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 چکیده:
های ادبی در ادبیات فارسی، بویژه شعر، همواره از تازدی برخوردار : بررسی نظریهزمینه و هدف

های مدرن را داراست. نظریج تردید قابلیت بررسی و تطبیق با نظریهبوده است. شعر فارسی بی

پرداز نظریه (Harold bloom)از هارولد بلوم « بدخوانی خالق»و در پی آن « اضطراب تأثیر»

و منتقد معروف امریکایی كه در زمینج شعر مطرح شده و بر رابطج دیالکتیک بین شاعران و ارتباط 

جویانج شاعران متأخر با شاعران دذشته تأكید دارد، با شعر فارسی بویژه شعر معاصر ارتباطی ستیزه

ر اندیش معاصن نودرا و متفاوتقوی دارد. اشعار سیمین بهبهانی بعنوان یکی از اصلیترین شاعرا

بررسی است. هدف نگارنده در ها كامالً قابل در عناصری چون زبان، ساختار و معنا با این نظریه

این مقاله، اثبات تطبیق اشعار بهبهانی با نظریج بلوم است كه در سطوح زبان، ساختار و معنا 

 بررسی خواهد شد.

 توصیفی است.-تحلیلی: روش مطالعه در این پژوهش روش مطالعه

: نظریج اضطراب از تأثیر و بدخوانی خالق مستقیماً در باب شعر ارائه شده و درصدد بیان هایافته

و اثبات موضعگیریهای آداهانج شاعران جدید در برابر شاعران قدیم است. این موضعگیریها موجب 

شعار دذشتگان، راهی نو تولد شیوه و سبکی جدید میشود كه ضمن برخورداری از زبان و فضای ا

های بلوم دقیقاً و كامالً در اشعار بهبهانی مصداق داشته و قابل و متفاوت را رقم میزند. نظریه

 بررسی و تطبیق است.

: هر دو نظریج هارولد بلوم در اشعار سیمین بهبهانی قابل تعمیم و بررسی است. گیرینتیجه

توجهی از اشعار شاعر، انطباق آنها های قابل ائج نمونهها و ارنویسنده با بیان و معرفی كامل نظریه

 را به خوبی و بطور مستند نشان داده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The investigation of literary theories in 
Persian literature, especially poetry, has always been new. Undoubtedly, 
Persian poetry has the ability to be studied and adapted to modern theories. 
The theory of "anxiety of influence" followed by "creative misreading" by 
Harold Bloom, a famous American theoretician and critic, which is proposed in 
the field of poetry and emphasizes the dialectical relationship between poets 
and the militant relationship of late poets with past poets, with poetry Persian, 
especially contemporary poetry, has a strong connection. Simin Behbahani's 
poems, as one of the most modern and different-minded contemporary poets, 
can be fully examined in elements such as language, structure and meaning 
with these theories. The author's goal in this article is to prove the compatibility 
of Behbahani's poems with Bloom's theory, which will be examined at the levels 
of language, structure and meaning. 
METHODOLOGY: The study method in this research is analytical-descriptive. 
FINDINGS: The theory of anxiety about the influence and creative misreading 
is presented directly about poetry and tries to express and prove the conscious 
positions of new poets against old poets. These stances lead to the birth of a 
new way and style, which, while having the language and atmosphere of the 
poems of the past, sets a new and different way. Bloom's theories are exactly 
and completely exemplified in Behbahani's poems and can be examined and 
adapted. 
CONCLUSION: Both of Harold Bloom's theories can be generalized and 
investigated in Simin Behbahani's poems. By fully expressing and introducing 
the theories and presenting significant examples of the poet's poems, the 
author has shown their adaptation well and documented. 
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 مقدمه
م( آن را مطرح كرده  4435منتقد معاصر امریکایی )متولد « هارولد بلوم»اصطالحی است كه « اضطراب تأثیر»

رآمده كه شاعران دیاست. اضطراب تأثیر و در پی آن بدخوانی خالقانه، بیانگر نگاه و بیانی دیگر و متفاوت است 

)پسر( نسبت به شاعران پیشین )پدر( برای خروج از تأثیر بصورت آداهانه از خود نشان میدهند. بدخوانی خالقانه 

با واكنشی از پیش آماده و حتی در پی نوعی لجاجت « اضطراب تأثیر»از سوی شاعرانی صورت میگیرد كه در پی 

و تقلید، از خود نشان میدهند. دلیل خالقانه بودن این بدخوانی یا دویی و مبارزه برای برونرفت از دام شبیه

دیگرخوانی، آماددی و آداهی شاعر قبل یا حین سرودن شعر است كه برای تغییر یا بدخوانی آثار پیشین از جهات 

 دونادون، در پی خود، خالقیت و نوآوری نیز دارد.

، در شعر فارسی معاصر ایران در سطوح دونادون مانند زبان، و بدخوانی خالقانج بلوم« اضطراب تأثیر»طبق نظریج  

ساختار و شکل، اندیشه و حتی ادبیت از سوی شاعران نواندیش و خالق، آداهانه به بدخوانی اشعار دذشتگان روی 

بنای اصلی این پدیدۀ مدرنیته را نیما دذاشت و پس از او تا امروز شاهد بدخوانیهای خالق از آوردند كه سنگ 

 ایم.سوی شاعران معاصر بوده

اضطراب »اشعار سیمین بهبهانی، بعنوان یکی از اصلیترین پرچمداران غزل نو و دیگر قالبها، میدان فراخی برای  

 هایشهای نخست در پی اضطراب تأثیر، در سرودهاست. بهبهانی از همان مجموعه« بدخوانی خالقانه»و « از تأثیر

روز، تغییرات ساختاری و معنای متفاوت و تازه در اشعار ای روی آورده است. زبان پویای به دیگرخوانیهای خالقانه

آمیز، خود او بیانگر رهایی از اضطراب تأثیر و تقلید و رسیدن به بدخوانی خالقانه است. بهبهانی با برخورد جسارت

 ای برتر و موفق در بدخوانی خالقانه معرفی میکند.را چهره

دخوانی خالق بلوم معرفی و بررسی دردد. سپس عوامل درایش در این نوشتار، ابتدا تالش شده است اصطالح ب 

شاعران به این نوع بیان، ذكر دردد و در اصلیترین بخش این نوشتار به بدخوانیهای بهبهانی در زبان و ساختار و 

 هایی از او پرداخته شود. دو پرسش مهم در این پژوهش:مضمون همراه با ذكر نمونه

 منطبق و قابل بررسی دانست؟« بدخوانی خالق»و « اضطراب تأثیر»های ن بر نظریهآیا شعر فارسی را میتوا -4

 های آشکاری برای بدخوانی خالق ارائه داد؟آیا در اشعار سیمین بهبهانی میتوان نمونه -6

پاسخ فرضی به پرسش نخست: متن یک جهان واحد در همج زمانها و كشورهاست. اساس متن بر آفرینش و تفاوت 

است و خط مشترک تمامی متون چیزی جز واهه و جمله نیست كه این دو عنصر اصلی پل آفرینش و  استوار

ای میتواند بر هر متنی صادق باشد؛ بویژه متون شاعران و نویسنددان بزرگ خالقیت در متنند؛ بنابراین هر نظریه

. شعر فارسی نیز از این امر دویی از هم متمایز میشوندو صاحب سبک فردی كه در پی خالقیتها و دیگردونه

مستثنی نیست. از رودكی تا امروز هر شاعری سعی داشته است از شاعران پیش از خود متفاوت باشد و راه جدیدی 

دویی اندیش و خروج از تأثیر و تقلید و در نهایت طبق نظریج بلوم، دریز از دام شبیهرا رقم بزند؛ یعنی با نگاه متفاوت

 «.أثیراضطراب ت»در نتیجج 

تفاوتهای سبکی در زبان و بیان و اندیشه در ادب فارسی بسامد زیادی دارد. از فردوسی، منوچهری، سنایی، عطار  

د، ای درخشان دارنو مولوی درفته تا نیما و دیگر شاعران معاصر از جمله سیمین بهبهانی كه در شعر فارسی چهره

ا از جمله همستقیم و ماننددویی خارج بشوند؛ لذا با اغلب نظریه اند از سیطرۀ تأثیرخواسته و آداهانه تالش كرده

 های هارولد بلوم میتوان اشعار فارسی را بررسی و تحلیل كرد.نظریه

هر شاعر صاحب فکر و باورمند به اثری تازه، دنبال خلق است نه فن. هنر در خلق كردن اتفاق میفتد و فن در  
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ل بین صاحب هنر و صاحب فن تفاوت است. شاعران بزرگ و درخشان، صاحب تقلید و تأثیر مستقیم. به همین دلی

هنرند و شاعران مقلد صاحب فن. قابل انکار نیست كه در پی بینامتنیت، همواره بین شاعران پدر و شاعران فرزند، 

ده است فاق نیفتاتعاملی وجود دارد؛ اما ادر این تعامل به تسلیم شاعران دیرآمده بینجامد، دیگر خالقیت و هنری ات

أثیر ت»اما همین تعامل وقتی با لجاجت و جدلی پنهان به راه جدیدتری برسد، كشفی هنری صورت درفته است. 

برتری فرزند  حس–ادبی بیانگر تعامل دوستانه و مهربانانج اكنون و دذشته نیست؛ بلکه نشانگر نوعی عقدۀ اودیپی 

 (.39: 4395)مکاریک، « غییر و چهره دشتن بر آنهاستشاعران متأخر بر شاعران مقدم جهت ت -بر پدر

پاسخ فرضی به پرسش دوم: سیمین بهبهانی از جمله شاعرانی است كه در دورۀ معاصر، عصری كه خروج آداهانه 

ر دذشتگان، تنها دنبال دریز از شعاز سایج سنگین شعر دذشته آشکارا اتفاق افتاد، پا به پای دیگر شاعران نواندیش نه

ه ایجاد فاصله با اشعار اصطالحاً نوسرایان معاصر بوده است. به همین دلیل توانسته القابی چون بانوی غزل بلک

اضطراب »فارسی، مادر غزل نو، و سردمدار غزل معاصر بگیرد. در ادامه نمونه اشعاری از این شاعر كه در نتیجج 

 یشود.سروده شده، بررسی و تحلیل م« بدخوانی خالق»و بعضاً « تأثیر

 

 سابقۀ پژوهش

ای قابل اعتنا صورت نگرفته است. آنچه دربارۀ او و آثارش به متأسفانه دربارۀ آثار بلوم در ایران تحقیق یا ترجمه

های اوست. از بین آثار زیادی كه فارسی وجود دارد، نهایتاً به معرفی او، ترجمج چهار اثر و مختصری دربارۀ نظریه

اند. چند اثرش كه مستقیم به شعر و نقد شعر مربوط میشود به فارسی ترجمه نشدهاز او چاپ شده است، حتی 

های ادبی های تخصصی و دانشنامهمختصر اطالعات و اشاراتی هم كه در زبان فارسی موجود است، در فرهنگنامه

، )مکاریک« رهای ادبی معاصدانشنامج نظریه»است كه بصورت كلی و مفهومی به آنها اشارتی شده است؛ مانند 

)سبزیان « فرهنگ نظریه و نقد ادبی»(، 4394)پین، « فرهنگ اندیشج انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته»(، 4395

 )ترجمج محبوبه مهاجر(.« نبوغ»(، و 4345)مدرسی، « های ادبیفرهنگ توصیفی نقد و نظریه»(، 4395و كزازی، 

 های دیگریحتی در زمینه« بدخوانی خالق»و « طراب تأثیراض»های در اشعار سیمین بهبهانی بر اساس نظریه 

نیز تحقیق و نوشتاری صورت نگرفته است تا بتوان به برخی از آنها در متن ارجاع داد؛ بنابراین در پی كمبود منابع 

ن بر یهای كوتاه و پراكنده و همچناند با مطالعج نوشتهو مآخذ فارسی در موضوع مورد نظر، نگارنددان تالش كرده

ها و مطالعج كامل غزلهای بهبهانی، بدخوانی یا ددرخوانیهای خالقانه را در اساس دریافت و معرفت خود از نظریه

 غزلهای او تحلیل و بررسی نمایند.

