساختار داستانی استمعاصر به
چون شخصیت، داستانی  عناصر  خود  ساختار  در  تصویر  و  موسیقی  وگو، گفت  خیال، 

توان این دسته  اي است که میاندازهمکان و صحنه نیز دارد  و بسامد این عناصر به زمان،
 اشعار را شعر روایی نامید. 

تفاوت داستانی  روایت  با  شعر  در  روایت  ازجملالبته  دارد،  تفاوت  يههایی  ها  این 
مختصرمی و  کوتاه  به  روایت  توان  کلی بودن  شعري،  و   هاي  شعر  در  روایت  بودن 
ها اشاره کرد. درمجموع در تعریف  بعدي بودن شخصیتپوشی از جزئیات و تکشمچ

معناست که شاعر حوادث و رویدادها را  »شعر قصصی بدینتوان گفت:  شعر روایی می
نویس به شرح رویدادها  کند و مانند یک داستاناما در قالب شعر بیان می  ،شکل داستانبه

بنابراین شعر روایی و  (؛  90:  1985ردازد.« )خفاجی،  پ پردازي میها و شخصیتو مناظره
قالب شعر بیان   اي از ادبیات است که شاعر در این نوع شعر، داستانی را درداستانی گونه

گیرد. »شعر روایی شعري است که با خواندن یا  کند و از عناصر داستانی نیز بهره میمی
بشنیدنش دست یاد مخاطب  در  یا سرنوشتی  میهکم سرگذشت  )روحانی،  جاي  ماند.« 

1۳8۶  :10۶.) 
میبه شعر  در  داستان  عناصر  محدودکاربردن  و  تکرار  از  را  شعر  در    تواند  ماندن 
بدهد.  آرایه شاعر  به  تازه  معانی  خلق  براي  فرصتی  و  برهاند  ادبی  عناصر  هاي  کاربرد 

بخشد و انسجام شعر و تصویرسازي  مینمایشی    ویژگیبه شعر    ،روایت  يداستانی و شیوه
گذاري  اثرو درنهایت موجب صمیمیت و ارتباط بهتر با خواننده و  کند  میراچشمگیرتر  

و    پردازياستفاده از عناصر داستانی مثل زمان، مکان یا صحنه، شخصیتشود.  میبیشتر  
بیشگفت را  آن همراه میوگو مخاطب  و عاطفی  هنري  بیان  و  با شعر  ر  د  .کندازپیش 
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هاي فردي شاعر نیست؛  ي ابراز احساسات و بیان تجربهشعرهاي روایی، شعر تنها وسیله
توان به  این کارکردها می ي هکند، ازجمل هاي دیگري نیز پیدا میبلکه کارکردها و قابلیت

شکلی که مخاطب  تر واثرگذارتر مسائل و معضالت اجتماعی در قالب شعر، بهبیان روشن
ه با مسئله کند و او را به فکر وادارد، اشاره کرد. شعر با جذابیتی که براي  را درگیر و همرا

است،   اجتماعی  جدي  موضوعات  طرح  براي  مناسبی  بستر  و  فضا  دارد،  خواننده 
که شاعر توانایی استفاده از این ظرفیت را داشته باشد و با طرح این موضوعات  شرطیبه

استان و روایت در شعر، جذابیت شعر را  از جذابیت شعر براي مخاطب نکاهد. بیان د
هاي شعر  شود که هم ویژگیدلیل که خواننده با شعري مواجه میاینکند؛ بهدوچندان می

سازد و به  هایی را میکند، شخصیترا دارد و هم داستان، ماجرایی را براي او روایت می
هاي  توان به نمونهمیشود. براي اثبات این مدعا  این وسیله در ذهن مخاطب ماندگار می

این نکته را  موفق و ماندگار شعر روایی مانند شعر زمستان مهدي اخوان ثالث اشاره کرد.  
جزء  بهشود، دیگر مطابقت جزءباید در نظر داشت که وقتی داستان در قالب شعر بیان می

اصر داستان  تواند ویژگی و قابلیتی از ساختار و عن و دقیق با ژانر داستان ندارد و شاعر می
این ویژگی شعر است که با زبان استعاري و    گزین آن کند.را حذف یا عنصري  را جاي

کند؛ بنابراین شعر روایی  غیرارجاعی خود در قواعد متعارف داستان دخل و تصرف می
 بیشتر بر قواعد شعر استوار است تا داستان.

را  ثرگذار در روند روایت  مهم و ا این پژوهش در نظر دارد که کاربرد عناصر داستانی
بهبهانی    و  (1۳00-1۳۶8)  ژاله اصفهانی:  معاصرمطرح و  شاعر زن  دو  در شعر   سیمین 

دلیل پرداختن ایشان به شعر روایی  . انتخاب این دو شاعر بهکندبررسی  (  1۳9۳- 1۳0۶)
گونه  ها در سرودن اینپردازي در اشعارشان و موفقیت نسبی آنهاي روایتو تنوع شیوه

پردازي،  وگو، شخصیتگفت  عناصر داستانی چونشعرها است. در این پژوهش به بررسی  
پردازیم و از  ایی این دو شاعر میمایه و مضمون و قالب شعرهاي روي دید، درونزاویه

دلیل اشتراک این عناصر داستانی  پرداختن به عناصر داستانی چون صحنه و فضاسازي به
  .کنیمنظر میدر شعر و داستان و محدودیت مقاله صرف

یک از این  نشان داده شود کدام  تا  شودانجام می  شاعر میان دو  اي  پس از آن مقایسه
شیوه از  بیشتر  کرده  يشاعران  استفاده  اشعارشان  در  شیوه  ،اندروایی  و  هاي  شگردها 

داستانی در شعر این    کارگیري عناصر کیفیت به  و  است  ترپردازي در کدام آثار غنیداستان
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شباهت چه  تفاوتشاعران  و  یکدیگرها  با  میان  دارد  هایی  نسبت  بر  پژوهش  تمرکز   .
 وارگی و شاعرانگی در اشعار روایی دو شاعر است. داستان

  روایت   يه شعر معاصر و رواج شیوي  عرصهگذاري شعر زنان در  میزان اثربا توجه به  
کاربرد این    يو پیشینه  هاي مختلف شعري توسط شاعران معاصرو نقل داستان در قالب

سیر تحول    دادن  نشانبر   عالوهها  ، این دست پژوهشسیکهنري در ادبیات کال  يهشیو
دهد  براي نقد شعر امروز به دست می  اي را  ارزنده  و هنري  موازین علمی  ،رشعر معاص

ادبیات داستانی و روایی فراهم    يهاي حوزهپژوهشرا درتري  تر و متنوعو بستر گسترده 
ژاله اصفهانی    .آوردمی به اهمیت و جایگاه  بهبهانیو  نظر  تاریخ شعر    سیمین  زنان  در 

 .یابدمیررسی عناصر داستانی در شعر این شاعران اهمیت ب ،معاصر
 

 تحقيق   ی يشينه. پ۲.1

وارگی در شعر  عناصر روایی یا داستان  پردازي،روایت  هاي روایت،عنوانبا عناصر داستانی  
،  ثالثمهدي اخوان  پور،قیصر امین  کدکنی،مانند محمدرضا شفیعیبرخی شاعران معاصر  

یا بخشی  شکل تمامی  و به اي  صورت جداگانه یا مقایسهبهفروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده  
هاي مرتبط با موضوع  نامهبه چند نمونه از پایانادامه  است. در    بررسی شدهاز آثار آنان  

)با تکیه بر   کدکنیگونه در اشعار محمدرضا شفیعیساختار روایتبررسی  شود:اشاره می
کوچههزاره در  و  کوهی  آهوي  دوم  نیشابور(باغي  بررسی  ؛  (1۳9۶)ساریخانی،    هاي 

افشار،  )  حاصل و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردتطبیقی عناصر روایت در سرزمین بی
گونگی در  داستان(؛  1۳91حاجیان،  )  ساختار و فرم روایت اشعار فروغ فرخزاد(؛  1۳94

اخوان مهدي  امین(؛  1۳90)زابلی،    ثالثآثار  قیصر  شعر  در  روایت  عنصر  پور  بررسی 
ي فردوسی و  پردازي در شاهنامهاي روایت و روایتبررسی مقایسه(؛  1۳95پور،  )حسین

ي تلخ  بررسی عناصر داستان در کتاب پیوندها (؛  1۳9۶)رضائیان،    ؛  ثالثآثار مهدي اخوان
بررسی  ي  نامهپایانترین اثر به پژوهش حاضر  (. نزدیک1۳94نظریان،  )  طاهره صفارزاده

نامه  در این پایان( است.  1۳94،  صفرپورچافی)  وارگی در غزل معاصر سیر تحول داستان
هاي سیمین بهبهانی و حسین و سپس عناصر روایی در غزل   داستانابتدا غزل روایی و غزل 

کلی در دو بخش جداگانه بررسی شده است. پرداختن به شعرهاي روایی  صورتمنزوي به
بهبهانی در این پایان تنها به چند نمونه از شعرهاي روایی    استنامه مختصر  سیمین  و 
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از میان    ي آماري پژوهشجامعه  .سیمین اشاره شده آنان  همهحاضر  ي دفترهاي  شعر 
 استخراج و فراهم آمده است.  

