
 

 رمانتیسم و فمنیسم در شعرسیمین بهبهانی جلوه های
 

 1 فرشته گل سرخی
 چکیده

در جستار زیر پس از مقدمه ای کوتاه در بارۀ مکتب رمانتیسم سعی شده است جلوه های این مکتب در شعر سیمین بهبهاانی   
نمونه های آماری ارائه شده در این مقالاه از آاااز زنادشی شااعری ای تاا پیارازی        .بزرگ معاصر ایرانی  بررسی شودشاعر 

 .انقالب اسالمی است. بررسی های انجام شده  نشان می دهد که بسیاری از شاخص های رمانتیسم در آثاار اا ضواور دارناد   
داداه های شخصی است اما به تدریج به رمانتیسم اجتمااعی رای مای   شعر اا در آااز بیشتر بازتابی از اضساسات درانی ا 

آارد ا از فریادهای بی صدای جامعه ای سخن می شوید کاه در مججالبای از فقار ا بادبختی دسات ا پاا مای زنجاد ا های           
ته ا پررنا   برجسا   زناان  باار  فالکات   به ایژه ججبه های فمجیستی اشعارش در بارۀ زندشی .فریادرسی به سرااشان نمی آید

درمقالۀ ضاضر سعی شده است اکثر مولفه های شعر سیمین از جملاه بیاان اضساساات ا عوا اا  ناا امیادی ا یاا          .است
همدردی با محرامان جامعاه بررسای شاود در پایاان ایان        مخالفت با عقل   بیعت شرایی  قهرمان شرایی رمانتیک  فمجیسم ا

 ارائه می شود.  انی بررسی ا نتایج ضاصلزم ۀدر این بره شاعر نوشته سیر تحول شعر
 

  معاصر. عشق سیمین بهبهانی فمجیسم رمانتیسم  واژه های کلیدی:

 . مقدمه1
این مکتب که  .هجری ا فلسفی است که در اااخر قرن هفدهم میالدی در اراپا شکل می شیرد  رمانتیسم نهوتی ادبی

هیجاان     پس از کالسیسم بر عرصۀ  هجر ا ادبیات پا می شذارد تکیه شاهش ضامیر ناخودآشااه اسات ا از اضساا     
قهرمان سازی ا قهرمان پراری سخن می شوید  باا محراماان     آزادی  مخالفت  با عقل ا خرد  بازششت به  بیعت 

می کجد  از دردهای دل مظلومان مای نالاد ا فریادهاای بای     همدل ا همگام می شود  از آرزاهای بر باد رفته شکوه 
با شب ا سیاهی ا تاریکی ا شورستان قرین می شود ا صحجه هاای پار از اضساا        صدایی را به تصویر می کشد

از زنانی می شوید که در چجگال خونین ا بای  . هیجان ا عشق را می آفریجد اما عشقی سرشار از ضزن ا انداه ا درد
می خواهد چتر ضمایت خویش را بر سر آنان کشاد   د انجامعۀ ارق خرافات ا جهل ا باارهای الط اسیراضسا  

 آرام بخش دردهایشان باشد. ا
در ایران معموال رمانتیسم مترادف با قطعات عاشقانه ا پر اضسا  ا تخیالت دار ا دراز انسان هاست . سایمین  

در جوانی اضساساات   .رش رد پای این مکتب ادبی به چشم می خوردبهبهانی ازجمله شاعران ایرانی است که در آثا
ازشعر ساجتی شذشاته فاصاله مای       ا عوا ا ا داداه های خویش را در قالب چهارپاره ا ازل به تصویر می کشد

  ایان مکتاب    در مجموعۀ اشعارش باه ایاژه در مجموعاۀ مرمار     .ا ازل را به شونه ای تازه ا بدیع می سرایدد شیر
 تر ا نمایان تر می شود. برجسته 

در نوشتار زیرتالش بر این بوده است مجموعه سراده های قبل ازپیرازی انقاالب اساالمی ای را باا توجاه باه      
مولفه های مکتب رمانتیسم تجزیه ا تحلیل کجیم ا به ایژه به رمانتیسم اجتماعی ا فمجیسم در شعرش نگاهی خاا   

 داشته باشیم.
در کجاار   مم سیمین بهبهانی نامی آشجا باشد اما تاا زماانی کاه باا شاعرش هماراه نشاوی       شاید برای بسیاری ازما نا

 ضس کجیم. ا  ماا را ببیجی منمی توانی ما در دریایی از ااژه ها ا تعابیر پر اضساسش ارق نگردیم هایش نمانی لحظه

                                                            
 دانشگاه بیرججد زبان ا ادبیات فارسیدانشجوی دکتری رشته عوو هیئت علمی ا مربی دانشگاه فرهجگیان  پردیس امام سجاد )ع( بیرججد   1
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سیسام در اراپاا شاکل    همان  ور که شفته شد رمانتیسم مکتبی است که در اااخر قرن هفدهم میالدی پس ازکال
ا ایژشی های خا  خود را دارد. هدف ما در این جستار این است که ببیجیم این مکتب در ایاران تاا چاه     می شیرد

ضد توانسته است ادبیات ما را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به ایژشی های شعر سیمین بهبهانی ای یکی ازشااعران  
در زمیجاه  در باارۀ پیشایجۀ تحقیاق    این مکتاب در شاعرش پرداخات .    ۀر بارزن ایرانی است که می توان به کجکاش د
ازجمله رمانتیسام ا مواامین    ؛کارهای پژاهشی هر چجد کم انجام شرفته است  رمانتیسم ا تاثیر آن بر ادبیات معاصر

باقرصدری از  آن در شعر معاصر فارسی از محمد خاک پور ا میرجلیل اکرمی   جلوه های رمانتیسم در شعر شهریار
بررسی تحول اندیشاه ی نصارت    نیا  بن مایه های رمانتیکی شعر نیما از مهدی شریفیان ا اعظم سلیمانی ایرانشاهی 

از رمانتیک فردشرا به رمانتیک جامعه شارا ازمحماد علای زهارازاده ا یعقاوب فاوالدی  برخای از معاانی            رضمانی
نتیغ ا علی دالرامی  نقد فمجیستی بر ازل سیمین بهبهانی از سااره  از مریم خلیلی جها رمانتیستی در شعر نادر نادرپور