 

 روش مطالعه

تحلیلی تالش كرده است اشعار سیمین -هایی است از یک پژوهش بنیادی كه با روش توصیفیپژوهش حاضر داده 

)اضطراب تأثیر و بدخوانیهای خالقانه( بصورت اسنادی و تحلیلی « هارولد بلوم»های را بر اساس نظریهبهبهانی 

توجهی از ای صورت درفته است و بخش قابل بررسی كند. دردآوری این نوشتار از روش مطالعه و فعالیت كتابخانه

 قیاسی است.-لیمقاله، نتیجج شناخت و تحلیل شخصی نویسنددان و بر اساس روش استدال

 بحث و بررسی

در شهر نیویورک به دنیا آمده و مدرک دكترای  4435در یازدهم جوالی سال  (Harold bloomهارولد بلوم ) 

 4493دریافت كرد. پس از آن در همین دانشگاه به تدریس مشغول شده و در « ییل»از دانشگاه  4455خود را در 
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م یکی از پرسروصداترین و پركارترین منتقدان قرن بیستم بود كه آثاری استاد تمام علوم انسانی در ییل شد. بلو

فراوان در زمینج نقد، روانشناسی و ادبیات منتشر كرد. از میان آثار دونادون بلوم، شش كتاب مربوط به شعر و نقد 

نقشج ». م(، 4475« )قباال و نقادی». م(، 4473« )ای در باب شعراضطراب تأثیر، نظریه»های شعری است. و نظریه

جدال بسوی نظریج »(، و 4496« )دسستن آوندها». م(، 4474« )شعر و سركوب». م(، 4475« )بدخوانی

 (.4496« )تجدیدنظرطلبی

 Anxiety of influence: a thory of)« ای در باب شعراضطراب تأثیر، نظریه»از این شش اثر، كتاب  

poetry)  میتواند مهمترین اثر تئوریک بلوم باشد كه توجهات زیادی را به « هبدخوانی خالقان»و در پی آن نظریج

( كه به معرفی 4« )نبوغ»خود جلب كرده است. آثاری كه از بلوم به زبان فارسی ترجمه شده است، جز كتاب 

رد وشده به فارسی، چندان ارتباطی با نوشتار و موضوع مسیمای پنجاه نابغج جهان پرداخته است، دیگر آثار ترجمه

 بحث ندارند؛ كتابهایی مثل تفسیرها و تأویل، در انتظار دودو، هملت شعر بیکران، یادداشتهای بلوم.

 

 اضطراب تأثیر و بدخوانی خالقانه

را در حیطج شعر و تأثیر شاعرانه مطرح كرده است. او در این كتاب « اضطراب تأثیر»بلوم نظریج اضطراب تأثیر: 

ست این ا« اضطراب»رای خوانش شعر پرداخته است. مقصود بلوم از طرح واهۀ كلیدی به شرح نظریج نوآورانج خود ب

كه شاعران متأخر )جوان( همواره نگران قرار درفتن در سایج اقتدار ادبی شاعران پیش از خود هستند و ترس اینکه 

یبرند. همین دلهره در شاعران در دورۀ خود و آینده از آنها نام و نشانی نماند، ناخواسته در هراس و نگرانی به سر م

بر رابطج  بلوم« اضطراب تأثیر»جوان )متأخر یا دیرآمده( موجب میشود با شاعران دذشته به مقابله برخیزند. نظریج 

دیالکتیک ولی لجوجانه و ستیزدرانج آثار ادبی جدید با شاعران و آثار ادبی دذشته استوار است و معتقد است یک 

برتری شاعران متأخر همواره بین آثار جدید با دذشته وجود دارد. از نظر بلوم، آنچه رابطج جدلی جهت اثبات 

موجب خالقیت و آفرینش اثر هنری میشود، تالشها و نگرانیهای شاعران دیرآمده از تقلید و حذف شدن از بخش 

و )بلیک( نش مقدماتی اواك»میلتون میگوید:  بهشت دمشدۀاصلی ادبیات و شعر است. او دربارۀ ویلیام بلیک برابر 

آورد آن شاعر پیشین او را حقیقتاً مستأصل ساخته، او به این باور میرسد كه پیدا كردن این احساس است كه ره

ای افزون به آن شیوه، وجود ندارد. این اضطراب تأثیرپذیری ممکن است تجربج شاعر پسین را به امکان طرح نکته

 (.95: 4397)پین، « قوّۀ تخیل از سوی آنچه پیش از این نوشته، تبدیل كند تنگناهراسی تخیل، یا تخلیج امکانات

اضطراب تأثیر در ادبیات و شعر بسیار مفید و مؤثر است. این هراس و نگرانی درحقیقت محرک قوی برای خالقیت  

ه جلوی اتفاق آثار هنری است. ادر این هراس در وجود شاعران دیرآمده یا متأخر نباشد، هیچ حركت جدید و رو ب

ثر آورند و نهایتاً هیچ اپردازی از اشعار دذشتگان روی مینمیفتد. بلکه شاعران جدید صرفاً به رونویسی و نمونه

آید. بنابراین شاعران جدید میکوشند با كمرنگ جلوه دادن، و كاستن وجه متفاوت و ارزشمندی به وجود نمی

نابودی توانایی خود بشوند. بلوم این نوع مقابله با شاعران قدسی و حتی تخریب شاعران دذشته، مانع حذف و 

دذشته را بدخوانی خالق در نتیجج اضطراب تأثیر میداند. بلوم با آنکه در این نظریه مستقیماً تحت تأثیر دو باور و 

رات وو تفسیر ت« كاباال یا قباال»سنت پیشین خود است: فروید و عقدۀ اودیپ او و همچنین سنت عرفان یهودی 

( عارف یهودی است، در پی اقبال 4531 - 4573)قبالیستی( اسحاق لوریا )« كابالیستی»های كه بردرفته از آموزه

 دیگران به نظریج او و كاربردی بودن آن، از بعد تقدیسی به الگویی در نقد ادبیات و شعر بدل شده است.

ضطراب تأثیردذاری، خوانش از نوع دیگر است. یعنی یکی از اصلیترین واكنشهای شاعر در برابر ابدخوانی خالّق: 
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تغییر نگاه شاعر پیشین و داهی مخالفت و تمسخر باورهای موجود در اشعار شاعران دذشته. بلوم این نوع واكنش 

نیز « دیگرخوانی»میداند و به تعبیری میتوان به آن « كژخوانی( »6یا به تعبیر جیمز وود )« بدخوانی خالقانه»را 

اعر خالق امروز برای خروج و رهایی از تأثیر شاعران دذشته، سعی دارد در بافت و یافت كالم دذشتگان دفت. ش

دخالت كند و با اشکالی دونادون با نه دفتن به آنها هم از قدسیت شاعران دذشته بکاهد و هم به اثبات خود و 

سروده و خلق میشود كه شاعر جوان دست به  حتی برتری خود بر آنها صحه بگذارد. از نظر بلوم اتفاقاً زمانی شعر

 (.45: 4395)مکاریک، « از نظر او سرایش شعر در درو بدخوانی آثار پیشین است»این حركت خالقانه بزند. 

از نظر بلوم نه اضطراب تأثیر، ناخواسته است و نه بدخوانی خالق. هر دو در پی آداهی و دانستگی شاعر اتفاق 

درتمند، هم آداهانه نگران تأثیرپذیری است و هم آداهانه دنبال تغییر و تصرف یا همان میفتند. شاعر توانا و ق

بدخوانی خالقانج آثار پیشینیان است؛ بنابراین تغییرات و نوآوریها و بدخوانیها تصادفی نیست؛ بلکه عامدانه در پی 

ق طراحی كرده است كه بصورت او الگوهایی برای بدخوانی خال»واكنشها یا دفاعیات ششگانج خود عمل میکند. 

 (.39)همان: « فهرستی نامتعارف از شش نوع دفاع یا میزان بازنگرانه است

 

 شش دفاع بازنگرانه در بدخوانی خالق

نشینی: اولین برخورد و واكنش شاعر پسر نسبت به شاعر پدر، دوری از تأثیر اولیه است. او در همان ابتدا ( عقب4

 نشینی میکند.نشود و به همین جهت عقبمیخواهد جذب اثر پیشین 

ش مجازهای آفرین»نشینی و عدم تأثیر اولیه، در صدد جایگزینی است. جایگزینی یا ( جایگزینی: شاعر بعد از عقب6

(. شاعر جوان با بازسازی و نگاهی جدید به شعر دذشته در بخش 39)همان: « جبرانی به جای مجازهای تحدیدی

 ن جایگزینی را صورت میدهد به تعبیر بلوم مثل بازسازی یک تکه سفال.زبان، فکر و ادبیت، ای

( برخورد اودیپی: شاعر جوان، آداهانه و ستیزدرایانه به مقابله با شاعران و شعرهای پیشینیان میرود و با حسی 3

ند، دذشته ببی آید. او از اینکه خود را ضعیفتر از شاعرانجدلی در صدد پیروزی بر شاعران دذشته )پدران( برمی

 عصبانی و عصیانگر میشود.

زدایی: بعد از ستیز با پدران، شاعر جوان پرچم پیروزی به دست میگیرد و ضمن زدودن ( خودبرتری و تقدس1

 تقدس و بتانگی از شاعران پیشین، خود را برتر از آنها جلوه میدهد.

پیروزی و خودبرتری، بصورت نامحسوس و  ( تأثیر محدود و ریاضت: در این مرحله، شاعر جوان پس از احساس5

 محدود از شاعر پیشین تأثیر میپذیرد كه از نظر بلوم، نوعی ریاضت شاعر جوان است.