 
 ق  شناسی تحقيوش. ر۳.1

حاضر،کاربرد   پژوهش  داستانی  ي  و   عناصر  داستان  خلق  روایت،  روند  در  اثرگذار 
دو  را در شعر  مایه و قالب  پردازي و دروني دید، شخصیتوگو، زاویهشاعرانگی، گفت
معاصر بهبهانی  و  ژاله اصفهانی،  شاعر زن    بررسی تحلیلی  _ي توصیفی  شیوهبه  ،سیمین 

امی مواردي  در  و  بهره میز  کند  نمودار   و  آماري، جدول  آماري  برد. جامعهتحلیل  ي 
اصفهانی است    از ژاله  گونهداستان  شعر  ۳7  و  بهبهانی  روایی از سیمین  شعر  70  پژوهش

میان   از  فراهم شده است.  همهکه  و  استخراج  آنان  دفترهاي شعر  آوري  روش جمعي 
برداري  است. ها، فیشاي و ابزار گردآوري دادهاطالعات در این پژوهش روش کتابخانه

اي  ي مقایسهشیوههر دو شاعر بهپردازي در آثار  هاي داستانپس از آن شگردها و شیوه
  ژاله اصفهانی در شعر    کارگیري عناصرداستانیهاي بهها و تفاوتشباهتشود تا  بررسی می

 مشخص شود.یمین بهبهانی  س و
 

 . بحث و بررسی ۲
 . روایت و داستان در اشعار ژاله اصفهانی  1.۲

 وگو در اشعار ژاله اصفهانی. گفت1.1.۲
اصفهانی  از  شعر  ده  از  بیش  در ژاله  روایی   و   غالب  عنصر  وگو،گفت  عنصر  شعرهاي 

  دهد می  نمایشی   خاصیت  شعر   به   اصفهانی  ژاله   شعرهاي   در  وگوها است. گفت  پرکاربردي 
  وگوها گفت  ازطریق  برد.می  پیش  و قصه را  داستانی  عمل  و  کندمی  معرفی  را  هاشخصیت  و

  يوسیلهبه  شاعر  شود. درواقعمی  آشنا  هاشخصیت  اخالقی  هايویژگی  با  خواننده  که  است
  براي  هم  وگوگفت  از  شعر  اندک  مجال   در  و  کندمی  سازيشخصیت  وگوهاگفت

درمی  بهره  داستان  پیشبرد  براي   هم  و  سازيشخصیت ماه«    و  »زن  شعرهاي  گیرد. 
  (، »اجازه۳09همان:  بال« )بی  ي(، »فرشته145همان:  (، »پرستو« )105:  1۳95اصفهانی،  )

  (، 52۶همان:  شبانه« )  یايرؤ»  (،۳2۶همان:  (، »بازگشت« )۳1۳همان:  )  شویم« آشنا  بدهید
همان:  نمیرد« )  که   (، »آتشی۶20همان:ها« )طوطی  (، »شوخی59۳همان:  جنگل« )  »سرود
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  پرکاربرد   وگوگفت  (878همان:  مادر« )  »سرگذشت  و  (852همان:  دل« )  و  (، »من842
ویژگی  شخص  چند  یا  دو  میان  وگوگفت  اساس  بر  ها  روایت  و  است یادشده با  هاي 
 است.    شده  گذاريپایه

  یک   با  کند می  احساس  خواننده  که  است  تاحدي  وگوهاگفت  کثرت  شعرها  برخی  در
  یاي ؤ»ر  و(  145:  1۳95  ،یاصفهان )«  »پرستو  شعرهاي  .است  مواجه  منظوم  ينمایشنامه

سبب  اند، بهگرفته  شکل هاشخصیت میان  وگوهايگفت  يپایه  که بر  ( 52۶شبانه« )همان:  
اند و شعر خاصیت نمایشی پیدا  منظوم تبدیل شده يوگوها به یک نمایشنامهکثرت گفت
  کرده است.

  ي شخصیت »جسمانی، روانیعمده  ژاله به سه ویژگی  يهوگوهاي برساخت در گفت
 ( توجه شده است. ۶05:  1۳94میرصادقی، رک. اجتماعی« ) و خلقی و

  گوییتک  وگويگفت   ي شیوه  شاهد   (117:  1۳95خموش« )اصفهانی،  »پسرک  شعر  در
تک  درونی نمایشییا   ذهن   در  داستان  اصلی  شخصیت  که  صورتاینبه   هستیم،  گویی 

  ما   و  کندمی  صحبت   او  با  خود  خیال   در  و  دهد می  قرار  مخاطب  را  مقابل  شخصیت  خود
و  می  پی  داستان  شخصیت  دو  هر  اخالقی  هايویژگی  به  وگوگفت  این  ازطریق بریم 

  هم   به  احساسشان  گفتن  از   مانع  هاآن  شرم  و  هستند  خجالتی  دختر  و  پسرک  یابیمدرمی
  هاي ویژگی  و  داستان  اصلی  شخصیت  معرف   ،خودش  با  پسرک   کوتاه  وگويگفت  .است

  ما   شناخت  در  نیز   کرده  انتخاب  شعر  براي  شاعر   کهنامی    اوست؛ البته   ظاهري  و  اخالقی
 نیست.  تأثیربی شخصیت از

)همان:    »کودک   شعر  در شخصیت122قلمزن«    کارگاه   در  کودکی  که  را  داستان  ( 
  انتخاب   با  راوي  شعر  این  در  .شناسیممی  او  با  راوي  وگويگفت  ازطریق  است،  سازينقره

شخص،  دید  يزاویه   او   با  و  دهدمی  قرار  مخاطب  را  اشقصه  اصلی  شخصیت  دوم 
 .شناساندمی مخاطب  به کامالً را او وگوگفت این  با و کندمی وگوگفت

  ها شخصیت معرفی  در زیادي  نقش  وگوگفت  نیز  (145»پرستو« )همان:    بلند   شعر  در
  با   ها شخصیت  يواسطهبی  وگويشعر، گفت  این  در  .دارد  هاآن  از  خواننده  شناخت   و

  معرفی   ما  به  را  هاشخصیت  بگوید،  چیزي  وگوهاگفت  این  میان  راوي   اینکه  یکدیگر، بدون
  هاي ویژگی  متوجه  که  است  داستان  شخصیت  هشت  میان  وگوگفت  يواسطهبه  و  کندمی

 شویم. می  هاشخصیت جسمانی و اخالقی روانی،
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 ژاله:  روایی شعرهاي در هاي ذکرشدهبنابر نمونه

  را   داستانی  عمل  بلکه   آید؛نمی  کار  به  داستان  آرایش  و  زینت   عنوانبه  تنها   وگوگفت_ 
 ؛ بردمی  پیش مایهدرون درجهت

  و   اخالقی  هايویژگی  با  و  است  هماهنگ  داستان  هايشخصیت  ذهنیت  با  وگوگفت_
  ي همه  کردنصحبت  يشیوه  و  لحن  اگرچه)دارد    همخوانی   هاشخصیت  روانی

  کلمات   از  و  گویند می  سخن  واحدي  لحن  و   لهجه  با  و  است  هم   به  شبیه   ها شخصیت
 ؛.(کنندمی استفاده  مشابهی

  ها شخصیت  به  را  خواننده  دهد ومی  خواننده  به  را  داستان  بودن  واقعی  احساس  گووگفت_
 کند؛  پنداريذاتهم هاآن با  شودمی  باعث و کندمی  نزدیک

  افکار   تا  دهدمی  ارائه  را  داستان  هايشخصیت  میان  شده  ردوبدل  هايصحبت  وگوگفت_
 بشناسیم؛ را  هاآن اخالقی و روانی  هايویژگی و ها العملعکس و

 و  دهد نمی  توضیح   داستانی  عمل   پیشبرد   ضمن  را  وگوگفت  موضوع   شاعر،  و  راوي   _
 چه  چیست، به  داستان  شخصیت  وگويگفت  موضوع  که  شود می  متوجه  خودش  خواننده
  هاي شخصیت  فریب   براي  یا   است  صادق  خود  ي گفته  در  آیا  و  زند می  را  حرف  این  قصدي

 زند؛می  را حرف این دیگر

- شاعر  تفسیر  و  توضیح   به  و  کندمی  القا   خواننده  به  را  مفاهیم  واسطه  وگو، بدونگفت_
 نیست؛ نیازي  وگوهاگفت يدرباره راوي

  پرسید   »گفت، مثل   هاییکلمه با  افراد  هايصحبت  از  پیش راوي  - شاعر شعرها  برخی در
  شخصیت   حالت  يدرباره خود  توضیحات  از  بعد  دونقطه  عالمت  آوردن  یا  و  گوید«می  یا

   را   شخصیت  هر  نام   هانمایشنامه  يشیوه  به  گاه  و  کندمی  ایفا  نقش  وگوگفت  در  داستان
 نویسد. می (:نقطه ) دو همراهبه صحبتش از  پیش

 ی دید در اشعار ژاله اصفهانی  . زاویه۲.1.۲

  اثر   داستان  دیگر  عناصر  بر  گزیند،برمی  خود  داستان  روایت  براي  راوي  که  دیدي  يزاویه
  دیگر   و  وگوهاگفت  ينحوه  و  پردازي صحنه  پردازي،شخصیت  يشیوه  و  گذاردمی  زیادي
 . کندمی مشخص را داستان عناصر
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 شده استفاده  شخص  بیرونی، سوم  دید  يزاویه  از   اغلب   اصفهانی ژاله  روایی  شعرهاي  در
  که   است  کرده  کمک  شاعر  به  داستانی  و  روایی  شعر  در  دید   يزاویه  این  انتخاب  است.
  ، کند  بیان  مخاطبش  براي  وکاستکم  بدون  را   خود  يقصه  شعر،  يمحدوده  در  بتواند

  و   کند  بیان  هاشخصیت  میان  را   وگوهاگفت  و  بپردازد  زمان  و  مکان  توصیف  به  راحتیبه
ها نظارت کند؛  آن  رفتار  و  اعمال   بر  بیرون  از  و  رهبري  را  هاشخصیت  داستان،  از  خارج

  و   داستانی  خاصیت  شعرش  به  شخص  ي دید سومکاربرد زاویه  با  اصفهانی  ژاله  درنتیجه
  رنگ کرده است. »در هاي شعري و خیالی شعر را کمبخشیده و ویژگی  بیشتري   روایی
 و نویسنده جهان با متفاوت  عنوان جهانبه را شخص، جهانی سوم   داستانی، ضمیر جهان
  گذاشته   نمایش  به  نویسنده  شخص، جهان  اول  ضمیر  در.  کندمی  تصویر  خواننده  جهان