تربیت جلوه های رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی در چهار مجموعه ازاشعارش ازدکتار ساید مهادی رضیمی دکتار     
ا ایاده  اضمد شامیان ساراکالیی ا زیجب ثریا محابد.در نوشتار ضاضرنیز ما به رمانتیسم به ایژه رمانتیسم  اجتمااعی  

 در شعرسیمین بهبهانی از آااز شاعری ای تا انقالب اسالمی پرداخته ایم.  های فمجیستی 

 مکتب رمانتیسم .2

اسات.   Romanceاصطالح رمانتیسم برشرفته از کلماه رماانس   »صاضب نظران در بارۀ این ااژه ا ریشۀ آن شفته اند: 
التین که در کشورهای مختلا اراپا متداال بود  ا االق   این کلمه در قران اسطی به زبان های محلی مشتق از زبان

می شد. داستان هایی که در این زبان ها نوشته یا از زبان التین ترجمه می شد  رمانس نامیده می شد ا به  ور کلای  
 .(111: 1131میرصادقی «)این کلمه به معجی ادبیات ملی یا ادبیات توده مردم به کار می رفت.

رمانتیسم از آااز اصطالضی مربوط به نقد هجری نبود »ۀ هجر شاعری در باره رمانتیسم می نویسد: همچجین ااژه نام
ا اساسا نشان دهجدۀ دیدشاهی بود که با نظری مساعد به پدیده های عا فی می نگریست. انتقاال ایان اصاطالح باه     

صفحه  "111"ا نکته سججی های  ا تأمالت 1373فوای ادبی نسبتا دیر صورت شرفت ا می توان تاریخ آن را سال 
ای فردریش شلگل به شمار آارد. توجه به سیر تاریخی ااژه رمانتیک به خوبی ما را از این نکته آشاه می کجد که این 

هر چجد ججبش رمانتیک در نخستین شاام  ... کلمه پیش از آن که با ادبیات پیوند یابد معانی خاصی به خود شرفته بود 
ب ادبی را به اجود آارد اما در ااقع خود این ججبش محصول یک راند تکاملی ممتد ا  والنی قا ع خود یک انقال

 (.  111: 1131میرصادقی « )بود. سیر این تکامل ا شکل ا صورت آن می تواند بیانگر ماهیت انقالب رمانتیک باشد.
پایش از انقاالب اسات ا     های بیجی در ااقع  ججبش رمانتیسم  انعکا  شکست خوش» همچجین شفته شده است: 

 .(11: 1131رضیمی  «) های بشری ا مسخ شئون انسانی .  فریاد اعتراض هجرمجد به تخریب ارزش
کوشاد شاعر را از ضالات توضایحی یاا       اساساً شاعر رمانتیسم در  رح تصاایر رماانتیکی مای  »فتوضی می شوید: 

ا اضساسی اسات کاه   « تأثیر»ا « رزش درانیا»رهایی بخشد. ارزشمجدی تصویر رمانتیک در شرا « خطابی ا خشک»
 .(131-111: 1137)فتوضی  « به همراه دارد.

به هر ضال آن چه مسلم است اندیشه های رمانتیستی در تغییر نگرش مردم اراپا نقش بسزایی داشته ا زمیجه ساز 
ازان این مکتاب از ارزش  تجدید ضیات ادبی ا خلق آثار ارزنده شردیده است هر چجد افراط ا تفریط های نظریه پرد

 ا اعتبارش کاست ا زمیجه را  برای ظهور مکتب های جدیدی چون رئالیسم ا سوررئالیسم فراهم نمود.
اما در باره رمانتیسم در ایران صاضب نظران معتقدند مهم ترین داره های شعر رمانتیک فارسی   دهه های بیست 

رمانتیسم در ایران در اااخر داره ی مشرا ه ا ضداد سال »ا سی قرن چهاردهم شمسی است. زرقانی معتقد است: 
با اشعار عشقی ا به خصو  افسانه ی نیما  شراع می شود ا ااج آن در دهۀ سی ا پس از شکست نهوات   1111

 .(113-113: 1133)زرقانی  « ملی است.



 655/     رمانتیسم و فمنیسم در شعرسیمین بهبهانی جلوه های 

ر   شاعران از اضساساات ا  سی رمانتیسم در ایران به ااج خود می رسد در این دا قرن بیشت های بیست ا در دهه
 عوا ا درانی خود سخن می شویجد.

در ایران اشر شرایط فرهجگی ا اقتصادی مساعدت می کرد   شراع عصر جدید  در ضقیقت مای  »شفته شده است:
صفوی آااز می شد اما در اااخر داره ی صفویه جامعه ایران با چجان انحطا ی دست به شریبان باود  دارۀ بایست از 
ی  ن پدیدآاردن این شرایط جدید را نداشت به هر ضال این تقدیر ناشریز یعجی شراع داران  جدیاد تاا داره  که امکا
تاوان   ا جلوه های پر فراغ  تر آن را در اااخر این عهاد ا در  لیعاه ججابش مشارا ه مای      به تأخیر می افتد قاجار

 .(13: 1131  جزی  )جعفری« مشاهده کرد.
برخای آلماان را خاساتگاه رمانتیسام ا فردریاک      »باره خاستگاه این مکتب متفاات است: نظر نظریه پردازان در 

: 1171)کاادن    «شلگل را نخستین رمانتیست می دانجد ا برخی انگلستان را خاستگاه ججبش رمانتیسام مای شامارند.   
171-131 .)  

 اصول مکتب رمانتیسم: .9
 هیجان و احساس: 9-1

آن چه در رمانس رای می دهد  صرفا ایر  »نوزدهم ظهور کردند بر این باار بودند که نویسجدشانی که در پایان قرن 
ااقعی یا تصجعی نیست بلکه نیرای اضساسی از دست رفته یا سرکوب شده را بیان می کجاد کاه آناان در صادد آزاد     

ماانس نزدیاک باود    شور ا اضسا  را در مجابع شوناشون کاه باه ر   ۀساختن آن بودند. شاعران رمانتیک این سرچشم
   .(111: 1131ایرانی  «) یافتجد.