( بازدشت مرده یا جوان شدن شاعر دذشته: از نظر بلوم، شاعر جوان نهایتاً در پی تأثیر بینامتنیت و انقباضی، 4

مربوط به عصر خود در آثارش  شدۀاو را با شمایل و شکل جوان قادر به حذف و انکار شاعر دذشته نیست، بلکه

نشان میدهد. شاعر متقدم به دورۀ حاضر بازمیگردد؛ اما این بازآمدن، بازآمدن یک شاعر متقدم نیست، بلکه او در 

 استبازمیگردد )همانجا(. بردشت شاعر متقدم به شکل شاعر جوان به این معنی « شاعرِ جوانِ شاعر جوان»مقام 

كه شاعر جوان، حرفها و افکار شاعر پیشین را در شعر خود به دلخواه خود بیان میکند. بعنوان مثال در اشعار ابتهاج 

« واالنس استویونس»شاعر جوانِ اشعار « والت ویتمن»و شهریار دویی یک حافظ جوان امروزی حضور دارد. یا 

 میشود. است. ویتمن با بازخوانی جدید استوینس در شعرهایش حس

نیز مینامد و هر دو میزان یا دفاعیه را دذرداهی شعری برای شاعران « سه دذرداه شعری»بلوم این شش دفاعیه را 

 در بدخوانی خالق میداند.
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 «بدخوانی خالقانه»و « اضطراب تأثیر»سیمین بهبهانی در مسیر 
( شاعر، نویسنده، معلم و از اعضای 4343مرداد  69 - 4354مرداد  69سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی )

كانون نویسنددان ایران بود. او از بزردترین غزلسرای زن در ایران به شمار میرود كه در موضوعاتی چون مشکالت 

اجتماعی، وطن، رنجهای زنان، فقر، تنفروشی، آزادی بیان و دیگر موضوعات زنده و واقعی جامعه، خود را بعنوان 

تفاوت به اثبات رساند. مجموعه اشعار سیمین بهبهانی در اوایل دهج هشتاد به چاپ رسید كه شاعری برجسته و م

شامل دفترهای شعری اوست: جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، خطی ز سرعت و از آتش، دشت ارهن، یک دریچه 

 ها.آزادی، یکی مثال اینکه، تازه

های او ت جامعه بویژه مشکالت زنان بود. در اغلب سرودهمند نسبت به مشکالبهبهانی شاعری ناآرام و دغدغه 

ردپای مشکالت زنان را میتوان دید. در پی همین نگرش اجتماعی و انسانی، در دیگر كشورها نیز مورد اقبال قرار 

های او را غیرایرانیها حتی سیاستمداران زمزمه یا در جمع قرائت میکردند. سیمین از درفت و برخی سروده

های شاخص غزل نو به شمار میرود. هرچند شاعران دیگری چون منوچهر نیستانی، حسین منزوی، و ابتهاج چهره

در این نودرایی سهم داشتند، بهبهانی با مداومت و مقاومت در این عرصه توانست دوی سبقت را از دیگران برباید. 

ایی غییراتی در شکل بیرونی و زبانی و معناو با تکیه بر شعر دذشتگان و انتخاب قالب غزل، دست به تصرفات و ت

غزل زد كه با این تلفیق هنرمندانه راهی نو و جسارتی ستودنی را به شاعران دورۀ خود و بعد از خود هدیه داد. 

سیمین همانطور كه نتوانست از شعر اجتماعی و غزل یکی را بردزیند و نادزیر غزل خود را به اجتماع پیوند زد، »

: 4344ی، )سرام« ان نو و كهن نیز یکی را بردزیند؛ بنابراین كوشید تا این دو را نیز در هم بیامیزدنتوانست از می

166.) 

همین حركتها و رفتارهای متمایز او در شعر از جهات قالب، ساختار، زبان و معنا، بیانگر اضطراب تأثیر و در نهایت  

با این شیوه چند صدا را به یک صدا تبدیل كرد. صدای  ای است كه بلوم طرح كرده است. سیمینبدخوانی خالقانه

ای براحتی میتواند صدای او را از دیگر صداها تشخیص بدهد. شاعر او از اشعارش كامالً پیداست و هر خوانندۀ حرفه

شعر همان برشنفتن صدای خویش است نه شنیدن »خالق و بزرگ نهایتاً از اشعارش باید صدای خود را بشنود. 

 (.444: 4344بلوم، « )محض

سیمین بهبهانی حداقل در دوسوم اشعارش از همان نخستین دفتر شعر تا واپسین دفترش، در حد قابل توجه و  

 بسامدی درخور، بدنبال هنجاردریزی است. دریز از هنجارِ قلمروهای زبانی و ساختاری و نهایتاً معنایی.

هارولد  ی است كه«اضطراب تأثیر»یه، دقیقاً نتیجج همان این میزان یا دفاعنشینی شاعر از متون گذشته: عقب

نشینی از هر پدیده و شیئی نتیجج نگرانی و ترسی است كه اتفاق میفتد. بلوم مطرح میکند. نزدیک نشدن و عقب

نشینی یک فرزند از پدر عصبانی یا یک شخص از لبج پرتگاه ساختمان چندطبقه هم نتیجج اضطراب بطور مثال عقب

 است و هم نتیجج آداهی و دانایی.و ترس 

داهانه كشی آاز اشعار پدران و شاعران زودآمده پا پس میکشد. این پاپس بهبهانی، از اولین دفتر شعریش، با دلهره 

و عامدانه نوعی دفاعیه برابر شعر دذشته است. او با انتخاب موضوعات اجتماعی و زبان روزدار خود، دام نخست 

و « نتن نداد»ترس كه از شجاعت برمیدارد. با رجوع به اشعار بهبهانی میتوان آشکارا به این  نشینی را نه ازعقب

در شعر دذشته رسید؛ طبق نظریج بلوم یعنی اضطراب تأثیرپذیری كه موجب فرار از یک « جذب و حل نشدن»

 یافته در قالب، زبان و مضمون و معنا شده است.هنجار عمومیت
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 ابده آن قوطی سرخاب مر

 بده آن روغن تا تازه كنم

 

 تا زنم رنگ به بیرنگی خویش 

 چهر پژمرده ز دلتنگی خویش 

 (64: 4396)سیمین بهبهانی،                      

 یا رب مرا یاری بده تا خوب آزارش كنم

 های دلنشینهای آتشین وز خندهاز بوسه

 

 هجرش دهم زجرش دهم خوارش كنم زارش كنم 

 زنم صد فتنه در كارش كنمصد شعله در جانش 

 (355)همان:                                          

در دو مثال ذكرشده، شاعر در پی اضطراب تأثیر و تقلید و دریز از هنجار هزارسالج شعر فارسی در زبان و ساختار  

ضمونی كامالً عریان و دور از و مضمون، راهش را از پیشینیان كج میکند و با انتخاب قالب چهارپاره و زبان و م

نشینی، كه رویگردانی میکند. در مثال دوم، با انتخاب قالب شاعران تنها عقبرمزینگی دذشته )مثال نخست( نه

پدر )غزل(، زبان و مضمون و محتوا را درست برخالف پیشینیان با نوعی لجاجت و جدل به عصر عصبانی و 

 انتقامجوی خود دره میزند.

یمین بهبهانی بیتردید یکی از موفقترین و متفاوتترین شاعرانی است كه هم در پی تکاپو و اثبات : سجایگزینی

شاعری خود در برابر شاعران دذشته بود و هم برابر شاعران عصر خویش بویژه فروغ فرخزاد؛ چنانکه خود میگفت: 

خواست از من باالتر باشد و من من و فروغ هر دو در موفقیت شاعری مدیون همدیگر هستیم. او در نیمایی می»

میخواستم در غزل نام بزردتر از او به دست بیاورم. او مرا شاعر موفق نمیدانست و من او را. هر كدام ما برای اثبات 

(. سیمین برای سبقت درفتن از دیگران و اثبات خود، سعی در 3« )خود تالش كردیم و نهایتاً هر دو موفق شدیم

و مضمون غزل بود. نو كردن صورت و معنای شعر نیاز به جایگزینی داشت. به تعبیر بلوم نو كردن زبان و قالب 

در عموم شعرهای بهبهانی این جایگزینی «. جایگزینی مجازهای جبرانی با مجازهای تحدیدی یا آشنا و تکراری»

 دیده میشود؛ حتی ادر كم باشد، وجود دارد.

 «ها جال میزدهای سپید سیمینش// بر تن صخرهها داده// رشتههآبشار بلند چون مسواک// تن به دندان صخر»

 (.393)همان:

های غیرحقیقیند كه پیش از شاعر جوان، كسی با آن نگاه و توصیف به آنها مقصود از مجازهای جبرانی، واهه

و حتی تشبیهات  هاها، كنایهها لباسی جدید كند. بنابراین استعارهنپرداخته است و شاعر جوان، بر تن آن واهه

دارای معنی مجازیند. در نمونج ذكرشده كه بند نخست یک چهارپاره است، مسواک در معنای غیرحقیقی آبشار 

كه در شعر دذشتگان نهایتاً زلف معشوق یا اشک فراوان دیده میشد، به كار ر فته است. بهبهانی آبشار را مسواكی 

ای است كه كشف جدید و تازه با نگاهی نگاه حركت شاعرانه هاست. اینمیبیند كه در حال جال دادن تن صخره

 مجازی در شعر وارد میکند.

 من جام بلور میخواهم

 من شادی و شور میخواهم

 

 من جامج تور میخواهم 

 خوان باشمتا مست و ترانه

 (4557)همان:                                         

جام »یا  «شیشج می»، «جام می»جام بلور در اینجا، تركیبی نوتر با كاركردی واقعیتر نسبت به دذشته است كه 

كاربرد داشت. شاعر جوان در « دل»و مانند این تركیبهای مجازی و استعاری در معنی آن سوییش مثل « شیشه

یا دیگرخوانی در نتیجج اضطراب تأثیر و تقلید،  این دو بیت از جام بلور و جامج تور كامالً با استفاده از بدخوانی



 453/ بر اساس نظریج اضطراب تأثیر و بدخوانی خالقانج هارولد بلوم بررسی اشعار سیمین بهبهانی

 

كاركردی تازه و امروزی ارائه داده است. در این جایگزینی نه تنها شاعر مرعوب و تسلیم نوع كاركرد شاعران پیشین 

 نشده است، بلکه در پی شهامت و آداهی با تغییر كاركرد معنایی، فضای جدیدی را رقم زده است.

( كه بر تمایل پسر به مادر و حس رقابت و برتری بر پدر 1با تأثیر از نظریج معروف فروید ): بلوم برخورد اودیپی

استوار است، این نظریه را در بخش دوم آن، یعنی مبارزه و رقابت جهت برتری و شکست پدر، ارائه كرده است. 

اند. یروزی بر شاعران دذشتهبلوم معتقد است شاعران فرزند یا دیرآمده نیز بصورت پنهان دنبال برتری و حتی پ

نوعی عقده یا حس انتقام در شاعران جوان جهت به دست آوردن مادر )شعر( در آنها وجود دارد كه به موضعگیری 

و رقابت و حتی جنگ و نابودی پدر مینجامد. در این میزان، شاعر جوان برای رهاسازی شعر )مادر( و تصاحب آن 

شها و واكنشهای دونادونی دست میزند تا برابر قدرت پدر )شاعران دذشته(، به برابر شاعران دذشته )پدر(، به رو

اثر نشوند. این واكنشها در عقدۀ اودیپ میتواند اختگی هنری و ادبی نرسند و زیر سایه و فشار اشعار قدما، محو و بی

 به شکلهایی چون خودنمایی، ابراز برتری، و رجزخوانی ارائه دردند.