جهان  دوم  ضمیر  در  شود،می )میرصادقی،می  نشان  را  خواننده  شخص،   :1۳94  دهد.« 
البته50۶   دشواري   کار  روایی، ازجهتی   شعر   در   شخص  ي دید سوم زاویه  از  استفاده  (؛ 

 بیان   را  وقایع  شخص  ي دید اول زاویه  از  معمواًل شاعر در اشعار غیرروایی  زیرا  است؛
زاویه  .دهدمی  نشان  مخاطبش  به  را  خود  جهان  و  کندمی اول شخص  ازطرفی  دید  ي 

  راوي  شود،می  بیان  شخص  ي دید اول زاویه  از  داستانی  هایی هم دارد. وقتی محدودیت
  درونی   هايویژگی   و  عقاید  تشریح  از  و  کند  صحبت  خود  عقاید  از  تواندمی  فقط

  و   دهد   قرار   موردداوري  را  خودش   تواندنمی  و   است  عاجز  داستان  دیگر  هايشخصیت
  هایی اشکال   با  پردازي درنتیجه شخصیت  کند؛  نگاه   خارج  به  خود  درون  از   تواند می  فقط

 شود.   می  مواجه

ي دید  زاویه  به  است، گاه  سروده  شخص  ي دید سومزاویه  از  که   شعرهایی  در  ژاله
  تفسیر   و  توضیح  از  عنوان راويبه  که  صورتاینبهاست،    شده   نزدیک  هم  عینی  یا  نمایشی

  با   تنها .  ندارد  قصه  در  چندانی   دخالت  و  کندمی  پرهیز  هاشخصیت  رفتار  و  اعمال 
  دهد می  نشان  را  خود  حضور  ماجرا  يصحنه  توضیح  یا  وگوهاگفت  میان  کوتاه  هاییجمله

  ي برعهده  را  قضاوت  و  کندمی  نقل  خواننده  براي  است،  شنیده  یا  دیده  را  آنچه  فقط  و
  و   اعمال   کند،می  نگاه  را  نمایشی  که  کسی  مانند  شعر  يخواننده  .گذاردمی  شعر   يخواننده

  ها آن  ماجرا  از  خود  دریافت  با  و  شنودمی  را  وگوهایشانبیند، گفتمی  را  هاشخصیت  رفتار
 گیرد.می تصمیم رفتارشان بدي یا خوبیي هدربار و کندمی قضاوت را
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  را   داستان  و  بخشدمی  عینیت  و  سرعت  داستان  حرکت  به  نمایشی  یا  عینی  دید  يزاویه
اینمی  تصورقابل  خواننده  براي )اصفهانی،    شعرهاي  در  روایت  يشیوه  کند.  »پرستو« 

  شعرها، تقریباً   این  در  .شودمی  دیده  خوبیبه  (  52۶شبانه« )همان:    یايرؤ»  و  (145:  1۳95
  توصیف   را  زمان   و  صحنه   راوي، تنها  و  هاست شخصیت  میان   وگويگفت  یکپارچهشعر  

 است.   مواجه صحنه روي نمایشی با خواننده گویی .کندمی
  کل داناي یا  شخص ي دید سومزاویه ( که از1۳7مقدس« )همان:  »گناه بلند  شعر در

 ، شاعر  که   صورت اینبه  هستیم،  راوي  شدن  د عوض شاه   شعر  يمیانه  در  شود،می  بیان
  براي   هستند،  در زندان  زن  چهار  را که  شعر  شخصیت  چهار  داستان  و  کند می  آغاز   را   شعر

  میان دو   گوییوگفت  سپس  کند؛می  معرفی  مخاطب  به  را  هاآن  و  کندمی  روایت  خواننده
 پرسد:می  او  از  که   سیاسی  مجرم  جواب   در  آدمکش  و زن  شودانجام می  شعر  شخصیت

 همین  کند. درست درمی  تعریف  را  خود  زندگی  ي؟« قصه  قراريبی  که  شدت  چه  »امشب
کند.  می  تغییر  شخص  اول   به  شخص  سوم  از  که  هستیم  راوي   شدن  عوض  شاهد  بخش
را    شعر  و  شودمی  عوض   داستان  بار دیگر راوي  یابد،می  پایان  آدمکش  زن  روایت  وقتی

  چهار   جزبه   است.  شده  بیان  دیگر  روایتی  میان  در  روایتی  شعر،  این   رساند. دربه پایان می
  هم  دیگري مفصل نسبتبه يکند، قصهمی براي مخاطب بیان شاعر که مختصري يقصه

  است،   شناسانده  ما   به  که راوي  هایی شخصیت  از   یکی ي  هوسیلبه  که  دارد  وجود  شعر   در
   ژاله   که  است  نویی  و  بدیع  يشیوه  آوردن،   داستان  در  داستان  يشیوه  نای  شود.می  بیان

   آن استفاده کرده است. از خود روایی بلند شعر  در اصفهانی
 »دهقان  ( و122همان:  قلمزن« )   »کودک  (،117همان:  خموش« )  »پسرک  شعرهاي  در

  که   صورتاینبه  شود،شخص دیده می  ي دید دومزاویه  از  استفاده  (۳44همان:  ایران« )
  قصه را  او  با صحبت  ازطریق  و دهدمی  قرار مخاطب را داستان اصلی شخصیت  نویسنده

  نویسنده   راوي،  ایران  دهقان  و  زن  قلم  کودک  شعرهاي  کند. درمی  بازگو  مخاطب  براي
  خموش،   پسرک  شعر   در   است؛ اما داده  قرار  مخاطب   را   اشقصه  شخصیت اصلی   و  است 
  هاي حرف  مخاطب  را  داستان  دیگر   شخصیت  و  است  داستان  هايشخصیت  از  یکی  راوي
 داده. قرار خود
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 پردازی در اشعار ژاله اصفهانی  . شخصيت۳.1.۲
  شعرها   این  کجايهیچ  در  و  ندارند  جایی  ژاله  روایی  شعرهاي  در  خیالی  هايشخصیت

 در  اطرافمان  دنیاي  و  واقعی  زندگی  با  که  بزند  سر  هاشخصیت  از  اعمالی  که  بینیمنمی
  داستان   با  که  دهدمی  اجازه  خواننده  به  واقعیت  با   هاشخصیت  مطابقت  همین.  باشد  تضاد

  یا   باشد  موافق  هاآن  با  و  کند  همدردي  احساس   هاشخصیت  کند، با  برقرار  بهتري  ارتباط
در   داستان   هايشخصیت  به  نسبت  کند،  مخالفت  هاآن   با  و  بایستد  برابرشان  برعکس 

  هاي آدم  از   یکی   را  هاآن  دهد، گویی  نشان  واکنش  رفتارشان   مقابل   در  و  نباشد   تفاوت بی
 پندارد. می  اطرافش  دنیاي واقعی

  معرفی  براي  غیرصریح  و  غیرمستقیم  روش  از  خود  شعرهاي  در  اصفهانی  ژاله
  شاعر   یا   راوي«،  »پرستو  مانند  شخصیتی  پر  شعرهاي   در.  است  کرده  استفاده  ها شخصیت
  رفتار   يهدربار  قضاوت   و  دهد نمی  خواننده  به  هاشخصیت  ي درباره  مستقیمی  اطالعات

  را   داستانش  هايشخصیت  نام  شعر  ابتداي  در  البته  گذارد؛می  مخاطب   يبرعهده  را  هاآن 
  شناخت   در  خواننده  به  اطالعات  این  و  است  آورده  هاآن  از   کوتاهی  اطالعات  همراهبه

  سیر  و روایت جریان به را هاشخصیت  بیشتر شناخت  اما  کند؛می زیادي کمک شخصیت
  حدس   هاشخصیت هايحرف  و  رفتار  به  توجه با  ما ايگونهبه  است،  کرده  واگذار  داستان

  براي   خوبی  يخموش نمونه  پسرک  کوتاه  شعر.  هستند  هاییآدم  چطور   هاآن  که   زنیممی
 و  عواطف  بیان  با  تنها  و  تفسیر  و  تعبیر  بدون  شاعر  است.  پردازيشخصیت  گونهاین

 شناساند.می مخاطب به را او داستان،  شخصیت ذهنی هايکشمکش
  قالب   در  خود  روایت  بیان  براي  راوي  که  اندکی  مجال   و  هاروایت  کوتاهی  به  باتوجه

هستند. با توجه به این نکته    ایستا  اصفهانی  ژاله  شعرهاي  هاي شخصیت  اغلب  دارد،  شعر
هاي  رو شدن با شخصیتانتظار روبه  که اساس شعر بر ایجاز و اختصار است، خواننده

کند، براي او  پویا و چندبعدي را ندارد و شناخت مختصري که از یک شخصیت پیدا می
اغلب  قبول است؛ البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که شعرهاي روایی  کافی و قابل

نبودن به اصل ایجاز و اختصار    دلیل نقل روایت و داستان پایبندشعرهاي بلندي هستند و به
این بهبراي  عیب  اشعار  نمی  گونه  بهحساب  دراینآید.    با   شعرها  برخی  ترتیب 
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  براي   شویم؛می  روبهرو  نیز  شوندمی  تحول   دچار  تا حدودي  که  تريهاي کاملشخصیت
   (.۳1۳شویم« )همان:  آشنا بدهید »اجازه شعر در نمونه

  هاي »شخصیت  هستند.  قراردادي  هاي شخصیت  اغلب   ژاله  شعرهاي  در  ها شخصیت
  شوند می  ظاهر  هاداستان  و   هانمایشنامه  در   مرتباً  که  هستند  اي شدهشناخته  افراد  قراردادي

  شعر   در  نمونه  براي  (؛1۳9  :1۳94  )میرصادقی،  دارند.«  افتاده  جا  و  سنتی  خصوصیتی  و
 و   فقیر   يدارد؛ خواستگار   خواستگار  دو  که   است   فقیري  دختر  داستان   پرستو، شخصیت