اسا  مکتب رمانتیک یکی این بود که شاعر بایاد باه جاای     »عبدالحسین زرین کوب نیز در این باره شفته است:
بیان افکار ا ااصاف مشترک به تشریح ا تبیین عوا ا فردی ا شخصی بپردازد ا تجها به بیان اضوال ا ااصاف کلی 

  .(311: 1133)زرین کوب  « شیوه مکتب کالسیک بود قجاعت نکجد. مشترک چجان که

  تخیل و خیال پردازی: 9-2
شاعران مکتب رمانتیسم به جایگاه خا ّ تخیل در آفریجش شعر معتقدند ا پایه ا زیربجای شعر را تخیال مای دانجاد    

میمجت میار   هایش سیر می کجد.شاعر در این مکتب در دنیای فراااقعی تخیلی خویش در جستجوی آرمان ها ا آرزا
از نظر شاعران رمانتیک شعر یعجی بیان تخیل به اسیله کلمات. به تعبیر دیگر  آن هاا کلماات را   »می نویسد: صادقی 

نیرای شکل دهجده به تخیل شاعر می دانجد. از این را مکتب رمانتیسم با دار شدن از ااقعیت باه جساتجوی عاوالم    
ایی که ضاصل خیال پردازی ذهن است می پاردازد ا ایان عمال را عاادی ا متاداال مای       دار از ااقع با امید ا آرز

انگارد. دنیای شاعر یا نویسجدۀ  پیرا این مکتب دنیایی ارای ااقعیت است ا صرفا زاییاده خیاال ااسات. شااعر یاا      
وااهای خیاالی یاا    نویسجده به کمک نیرای خیال خود به سفرهای خیالی ا جادایی می راد. قهرمانان خاود را در ف 

 (. 113: 1131میرصادقی « )تاریخی شذشته می پراراند ا از افسانه ها ا اسا یر برای بیان ضال خود سود می جوید.

 گریز از اجتماع و دعوت به سیاحت: 9-9
رضاا   از ایژشی های دیگر این مکتب شریز از زمان ا مکان ا پجاه بردن به فواها ا زمان های ااقعی یا تخیلی است.

آزردشی از محیط ا زمان ا فرار به سوی فواها ا یاا  »سید ضسیجی در اثر ارزشمجدش  مکتب های ادبی  می نویسد: 
زمان های دیگر  دعوت به سفر تاریخی ا یا جغرافیایی  ااقعی یا بر رای بال های خیال یکای دیگار از مشخصاات    

 .( 131: 1133ضسیجی  «.)آثار رمانتیک است
از شهر  شلوای ا ازدضام می شریزد  در جستجوی پجاهگاهی اسات تاا آرام یاباد ا آن پجاهگااه      هجرمجد رمانتیک

نفرت  از شهر ا زندشی مادنی جدیاد ا آداب ا قواعاد آن  رمانتیاک  هاا را باه ساوی         .»چیزی جز  بیعت نیست 
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ضاال آن کاه  بیعات      بیعت کشاند. راسو در این باره می شوید: بر رخسار مردمان جز درنده خاویی نمای بیاجم ا   
 .(37: 1131جعفری جزی  «) همواره به رای من می خجدد.

 :آزادی 9-4
ایکتور هوشو نیز رمانتیسام را   از جمله مبانی این مکتب اعتقاد به آزادی ا فردیت شخصی ا اضسا  هجرمجد است. 

تواناد هار بخشای از     مقصود از آزادی در این مکتب این است که هجرمجادمی مکتب آزادی هجر ا شخصیت می داند 
زندشی را که بخواهد به تصویر بکشد  آزادی اندیشه ا آزادی بیان از شعارهای پیراان این مکتب است آنان معتقدند 
. قوانین خشک ا دست ا پاشیر نباید مانع آزادی شود انسان باید بدان قید ا بجاد ا باا آزادی کامال ساخن بگویاد      

 ا اظیفۀ سجتی شعر یعجی تعلیم اخالقی را مرداد می شمارند.  اخالقی نمی دانجدشاعران رمانتیک اظیفۀ شعر را تأثیر 

 هنجار شکنی ومخالفت علیه قواعد رایج شعر: 9-6
معموال شاعران  مقید به اصول ا قوانیجی هستجد که از پیش تعیین شده است اما توجه ا تاکید بر اصل آزادی در ایان  

ین مکتب   این اصول ا قوانین را زیر پا شذارند ا آزادانه از اضساساات ا  مکتب موجب شده است که شاعران پیرا ا
شاعران این مکتب  شعر را سیالن خود به خود اضساسات می دانستجد ا برای بیان ایان  »عوا ا خود سخن شویجد. 

ر ضاد  اضساسات به قواعد ا اصول پایبجد نبودند. این سرکشی نسبت به قواعد شعری  سجت شکجی هاا ا عصایان با   
 (.  113: 1131میرصادقی « )تشکیالت سیاسی را نیز دربر می شیرد.

 :عالقه به مسیحیت 9-5
به مخالفت با آن برخاسته بودند در میاان رمانتیاک هاا باه عجاوان       13دین که فالسفه قرن  »سید ضسیجی می نویسد: 

ان می رفتجاد دیان را از نظار هجاری     اضتیاجات قلبی ا درانی زنده شد. رمانتیک ها که از راه اضساسات به سوی ایم
مورد توجه قرار دادند. شاتو بریان مسیحیت را نه به عجوان این که صحیح ترین ادیان بود بلکه برای این که شااعرانه  

 (.  131: 1133 ضسیجی « )ترین آن ها بود داست می داشت ا اثر خود را به نام جالل مسیحیت به این مجظور نوشت.
از عقال مای     ای فوق شعر  این مکتب سرشار از ناامیدی ا یا  است  به ججون پجاه می بارد عالاه بر ایژشی ه

از مولفاه   .شریزد ا هجگامی که بعد اجتماعی می یابد در کجا مردم رنجدیده می نشیجد ا از دران آنان سخن می شوید
مجد این مکتب قهرمانان را مای  های دیگر این مکتب بازتاب شب  سیاهی ا شورستان ا مردشان در ادبیات است. هجر