 4354)رپ دری یه، « مینویسد تا بداند چرا مینویسد»از همان آغاز راه به تعبیر آلن رپ دری یه سیمین بهبهانی  

جویی بر اشعار دذشتگان، دست به سرودن میزند و به باور و اعتقاد (. او آداهانه و با نیتی جدلی و حس برتری44:

شعر روزدار خود است. یکی از این جدلها  شدۀ شعر، اعتنایی ندارد؛ چون در پی تصاحبدیگران بر موازین پذیرفته

مربوط به اشعاری است كه باور شاعران دذشته را به استهزا میگیرد و به بدخوانی سفارشهای ارشادی دذشتگان 

 آورد.روی می

كه هی همه روزم به شب رسد كه هی همه شب را /  كه چی؟ كه بمانم دویست سال به ظلم و تباهی نظر كنم

 سحر كنم؟

ببینم و با نفرتی غلیظ نگاه به روزی ددر كنم؟ )سیمین  /ها دهنکجی آفتاب را سحر از پشت شیشهكه هی 

 (4444: 43964بهبهانی،

 (944نگار كن به عطف دامان نشان قطره قطره خون را )همان، /  به جامه غنچه غنچه منشان نگارۀ دالبتون را 

 (556ما رسان به صبحی رسیدی ادر )همان،  سالمی هم از /  ز شب خستگان یاد كن شبی آرمیدی ادر

 وان كس كه مدعیم شد غیر از دروغ نخواند /  آیات مصحف عشقم كس خواندنم نتواند

 (4434جسم مرا بتواند شعر مرا نتواند )همان،  /  دفتی چرا نکشندم زیرا هر آن كه به كشتن

کار و داه پنهان خودنمایی میکند. هرچند جویی و رجزخوانی داه آشهای ذكرشده، جدل و حس برتریدر نمونه 

كه »شاعر به ظاهر در حال سرودن شعر و بیان حرف برای مخاطب است، با بدخوانیهای عمدی و لجوجانه مانند 

 در سطح زبانی به مقابله با اشعار دذشتگان میپردازد.« دهنکجی»، «هی»، «چی؟

، «طوالنی عمر»به سخره درفتن باور شاعران دذشته مانند  از سویی دیگر در ابیات ذكرشده، سعی شاعر در استهزا و 

 ، و نهایتاً«شکستن نگاه كالسیکی پایان شب سیه سپید است»، «زدایی از غنچهتقدس»، «حرمت آفتاب»

 جویی و خود را نزد مادرهمگی ریشه در حس برتری« خودشیفتگی اودیپی و برتری خویش و اشعارش بر دیگران»

 اب و برتر نشان دادن است.)شعر(، شیرین و جذ

نکتج حائز اهمیت دربارۀ عموم شاعران صاحب سبک و نوسخن این است كه حس خودبرتربینی و سبقت از  

پیشینیان در همج این شاعران وجود دارد. این حس، مربوط به دورۀ خاصی نیست. همانگونه كه بلوم، شکسپیر را 

بر شنفتن صدای خویش در آثار شکسپیر همان راه شاهواری »تاید. برترین شاعر میداند و او را در حد باالیی میس

(. سنایی و خاقانی نسبت به شاعران پیشین خود، سعدی و مولوی 443: 4344)بلوم، « است كه به تغییر میرسد
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نسبت به سنایی و خاقانی، حافظ نسبت به سعدی و مولوی و به همین صورت تا دورۀ معاصر كه بسیاری از شاعران 

 اند و از توجه زیاد مخاطب به شاعرانی مثلویسنددان بصورت آشکار و خشمگین علیه پیشینیان موضع درفتهو ن

اند، و بدنبال رسیدن به این صدای تغییریافته و انحصاری حافظ و سعدی و مولوی انتقاد كرده و بر دیگران تاخته

ت صدای شخصی خود در شعر، باید یادآور شد كه اند. بنابراین ضمن تالش شاعران برای استقالل و اثباخود بوده

زمانی است و امری طبیعی است كه فرزند همواره در پی وانمود كردن قدرت و به رخ این نوع عقدۀ پنهان همه

 كشیدن برتری خویش نسبت به پدر و مادر خویش است.

 بصورت آشکارا از بهبهانی درجویی و استقالل فردی است؛ هرچند سراسر شعر سیمین بهبهانی همین حس برتری

جایی خوانده و دیده نشده كه بر شاعران پیشین مثل نیما و شاملو بتازد و تخریبشان كند، از تولیدات هنری و 

 شعری این شاعر میشود كامالً به این انحراف و اعالم استقالل پی برد.

لومی كه ریشه در حس حسادت شاعر های بدخوانی در نتیجج اضطراب تأثیر بیکی دیگر از شیوهزدایی: تقدس

جوان و تخریب شاعر دذشته توسط او دارد، زدودن تقدس و شکوه شاعران پدر است. از نظر بلوم، شاعرانی كه در 

خریب تنها خود را به رخ میکشند، بلکه در پی تصدد رسیدن به نقطج برابری و سبقت درفتن از شاعران پیشینند، نه

 (.646: 4394)بلوم، « جو باشندتمام اشعار خوب باید مبارزه»بی نیز هستند. طلزدایی و مبارزهو تقدس

هایش با خروج از تقدس زبان و مضمون و حتی سیمین بهبهانی نیز از جمله شاعرانی است كه در اغلب سروده 

، شکستن اییزدزدایی را بصورت پنهان به كار میگیرد. یکی از آشکارترین وجوه تقدسساختار شکلی اشعار، تقدس

تابوی معشوق كالسیک و آوردن آن در جامعج عصر خود است كه تبدیل به زنانی خیابانگرد و تنفروش و نازل 

جامعه میشود. نگاه فمینیستی او به زن بیانگر شکستن تقدس شاعران پیشین است كه غافل از زنددی واقعی انسان 

جای پا، چلچراغ، »صیصه در اشعارش بویژه چهار كتاب بویژه زن، در عالم ذهن و تخیل خود سیر میکنند. این خ

 با تأثیر از مکتب رمانتیسم كامالً مشهود است.« مرمر، و رستاخیز

 ام و یییاورت شیییییدمای مییرد یییار بییوده  

جاز       یک در م  یک عمر همسیییر تو شییییدم ل

 

 شیرین نگار بوده و شیرینترت شدم 

 اینک حقیقت است ادر همسرت شدم

 (394: 4396ین بهبهانی، )سیم                   

فتییاد            ولییه ا ل یخییانییه سییییخییت و م  در دل 

ین           چ پر من  ین فشییییانیید و دا  دیسیییوی زر

یچییان               پ درسیییینییه  چو مییار  م ه مر  ك  آن 

 ران فییریییبییا ز چییاک دامیین شییییبییرنییگ   

 

 دختر رقای تا به رقص درآمد 

 از دل مستان ز شوق نعره برآمد...

 صافی و لغزنده همچو لجّج سیماب

 چون ز دریبان شب، سپیدی مهتاب

 (57و  54)همان:                                     

های ذكرشده، زدودن تقدس از زن آسمانی و شکستن تقدس میخانه در اشعار دذشتگان كه مکانی مقدس در نمونه

 و محلی برای تجلی نور حق و معبر رسیدن به درداه حضرت باری تعالی بود، كامالً آشکار است. 

اند. بر اساس بینامتنیت، تمام متنها از بین متون دذشته درفته شدهتأثیر انقباضی و محدود از شاعران گذشته: 

(. بر همین 471: 4394)بلوم، « هیچ متنی بدون متن دیگر شکل نمیگیرد»بلوم نیز بر همین نکته اشاره دارد كه 

ایجاد یک متن، ذهن و خیال نیست، بلکه حضور  اساس ساختاردریان نیز بر این باور بودند كه مهمترین عامل

 متنهای دیگر چه در دذشته چه در دورۀ مؤلف است.



 455/ بر اساس نظریج اضطراب تأثیر و بدخوانی خالقانج هارولد بلوم بررسی اشعار سیمین بهبهانی

 

مطالعه و خوانش متون دذشته و معاصر برای هر شاعری الزامی و واجب است. ادر شاعری بخواهد بی هیچ شناختی  

ان است. بنابراین مطالعج متون دذشتگها باید بگوید كه غیرممکن از متون، چیزی بگوید، الجرم از نیستها و نبوده

امری نادزیر است. واكنش شاعران دیرآمده یا دیرامتن برابر آثار شاعران زودآمده یا زودامتن، به دو شکل اتفاق 

میفتد: یا بصورت مکانیکی و ماشینی تحت تأثیر آنها قرار میگیرند كه تولیداتشان جز تقلید نیست، یا در نتیجج 

آورند كه در این صورت آثارشان از دذرداه خالقیت و دخوانی و دیگرخوانی آثار پیشین روی میاضطراب تأثیر به ب

آفرینش میگذرد و به هنر میرسد و نهایتاً اثر هنری از خود تولید میکنند. روابط بینامتنیت موجب تعامل و دریز 

میشوند كه از محدودۀ ملی، تاریخی، هایی خوانشهای مشترک از متون ادبی باعث ایجاد مراوده»از هنجار میشود. 

(. بر این اساس شاعر جوان برای اثبات بودن و حتی برتر بودن 47: 4344)كوش، « زبانی و فرهنگی فراتر میروند

 خود الزاماً باید آثار دیگران را چه در فرهنگ و زبان خود و چه دیگر زبانها مطالعه كند.

قاً بسیار پررنگتر و جدیتر از دیگر میزانهای ششگانه عمل كرده است. او سیمین بهبهانی در این میزان بلومی، اتفا 

در تمام اشعار خود بصورت انقباضی یا فشرده و پنهان بویژه در نحو كالم، از شکل بیرونی و برخی كلمات آركائیک 

حتی  اسم و فعلتحت تأثیر شاعران دذشته است. استفاده از ویژدیهای كهن شعری بویژه در بُعد زبانی در حروف، 

 «داهی كهنگی زبان میتواند عاملی از عوامل دریزنده از ابتذال به شمار آید»میتواند به تازدی شعر كمک كند. 

 (.376: 4394)شفیعی كدكنی، 

(/ 144)همان: « بیتفاوت روزها را پشت سر بگذاشتم(/ »434: 4396)سیمین بهبهانی، « دفت اینت یار دمساز»

)همان: « پادافره( / »435)همان: « سلیح و اسب(/ »791)همان: « وار دشودستمما كه لرزهپیبدین دو بال قفس»

513.) 

از نظر بلوم، هرچند هر شاعر جوانی سعی دارد از سیطرۀ شاعر پدر یا متقدم رها دردد و بازگشت شاعر مرده: 

ق مک از آثار پیشینیان، اثری خلبرتری و استقالل و تمایز خود را به رخ بکشد، هردز نمیتواند بدون دذشته و ك

كند. بینامتنیت یعنی همین اصل تغییرناپذیر كه شاعران به هیچ طریق قادر به خلق آثار ابتدا به ساكن نیستند؛ 

 مگر از متنهای دیگر و پیشین كمک بگیرند.

و شاعر دذشته ای نادزیر تحت تأثیر یک یا دبازدشت شاعر مرده به این معناست كه هر شاعر جوان و دیرآمده 

وپابستج شاعر دذشته است. شاعر جوان با امروزی است و از او الگوپذیری دارد؛ ولی نه به این معنا كه مقلد دست

كردن و جوان ساختن شاعر مرده، او را با شکل و بیان و زبانی وارد دنیای شعری خود میکند و دویی در شعرهایش 

شده و در حال سرودن و دفتن است. یعنی شاعر دذشته میشود شاعر آن شاعر مرده دوباره به دنیا آمده، جوان 

جوانِ شاعر جوان. بعنوان مثال حافظ در اشعار ابتهاج و شهریار و شاملو زنده و جوان میشود. پس حافظ میشود 

شاعرِ جوانِ ابتهاج كه خودش شاعر جوان محسوب میشود. بنابراین شاعر متقدم و زودآمده در نظر و شعر شاعر 

گردد آید و به عصر شاعر جدید بازمیامروز نیست و نابود نمیشود، بلکه از شکل و زبانی به شکل و زبانی دیگر درمی

ک، )مکاری« بازمیگردد« شاعر جوانِ شاعر جوان»اما این بازآمدن، بازآمدن یک شاعر متقدم نیست، بلکه او در مقام »

4395 :34.) 