  بد که با او همدست   پلیس  بیرون کند و  میدان  از  را   رقیب  دارد  قصد  که  پولدار  خواستگاري
 که  روسپی  زن  هستیم.  قراردادي  هايشخصیت  شاهد  نیز  مقدس  گناه  شعر  در  شود.می
مجرم می  فروشی تن  مالی   نیاز   خاطربه زن  دزد  سیاسی،  کند،    خاطر به  که  کشیآدم  و 

  با   بارها  که  اندقراردادي  هاییشخصیت  است،  شده  متهم  قتل  به  ظلم  برابر  در  ایستادگی
  خلق   ضدقهرمان  و  قهرمان  هايشخصیت  شاعر  مقدس،  گناه  شعر  ایم. درشده  مواجه  هاآن 
تارش«  سه  با  »پیرمرد  شعر  در  ترضعیف  شکلیبه  را  ضدقهرمان  و  قهرمان  تقابل  کند. اینمی

  قهرمان   به  صراحتبه  شعر، شاعر   از  قسمتی  در  .دید  توانمی  نیز  (1۳۳:  1۳95)اصفهانی،  
 گوید:می و کندمی اشاره  پیرمرد بودن

 پرسی  اگر  من از  پیرمرد  نام »تو

 دانم نمی 

 هستند   قهرمان هزاران ساده  مردم میان

 (.1۳4-1۳۳هستند« )همان:  ونشاننامبی که

.  است  قهرمان  سربازي   ،اصلی  شخصیت  (4۳9یافت« )همان:    نجات  »کشتی  شعر  در
  قهرمان   یک  داستانش  شخصیت   از  بسازد،  ضدقهرمان  اینکه  بدون  راوي  داستان  این  در

 است.    ساخته
این  شعر  اصفهانی،  ژاله  داستانی   شعر   ترینپرشخصیت   هشت   شعر   پرستوست. 

 حتی  و  و نقش     ذکر  اهمیت  ترتیببه  را  هاشخصیت  ابتداي شعر  دارد. شاعر در  شخصیت
  طبیعتاً  شعرها کوتاهی دلیلبه کرده است. بازگو مخاطب براي  یکدیگر را با هاآن يرابطه

  حد   در  هاو شخصیت  است  انجام نشده  شعرها  در  کلمه  دقیق   معنايبه  پردازيشخصیت
  است. در   نشده  ایجاد  خللی  روایت  کردن  بازگو  ينحوه  حال دربااین  ؛اندمانده  باقی  تیپ
  شعر، راوي   ایندر    هستیم.  داستان  در  شخصیت  سه  شاهد  (12۳»پیرزن« )همان:    شعر
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ها  وگو شخصیتگفت  ازطریق  ما  و  دهدنمی  داستان  هايشخصیت  يدرباره  زیادي  توضیح
می بدینرا    طورمستقیم به  کمتر  خود  روایی   شعرهاي  در  راوي-شاعر  ترتیبشناسیم. 

  وگوهایی گفت ازطریق را هااغلب، آن و است کرده تعریف مخاطب براي را هاشخصیت
 شناساند. می  خواننده  به  دهند،می  انجام   که  اعمالی  ازطریق  شود یا می  ردوبدل   هامیان آن  که

 یا مضمون در اشعار ژاله اصفهانی   مایه. درون۴.1.۲
  سعی   او  است.  اخالقی  و  اجتماعی  مسائل  عمدتاً  اصفهانی  ژاله   اشعار  مضمون  و   مایهدرون 
  که زمانی  حتی    بکشد؛  تصویر  به  را  جامعه  معضالت  و  مسائل  خود  شعرهاي روایی  در  دارد

کند؛  می  راههم  هست،  موضوع  پیرامون  که  مشکالتی  و  مسائل  با  را  آن  گوید،می  عشق  از
  بیکاري   مانند  مشکالتی  و  مسائل  با  تذرو را   و  پرستو  میان  عشق  پرستو،  شعر   در  نمونه  براي

  دخالت  مالی،  مسائل  به  دادن  اهمیت  و  عشق  از  پرستو  ي خانواده  نداشتن  درک  تذرو،
)همان: ایران«    »دهقان  شعرهاي  در  کند.می  همراه  تذرو  قتل  و درنهایت  پولدار  خواستگار

  دفاعی بی  و  رعیت  به  ارباب  ظلم  يمسئله  مقدس، به  گناه  و    تارشسه  با  پیرمرد  (،۳44
  کرده   توجه  بوده،  جامعه  روز  يمسئله  هاسال   آن  در  که  ارباب  و  خان  ظلم  مقابل  در  رعیت
 است.    شاعر براي  آن اهمیت  يدهندهنشان چند شعر در موضوع این  وتکرار

  پرداخته   ها آن  به  خود  روایی   شعرهاي  در  اصفهانی   ژاله  که  اخالقی  مسائل  ازجمله 
 (، 105همان:  ماه« )  و  »زن  شعرهاي  در  که  است  فداکاري  و  ایثار  غرور،  يمسئله  است،
 و  (220»یادبود« )همان:  (،4۳9یافت« )همان:    نجات  »کشتی  (،194جوانی« )همان:    »دور
تنها«    »تنها  رهايشع  است. در  اشاره شده  هاموضوع  این  به   (248زخمی« )همان:    »قوي

  کار(   )کودکان  کودکان  کردن  کار  يمسئله  به  (122:  زن« )همانقلم  »کودک  و  (۳48:  )همان
 است. داده قرار  موردتوجه ندارند، ايپشتوانه و پشتیبان که را کودکانی پرداخته و

)همان:    که  »آتشی  شعرهاي  در  )همان:  ،  (842نمیرد«  »بازگشت«    (،220»یادبود« 
  را   شهادت  و  جنگ، انقالب  موضوع  (4۳9یافت« )همان:    نجات  »کشتی  ( و۳2۶)همان:  
   داده است. قرار خود روایت يدستمایه

دیگر در  اصفهانی    اسرار   مرگ، خودکشی،   مانند   هایی موضوع  روایی   شعرهاي  ژاله 
  پسر   و  دختر  میان تبعیض زنان و  هايمشکلپیري،    و  جوانی  فرزند،  به  مادر  عشق  هستی،

 است.  کرده پردازيمضمون  خود روایی اشعار براي  هاموضوع این با و بیان را
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 . قالب شعرهای روایی ژاله اصفهانی  ۵.1.۲
  استفاده   نو  شعر  و  نیمایی  قالب   از  خود  روایی  شعرهاي  سرودن بیشتر  براي  اصفهانی  ژاله

 در   و  سروده  نیمایی(نو)  شعر قالب  در   را  خود  روایی  شعرهاي  از شعر سی حدود  و  کرده
  است. شعرهاي   کرده  استفاده  هم   غزل   و  مثنوي  مانند  کالسیک  هاي قالباز    شعر،  چند
 دیگر.  شعر چند و  (194جوانی« )همان:  (، »دور105: 1۳95،ماه« )اصفهانی و »زن
  شعر  چند  اشعار  این  میان   در  اما  هستند؛  بلند  اصفهانی  ژاله  روایی  شعرهاي  اغلب 

 چشم   به  نیز  کنندمی  بازگو  مخاطب  براي  را  داستانی  کوتاهی  درعین  که  کوتاه  خیلی
 و... . «، »پسرک خموش«زنخورد؛ مانند »کودک قلممی

 
 . روایت و داستان در اشعار سيمين بهبهانی ۲.۲

 وگو در شعرهای سيمين بهبهانی  . گفت1.۲.۲
.  است  داستان  به  شعر  کردن  نزدیک  و  شعر  در  روایت  بیان  براي  ابزار  بهترین  وگوگفت

وگو  گفت  از   جا ب  و   درست  ي استفاده  با   و  گرفته   بهره  ابزار   این   از   درستی به  بهبهانی   سیمین
   است. کرده بیان  شعر قالب در را روایت و داستان خود شعرهاي در

شیوه  شعرهاي   در  بهبهانی  سیمین از  مانندگفت  مختلف  هايخود    يشیوه  وگو 
  شخصیت   با شاعر خود وگويگفت یا دونفره وگوهايگفت نمایشی، و درونی گوییتک

  با و    رفته  کار   به  خود  درجاي  وگو در این شعرهااست. گفت  کرده  داستان استفاده  اصلی 
  شعرهاي   در  وگوهاگفت  دیگر   کارکرد   زند.نمی  بیرون  شعر   از   و است    درآمیخته   شعر

 وگو گفت  ازطریق  است.  خواننده  به  ها شخصیت  معرفی  و  پردازي شخصیت  سیمین،  روایی
 دخالت  وگوهاگفت  در  راوي  شود.می  آشنا  هاآن  وخويخلق  و  داستان  اشخاص  با  خواننده
آوردن  و  ندارد  چندانی با  و  »گفت«،  مانندِ  هاییکلمه  گاه  قبل  »گفتم«    از  »پرسید« 

  در   هم  اندازه  همین  در  حتی  گاه  و  دهد می  نشان  روایت  در   را  خود  حضور  وگوهاگفت
  از   اند. استفادهگرفته  جاي  شعر   میان  ايواسطه  هیچبی  وگوهاگفت  و  ندارد  حضور   قصه

با  عناصر  و  زندنمی  شعر  ساختار  به  ايلطمه  داستان  عناصر   خدمت   به  مهارت  داستانی 
 اند. درآمده شعر
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  روایت  يبرندهپیش  و  دارد   کاربرد  وگو«»گفت  سیمین،از شعرهاي روایی   شعر 4۳  در
  هاآن  بدون  معنا کهاینبه  اند، قصه  و  روایت  از  جزئی  شعرها  این  در  وگوها گفت.  است

بهمی  کم  شعر  از  چیزي   شعر   از  جداکردنشان  که  اند شده  تنیده  شعر  در  ايگونهشود و 
 گو وگفت  از  روایت  بیان  ( براي 21:  1۳84)بهبهانی،  »روسپی«  شعر  در.  است  غیرممکن