 پرارد ا ستایش می کجد  تجلی فمجیسم نیز در اشعار شاعران این مکتب برجسته ا نمایان است.
بازتااب ایان   ا باه   سری به دیوان سیمین بهبهانی می زنیم   اکجون پس از بررسی اجمالی ایژشی های این مکتب

 .می پردازیم جلوه ها در شعرش

 الف( بیان احساسات و عواطف: 
شعرش دارنمایی از آرزاهاا ا   .شاید در یک جمله بتوان شفت تمامی شعر سیمین تجلی اضساسات ا عوا ا است

اشعارش سرشاار از عشاق ا شاور ا     .آرمان هایی است که همواره به آن ها می اندیشد اما شویی دست نیافتجی است
جای جای شعرش نمایان ا برجسته است اما جهت اختصاار باه چجاد     مستی است هرچجد بازتاب این اضساسات در

 نمونه بسجده می کجیم. 
در قطعه شعر سه تار شکسته از مجموعۀ جای پا هر جا می نگرد معشوق را می بیجد در عالم رایاا ا خیاال اا را   

اا هسات ا هازار   » ا به تعبیار خاودش  ت افسو  سایه ای بیش نیس در آاوش می شیرد بر لبانش بوسه می زند اما
 «ضیا اا نیست.
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ای سایه ی اا ز من چه خواهی؟/ دست از من رنجدیده بردار/ بر خا ر خسته ام ببخشای/ بگذار مرا به خویش   
بگذار / هر جا نگرم   به پیش چشمم / آن چشم چو شب سیاه آید/ اانگه به نظر در آن سیاهی/ آن چهره ی بی شجاه 

اد   چو بیجد/ این اشک به رخ دایاده ام  رسوزد دل رنجدیده ام را/ چشمک زند ا  اا/ آید/ برقی جهد از دا دیده ی
 (.113: 1133را/.../این سایه که هرکجاست با من / جز جلوه ی اا در آرزا نیست...   )بهبهانی  

عشوق در سرش قطعه را با بیا بیا آااز می کجد ا از هوای م "باز هم"در قطعه ای دیگر از مجموعه جای پا با نام 
ا افایش در دل نغمه می سراید  دلش را چون الله داادار می یابد  از هجر می نالد ا جاای معشاوق را خاالی مای     

 بیجد.
باز هم هوای تو دارم/ به سر هوای تو دارم   به دل افای تو دارم/ مرا سری ست پار از شاور ا     بیا بیا که به سر  

 (.     113: 1133اک پای تو دارم ...)بهبهانی  التهاب جوانی/  که آرزای نثارش به خ
را در جاای   "بیاا "که از زیباترین اشعار ااست ا سرشار ازاضساسات لطیا عاشقانه  ااژه  "شراب نور"در شعر 

ردیا می نشاند ا از شبان انتظاری سخن می شوید که با یاد ا خا رات اا شاب زناده دار اسات همچاون همیشاه      
 ضسن ختام شعر است « مرا مخواه از این بیش ناامید بیا»معشوق خبری نیست ا در پایان مصراع سپیده می دمد اما از 
  بیاااا آرمیاااد ا فرابسااات دیاااده ساااتاره

 
 بیاا  دایاد  شب های رگ به نور  شراب 

   ریخات  تظاارم  اشاک  شاب  دامان  باه  بس ز 
 

 بیاا  دمیااد  سحاار  ا شکفت سپیده شل 
  ماان  خااا ر آساامان در تااو  یاااد شااهاب 

 
 بیاا  کشیاد زر خطّ ساااو همه از پیاپی 

    شفاتم  اام  ضادی   شاب  باا  ا نشستم بس ز 
 

 بیاا  پریاد  شب رن  ا من زن  اصّه ز 
   دیاادار کجاای ماای تااازه اشاار ماارشم اقاات بااه 

 
 بیاا  رسیااااد  آن هجگام که باش بهوش 

  تاویی  کاه  شماان  بارم  مای  کسان های شام به 
 

 بیاا  تپیااد  باس  ز شد بران سیجه ز دلم 
  داشات  پاراین  خوشه خوشه فلک که نیامدی 

 
 بیاا  چیاد  دانه دانه سحر دست که کجون 

  تاااویی شکساااته دل سااایمین خاااا ر امیااادِ 
 

 بیااا ناامیااد باایش ایاان از مخااواه ماارا 
 (.173: 1133)بهبهانی    

مرمر تمامی اجودش در آتاش عشاق مای ساوزد ا اضساساات       ۀدر مجموع"شب "در قطعه شعری دیگر به نام 
 عاشقانه اش را بی پرده به تصویر می کشد.

  کجای  مای  آاوش ا بوسه هوای چون شب
 

 کجاای ماای نااوش ماارا یاااد جااام دزدانااه 
  مااارا پیکاار ا رساام ماای راه ز عریااان 

 
 کجای  مای  جاوش  شجه های بوسه به پجهان 

  شاوم  مای  پرااناه  ی ساایه  پایش  شرمجده 
 

 کجای  می خاموش که فراز شب شمع زان 
  ماان کجااار در لاابم  دا ی بوسااه مساات ای 

 
 ...کجای  می فراموش ا هست بوسه ز بهتر 

 (.111: 1133)بهبهانی    
برشریزان دلم را نوبهاری آرزاست / شاخه خشک تجم را برگ ا بااری  » در ازلی دیگر از مجموعه مرمر با مطلع 

آرزاهایش را بر مای شامارد ا در بیات پایاانی در        ازل می کجد   در بیت بیت ازلااژۀ آرزا را ردیا « آرزاست
 آرزای یاری است که  بیاید ا مخمل زلفانش را با پججه های سفید زرنگارش پریشان کجد ا ام را از دلش بزداید.