ک خراسانی درفته تا هندی استفاده كرده و در عین اینکه از زبان و نحو سیمین بهبهانی در اشعارش از زبان سب 

بیانی تاریخ شعر فارسی بهره برده است، نمیتوان او را چون پروین اعتصامی، بهار، ابتهاج و دیگران شاعری دانست 

را بصورت  كه یک شاعر مرده در اشعارشان جوان شده باشد. تنها میتوان ردپای برخی شاعران دذشته یا مرده
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د انشاعران مرده در البالی اشعار او بصورت قبرهای دمنام دفن شدهپنهان در اشعارش شاهد بود. به عبارتی خرده

 كه هم حضور دارند و هم حضور ندارند.

های های غربی مانند فمینیسم، رمانتیسم، سوسیالیسم و برخی پدیدهبهبهانی با توجه به رسیدن به برخی آموزه 

دنیای معاصر، جایی برای جوان شدن یا زنده شدن مطلق یک شاعر مرده در شعرهایش باقی نگذاشت؛ ولی نوظهور 

از شاعران بزرگ دذشته اقتباسهایی دارد كه با بدخوانی خالقانه به خلق فضا و مضمون جدیدی دست یافته است 

 كه در بخش بدخوانیهای زبانی در ادامه خواهد آمد.

 

 هانی در سه سطح زبانی، ساختاری و مضمونی در نتیجۀ اضطراب تأثیربدخوانیهای سیمین بهب

 بدخوانیهای زبانی در نتیجۀ اضطراب تأثیر در زبان

بان هایش از زبهبهانی در حیطج زبانی )واهدانی، نحوی و شبکج معنایی و ...( ضمن تأثیرات عینی، در اغلب سروده

بیانگر تخطی و نقصان در اشعار او، بلکه هنر و كشف بیانی اوست. شاعران دذشته منحرف شده است. این انحراف نه 

همین انحراف از زبان معمول و پربسامد شعر متقدمان موجب سبک متفاوت و نامداری او در شعر فارسی شده 

 است.

 واهه، اساس خلق شعر است و هیچ نوشتاری را نیز از واهه، دزیر و دریزی نیست. واهدان وواژگانی و تركیب: 

تركیبها در بخشهای نو و كهن، خودی و غیرخودی، موسیقایی و غیرموسیقایی و دیگر مناظر قابل بررسیند. آنچه 

در اشعار بهبهانی به اضطراب تأثیر و بدخوانی مربوط است، بر تازدی و كهنی آن داللت دارد. این شاعر با خروج از 

ته نشینی را برداشندۀ عصر خویش، اولین دام یعنی عقبمآب دذشته و ورود به زبان معمول و ززبان فخیم و مقدس

ها )مشتق و مركب( در كلیت متن و تركیبهای جدید و استخدام واهدان دیرآمده نسبت به و با دیگرخوانی واهه

دذشتگان، به خالقیت و تازدی در زبان رسیده است. او با دو جهش یعنی هنجاردریزی و هنجارافزایی از زبان 

یجج نت»افزایی اندک تفاوتی وجود دارد، رجستگی زبانی میرسد. درچه بین هنجاردریزی و قاعدهدذشته، به ب

 (.93: 4396)بارانی، « افزایی توازن و نظمهنجاردریزی شعر است و نتیجج قاعده

 جهای ممنوع كه در شعر فارسی مسبوق به سابقه نیست، نوعی دیگرخوانی را در نتیجسیمین با استفاده از واهه 

های اجتماعی هایش به اجرا میگذارد، بویژه آنکه او یک زن و دارای محدودیتها و بازدارندهاضطراب تأثیر در سروده

ترین، ها، بلکه جسارت كاربرد آنها در شعر یکی از جسورانهو اخالقی در كشور ایران است. نه تنها استخدام این واهه

شعری و ادبی برابر دذشتگان و چهارچوبها و قیود، از دذشته تا زمان ترین نوع زیست طلبانهترین و جنگلجوجانه

مآب غزلی را یا دناه میدانستند شده و مقدسشاعر است. سیمین خالف شاعران دذشته كه خروج از زبان تثبیت

ست. یک زبان خای ادبی در دذشته وجود داشته ا»یا شهامت خروج از آن را نداشتند، این شهامت را به خرج داد. 

ها از قید آن زبان خای ادبی میترسیدند بیایند بیرون. این زبان معانی و بیان بود. با كالهگیس نمیتوان نویسنده

دیری تند به شاعران سنتی محض حمله میکند. (. براهنی با نوعی جبهه474: 4375)براهنی، « به جنگ رفت

سر كچلها دذاشته شده. زبان اساتید و زبان اكثر  زبان بسیاری از دذشتگان همان كالهگیس است كه امروزه روی»

 )همانجا(.« اندآقایانی كه به هم دكتر ادبیات فارسی داده

نمونج كلمات ممنوع در اشعار او كم نیست كه برای آشنایی خواننددان به مجموعه شعر او ارجاع داده میشود؛ اما 

« بویناک(/ »335: 4396)سیمین بهبهانی،  «پرستپتیاره»كلمات مشتق و مركب كه نتیجج خالقیت اوست: 

 (.945)همان: « شهروا(/ »415)همان: « بِیله(/ »444)همان: « نرماهنگی»، «پریشا( / »134)همان: 
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اما بیشترین نمود واهدانی و زبانی در بدخوانی و دیگرخوانی، تركیباتی است كه سیمین از اولین دفتر تا آخرین  

است معروف كه ادر شاعران نباشند زبان میمیرد. واقع نیز همین است كه شاعر  شعرهایش خلق كرده است. قولی

های جدید و بویژه ساخت تركیبهای جدید، به زبان و پرواری و زنددی آن كمک میکند. شاعران با وارد كردن واهه

آنها با توجه به سازی بوده و هستند. های دونادون ازجمله تركیببرجسته همواره در پی برجستگی زبان از راه

 شاعر باید برای تفهیم دقیق مقصودش، كلمه یا تركیبی بسازد»قابلیت و ظرفیت زبان، دست به این ساخت میزنند. 

(. سیمین بهبهانی در پی مطالعه و شناخت 347: 4371)پورنامداریان، « كه متناسب با ظرفیت و استعداد زبان باشد

جدیدی بسازد و بر غنای زبان شعری خود و دیگران و تازدی اشعار كافی از شعر دذشتگان، توانست تركیبهای 

 (.43: 4393)حسن لی، « او با خلق تركیبهای تازه )اضافی و وصفی( به نو شدن زبان كمک كرده است»بیفزاید. 

لعل (/ »61)همان: « سرخدلقک جامه(/ »63)همان: « فروشلب نیرنگ(/ »64: 4396)بهبهانی، « قوطی سرخاب» 

( و بسیار تركیباتی از این دست 653)همان: « بوی وحشی دل(/ »59)همان:« دختر رقای(/ »64)همان: « ریزهوس

آیند، اما سیمین بعنوان شاعری ددراندیش و ددرزبان، با شکستن هنجار و احساس برتری كه به ظاهر جدید نمی

 بر شاعران دذشته، ارائه میدهد.

پرداختج اوست و خالقیت فردی او را در شعر به رخ دیگران بویژه شاعران بخش دیگر تركیباتی است كه ساخته و  

( / 935)همان: « مه برآیان( / »544)همان: « قانون سربی( / »55)همان: « توانفرسانگاه»متقدم و پدر میکشد: 

( 4454ن: )هما« نفسدود( / »746)همان: « مردالخ( / »143)همان: « خوابدانه(/ »797)همان: « نازكای تنهایی»

( و بسیار تركیبات دیگری كه خلق سیمین بهبهانی است و در اشعار او تشخص زبانی 4436)همان: « بید بلود/ »

 و حتی سبکی دارد.

ها در جمله است و در اصطالح خای ادبی چگونگی همنشینی واهه« نظم و ترتیب»نحو در لغت به معنی نحوی: 

ای تركیب كرد كه بتواند واحدهای بزردتری ها را بگونهاز آنها بتوان واهه هایی میشود كه با استفادهشامل شیوه»و 

های یک جمله از نظر همنشینی (. شاعر خالق با تصرفات و دخالتهای هنری در واهه645: 4375)باقری، « بسازد

اند میتو»د. شاعر های متنوع و جدیدی را به وجود بیاورد تا از زبان نحوی دیگر شاعران متمایز بشومیتواند جمله

 «با جابجا كردن عناصر سازندۀ جمله از قواعد نحوی زبان هنجاردریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد

(. سیمین بهبهانی یکی از شاعران غزل نو است كه نحو زبان را بسمت زبان دفتار كشاند و 55: 4375)صفوی، 

های اوست. این ویژدی در نتیجج برهم ن داستان در غزلها و چهارپارهداهی خواننده تصور میکند در حال خواند

 زدن نحو كالم قدماست كه بر اثر دریز از اضطراب نهایتاً به بدخوانی یا دیگرخوانی ختم میشود.

در اشعار بهبهانی پیروی از نحو كالم شاعران پیشین كم نیست و در مواردی چون استفاده از شکل كهن افعال  

(، 635)همان: « اال ای دیدۀ جانان»ها جمله(، شبه945: 4396)بهبهانی، « -رفت–خانه كجا شد  زنخدای»

(، 37)همان: « من ندانم كه پدر كیست مرا»(، رای فک اضافه 795)همان: « تنک جویبار»تركیبهای مقلوب 

دیدم كه نهانی »السیک ( و اركان جمله بر محور ك949)همان: « عقل جنون دارد تام نیازارد»جابجایی ضمایر 

های ( در سراسر اشعار او مشهود است؛ اما این كهنگرایی را با مضامین و واهه364)همان: « نظرش با ددران بود

های نودرایی او شکستن اسلوب و شیوۀ نحوی است كه در بروزتر جبران میکند. در مقابل، از مهمترین شاخصه

 البالی آنها اتفاق افتاده است.برخی اشعار او بصورت كامل و در برخی در 

اما بدخوانی سیمین بهبهانی در نتیجج اضطراب تأثیر بلومی در نحو كالم، مربوط به اشعار و ابیاتی میشود كه از  

نُرم و قاعدۀ پیشین خارج میشود و با جابجایی اركان جمله و تصرف در محور همنشینی آن، به نحو دلخواه و 
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توقع و تنوع در حوزۀ نحوی »و این تنوع موجب زیبایی و خلق اثری جدید میشود.  متمایز از دذشتج خود میرسد

: 4394)شفیعی كدكنی، « زبان، از مهمترین عوامل تشخص زبان ادب است و داه تنها عامل برجستگی یک عبارت

یار زبان وجود (. بر اساس این نظریه، در شعرهای بهبهانی تنوعات زیادی از جمله تصرف در اركان قدمایی و مع64

 دارد.

 (444: 4396)سیمین بهبهانی، « از ریشج عشق و جنون بر خاک و خون، آه   ام روییده ناداهام روییدهروییده»

« هآ»بعنوان قید در پایان عبارت و همچنین « ناداه»بدخوانی در این بیت برهم زدن نحو كالسیکی است كه  

و « امروییده»ریزی نحوی دیگر بیت، تکرار سه بار فعل مورد برهمبعنوان صوت در پایان جمله آورده شده است. 

ذكر متمم آن در مصرع بعد است. چنین حركتهای نحوی در اشعار بهبهانی فراوان است كه همگی نشان از آداهی 

 و تعمد شاعر بر ساخت چنین نحوی است.