که    است  مخاطبی  به  خطاب  روسپی  زن  هايصحبت  پایان  تا  ابتدا  از  شعر.  شده  استفاده
  درواقع .  باشد  شعر   يخواننده  تواندمی  مخاطب  این.  نیست  معلوم  خواننده  براي  هویتش
  را   او  و  کندمی  گووگفت  او   با  دارد  قصه  اصلی  شخصیت  که  کندمی  احساس  خواننده
  شخصیت   وگوگفت  يوسیلهبه  و  است شعر این  اصلی  رکن  وگوگفت  داده.  قرار مخاطب
  گیرد.می شکل  داستان

 و  است   دوطرفه   وگوگفت  (2۶همان:  )»واسطه«    شعر   شعرها، مانند   از   دیگر   بعضی  در
  که   وگوهاست گفت  همین  ازطریق   کنند ومی  وگوگفت  هم  با  داستان   شخصیت  چند   یا  دو

  گیرد.می  قرار  روایت جریان در مخاطب

العاده« )همان: »فوق  ،(۳7همان:  )بر«  »جیب  ،(21همان:  )روسپی«    ي»نغمه  هايشعر
تمام    و  اندشده  سروده  نمایشی  گوییتک  يشیوهبه(  90)همان:    طال«  زندان  در  »زن  و(  ۶0

است.   ساکت  داستان  در  و  است  کسیچه  نیست  معلوم  که  است  مخاطبی  با  وگوگفت  شعر
  اصلی   شخصیت  با   راوي  گوي وگفت  يشیوهبه  ( نیز2۶4نیاز« )همان:    »درد  روایی   شعر

 شده.  سروده  داستان
  دو  میان  وگوگفت  ،تفسیري  و  توضیح   هیچ   ( بدون1120)همان:    وگو«»گفت  شعر  در 

  شود، می  ردوبدل   داستان  شخصیت  دو  میان  که  هاییجمله  از  خواننده  شود.می  نفر مطرح
داده   نشان  سجاوندي  عالمت  با  هاجمله  يگوینده  تغییر  برد. در این شعرمی  پی  روایت  به

  راوي در   اساساً   ندارد.  وگوهاگفت  در  دخالتی  هیچ   راوي  شد،  گفته   کهگونهو همان  شده
 است.  داده شکل را  نفر، روایت دو میان يوگوگفت و ندارد حضور  شعر این

  وگوگفت و توصیف  ي شیوه از  شاعر   (888)همان:  بود« پی  از  روانه  »کودک  شعر در
  دقیق   و  ظرافت  با  قدرآن  داردکان  و  کودک  مادر،  رفتار  و  حرکات  کند. توصیفمی  استفاده

  هریک   لحن  کند.می  مجسم  خود  ذهن  در  را   داستان  ي صحنه  طورکاملبه  خواننده  که  است 
  بسیار   را  وگوهاگفت  کهايگونهبه  است،  شخصیت  همان  با  متناسب  نیز  هاشخصیت  از

 است.  کرده  اثرگذار
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 پسته  من که: کناننقنق بود       پی  از روانه »کودک
   آهسته کرد ناله زن        من ؟     بیارم کجا از  پول 

   زد عري و فشرد پایی            دکان در دوید کودک
 ( 88)همان:  بسته!« زبان ، صاحبت دار          کودکان گرفت گوشش

  پیشبرد   به  چشمگیري  کمک   کند ومی  ایجاد  حرکت  و  پویایی  شعرها   در این  وگوگفت
  از  یکی  صحبت توسط  نهایی ي ضربه اصطالحبه یا داستان ينتیجه  گاهی کند.می روایت

نهایی    ي( ضربه  ۶0)همان:    العاده«»فوق  شعر  در  نمونه  براي  شود؛می  روشن  هاشخصیت
  روشن   خواننده  براي   دهدمی  که   خبري   و   فروشروزنامه  پسرک  فریاد   را  داستان  و سرانجام 

 کند: می
 _آي! ،العادهفوق آي! میزد: »داد

 ( ۶2 )همان: را!...« نوزاد کودک سگ خوردن 
  ابتداي   هستیم.  وگوگفت  مختلف  هايشیوه  شاهد  (۶۳)همان:    شاگرد«  و  »معلم  شعر  در

در  شاگرد  و  معلم  میان  وگوییگفت  شعر   هاي حرف   خود  ذهن  در  معلم  ادامه،  است. 
  خودش   با  بگوید،  او  به  تواندنمی  را که  هاییحرف  و  کندمی  مرور  را  شاگرد  ي ناگفته

  معلم   ذهن  در  آنچه   از  و  درونی هستیم    وگويگفت  شعر شاهد  بخش   این  در  گوید.می
بهمی  باخبر  گذردمی   جریان   در  مخاطب  ذهنی،  وگوي گفت  همین  يوسیلهشویم. 

   شناسد.می را او و گیردمی قرار معلم ي گذشته و روحیات وخو،خلق
( را  ۳۶4-   ۳۶۳:  1۳70  وگوي هنرمندانه )رک. سلیمانی،گفت  شرایط  بهبهانی  مینسی

 و   هستند  داستان  يبرندهپیش  شعرهایش  در  وگوهااست. گفت  کرده  در آثار خود رعایت
 کند. نمی  تحمیل  هاشخصیت به را خودش عقاید  راوي
 ی دید در شعرهای سيمين بهبهانی. زاویه۲.۲.۲
  داستانی   عناصر   دیگر  بر  زیادي  اثر   و  است   داستان  ساختار   در   مهم  عناصر  ي دید از زاویه

خود بلکه از  خوديسازد، هرگز نه بههایی که جهان خیالی داستان را میگذارد. »پدیدهمی
  شاعر   نویس،داستان  بنابراین  (؛۳2:  1۳88شود« )تودوروف،معین به ما عرضه می  نظرگاهی

را زاویه  کدام  خود  داستان  و  روایت  بیان  براي   که  دهد  تشخیص  باید  راوي  یا دید    ي 
  ي زاویه  ،بهبهانی  سیمین  روایی  شعرهاي  باشد. در  بهتري   روایتگر  بتواند  تا  کند  انتخاب
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  توجه   با  شاعر  وجود دارد.  شخص«  »سوم  و  شخص«  »دوم  شخص«،  »اول   متفاوت  دیدهاي
ي  کند. »زاویهمی  انتخاب  را  ي دید مناسبیزاویه  کند،می  بازگو  خود  شعر  در  که  روایتی  به

 گرایی، صمیمیت، واقع  میزان  بر  اما  شود؛می  محسوب  داستان  در  صوري  عنصر  دید اگرچه
(.  ۳۶: 1۳79 )مستور، دارد« ايکنندهتعیین  نقش داستان تأثیرگذاري  درنتیجه و باورپذیري

  نفر   دو  را   داستان  یک  اگر  که  باشد  مهم  تواندمی  جهتازاین  ي دید مناسب زاویه  تخاب ان
  »هر  دید:  خواهیم  داستان  در   را  فاحشی  هايتفاوت  کنند،  بیان  ي دید متفاوتزاویه  دو  از

گزیند. برمی  را  خود  مطلوب  راوي   ساختار،   این  و  داراست  را   خود  مطلوب  ساختار   داستانی
  کرد،   بیان  شکل  میلیون  پنج  به  توانمی  را  داستانی  هر  است  گفته  که  جیمز  هنري  سخن  این
 (. 102: 1۳71)اخوت: است« آمیز اغراق ظاهربه فقط

  کامل  آشنایی   کند،می  نقل   که   روایتی   و  داستان  به  نسبت  باید   راوي  یا  شاعر  نویسنده،
  درنظرگرفتن  با و بگذارد خواننده بر اثري چه داستانش دارد قصد که بداند و باشد داشته

(. ۳40:  1۳8۳  پیشاب،رک.  )  کند   انتخاب  را   داستان   با  ي دید متناسبزاویه  ،نکات  این
 به  نسبت  را  خواننده  جایگاه  دیدها  يزاویه  از  هریک  انتخاب  با  نویسنده  ،هابراینعالوه
  داستان   با  راوي  و  ي دید نویسندهزاویه  از  خواننده  ،دیگرعبارتبه  کند.می  مشخص  داستان
   کند.می ارزیابی و قضاوت را هاآن و شودمی آشنا داستان هايشخصیت  با و مواجه

 بیان  يشیوه  ي دید وزاویه  انتخاب  ویژهبه  نویسنده  ازسوي   داستانی  عناصر  انتخاب
این   و  است  اثرگذار  بسیار  اثر،  با  مخاطب   برخورد  در  قصه   که   است  نویسنده  درواقع 

  هم   با   خواننده  و  نویسنده  اهداف  »هرچند   کند.می  تعیین  اثر   به  نسبت   را   خواننده  جایگاه
 (.115:   1۳82مارتین،اند« )وابسته معنا و ارزش  يمسئله به دو هر ولی دارد؛ تفاوت

  اثرگذاري   (1  خود:  هاي  روایت  براي  ي دید مناسبزاویه  انتخاب  با  بهبهانی  سیمین
  است؛   کرده  گویند، بیشترمی  سخن  اجتماعی  معضالت  از  اغلب  که  خود را  روایی  شعرهاي

  با   (۳  کند؛  صمیمیت  احساس  هاشخصیت  با   که  است   داده  خواننده  به  را  امکان  ( این 2
  و   ابهام  هیچ  و  کرده  بیان  شعر   قالب  در  خوبیبه  را  روایت  ي دید مناسب،زاویه  انتخاب

 است.   نگذاشته  باقی داستان در تاریکی ينقطه
  نقل کند  جامعه  در  را  دیده آسیب  یک شخصیت   داستان  خواهدمی  وقتی  نمونه  براي