   آرزاساات نوبهاااری را دلاام برشریااازان
 

 آرزاسات  بااری  ا بارگ  را تاجم  خشاک  ی شاخه 
  خوابگااه  فارش  چو عمری تجم یک پایمال 

 
 آرزاسات  رهگاذاری  را دل لحظاه  هر چمن چون 

 ندیااد  کاس  را آتشم خفتگانم  جمع شمع 
 

 ...آرزاسات  داری زناااااده شب مونس را خا رم 
 (. 113: 1133)بهبهانی     
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از همین مجموعه با عجوان « باار نداشتم که چجین ااشذاریم / در موج خیز ضادثه تجها شذاریم:» مطلع  با در ازلی 
از دل داغ دیده اش سخن می شوید   باار نمی کجد کاه   با تمام اضساسات از بی افایی معشوق می نالد  "موج خیز"

 ب جام شکسته ای می بیجد که رها شده است.معشوق اا را به ضال خویش رها کرده باشد ا خود را در بارشاه محبو
    ااشاااذاریم چجیااااان کاااه نداشاااتم بااااار
 

 شاذاریم  تجهاا  ضادثاه   خیاز  موج در 
 نخواسااتی ا شذشاات عیااد ا بهااار آمااد 

 
 شاذاریم  شهرزا چشم به قدم دم یک 

  داردسات  صاحرای  به دمیده ی سبزه چون 
 

 شاذاریم  پا سر  به که ره نداده بختم 
  کساان  شردنکشای   هماه  باا  خورناد  خونم 

 
 ...شاذاریم  میجا چو ایر بساط در شر 

  تاو  بازم  باه  شکساتم  جاام  همچو که آن با 
 

 ااشاذاریم  چجیاان  کاه  نداشاتم  باار 
 (.117: 1133)بهبهانی   

ستاره بی تو به چشامم شارار مای پاشاد/      »نام ازل دیگرش در مجموعه مرمر است که با مطلع  "پونه اضشی"
باه ااخطااب    آااز می شود در این ازل نیز از انتظار ا شوق دیدار یار می شوید ا« بار می پاشد افراغ ماه به رایم 

اما  باق معماول از آمادن یاار     « بیا که پونه اضشی زعطر مستی بخش / بخور می به لب جویبار می پاشد» می کجد: 
 خبری نیست. 

  پاشاد  مای  شااااارار چشمم به تو بی ستاره
 

 پاشاد  مای  اباار  رایام  به ماه فراغ 
  مان  تان  بر که این است نسیم چه! را خدای 

 
 ... پاشاد؟  می انتظار نفسش نوازش 

 (.111: 1133)بهبهانی    
خاکستر "  "عطر پراکجده "  "دیشب"  "دارنگی"  "سجاف زرین"در قطعات دیگری از مچموعه مرمر از جمله 

ا ...در عالم خیال از باده ججون می نوشد  مست می شود امعشاوق را در آااوش مای شیارد اماا      "دیشب "  "خیال 
افسو  که خیالی بیش نیست. همان  ور که قبال شفته شد بازتاب اضسا  ا عا فاه در شاعر سایمین آن قادر پار      

وعۀ خاصی جست ا جو کرد ا ما نیز به ناچار در بسامد است که به راستی شاید نتوان این ایژشی را درقطعه یا مجم
 همین ضد بسجده می کجیم.

 ب( نا امیدی و یاس:
هاا معماوالً    یأ  ا انداه موجود در آثاار رمانتیاک  » دلیل یا  ا انداه در شعر رمانتیسم ها شفته شده است:  ۀدر بار

اضسا  شرفتار شده است ا مثل دردی پجهاان  پیوساته در    ناپذیر قلبی است که در جهانی بی  زاییدۀ توقّعات تسکین
 .( 113: 1131  زاده )اشرف« .اندازد اشعار آن ها  جین می

شعرسیمین سرشار از ناامیدی ا یا  است به آیجده اش امیداار نیست ا از آن چه باید می داشت ا آن چه بایاد  
. چشم باه راه  ستمی بود با ضسرت یاد می کجد. شعرش موجی از سیاهی  تاریکی ا ام ا بازتابی از دران نا آرام اا

ه شاهش باشد اما افسو  کاه هرشاز اا را نیافتاه ا    کسی است که اا را آرام کجد   مرهم بر زخم هایش شذارد ا تکی
اما ما جهت نمونه به چجاد   هرچجد در جای جای شعرش ردپای این ناامیدی ا یا  ا انداه دیده می شود نمی یابد.

 مورد اشاره می نماییم.
باه زناده    »ناامید ا مایو  از آن چه بر سرش آمده می نالاد  ا مای شویاد:    "بهار بی شل"سیمین در ازلی با نام 

 «پر شکسته ما باد ا شوشه قفسی»ا در بیتی دیگر می نالد که « بودنم این بس که می کشم نفسی
  هوسای  دلااااااام  در نااااه  زبانم به کس نام نه
  

 نفسای  کشم می که بس این بودنم زنده به 
   باااااااد را داساااتان کاااام اا شاااادی ا جهاااان 

 
 قفسای  ی شوشاه  ا بااد  ماا  ی شکساته  پر 

  خاویش  دل درم نمای  ضسارت  خججار  به آن از 
 

 کسای  عشاق  نقاش  ماناده  اا بر یادشار که 
  اا در کااه رساااااد  خاازان ماارا شاار عماار بهااار 

 
 ...هوسای  ی شکوفه عشقی  ی الله نرُست 

 (.   111: 1133)بهبهانی    
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بگذاشات  » از مجموعه مرمردر نهایت یا  ا ناامیدی می سراید: "بی خبری"در ابیات آاازین ازلی دیگر با نام  
مرا ای دل با بی خبری عمری/ با بی خبری از خود کردم سپری عمری / چون شعله سارانجامم خاموشای ا ساردی    

م باشد / چون اللاه نصایبم شاد   خاونین     شد / هر چجد زمن سر زد دیوانه شری عمری/ نرشس نشدم دردا تا تاج زر
 «جگری عمری...