 (.465)همان: « هزار نقش میبستم.. یکی نبود انگارت»

در انتهای مصرع همراه با یک ضمیر « انگارت»ها بویژه ذكر ست كه این نوع بیان و همنشینی واههبسیار آشکار ا 

 پیوسته، خروج از هنجار است كه شاعر با دیگرخوانی اصول نحوی اشعار متقدمان، به آن دست یافته است.

 (437)همان: « طوفان غریوساز آمد / ابری سیه فراز آمد »

 (456)همان: « بی حركت، بی نشاطِ رقص /سایج پروانه بر زمین »

یب ای كه بین ابر با این تركدر دو نمونج فوق، جابجایی اركان جمله هیچ نسبتی با نحو كالسیکی ندارد. فاصله 

ن های فراوانی از ای)طوفان غریوساز( افتاده است، در شعر فارسی چندان دیده نمیشود؛ ولی در اشعار بهبهانی نمونه

دذاریها نمیتواند اتفاقی باشد، بلکه یک طرح از اد و قید یا قید و فعل میتوان دید. تکرار این فاصلههای نهفاصله

پیش تعیین شده در ذهن شاعر است كه با بسامد قابل توجهی تبدیل به موتیف میشود. موتیف بیانگر ویژدی 

 سبکی است و سبک در پی تکرار عمدی و آداهانه ایجاد میشود.

 (4539)همان: « دویدن تو با پا نیست/  ن، احمد! عزیزتر ز جا»

كه اندكی « عزیزتر ز جان»هاست. این دونج بیانی منادا در شعر متقدمان عموماً مقدم بر توضیح یا جمله 

كه با یک « احمدِ عزیزتر ز جان»محور است، اوالً در محور نحوی قدمایی میتوانست بعنوان صفت باشد محاوره

به قید در جایگاه منادا شده است و ثانیاً تقدم توضیح بر منادا نیز حركت بدخوانی خالقانه شکست نحوی تبدیل 

 است كه شاعر انجام داده است.

 (4575وارونه كن كه نقش ببندد )همان:  /  فنجان قهوه را كه تهی شد

جمله  دیل به یکدر این نمونه، تصرف شاعر بر یک تركیب وصفی كالسیک در زبان یعنی فنجان قهوۀ تهی، تب 

شده است. یکی از ویژدیهای شعر معاصر تبدیل یک تركیب به جمله است. بطور مثال: درخت سبز نشانج ظهور 

خداست/ درخت سبز در شعر معاصر با خروج از ایجاز و تركیب كه رنگ كالسیک محور دارد، تبدیل میشود به 

 درخت كه سبز میشود، خدا را در خود ....

 (4599دیدم نوباوه سه تن )همان:  /  تچون میرفتی ز پی

همانگونه كه شاهدیم، شاعر در محور همنشینی دست به جابجایی نوتر زده است. در شعر متقدمان یا شاعران  

زودآمده، صفت شمارشی و ممیز مقدم بر هستج دروه است. در شعر دذشتگان این ترتیب و چینش رعایت میشده 

 به هم زده است. سه تن نوباوه با نوباوه سه تن، جابجا شده است.است، اما بهبهانی این ترتیب را 
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اتفاق میفتد. ترادف همان « ترادف، تناسب و تضمن»شبکج معنایی عموماً بر اساس سه رابطج شبکۀ معنایی:  

ها در یک معنی مشترک است. تناسب همان مراعات نظیر در بدیع معنوی است و تضمن، آوردن همنشینی واهه

 كه وجود یکی منوط به وجود دیگری است. مثل نور و خورشید یا سیب و نبات و.... دو واهه

های برونرفت از شبکج معنایی شعر كالسیک، انتخاب زبان متفاوت از كالسیک است. بالطبع زبان متفاوت یکی از راه 

هایی چون شراب و باده و در خود شبکج معنایی متفاوت دارد. بطور مثال واهۀ میخانه شبکج معنایی دارد با واهه

ای مثل رستوران بیاورد، شبکج معنایی آن تغییر میکند. به مستی و قدح و... لذا چنانچه شاعری بجای میخانه، واهه

های معنوی امروز را همین جهت شعر معاصر از شعر دذشتگان فاصله درفته است؛ چون زبان امروز با خود شبکه

های متفاوت از شعر متقدمان یا شاعران زودآمده، نتیجج اضطراب تأثیر آورد. این اختالف زبان و انتخاب واههمی

ها، اثری جدید و متفاوت خلق میشود كه نهایتاً شاعر جوان یا شاعر فرزند برابر شاعر ست و با خوانش جدید واهها

 پدر، ابراز استقالل و هویت میکند.

سیمین بهبهانی با همج عنایتی كه به شاعران دذشته دارد، زبان شعرش در ساختار كلی متفاوت است. یکی از 

 ، شبکج معنایی جدید و متفاوت است.اصلیترین این متمایزسازها

 بالین شبکج معنایی جدید نسبت به شعر متقدمان است.(؛ همسر و هم66بالینی )همان:نه مرا همسر و هم

 (؛ كلنگ، دوركن و دیوار35كلنگ دوركن بر دور بنشست/ سکوت شب چو دیواری فروریخت )همان: 

 و با هم خفتن ( آشتی355دیشب ز آشتی به برم تنگ خفته بود )همان:

ستون به سقف تو میزنم ادرچه با استخوان خویش )همان:    دوباره میسازمت وطن ادرچه با خشت جان خویش

744) 

: )همان« بشقاب كوچک و چنگال / نان و پنیر و صداقت: این خود بهشت برین است/ جز این مگر ددری هست؟»

4551.) 

 

 ختار اشعار سیمین بهبهانینتیجۀ اضطراب تأثیر و بدخوانی خالقانه در سا

ساختار به معنی ساخت و نوع بافت متن یا اثر و شامل عناصری است كه برای ساخت اثر استفاده میشود؛ بنابراین  

میتوان دفت متن دارای دو ساختار درونی و بیرونی است. ساختار درونی همان روابط واهدان و نوع تخیل در كل 

 ای است كهترین و روشنترین دادهقالب ظاهری اثر است. این تعریف ساده متن و ساختار بیرونی همان شکل و

های مطرحی چون یاكوبسن، بارت، های جدیتر و علمیتر كه چهرهمیتوان از ساختار دریافت كرد اما در پی نظریه

ت. از نظر تر و مفصلتر از این تعریفهای ساده و عام اساند، تعریف ساختار، پیچیدهتودوروف و دیگران داده

ساختاردرایان، چگونگی روابط درونی و ارتباط عناصر داخل یک اثر و مناسبات دونادون مانند مناسبات فرهنگی، 

ها همگی در تشکیل ساختار مؤثرند. برای بررسی نوع ساخت در متن، نیاز است روابط اجتماعی، ادبی و دیگر پدیده

های اصلی فرمالیسم و در همین راستا تودورف، یکی از چهره لفظی، معنایی و نحوی آن مورد بررسی قرار دیرد.

ما برای تحلیل یک اثر ادبی باید سه جنبج كالمی متن، نحوی متن و معنایی متن را در تقابل »ساختاردرا، میگوید: 

سی (. در تعریف و نگاه اغلب ساختاردرایان، بر شناخت و برر34: 4374)تودورف، « با هم مورد بررسی قرار دهیم

بندی این نظرها را در سه مرحله روابط همج اجزای اثر تأكید شده است. به همین جهت میتوان نظر كلی و جمع

دهندۀ ساختار اثر، بررسی ارتباط موجود میان اجزا، و نشان دادن داللتی كه استخراج اجزای تشکیل»برشمرد: 

 (.45: 4396)دلدمن، « پذیر میسازدوجود معنا را امکان
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نجا كه بررسی و شناخت ساختار اشعار بهبهانی، موضوع این نوشتار نیست، تنها بخشی از ساختار شعری او كه از آ 

ست. های اوبا بدخوانی خالقانج بلوم ارتباط قویتری دارد، مورد بررسی كامل قرار میگیرد كه شکل و قالب سروده

ل. ضمن آنکه چهرۀ اصلی و درخشان او با قالب بهبهانی در دو قالب بیشتر هنرنمایی كرده است: چهارپاره و غز

غزل دره خورده است، بدخوانیهای خالقانج بلومی او در نتیجج اضطراب تأثیر نیز در همین قالب اتفاق افتاده است. 

سیمین یکی از اصلیترین و موفقترین شاعران زن معاصر در غزل نو به شمار میرود. غزل معاصر با وجود برخی 

 تر ذكر دردید، همراه با عوامل ذیل راه دیگری پیش درفت كه به غزل نو معروف شد.شاعران كه پیش

تن های نوشتاری در غزل نو بدنبال دریز از تقلید، نوش: یکی از بارزترین نشانهنوشتن غزل به شکل شعر نیمایی

 و سپس منزوی و غزل به شکل نیمایی بود. نخستین بار این شیوه را منوچهر نیستانی در شعرهایش اجرا كرد

بهبهانی از آن استقبال كردند؛ ولی منزوی چندان به این شیوه التفات نداشت؛ به همین جهت سیمین در این نوع 

ای شاخص دارد. البته آنها بی دلیل و بدون ضرورت در متن دست به این كار نمیزدند. این نوشتار نیز چهره

ای است كه وجیه منطقی داشته باشد. شعر زیر مربوط به رانندهنویسیها میبایست با مضمون متن همخوانی و تتکه

ای وجود دارد. این فاصله و همچنین سرعت ها فاصلهدر حال عوض كردن دنده است. یقیناً بین عوض كردن دنده

 درفتن ماشین و دذر زمان را سیمین بهبهانی به شیوۀ زیر اجرا كرده است.

 بزن: یک

 بزن: دو

 بزن: سه

 بزن: چار

 اندازه مگذر، نگه كن، نگه دار ز

 از آن ساعت دل، به میدان به شیراز

 به خاطر چه داری؟ نیفتاده از كار؟

 بزن یک

 بزن دو

 بزن سه

 بزن چار

 یکی دیگر است این شگفتا در بار

 زبان بسته كوچک، ورقهای رنگین

 (.756: 4396پدر دفت با من كه: بشمار، بشمار )سیمین بهبهانی، 

( عالمت آهیر آمبوالنس و 763)همان: « هی.... ها.... هی .... ها..... ره بگشا... رفتن را میدان باید...»و یا در شعر  

( در 414خط نقطه نقطه نقطه و خط... )همان: « مُرس»بردن مجروح و باز شدن راه را نشان میدهد. همو در شعر 

 حال نشان دادن تصویر تلگراف است.

 كالمی( در آن روزها باب شده بود كه البته توجیه قابل–ر از شعر كانکریت )تصویرینویسی به تأثیشیوۀ نیمایی 

)انوشه،  «این شکل نوشتن، مفهوم ثانوی به مفهوم واهه میفزاید»قبولی نیز پشت این رفتار نوشتاری وجود داشت. 

ها روی صفحه خلق اهه(. برخی نیز اینگونه شعرها را نوعی نقاشی كالمی میدانستند كه شاعر با و4115: 4374

ها تصویری از معنای آنهاست. این نوع شعر نوعی نقاشی است كه در آن، شاعر حالت فیزیکی واهه»تصویر میکند. 
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(. این نوع نوشتن درحقیقت جدل و غضبی است نسبت به 44: 4377)علوی مقدم، « نوعی از تصویر را معنا میکند

اودیپ از سوی فرزند یا شاعر جوان نسبت به شاعران پدر صورت  قالب ثابت هزارسالج غزل كه در نتیجج عقدۀ

 میگیرد و بیانگر به رخ كشیدن خود برابر بزردان است.