  طال«،   زندان  در  »زن  شاگرد«،  و  »معلم  العاده«،»فوق  بر«،جیب  روسپی«،  ي»نغمه شعرهاي)
  اصلی   شخصیت  زبان  شخص و از  دید اول   يزاویه  و...( قصه را از  پرست«می  »فریاد
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با  است  ترکلی  داستان  کهزمانی  کند.می  روایت   هستیم  روروبه  متعدد  هايشخصیت  و 
همان:  مرده« )  »دندان  (،8۳همان:  »گمشده« )  (،77:  1۳84)بهبهانی،  بها«  »خون  شعرهاي )

  شخص   ي دید سومزاویه  از  و...(  (  259  همان:نان« )  و  »شب  (،255همان:  »هوو« )  (،۳۳
درزاویه  شد،  گفته  کهونهگهمان  کند.می  استفاده دید  عناصر  ي    دیگر   داستانی  پردازش 

ي دید  زاویه  از   استفاده  با  بهبهانی   سیمین  دارد.  بسزایی  اثر  هاشخصیت  ساختن  در  ویژهبه
 در  بدهد.  انجام  درستی  و  دقیق   پردازيشخصیت  شعر  اندک  مجال   در  توانسته  مناسب
 دو   میان   وگوي گفت  تمامی به  شعر  (1120:  همان)  وگو«»گفت  شعر  مانند  ها   شعر   برخی

  این   در  ندارد.  حضور  شعر  در   اساساً  و  ندارد  نقشی  هیچ  روایت  نقل  در  راوي  است و  فرد
  توضیح   هیچ  بدون  و  وگوهاگفت  اساس  و بر  هاشخصیت  توسط  مستقیم  داستان  ،شیوه
 گیرد.میشکل   هاآن میان  اياضافه
همان:  واره« )»کولی  (،727همان:  بودي« )  شادمان  چه  »سارا  )شعرهاي  شعرها  برخی  در

  شده  استفاده  شخص  ي دید دومزاویه  از  ( و...(9۳1همان:  را« )  ها ستاره  »ایلخان  (،۶41
  به   را  او  طریقازاین  و  داده  قرار   موردخطاب  را  روایت  اصلی  شخصیت   راوي  است.

  شخصیت   روحیات  و  وخوخلق  به  کمتر  راوي  ،شیوه  این  در  است.  شناسانده  مخاطب
  او   پیرامون  اتفاقات  و  شخصیت  ظاهر   توصیف  و  بیان  با  کندمی  سعی  و   پردازدمی  داستان
  داستان   بیان  لحن  است.  نوظهور  و  جدید  بازگویی،  يشیوه  »این  کند.  بازگو  را  روایت
  روایت   در  اشکاالتی  است  ممکن  جهتازاین  و  شود  تبدیل  خبري  گزارش  به  است  ممکن
  نمایشی   بیشتر  که  کرد  سعی  باید  کند.  پیدا  گزارش  به  شباهتی  و  آورد  وجود  به  داستان

  تشریح   کمتر  و  بکشد  تصویر  به  را  داستان  عمل  و  وتابتب  و  وجوشجنب  و  حرکت  باشد
 (.544: 1۳94)میرصادقی، دهد« نشان بیشتر و بدهد گزارش و کند

 پردازی در شعرهای سيمين بهبهانی  . شخصيت۳.۲.۲
  و   شناسیممی  هاآن   گفتار  و  رفتار  يشیوه  از  بیشتر  را  هاشخصیت  ،در شعرهاي سیمین

  ي وسیله به  شخصیت   ي صریح ارائه  از   کمتر   خود  داستان  هايشخصیت  معرفی  براي   راوي
:  1۳84بهبهانی،  )  روسپی«  ي»نغمه  )شعرهاي  است  کرده  استفاده  مستقیم  توضیح   و  شرح

 ( و...(. ۳5۶همان:  ) عید«  ي»جامه (،27۳)همان:   دگر« ماه  »صبرکن (،21
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 وگو گفت  از  مخاطب  به  شخصیت  شناساندن  و  پردازيشخصیت  براي  در برخی شعرها
  با   شود، مخاطبمی  ردوبدل   هاشخصیت  میان  که  هاییحرف  ازطریق  است.  شده  استفاده

 همان:)  شکیب«»بی  (،17۶)همان:    »غرور«  شعرهاي  شود.می  آشنا   هاآن  ذهنیات   و  افکار 
از  در.    و...  (۶۳همان:  )  شاگرد«  و  »معلم  (،250 دیگر    براي   نیز  شعرها  برخی 

  خواننده   که  معنا  این  به  است،  شده  وگواستفادهگفت  و  توصیف  يشیوه  از  پردازيشخصیت
  شناسد می  او  وگوهايگفت  ازطریق  هم  و  نویسنده  توضیحات  ازطریق  هم  را  شخصیت
 و...(.  (77همان: ) بها« »خون (،5۶)همان:  »رقاصه« )شعرهاي

شخصیت  بهبهانی  سیمین  روایی   شعرهاي  بیشتر  در مهم  )رک. موازین  پردازي 
  هاي شخصیت  با  شعرها  این  در  خواننده  و  است  شده  (رعایت124:  1۳94  میرصادقی،

   شود.می روروبه  باورپذیري و قبول قابل زنده،
  و تحول   دچار شخصیتی کمتر و اغلب ایستا هستند سیمین  شعرهاي در هاشخصیت 

 شویم؛می روروبه نیز پویا  هايشخصیت با شعرها برخی در  حال بااین ؛شودمی دگرگونی
  و   شودمی  دگرگونی   و  تحول  دچار  داستان   اصلی  »رقاصه«، شخصیت   شعر در  نمونه براي

 زن  نیز   »هوو«  شعر  در  رود.نمی  انتظار  او  شخصیت  از  که  دهدمی  نشان  رفتاري از خود
  او  شخصیت  با  که  زندمی  کاري  به  دست  و  گیردمیتصمیمی    و  است  پویا  صیتیشخ

 نیست. سازگار
  اصلی  شخصیت   دارد.  وجود   واره«»کولی  نام  با  شعر  1۶  ارژن«،  »دشت   ي مجموعه  در

  مخاطب   او را  شعرها  این  در   عرشا  است.  »کولی«  نامروایی فردي به  شعر   1۶  این   يهمه
  شاعر   ( ۶۳9:  1۳84)بهبهانی،   «1  وارهی»کول  شعردر    گوید.می  سخن  او  با   و  دهدمی  قرار 

  داده   قرار  موردخطاب  را  خود  شعرها  این  يهمه  در  و  اوست  خود    کولی  که  کندمی  اشاره
  شعرهاي   در  شده  ساخته  مهم  هايشخصیت  از  یکی  گوید . »کولی«می  سخن  خود  با  و

  هاي روایت  و  است   اصلی  شخصیت   ،شعر1۶  در  که  دلیلاینبه  است؛  بهبهانی  سیمین  روایی
)همان:  هاستاره  »ایلخان  شعرهاي  در  شده.  بیان  شخصیت  این  بر  تکیه  با  متعددي   را« 

  صالي   »راوي  (،9۳5تکاپو« )همان:    تکا به  »به  (،9۳۳:  زاد« )همان  دختري   »زهره  (،9۳1
آوردند«    ( و»ایلخان تحفه9۳9آمد« )همان:    ز خان  ندا  (، »به رجز9۳7زد« )همان:    حرمت

  را   او  يدرباره  هاییقصه   شعرها  و  است  ثابت  ،)ایلخان(  اصلی  شخصیت  (941)همان:  
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  رفتار   از  و  است  منطقه  یک  شاه  خان یا  »ایلخان«،  که  پیداست  هاقصه  از  کنند.می  روایت
 است.   گذشته هايزمان به مربوط قصه که فهمید توانمی  هاشخصیت

هستند؛    جامعه  يدیدهآسیب  افراد  اغلب   بهبهانی   سیمین  شعرهاي  اصلی  هايشخصیت
  اجتماع )شعر   در  دیدهآسیب  زنان  (،۳۳  )همان:  مرده«  »دندان  فقیر، )شعرهاي  هايانسان
  شاگرد«  و  فقر )شعر »معلم  یا  مادر  و  پدر  جدایی  از  دیدهآسیب  کودکان   روسپی«(،  ي»نغمه

»کابوس«  تنها   هايانسان  (،(۶۳  همان:) افراد(1۳5  )همان:  )شعر  و  )شعر   (    بزهکار 
 بر«(.»جیب
 در شعرهای سيمين بهبهانی   مایه. مضمون و درون۴.۲.۲

  مشکالت   زنان،  مسائل  طالق،  فقر،  مانند  جامعه  مشکالت  و   معضالت  غالباً  سیمین بهبهانی
   بیان   مخاطب  براي  شعر   قالب  و در  قصه  صورت به  تمام   هنرمندي  با  و...  را  روستاییان

)  و  »شب   (،24  همان:)  نان«  »سرود  شعرهاي  در  کند. می   نیاز«  »درد  ( ،259همان:  نان« 
  ي شعرهاي نغمه   در  پردازد.  می  آن  پیرامون  مسائل  و  فقر  موضوع  ( و... به2۶4  همان:)

به  زندان  در  زن  رقاصه،  روسپی،  ... و    اجتماع   در  دیدهآسیب  زنان  يمسئله  طال،  هوو 
  شهر   به   روستاییان  مهاجرت   يمسئله  به  ( 50  همان:)  شهر  سوي   به   شعر  در  است.    پرداخته 

  ي نحوه   ياست. درباره  پرداخته  هامجرم  و  زندانیان  به  برشعر جیب  در  و  هاآن  مشکالت  و
  تأثیرش   باشد،  ترغیرصریح  و  ترظریف  مایهدرون  »هرچه  روشن است که:  مایه درون   بیان

  سیمین   روایی  شعرهاي  به  نگاهی  (. با2۳8:  1۳94)میرصادقی،  است«  بیشتر  خواننده  بر
کهمی  بهبهانی    به   است،  کرده  عمل  موفق  خود  هايمضمون  درست  ي ارائه  در  بینیم 