 (.131: 1133)بهبهانی  
این ناامیدی ا یا  اا را به سمت ا ساوی مارگ  شورساتان ا مردشاان مای کشااند در اشاعارش بازتااب ایان          

 ها فرااان است که به نمونه ای چجد می پردازیم. اندیشه
دا دل لرزان هراسان چهره پر بیم / به شور »چجین آااز می کجد  "دندان مرده"در مجموعۀ جای پا در چهار پاره  

در ادامه از از نجوای ارااح  بان  شباهج   سخجان مرده شو  دنادان  اال  پیکاری بای     « سرد اضشت زا نظر داخت
جان ا سرد  کلج  شور کن سخن می شوید سپس با دیدشاه رمانتیکی مرده شاویی را باه تصاویر مای کشاد کاه باا        

ه جان شور می افتد تا دندان  الی مرده را مرهمی بر دردهایش نماید ا کودک بیمار خویش را درمان کجاد  کلجگش ب
در این شعرسیمین از اجتماعی می شوید که محرام ا درمانده است از هی  راهی برای درمان دردهایشان نمی شذرند 

 ضتی نبش قبر ا در این جاست که رمانتیسم اجتماعی تجلی می یابد.
چهره پر بیم / به شور سرد اجشت زا نظر داخت / شرار ضر  آتش زد به جاانش /    ا دل   لرزان   هراسان   »

رن  / نه    مع در خا رش صد شعله افراخت / به هر لوح ا به هر سج  ا به هر شور / زده تاریکی ا انداه شب  
سخن های عجیاب   نرمی زیر لب تکرار می کرد / اواایی   به جز نجوای ارااح / نه آاایی   مگر بان  شباهج  / به

مرده شو را /  که : با این مرده   دندان  ال هست  / نمایان بود چون می شستم اا را  / فراغ چجد دندان  ال را /  به 
چشم خویش دیدم در دهانش / الی   آاخ ! به چج  من نیفتاد... / به دست آرد شر این زر   می تواند /  کاه سایمی   

بهای اا ستاند / ازان پس کودک بیمار خود را / پزشکی آرد ا دارا ستاند / چه ضاصل زین زر افتااده در شاور /   در 
)بهبهاانی    «که کس کام دل از ای بر نگیرد ؟ / زر ایججا باشد ا بیماری آن جا /  به بی درمانی ا ساختی بمیارد ؟...  

1133 :11.) 
با استخوان مردشان چوبم چجین بر سر » مجموعۀ رستاخیز می شوید:  یا در ازلی با عجوان قجدیل سرخ سیب ها از

ای از اجود مردشان چون مرده شویان خورده نان / از مهره های  مزن / بس کن خدا را ساعتی دیگر مزن دیگر مزن /
بال ا پشتشان بر پشت ا بر زیور مزن / خفاش شورستان مشو در تیرشی پجهان مشو / شب ها کجار بسترم چون مرگ 

 (.311: 1133)بهبهانی  « پر مزن... 
ناپایداری دنیا را این شونه به تصویر می کشد:  "مردشان خاموشجد"در چهارپاره ای دیگر از همین مجموعه با نام 

دست یک مرده در آن جا نزند / قلم پایی بر جمجمه ای / نرسد در دل آن شام به شوش / ناله ای زمزمه ای همهمه » 
ا در ابیات بعد در ضالی که در دنیای مردشان سیر مای  «موات شجیدم اما / مرده ای کو که بیفشاند دست ای / رقص ا
کاسه چشم یکی خانه کرم / خانه مغز یکی النه مار / جوی رگ های یکی کرده رسوب / سایم پای   » کجد می شوید: 

ن را دست مایه ای برای خویش مای بیجاد   ا در پایان انگار شاعر از مرگ مردشان شاد است اآ« های یکی مانده زکار
 (.373: 1133)بهبهانی  « مردشان آه بخوابید آرام / نانم آماده ضلوای شماست » پس می شوید:

  پ( مخالفت با عقل:
از عقل « پای استداللیون چوبین بود » شاعر رمانتیک تابع اضسا  است ا با عقل میانه ای ندارد پس بر اسا  ضکم 

ججون از ااژه های پر بسامد مجموعه اشعار سیمین است که آن را می ساتاید ا   .از ججون می شویدداری می کجد ا 
الزمه عشق می داند.در بسیاری از ابیات سیمین  سخن از ججون ا دیوانگی است از جمله : در چهار پااره ای باا ناام    

فتجش مای شویاد اماا باال فاصاله در      از مجموعۀ جای پا تصویری از آمدن عقل ا رندانه سخن ش "اشر دردی نباشد"
 مقابل جبهه شیری می کجد ا اضسا   عشق ا درد را ترجیح می دهد ا می ستاید ا برعقل پشت پا می زند.
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شهی عقل آید ا رندانه شوید/ که با آن سرکشی ها رام ششتی / شذشت زندشی درمان خامی است / متین ا پختاه  
بی شاه / که از این پختگی ضاصل چه دارم / به جز نفرین به جاز ساردی   ا آرام ششتی / زخود پرسم به زاری شاه ا 
 «به جز یا  / ز یاران عاقبت در دل چه دارم...

در مجموعه شعر جای پا از راه ششا نبودن عقل می شوید ا می ساراید :  "سودای محال "درسرادۀ دیگری به نام 
/ آن سرانگشت هاا کاه عقال ششاود / نگشاود ای      شب شذشت ا کسی نمی داند / که شذشتش چه کرد با دل من » 

 (.117: 1133)بهبهانی    ا بدین سان عقل را در راه عشق ناتوان می یابد.« دریغ مشکل من... 
از مجموعۀ چلچراغ نیزفتح  قله عشق را ضتی برای سیمرغ دشوا ر می یابد ا به تعبیر  "شور نگاه"در قطعه شعر 

باعقل بگاو ایجاک  رضای دشار     »ازد   عقل را راه ششا نمی یابد زیرا می شوید : خودش سیمرغ در این راه پر می اند
 (.113: 1133)بهبهانی  «  اندازد 

از مستی عشق سخن می شوید ا نالاه سار مای    ا از عشق "میان هر رشم "در ازلی دیگر از مجموعۀ مرمر با نام 
هستم چه جای هوشیاری است؟ / چو بارق  میان هر رشم از عشق جوی می جاری است / چجین که مست تو »دهد: 

جستن ا خجدان به مرگ پیوستن / ججون عشق چه زیباست شرچه بیماری است / ز شاور عشاق شاب ا راز پلاک     
سجگیجم /  به ضالتی است که فارغ ز خواب ا بیداری است / اشر چه عقل مجال ضوور می  لبد / ضاذر مراسات ز   

ججون عشق را هر چجد که  بیماری است زیبا ا خوشایجد می بیجد ا عقال را   در این جا« دیوانه یی که آزاری است... 
 (.317: 1133با عشق ا مستی در تقابل می یابد.)بهبهانی  

  ت(طبیعت گرایی:
توجه به  بیعت که از ایژشی ها ی صاضبان مکتب رمانتیسم است در شاعر سایمین نیاز مجاال ظهاور یافتاه اسات        

پجاه بردن به  بیعت برایشان آرامش بخش است نمونه هاایی   .ه خزان نگاه ایژه ای داردرمانتیسم ها به  بیعت به ایژ
 را در میان اشعار اا به جستجو می نشیجیم.