است اما در غزل نو، « منِ راوی»غزلهای دذشته بیشتر حدیث نفس یا ورود روایت به شیوۀ جدید در غزل: 

نسبت به شعر دذشته، نتیجج همان حس و نگرانی  دارضمیر او، جای من را معموالً میگیرد. این چرخشهای زاویه

ای كه شاعر از شبیه شدن خود به شاعران دیگر بویژه در شاعر است كه هارولد بلوم مطرح كرده است. شیوه

ددشتگان میهراسد و برای جلودیری از محو شدن و استحاله در شاعران متقدم این خالقیتها را به خرج میدهد؛ 

 تری باشد.حتی ادر بازارش بی مش

خوان دف در دست/ شد هماهنگ نالج سازش/ پردازش/سوز آوازهدرد بازآمد:/ نغمه زد ساز نغمهمطرب دوره»

 «سرخ چهره سیاه/ تا پشیزی ز جمع بستاند /از سر خویش بردرفت كاله...افشان شد/ دلقک جامهپایکوبان و دست

 (.61)همان: 

شاعر با غزل شروع میکند، بعد از چند بیت، دو بیت ی تركیبی: تركیب غزل با دو بیت خارج از متن و وزنها

 آورد و دوباره برمیگردد به غزلش:با قافیه و حتی وزن متفاوت می

 حال خوشی دارد شور با پنجج شیرینت

 با ساز تا میخوانی، چون یاسمن میروید

 بال عشق و بال عشق و بال عشق

 نهان كردم ز مردم در جوانی

 قم، امکان سازش داریسر با عشپیرانه

 همان آن ماده آهویی كه بودی

 ادر آرامتر داری دذاری

 

 در پرده موجی دارد ابریشم رنگینت 

 بر ساق نرماهنگی، لحن پرندآذینت

 فکنده در دلم هول و وال عشق

 سر شد برمال عشقكنون پیرانه

 آری كه بودم عمری، در حلقج تمکینت

 همان خوش چشم و ابرویی كه بودی

 آب و همان جویی كه بودی  همان

 (964)همان:                                          

وزن در اشعارش استفاده  15سیمین بهبهانی ضمن استفاده از وزنهای سختتر، قریب وزنهای جدید و كم كاربرد: 

اعران زانی كه حتی شكرده است كه در دذشته یا استفاده نشده یا كاربرد كمی داشته است. رفتن بسمت چنین او

قدرتمندی چون سعدی و مولوی و حافظ و دیگر شاعران بزرگ به آن سمت نرفتند، هم نشانج مبارزطلبی بهبهانی 

در عرصج شعر فارسی بوده و هم نتیجج اضطراب تأثیرپذیری از شاعران دذشته و همچنین بیانگر اثبات خود بعنوان 

دری بهبهانی را نیز برساند ه میتواند تا حدودی هیجان و احساسییک شاعر متفاوت و بزرگ در عصر جدید. البت

كه در دوران پختگی از اینگونه وزنها نسبتاً فاصله درفت. اما هرچه كه بود و باشد، نشانج حركت بسوی خود شدن 

 و محو نشدن در شاعران پیشین بود.

 (44)مفاعیلُ مفتعلن فع( )همان: « سالمی ز عقدۀ عشقی»

 (459)مفعولُ مفعولُ مفعولُ مستفعلن مفعول( )همان: « بند ضحاک! آیا به یادت هست ای كوه ای» 

 (765)فاعلن فاعلن فاعالتن فاعالتن( )همان: « واریپای در چشمه بر تخته سنگی خسته» 

ت. سیکی از ویژدیهای غزل نو، بویژه در شعرهای بهبهانی و منزوی، استفاده از وزنهای طوالنی اوزنهای طوالنی:  

سیمین همواره بدنبال نوعی دریز و فاصله از دیگران بود چه در زبان و چه در معنا و شکل و ساخت اثر. انتخاب 

وزنهای طوالنی همان بدخوانیهای خالقانج وزنهای دذشته بود كه سیمین بدنبال تغییر آن و خروج از تکرارهای 
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اند. آور و موجب نادلخوشی و رمنددی خوانندهو داه مالل موسیقی بیرونی بود. عموم غزلهای او دارای وزنهایی بلند

با این همه ادرچه نتوانست در استفاده از وزنهای طوالنی توفیق و اقبالی بین مخاطب و دیگر شاعران كسب كند، 

 های خود حركتهای تازه و جدیدی وارد كند.توانست به سروده

 در سیاهی شب نومیدان یک چراغ ساده نمیبینم

 (4454ایستاده به بامی نه، شمع اوفتاده نمیبینم )همان:ماه 

 فارغ ز من چگونه شوم؟ بودای زردپوش!

 (.744بگو تدبیر تن چگونه كنم؟ منشین خموش، بگو )همان: 

 بی تو هیچم، هیچ! همچون سال، بی ایام خویش

 (.141بی تو پوچم، پوچ! همچون پوست، بی بادام خویش )همان:  

ای زبان به جهت نزدیک كردن شعر در اشعار قابل توجهی از سیمین، با شکل محاورهزبانی:  ایرفتارهای محاوره

به آحاد مردم مواجهیم. این رفتار تحت تأثیر محاوره و نوعی جدل با زبان معیار و فخیم شعر دذشتگان اتفاق میفتد 

بان دسستن از آن زبان و خلق این ز تا بر بدخوانی زبان دذشته یعنی بد دانستن آن زبان خط كشیده و بندوار، به

 برسد.

 (934بچرخ، چرخ، همبازی.... خدا مرا نیندازی... )همان: 

 (994بزی! بدو، هی! بزی! بدو )همان: 

 (4564قایم نشو، پیدات كردم// بیخود ندو، میگیرمت ها )همان: 

ی خالقانه در غزل نو و بندرت در های برونرفت از اضطراب تأثیر و بدخوانیکی دیگر از شیوهنویسی: ایلغتنامه

ای است. این شیوه اصالً در شعر دذشتگان یا شاعران پدر سابقه آوری به شیوۀ لغتنامهاشعار سیمین بهبهانی، روی

، از این نویسینویسان جایی ندارد. نوسازی چهرۀ نوشتاری غزل، جز نیمایینداشته و حتی امروزه نیز در شعر سنتی

 تاد.طریق نیز اتفاق اف

 ذهن: دودِ حلقه حلقه// ذهن: ابر توده توده

 (751های درهم//سرخ، زرد، سبز، نیلی )همان: عقل: رشته

اجرا « ندفت»دفتگو در اشعار متقدمان با نام مناظره همگی با ذكر فعل ای(: نویسی )نمایشنامهشیوۀ دیالوگ

های اروپایی داهی با عالمت یوۀ نمایشنامهمیشده است. در شعر معاصر و غزل سیمین بهبهانی این مناظره به ش

خط فاصله و داه با دیومه اجرا میشود. یکی از دیگرخوانیها و دیگرنویسیها یا همان بدخوانی خالق شعرهای 

 ای، تغییر آن به شیوۀ نمایشنامج مدرن است كه بهبهانی بیش از دیگران در اشعارش آن را اجرا كرده است.مناظره

 «من پسته»كنان كه نقی بود.... نقكودک روانه از پ»

 (999زن ناله كرد آهسته... )همان: «.... پول از كجا بیارم من؟» 

 (449خاكستری شده... )همان:  -ابریشم سیاه؟ /  -نیلوفری شده/  -ام؟ /كو برگ الله-

 ای نیز اجرا شده است.نویسی، شیوۀ نمایشنامهدر این شعر ضمن شیوۀ نیمایی

این شیوه نیز در شعر فارسی سابقه نداشته است و در غزل معاصر به تبع پیزدویک كردن شعر: فصلبندی یا ا

رمان و داستانها به سبک اروپایی ورود پیدا كرد. درحقیقت همانگونه كه نیما میگوید هر جا مطلب عوض بشود، 

یعنی فصل تمام شده است و پردازان نو بر این باور بودند كه هر جا مطلب عوض بشود، قافیه عوض میشود، غزل
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معموالً از شکل یک مربع تغییر فصل را اعالم میکردند. در اغلب شعرهای سیمین این فصلبندی وجود دارد؛ جهت 

 (.645)همان: « یار دسسته»(، و 393)همان: « نیمه شب»(، 179)همان: « از بوتج خوشبوی دلپر»نمونه: شعر 

هانی، منزوی، نیستانی، و محمدعلی بهمنی بیشتر نمود پیدا كرده بود. در اشعار بهب 57غزل نو قبل از انقالب  

آوردن مضامین جدید، وزنهای تركیبی، وزن طوالنی، روایت، و ورود شخصیتهای زندۀ اجتماع در شعر مثل كاردر 

 ه شد.كشاند و بنا و دانشجو و زن و مرد و... از دیگر ویژدیهای غزل نو محسوب میشود كه به شعر بعد از انقالب نیز

 

 بدخوانی خالقانه در مضمون و معنا

برانگیزترین بخش است. معنا نتیجج ترین، متنوعترین و توجهمعنا و مضمون در یک اثر از جمله شعر، دسترده 

ادون تجلی های دوناندیشه و تفکر صاحب اثر با كمک زبان است و بیانگر دستگاه قدرتمند فکری شاعر كه در اندازه

چه در دایرۀ محتوایی و دستگاه فکری عامل تمایز یا برتری شاعری بر شاعران دیگر میشود، معنا و مضمون میکند. آن

اثر است. هرچند در برابر نهادواهۀ شعر، عناصری چون زبان، بافتار و ساختار و صورخیال قرار میگیرد، بسیاری كالم 

ی بزرگ، از تاریخ و ذهن مردم حذف شدند. شاهدمثال شاعرانه در طول تاریخ بودند كه به دلیل فقر اندیشه و معنا

این مدعا، موالناست كه در مثنوی با دستگاه بزرگ فکری و معنایی اما با جوهرۀ شعری متوسط به عظمت رسیده 

است؛ ولی شاعران فراوانی در تاریخ و امروزه با شعریت مقبول اما معنا و اندیشج كوچک و نازل یا خوانده نشدند یا 

 راموش شدند.زود ف

معنا و مضمون در ادبیات و حتی در نقد ادبی هنوز مترادف همدیگرند. معنا همان برداشتی است كه خواننده از  

معنا، تابع وضع واضع است و الفاظ و جمالت یک »یک واهه یا یک بیت و در نهایت از یک شعر برداشت میکند. 

(. در این منظر، معنا 59: 4394)نصری، « ین كرده استمتن به داللت تصوری همان معانیئی است كه واضع تعی

بازدهی است كه واضع )شاعر( و واهه )زبان( و همچنین صورخیال )بیان( به خواننده میرساند و در نهایت در یک 

كار دروهی زبانی، معنای واحد كه بیانگر مضمون و محتوا و حتی پیام متن است، در ذهن مخاطب مینشیند؛ 

 زبان، غنیتر و بیان قویتر و متنوعتر باشد، معنا در اثر وسیعتر و متمایزتر است. بنابراین هرچه

اشعار سیمین بهبهانی از این دیدداه، میدانی وسیع و متفاوت است. او با خروج از زبان صرف آركائیک و كاربست  

من ارائج مفاهیم موضوعات عصر خود مانند حقوق زن، معضالت اجتماعی، وطن، مفاهیم اعتراضی و عاطفی، ض

ها ای به اشعار خود داده است. این تغییر زاویج شاعر در سرودهجدید به خواننده، معنای واهدانی و درونی دیگردونه

 جز نتیجج اضطراب تأثیر بلوم و درنهایت بدخوانی یا دیگرخوانی نیست.