  و   جذاب  هايقصه  قالب  در  را  هاآن   و  نکرده  اشاره  موضوع  به  مستقیم  و  طورصریح
 و... .  مرده و دندان کرده است؛ براي نمونه: هوو  ارائه خواندنی

 . قالب شعرهای سيمين بهبهانی  ۵.۲.۲
اند. شعرها اغلب بلند  هاي کالسیک مثنوي و غزل سروده شدهشعرهاي سیمین در قالب

شعر فارسی،  هاي قدیمی  ه از قالبکنند. با وجود استفادهستند و از ده بیت تجاوز می
 کند. ها ارتباط برقرار میسادگی با آنزبان شعرها نو وتازه است و مخاطب به

در قالب غزل سروده   شعرهاي موردبحث در قالب مثنوي و بقیه   شعر از  ۳7حدود   
است که از غزل ارائه    ترین جوانب شعر بهبهانی کاربرد خالقیاند. »یکی از پراهمیتشده
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کند و  ي« غزل را چنان زنده میاصطالح »مردهکند؛ یعنی قالب کمابیش محتضر و بهمی
(. از 189:  1۳8۳زند.« )میالنی،بخشد که با شعر نیمایی پهلو میبه آن، چنان اعتالیی می

اده توان بیان روایت و داستان در این قالب دانست. استف مصادیق نوآوري در غزل را می
ها کمک کرده است. شعرهایی  هاي نو و بلند به شاعر براي بیان روایت در این قالباز وزن

کنند، در قالب مثنوي سروده هاي بیشتري دارند و داستان مفصلی را بیان میکه شخصیت
( و... و شعرهایی  48۳، »فعل مجهول« )همان:  (2۶:  1۳84اند؛ مانند: »واسطه« )بهبهانی،شده

اند. با وجود بیان روایت کنند، در قالب غزل سروده شدهمختصري را بازگو میکه روایت  
درستی رعایت شده است و شعرها در  ها بهو داستان در این شعرها، قواعد شعري در آن

کدام از شعرها  اند. در هیچي ممکن سروده شدهچهارچوب مثنوي و غزل به بهترین شیوه
کردن    اي به ضرورت قافیه و یا براي  پر هد که جملهداین احساس به خواننده دست نمی

بیان روایت دوزن گفته شده است. در مجموع می در  بهبهانی  ر  توان گفت که سیمین 
 هاي کالسیک موفق بوده است.قالب
 
 بهبهانی   اصفهانی و سيمين  وارگی در شعر ژالهی داستان. مقایسه۳.۲

  اصفهانی   ژاله  از کل اشعار ( و%    72/12)  روایی  شعر   70  خود  دیوان  در   بهبهانی  سیمین
  دارد. ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی   از کل اشعار(    %   4/7گونه )داستان  روایی و  شعر   ۳7
شعرهاي  اند.گرفته  بهره  شعرهایشان  کردن  روایی  براي  وگوگفت  از شاعر   هر  در    دو 

 اند. درکمک کرده  خواننده  به   هاشخصیت  معرفی  در  و  برده  پیش  را  روایت  وگوهاگفت
هستند. گاه حتی لحن صحبت متناسب با   ترطبیعی  وگوهاگفت بهبهانی سیمین شعرهاي

  که   است  شاعر  این  که  دهدو این احساس به خواننده دست نمی  کندشخصیت تغییر می
  در   اما  کند؛  منتقل  مخاطب  به   داستانش  هايشخصیت  يوسیلهبه  را  حرفش  خواهدمی

میگفت  گاه  اصفهانی  ژاله  شعرهاي خود  به  نمایشی  و  مصنوعی  حالتی  گیرند.  وگوها 
بودن   حس نمایشی  (: عالمت )  همراهبه  هایشانصحبت  از   پیش  هاشخصیت  نام  آوردن
کند با یک نمایشنامه مواجه است، کند و خواننده احساس میوگوها را تشدید میگفت

 وگويگفت   درونی،  وگوي)گفت  وگوگفت  مختلف  يهاشیوه  از  شاعر  دو  نه یک شعر. هر
  شعرهاي   در  داستان(  اصلی  شخصیت  با  راوي   وگويگفت  نفره و  دو  وگويگفت  نمایشی،
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  هاي ویژگی  و  اندکرده  پردازيشخصیت  وگوهاگفت  از  استفاده  با  اند.کرده  استفاده  خود
پردازي  ؛ ولی سیمین بهبهانی در شخصیتاندشناسانده  مخاطب  به  را   داستان  هايشخصیت

ها را بهتر و با جزئیات بیشتر به  تر بوده است و شخصیتوگوها موفقي گفتوسیلهبه
  اصفهانی   ژاله  و  روایی خود  شعر  70  از  شعر  40  در  بهبهانی  خواننده شناسانده است. سیمین

   .اندکرده استفاده  وگوگفتعنصر  از خود  روایی شعر 40  از شعر  10 در
انتخاب  شخص   ي دید سومزاویه،  خود  روایی   شعرهاي  اغلب  در  اصفهانی   ژاله   را 

ي  زاویه  از  شعر دیگر  سه  و در  شخص  ي دید دومزاویه  از  ،مورد  سه  در  تنها  و  است  کرده
  شخص   ي دید سومزاویه  از   روایات  است. نقل  کرده  بیان  را   خود  روایت  ،شخص  دید اول 
ي  تر و جنبه کرده و اگرچه بیان داستان و روایت را براي شاعر آسان  نمایشی  را  شعرها

محدودیت اما  است؛  کرده  بیشتر  را  از روایی شعر  و  آورده  وجود  به  شاعر  براي  هایی 
کاسته است.    سخن   خود  شخصی  جهان  و  خود  احساسات  از  شاعر  شاعرانگی شعرها 

ونمی   چند   یا  یک  ي قصه  ناظر،  عنوانبه  تنها  و  ندارد  نقشی  داستان  در  اغلب   گوید 
توان گفت راوي در این شعرها حکم  کند. میمی  بازگو  خود  مخاطب  براي  را  شخصیت

  پر   اغلب  اصفهانی  ژاله  روایی  شعرهاي  که  نکته  این  به  توجه  با  کارگردان تئاتر را دارد.  
  ها آن  کلی  صورتو فقط به  پردازدها نمیشخصیت  جزئیات  به  راوي  و  هستند  شخصیت

  مناسب   انتخابی درست و  شخص  ي دید سومزاویه  انتخاب  شناساند،می  مخاطب   به  را
شعر را   اثرگذاري  زاویه این از  روایت بیان  که داشت  نظر در باید هم را این است؛ البته  

  شخص   سوم و شخص ي دید اول زاویه دو هر از بهبهانی کند. سیمینکم می  مخاطب بر
  روایت   شخص  ي دید دوم زاویه  از  نیز  را  شعر  چند  و  استفاده  مساوي  طور یکسان وبه

  از   شخصیت  و  دارند  شخصیت  یک  که  شعرهایی  در  شخص  ي دید اول زاویه  است.  کرده
  شده   انتخاب  جاب  و  درست  گوید، بسیار می  سخن   خود  مشکالت  و  احساسات   عواطف،

  او   احساسات  و  عواطف   و  شود  نزدیک  شخصیت   که به  دهدمی  اجازه  مخاطب   به  و  است 
  که زمانی  بگیرد.  قرار   شخصیت  جزئیات   جریان  در  بهتر   و  کند   همدردي  با او  بفهمد،  را

  همراه   فرازوفرودهایی  با  داستان   و  دارد  بیشتري  هايشخصیت  شود ومی  ترکلی  روایت
  شعرهاي   ي دید درزاویه  انتخاب  کند.می  استفاده  شخص  ي دید سومزاویه  از   شود،می

  ها شخصیت  حس  انتقال   مخاطب و  بر  شعر  تأثیر  در  و  انجام شده  درستیبه  بهبهانی  سیمین
 است. بوده موثر بسیار
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  هاي شخصیت  و  باورپذیرند  و  واقعی  هاي شخصیت  اصفهانی   ژاله   شعرهاي   در  ها شخصیت
دارند.    حضور  ما  اطراف  در  که   هستند  ايساده  و  معمولی  هايآدم  اغلب  شعر  اصلی 

شویم سه مورد با شعرهایی مواجه می در  و  نیستند   هاانسان  فقط  شعرهاي ژاله شخصیت
  به شعر  و اندنمادین هاشخصیت چند شعر این در هستند. پرندگان آن هايشخصیت که 

  پایین   طبقات  از  اغلب  ژاله  شعرهاي  هايشخصیت  اند.داده  نمادگونه  و  تمثیلی  حالت
  سیمین  شعرهاي در اند.گرفته قرار باالتر طبقات موردظلم  که هستند هاییانسان و جامعه

   اغلب   هاشخصیت  شویم.می  روروبه  باورپذیر  و  واقعی  هايشخصیت  با  نیز  بهبهانی
  مستقیم   معرفی  از   شاعر   شوند.می  شناسانده  مخاطب  به  اعمالشان  و  وگوها گفت  ازطریق

  در   اصفهانی  مقابل، ژاله  در  کند.رفتارشان استفاده نمی  و  اعمال   تفسیر  و  توضیح  و  هاآن 
  معرفی   مخاطب  ها را بهو آن   نام برده  شعر  ابتداي  در  هاشخصیت  خود از  روایی  شعر  دو

  و   تحول   دچار  و  هستند  ایستا   اغلب  شاعر  دو  هر  شعرهاي  در  هااست. شخصیت  کرده
دلیل توجه به حاالت درونی شخصیت  . در شعرهاي سیمین بهبهانی بهشوندنمی  دگرگونی
درک و  اند و براي خواننده قابلها بهتر ساخته شدهنگري بیشتر شاعر، شخصیتو جزئی
 .  ندترملموس

اند و از این  هر دو شاعر در شعرهاي روایی خود به توصیف زمان و مکان توجه کرده
ي  اند، شیوه تصویرسازي در شعرهایشان بهره برده  پردازي بهتر و عناصر براي شخصیت