خا رات شذشته را به تصویر مای کشاد ا خاویش را بااغ خزانای ا معشاوق را        "تکاپو"در قطعه شعری با نام  
فسو /  که تو دیگر نه آن چجان باودی / مان خازان دیاده بااغ      دیدمت  دیدمت  الی ا»باابان خزان دیده می داند: 

دردانگیز /  تو خزان دیده باابان بودی! / پججه ی اول سرکش ایام /  زده بر چهر تو شیاری چجد / مخمال شیساوی   
 راد پرجوشی / پی دریا به جست ا جاو رفتاه / لیاک در    -سیاه مرا /  داخته با سپیدی تاری چجد..../ ما که بودیم؟ 

 (.111: 1133)بهبهانی  « کام ریگزاری خشک /  نیمه ره ناشهان فرا رفته... 
:» از مجموعه چلچراغ راضش را همچون باد خزان سرشردان می بیجد ا مای شویاد    "رهگذر نغمه ساز"در شعر 

 (.111: 1133)بهبهانی  «  .راضی چو باد سرد خزان در به در مراست
با ناامیدی ا یا  خویش را برگ زرد پاییزی می داند که در معرض ضماالت   "زنجیر"در سراده ای دیگر با نام 

بارگ پااییزم ز چشام بااباان افتااده ام / خاوار در        »باد خزان قرار شرفته ا زرد ا زار در شوشه ی کز کرده اسات:  
« سامان افتااده ام...  جوالنگه باد خزان افتاده ام / اشک ابرم کاین چجین بر خاک ره التیده ام / ااژشون بختم ز چشم آ

 (.131: 1133)بهبهانی  
آاوش شلشجیم کاه  »  در ابیاتی دیگر از مجموعه شعر مرمر با همان یا  ا ناامیدی همیشگی شکوه سر می دهد: 

بعد از بهارها /  در ما به جز دریغ خزانی نمانده است /  بس فرش سبزه بافت بهار دلم کزا /  در مهرشاه عمر نشانی 
 (.171: 1133بهبهانی  .. «)نمانده است.

شرچه در شور اشک » از مجموعۀ  مرمر باز هم از خزان  خشکسالی ا سوز دی می شوید :  "تا بمانیم"در ازل  
ا شعلۀ آه /   باغ را هی  کس نکرده نگاه /  شرچه در دشت سرخ سوختگان /  دیرشاهی نرسته هی  شیاه / شرچاه از  

خود جدا کردیم /  با بهاری که می رساد از راه /  بااز    خرمن بجفشه ا شل /  مانده خاکستری تباه تباه /  شرچه ما راه
از سبزه ا بجفشه بگو /  شرچه از سوز دی شدند سیاه /  بر دراات مباد ایر دراد /  بر فریبت مباد نام شجاه /  دل ماا  



 659/     رمانتیسم و فمنیسم در شعرسیمین بهبهانی جلوه های 

 «آرد ماه... را به اعده ای خوش کن /  شب ما را به قصه ای کوتاه /  تا نمیریم ا شل کجد خورشید/  تا بمانیم ا میوه
 (.311: 1133)بهبهانی  

در مجموعه شعر رستاخیز نیز با دیدشاه فمجیستی از زن بی سرنوشتی می شوید که باا زمساتان زنادشی دسات ا     
اا می راد با شام هایی سست ا لرزان /  اا می راد با جامه دانی کهجه در دست /  آاااز بارف ا   » پججه نرم می کجد 

ان کارش با چجین آااز پیوست /  اا می راد اما کجا ؟ تا کوی یک داست؟ /  یاا ساوی   ابتدای یک شب ژرف /  پای
 «مهمانخانه ؟ یا نزدیک خویشان؟ /  آیا چه کس بی شفتگو خواهد پذیرفت /  اا را چجین آشفته ا مات ا پریشان؟... 

 (.371: 1133)بهبهانی  

  ( قهرمان گرایی رمانتیک:ث
یژشی های دیگر رمانتیسم هاست که ریشه در رمانتیسام اجتمااعی دارد در ااقاع شااید     توجه ایژه به قهرمانان از ا 

سیمین می خواهد با برجسته کردن ا توجه به قهرمانانی  چون رساتم   تختای  اخاوان ثالا  ا....آن چاه را کاه در       
ان تختای را مای   جهان پهلو "مرگ قهرمان"آرزاهایش به دنبال آن است تحقق بخشد. ای در قطعه شعری با عجوان 

نیساتی  » ستاید ا بر مزارش اشک می ریزد ا در میان ابیات از قهرمانان دیگری چون رستم ا  شیوسخن مای شویاد:   
قهرمان دشر , که تو را /  بر سر داش چون سبو ببرند /  چه شد آن خوان برششاده که خلق  /  ساهمی از افتخاار اا   

تو بر سر زبانها نیست /  از تو در محفل شابانۀ ماا  /  قصاه هاا نیسات,       ببرند؟ /  ای فراموش مانده ماهی چجد / نام
ما  /  الشخوران پست مرده پرست /  می کشجدت ز شهر , داش به داش/  ۀ داستان ها نیست..../ ایجک ای رستم زمان

 (.371: 1133می برندت به شور , دست به دست...)بهبهانی  
مهدی اخوان ثال  قهرمان ضماسه معاصر ایران را چجین می ستاید: "مان ای قهر"ا در قطعه شعری دیگر با عجوان 