تفاوت است: اتفاقی بزرگ كه در های بدخوانی خالقانه، نگریستن به یک موضوع واحد با نگاهی میکی از شیوه 

دذشته افتاده و شاعر پدر شاهد آن بوده و با زبان خود بیان كرده است. لذا شاعر جوان یا دیرآمده در صدد بیان 

 همان اتفاق است؛ اما با زبان و بیان متفاوت خود آن را برای دیگران وصف میکند تا به دام تقلید و تأثیر نیفتد.

در شعر فارسی از دذشته تا امروز ادر زن، معشوق فرضی شاعران بوده باشد، یا زنی است  بدخوانی خالقانۀ زن:

عامل شهوت و هیجان )سبک خراسانی( یا در قامت و كسوت یک فرشته و موجود فرازمینی كه در دسترس و 

میشود  دهآشکار نیست )سبک عراقی( یا موجودی پست نسبت به مردان و پسران كه شاهدپرستی بر او ترجیح دا

ستیزانه بویژه از مشروطه به این سو كه بعنوان كاال و اسباب فرح و نشاط و )سبک هندی( یا متأثر از نگاه زن

از نخستین ادوار شعر فارسی... عشق مجازی با »كامجویی، فرودست، فرودنشین، ذلیل و بیقدر در برابر مرد است. 
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رزمجو، )« وانها و دفترهای دوینددان شعر كهن ما را پر كرده استدریهای متنوع و اوصافی متنوع و شهوتزا، دیجلوه

4344 :45.) 

در پی آشنایی ایرانیان از جمله سیمین بهبهانی با مکتب فمینیسم، این نگاهها، چه فرادستی رمزآلود و چه  

یکی از  بهبهانیفرودستی تحقیرآمیز، یکباره فرومیریزد و زن كانون توجه و حرمت عقالنی و عاطفی قرار میگیرد. 

های دونادون در اشعارش متجلی ساخت. های شاخص حقوق زن بود كه این حقخواهی و اعتراض را با شیوهچهره

( برابر شاعران و جامعج مردساالری، 95: 4394)پین، « بیحرمتی لجوجانه»محور و جانبدارانه و او با بدخوانی اعتراض

خیزد و شکل و شخصیت دیگری از زن ارائه میدهد و بیش از آنکه در با تأثیر از فمینیسم، به دفاع از زن برمی

آمیز زن بسراید، از نگونبختی و سرنوشت محتوم او دادِ سخن میدهد تا اعتراض و تذكری باشد برای ستایش اغراق

 شان.شدهبیداری زنان و احیای حقوق پایمال

آن روغن، تا تازه كنم/ چهر پژمرده ز دلتنگی  بده آن قوطی سرخاب مرا/ تا زنم رنگ به بیرنگی خویش/ بده»

 (.64: 4396)بهبهانی، « خویش

 «ام خشم سركشم قهرمهمنفس، همنفس مشو نزدیک/ خنجرم آبداده از زهرم/ اندكی دورتر كه سر تا پا/ كینه» 

 (.64)همان: 

دامن پرچین/ از دل در دل میخانه سخت ولوله افتاد/ دختر رقای تا به رقص درآمد/ دیسوی زرین فشاند و »

 (.54)همان « مستان ز شوق ناله برآمد

وای/ آنچه در او نوشتم فریب است/ كی مرا عشقی و آتشی هست/ كی مرا از محبت نصیب  -ام را به من بازدهنامه»

 (.655)همان « است

 (.354)همان: « شکیب خویش نگه دار دم مزن سیمین/ كه رفت عمر و ز اندوه او نمانده بسی»

و تغییر زاویج دید شاعران متقدم به سمت واقعیت « زن»های ذكرشده دقیقاً بدخوانی آداهانج بهبهانی از نمونه 

آید و در نیمج دوم بسمت موضوعات دیگر است كه این بدخوانیها در نیمج اول زنددی ادبی او بیشتر به چشم می

 دتر میرود.های جدیجامعه، وطن و بیان حال خویش همراه با ارائج تجربه

هر شاعری در ارائج تصاویر و اتفاقات و حکمهای خود در شعر، روایتی شخصی با نگاه و بدخوانی خالقانۀ روایت: 

زبان خود دارد. روایت یک اتفاق واحد توسط چند شخص، عموماً در خود تفاوتهایی دارند؛ مگر كسی كه بدنبال 

كه بدنبال روایت دیگری است، بدنبال بیان و خوانش و روایت روایتی بهتر یا حداقل روایتی دیگر نباشد. شاعری 

دیگری میگردد كه در اصطالح بلوم همان بدخوانی خالقانه است و پیشتر به دذرها یا میزانهای ششگانج این 

بدخوانی اشاره شد. از نظر بلوم هر كس كه بتواند بهتر و خوبتر بدخوانی كند، شاعرتر است و خالقیت و زایش 

یز در همین بدخوانی بهتر اتفاق میفتد. روایتهای دیگردونه میتوانند در شکلهایی چون تحریف، تمسخر، هنری ن

 تغییر بیان و قالب، تغییر هدف، و تغییر معنا صورت بگیرند.

 روایت دیگر بهبهانی از بیت حافظ هم در معنا و نگاه و هم در وزن:

 (446: 4394د كس را مخدوم بی عنایت )حافظ، یا رب مبا/ بی مزد بود و منت هر خدمتی كه كردم 

 (444: 4396آیینه را تیره كن اینت عنایت )بهبهانی، /   بی مزد و منت خدمتی كردیم و زین پس

 سیمین از این بیت فردوسی روایتی دیگر با زبان و بیان شخصی خود دارد:

 (4ردوسی، داستان رستم و سهراب: به خاک افکند نارسیده ترنج )شاهنامج ف /  ادر تندبادی برآید ز كنج

 (199: 4396های زرنشان بر باد رفت )بهبهانی، خوشه /  تا بدانجا كز نهیب تندباد
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 روایت بهبهانی از این بیت سعدی:

 (76: 4393جانا تو نگوییش كه انکار ندارد )سعدی،   دفتی كه چو دل جان بده انکار نداری

 (479: 4396ول سعدی است كه با او سر انکار نداری )بهبهانی، ق  دل بی خار جهانی كه ز نیکو سیَرانی

 روایت دیگری از بیت ناصرخسرو با زبان سیمین:

 (491تا به شبان روزها همی بروم من )دیوان ناصرخسرو:  /  خسته از آنم كه شصت سال فزون است

 (544: 4396نی، باز بر این باورم كه دیر بماندم )بهبها /  درچه هنوزم به شصت سال بسی هست

 روایت متفاوت بهبهانی از بیت مولوی:

 (6377: 4376خونخوارش ده  )مولوی، ده سركش خوندلبر عشوه/   ای خداوند یکی یار جفاكارش ده

 (355: 4396هجرش دهم زجرش دهم خوارش كنم زارش كنم )بهبهانی، /  یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش كنم

( و از 539( خاقانی )همان: 794(، حافظ )همان: 514(، سعدی )همان: 543لوی )همان: او روایتهای دیگری از مو 

ا اند، همگی به زایش بیت یشاعران متأخرتر دارد. این بدخوانیها یا دیگرخوانیها كه خالقانه و آداهانه اتفاق افتاده

 اند و معنایی دیگر را بیان میکنند.متن جدید رسیده

ی، سیمین بهبهانی بسیار وسیع و متنوع عمل كرده است. در جای جای اشعار او دنیایی در بخش معنایی و مضمون 

متفاوت و دونادون آفریده شده است كه هر دنیا دارای معنی و زبان و مضمون تازه و غیرتکراری است. سیمین در 

های بان را نادزیر باید از متندایرۀ معنا و مضمون بیشتر از زبان و ساختار بدخوانی و دیگرخوانی داشته است؛ زیرا ز

 های دیگر است.دذشته وام درفت؛ اما معنا و مضمون در هر دوره و عصری متفاوت حتی مغایر با دوره

 

 گیرینتیجه
ای است كه با تکیه بر شاعران و اشعار هزارساله توانست هم راقم جریانی سیمین بهبهانی یکی از شاعران برجسته

در شعر فارسی جایگاهی معتبر و درخور به دست آورد. اصلیترین دلیل این برجستگی و  به نام غزل نو باشد و هم

تمایز، انحراف از هنجار و قاعدۀ دذشتگان و ارائج طرز و فضای جدید در شعر است كه كامالً بر پایج نظریج هارولد 

رد. را به همراه دا« نی خالقانهبدخوا»كه در پی خود « اضطراب تأثیر»بلوم، منتقد امریکایی، استوار است: نظریج 

توجهی در حال دریز از شعر دذشته است و هراس پنهان و آشکار شاعر را  اشعار سیمین بهبهانی در وسعت قابل

از تأثیر مکانیکی و ناخواسته در سطر سطر و بیت بیت اشعار میتوان شاهد بود. دلیل وجود این هراس، تالش برای 

وت از شاعران پیشین است كه در عموم دفترهای شعری و حتی هر شعر او صورت خلق زبان، فضا و مضمون متفا

درفته است. به همین جهت اشعار بهبهانی با دریزها و خالقیتها و همچنین تغییر قابل توجهی كه نسبت به اشعار 

 ها برای بررسی بر اساس نظریج بلوم باشد.دذشتگان دارد، میتواند یکی از بهترین دزینه

 

 شتنوپی

ها كه معرفی سیمای پنجاه نابغج سخن از نظر هارولد بلوم است كه در آن به تفکیک به این چهره« نبوغ»كتاب -4

زیر در این كتاب ناد»اند، پرداخته است. او خود در مقدمج كتاب میگوید: های ادبیات بودهاز نظر او برترینها و نابغه

تقدم قرار دادن بسیاری از ناموران ادب از انواع و اقسام فرهنگها و ام زیرا معبه شرح مختصر و مجملی اكتفا كرده

های مختلف در جوار هم، نکات بسیاری دستگیرمان میکند. ... و دنجاندن آنها فقط در یک كتاب لقمج بزردتر دوره

 شده است.صفحه به فارسی ترجمه  555با قلم محبوبه مهاجر در  4344از دهان به نظر میرسد. این كتاب در سال 
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ی ها و شخصیت هارولد بلوم مقاالتجیمز وود، نویسنده و منتقد ادبی قرن بیستم از انگلیس، كه در مورد دیدداه-6

به  «ای جدیمالحظه»نوشت و او را شخصی پركار، پردو و بیپروا معرفی كرد. مجموعه مقاالت وود در كتای به نام 

 چاپ رسید.

 (.4375های ادبیات دانشگاه آزاد سال انی سیمین بهبهانی در یکی از دانشکدهنقل قول از دكتر علی آبان )سخنر-3

شده به آمیزش با والد جنس مخالف. میتوان آن را در مورد (تمایل سركوبOedipus complexعقدۀ اودیپ )-1

 (.643: 4391مردان یا زنان هر دو به كار برد )بروتو، 
 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییسركار خانم دكتر زهرا سلیمانی   است.شده استخراج ورامینواحد 

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آزاده كیانیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهآقای دكتر محمدعلی شفایی )آبان( اند. نقش داشته نهایی

 سه هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر
 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه ورامیندانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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