پرداختن به زمان و مکان در شعرهایشان تقریباً یکسان است و از توصیف مستقیم زمان  
 اند.  و مکان استفاده کرده

  ي نقطه   ،جامعه  در  زنان  مشکالت  و  مسائل  به  توجه  و  اجتماعی  مضامین  به  پرداختن
  اجتماعی   مشکالت  و  مسائل  بهبهانی  سیمین  و  اصفهانی  ژاله   است.  شاعر  دو  هر  مشترک

 اند. کرده  پردازيمضمون  آن  ي وسیلهبه  و  اندداده  قرار  خود  روایی  شعرهاي  يدستمایه  را
  اما   دارند؛  هم  به  بسیاري   هايشباهت  شاعر  دو  این  شعرهاي  مایه،درون  و  مضمون  ازنظر

 بینیم.می  را هاییتفاوت  مضامین  این بیان يشیوه در
هاي کالسیک شعر فارسی استفاده  ژاله اصفهانی براي بیان شعرهاي روایی خود از قالب 

نکرده و شعرهاي خود را در قالب شعر نو روایت کرده است. بیان روایت در قالب شعر  
گویی را براي  رهاند و داستان هاي قافیه و وزن می نیمایی، تا حد زیادي شاعر را از محدودیت 

ها را در قالب هاي مثنوي  کند. در مقابل، سیمین بهبهانی روایت  و داستان تر می حت شاعر را 
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ها هیچ خللی ایجاد نشده است. بیشتر شعرهاي  وجود در بیان روایت و غزل گنجانده و بااین 
شدن شعرهاي ژاله اصفهانی گاه موجب خستگی  روایی هر دو شاعر بلند هستند؛ اما طوالنی  

 کند. رنگ می شود و شاعرانگی شعر را کم و مالل مخاطب می 
 

 گيری . نتيجه۳
ها و نمودارهاي عناصر داستانی شاعران بررسی و تحلیل آماري  شواهد شعري و جدول 

ها ازمنظر عناصر داستانی به  نهایی که در شعرهاي روایی آدهد با وجود شباهتنشان می
 آن  ساختار   به  شعر  در  روایت  بیان  گاه  اصفهانی   ژاله  روایی  شعرهاي  خورد، درچشم می

و  آسیب است،  اششعري  هايویژگی   از  رسانده    احساس   خواننده  کهايگونهبه  کاسته 
  در   درواقع  شعر.  یک  سرودن  نه  است،  بوده  داستان  گفتن  شاعر  براي   اولویت  کند می

  تخیل،   از   و   گرفته  پیشی  شعري  هايویژگی  بر  داستانی   هايویژگی   اصفهانی  ژاله  شعرهاي
تا  کاسته  شعرها  شاعرانگی  و  احساس به قواعد داستان پایبند هستند  بیشتر  اند و اشعار 
اي را در  خواهد هرطور شده  قصهکند شاعر میمعنا که خواننده احساس میاینشعر،  به

رسد  قالب یک شعر بگنجاند و با بیانی آهنگین براي مخاطب خود بازگو کند. به نظر می
  شاعرانگی   و از  است  نزده  لطمه   شعر  ساختار  به  داستان  نقل  بهبهانی   ینسیم  شعرهاي  در

  احساس   خواننده  کهايگونهاند، بهشاعرانه  و  هنرمندانه  غایتبه  شعرها  و  نکاسته  شعرها
  و   روایت  این  بلکه  شود؛  بیان  شعر  زبان  با  شده  سعی  که  است   مواجه  داستانی  با  کندنمی

  شعر با حفظ قواعد و قوانین شعري   دیگر  بیانی  به.  درآمده  شعر  خدمت  به  که  است  داستان
روایت نمونه  شده  نزدیک  داستان  و  به  به  توجه  با  سیمین  است.  روایی  هاي شعرهاي 

هایی که براي این شعرها بیان کردیم،  ها اشاره شد و با توجه به ویژگیبهبهانی که به آن
پیون می خود  شعرهاي  در  بهبهانی  سیمین  که  گفت  به توان  را  داستان  و  شعر  میان  د 

ترین شکل برقرار کرده است. موضوعات و مسائل مهم را در  انگیزترین و هنرمندانهخیال 
اي بیان کرده است که مخاطب، شعر را  گونهقالب شعر، با استفاده از عناصر داستانی به

 پس نزند؛ بلکه کامالً برعکس شعر را با عالقه دنبال کند و به خاطر بسپارد.
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این    ي شعرهاي روایی خودش ي مهدي اخوان ثالث دربارهتوان از جملهدر نهایت می
حد شعر اوج و به این نکته اشاره کرد که: سیمین بهبهانی روایت را به  1وام گرفت  نکته را

 حد روایت تنزل داده است. داده است و ژاله اصفهانی در مواردي شعر را به
 

 یادداشت
ام؛ اما  حد شعر اوج دادهگوید: »من روایت را بهگري در شعر خود میروایت ي  . اخوان درباره1

 (. 200: 1۳71ام.« )کاخی،حد روایت تنزل ندادهشعر را به

 
 منابع 

 .فردا: اصفهان. داستان زبان دستور. 1۳71.  حمدا اخوت،
 تهران: نگاه.   .مجموعه اشعار(. 1۳95. )الهژ  اصفهانی،

  به   م ی اور ی ب   مان ی ا   و   حاصل ی ب   ن ی سرزم  در   ت ی روا   عناصر  ی ق ی تطب   ی بررس (.  1۳94. ) ر ی م افشار، ا 
 دانشگاه هنر تهران.   ی ش ی نما   ات ی ادب   ي ارشد رشته   ی کارشناس   ي نامه ان ی . پا سرد   فصل   آغاز 

 .  گاه. تهران: ناشعار  يمجموعه. (1۳84) .نیمیس  ،یبهبهان
  ، یمانیمحسن سل  يترجمه.  یسینوداستان  ي هایی دربارهدرس  (.1۳8۳)  .ئوناردل  شاب، یپ

 .سوره: تهران
  ي ترجمه.  تیحکا  يهدربار  نو   ییهاپژوهش  نثر  بوطیقاي  (.1۳88)  .زوتانت   تودوروف،

  .ی ن: تهران پور،یگنج روانی انوش
روا  یبررس »(.  1۳97)  .رگسن  ،یصالح  ؛حمدرضام   ،ییآقابابایحاج   شعر  در  تیعناصر 

   .۶8-45 ، صص۳5  ي، شمارهیشعرپژوه .ثالث« اخوان آدمک و هشتم خوان
  یکارشناس  ي نامهانی . پااشعار فروغ فرخزاد  تی ساختار و فرم روا  (.1۳91. )لهاما  ان،یحاج

 .دانشگاه کردستان ارشد 
) آمنه  پور،نیحس روا  یبررس  (.1۳90.  پاپورنیام  صری ق  شعر  در  ت یعنصر    ينامهانی. 

 مقاومت دانشگاه سمنان.  ات یادب  يارشد رشته یکارشناس
 . هیاألزهر  اتی الکلهمکتب: قاهره. ثی الحد یالعرب األدب(. 1985. )بعدالمنعم ،یخفاج
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  ی فردوس  يشاهنامه  در  يپردازتیروا  و  تیروا  ياسهیمقا  ی بررس   (.1۳9۶. )تول ب  ان،یرضائ
 دانشگاه زابل.  ارشدیکارشناس ينامهانی . پاثالثاخوان ي مهد آثار و

  . «یفارس  شعر  در  آن  خاستگاه  و  ییروا  »غزل (.  1۳8۶. )احمدرضا  ،يمنصور  رضا؛  ،یروحان
 .121-105 صص  ،8 يشماره ،تابستان و بهار. یفارس ادب  و زبان پژوهش

آثار مهد   یگونگداستان  (.1۳90)  .نیامر  ،یزابل   ی کارشناس  ي نامهانی . پاثالثاخوان  يدر 
 .بلوچستان و ستانیدانشگاه سارشد 

  ی کدکنیعیشف  محمدرضا  اشعار  در  گونهتی ساختار روا  یبررس   (.1۳9۶. )دان   ،یخانیسار
تک پا(شابورین  ي ها باغکوچه  در   و  یکوه  يآهو   دوم   يهزاره  بر  ه ی)با    ينامهانی. 

 . رازیش یاسالمدانشگاه آزاد  ارشدیکارشناس
 . ریرکب یام: تهران. یسینوداستان فن  (. 1۳70) .حسنم  ،یمانیسل

  ي نامهانیپا.  معاصر  غزل   در  یوارگداستان  تحول   ریس  یبررس(.  1۳94. )بایز  ،یصفرپور چاف 
 .النیدانشگاه گ ارشدیکارشناس

.  دی اخوان ثالث/م.ام  ي مهد  ي وگوهاگفت  دار،ی ب  رتیح  يصدا   (.1۳71. )رتضیم   ،یکاخ
 . نتهران: زمستا

 . هرمس: تهران شهبا، محمد ي ترجمه. هاي روایتنظریه. (1۳82) .االسو ن،یمارت 
 . مرکز: تهران .کوتاه  داستان یمبان . (1۳79) .صطفیم مستور،

 : سخن. تهران. عناصر داستان(. 1۳94) .جمال . یرصادقیم
ستاره(1۳8۳)  .رزانف  ،یالنیم از  پر  »مشتی  س  یزندگ  ي.  اشعار    .«یبهبهان  نیمیو 

 .نگاه: تهران ،یدهباش یعل کوشش  به ،یبهبهان نیمیس يهنامجشن
 .صفارزاده  طاهره  تلخ  يوندهایعناصر داستان در کتاب پ  یبررس (.  1۳94. )میبراها  ان،ی نظر

 ارشد دانشگاه لرستان.  یکارشناس ينامهانیپا
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 عناصر داستان در اشعار ژاله اصفهانی 
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 عناصر داستان در اشعار سيمين بهبهانی 
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