ضماسه مردانه ساخته / بردش همین باس اسات ا فازانش باه کاار        ز باختن ای قهرمان عرصه شطرنجِ باخته / ا» 
غ نیست / مردی که پاک باخته   پاکی نباخته / شیرم شکست   ابن شکستش راا مباد / بر فرق خصم اشار شاکجد تیا   
آخته / جان اامدار خجده دیوانه اار ااست / برقی که خیره جساته ا سایلی نواختاه / در خامشای هجاوز باه شوشام        
خراش ااست / آن موج انفجار که دشمن شداخته / ای مرد مرکب تو همین کلک رام توست / افشانده یال ا چابک 

به انتظار سوار نتاخته / شویجد کهجاه رنادی ا    ا شردن فراخته / خود تاخت کن   که باد به شردت نمی رسد / مجشین
 (.177: 1133بهبهانی  ...«)باار نمی کجم / ای ساده دل امیدِ به رندی شجاخته 

 ( فمنیسم:ج
اما آن چه بیشتر مرا به عجوان یک زن تحت تاثیر شعر سیمین بهیهانی قرار داد دیدشاه ای نسبت به زن ا همادلی اا   

دیده ای است که اسیرجامعه ای هستجد که به آنان نمی نگارد  اضساساتشاان را درک نمای    با زنان رنج کشیده ا ستم 
 کجد ا در کجارشان نیست جامعه ای که مرد را از زن جدا می بیجد .

از یک  رف دخترکی معصوم ا زیبا را به تصویر مای کشاد  کاه    "آن جا ا ایججا "سیمین در قطعه شعری با نام 
رده اما امگین ا افسرده می نماید زیرا می داند چه بالیی بار سارش خواهاد آماد ا در     لبا  سفید عراسی بر تن ک

خانۀ شوهر چه شونه با اا رفتار خواهد شد ا در  رف دیگر زنی خاموش را توصیا می کجد کاه قلاب خااموش ا    
شاته شذشاته   زنی که برای همسر ا فرزندانش از هر آن چاه دا   تابوت عشق ا شور جوانی های ااست  سیجۀ آرامش

آنجا نشسته دخترکی شاداب/ با شوناه هاای   » است ا اکجون فراموش شده است . ای در توصیا این زن می شوید: 
چون شل نسریجش /  لغزیده بر دا شانه ی اا آرام /  انبوه شیسوان پر از چیجش /  زان دیدشان شاوخ ا سایه ریازد /     

شویاد /  از عشاق ا اشاتیاق ا افااداری /  نزدیکتار   عارا        افسون دلستانی ا دلداری /  اان لعل نوش بار سخن 
شاد ا سخجگو نیست /  آزرده   سرفکجده ز ام در پیش /  افسرده   لب شزیده که ایان اا    فریبایی است /  اما دریغ !

کاس  نیست /  آهسته آن چجان که نبیجد کس /  اشکی نشسته بر سر مژشانش /  اان اشک را زداده به انگشتان /  تاا  
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نداند از ام پجهانش /   این جا زنی است خامش ا سجگین دل /  کز سرد ا شرم دهر خبر دارد /  خود را ز یاد بارده  
که ایجک اا /  یک ناز دختر ا دا پسر دارد /  بر کجده چشم های هو  کز پی /  چشمی به کارده هاا نگاران دارد /     

دشران دارد /  قلب خموش ا سیجه ی آرامش /  تاابوت عشاق ا    ۀ بجشانده شعله های هوا در دل /  کاین دل   سپرد
 (. 111: 1133)بهبهانی  « شور جوانی هاست...

زنی بی سرنوشت را توصیا می کجد که برف پیری بر موهایش نشسته است ا  "بی سرنوشت"در قطعه شعر  
همسرش  مرد آرزا هایش اکجون در فکر ازدااجی دیگر ا همسری جوان است ا قانون تجها چیزی که در دستش 

راد با جامه دانی کهجه در دست  اا می راد با شام هایی سست ا لرزان /  اا می.» شذاشته مهر ا کابیجی اندک است 
/  آااز برف ا ابتدای یک شب ژرف /  پایان کارش با چجین آااز پیوست /  اا می راد اما کجا ؟ تا کوی یک 
داست؟ /  یا سوی مهمانخانه ؟ یا نزدیک خویشان؟ /  آیا چه کس بی شفتگو خواهد پذیرفت /  اا را چجین آشفته ا 

چون پیکری  نا خواسته  / در امتداد یک خیابان /  صد قصه از تردید بر جا می شذاردمات ا پریشان؟ /  هر شام اا 
پویجده در خواب /  تا پیشخوان دکه ای پا می شذارد..../  همبستر دیراز اا امراز مردی ست / معبود صد سیمین تن 

از کوشش نیاسود /  آن مرد ا  از سرمایه ا سود /  اما چه کس این نکته می داند که این زن /  همپای اا یک لحظه
فردا زنی دیگر میان جامه ی تور / در خانه ی  / آن قصر بلجد ا آن دل شرم /  امراز درها را به رایش بسته دارد

در پیش چشم کور قانون ایستاده /  زان مایه ا ثرات به / دیراز اا پا می شذارد /  این بیوه ی قانونی مردی توانگر 
 (.371: 1133)بهبهانی   .«/ قانون پشیزی چجد در دستش نهاده...« مهر ا کابین»نام 
زبان زنان اسیری سخن می شوید که باه ظااهر در    به راستی چه قدر زیبا از "زن در زندان  ال"سیمین در قطعه  

زای قصرهای آن چجانی ا در رفاه ا آسایشجد اما در ااقع در زندان ا ضصاری از تجهاایی  اام ا درد شرفتارناد ا آر   
مرا زین چهره ی خجدان مبیجید /  که دل در سیجه ام دریای خون است/  به کاس ایان   » رهایی از این زندان را دارند. 

چشم پر نازم نگوید  /  که ضال این دل امدیده چون است /  اشر هر شب میان بزم خوبان / به سان مه میان اخترانم 
شل   فرین دیگرانم /  اشر زیبایی ا خوشبویی ا لطا /  چو دست من  /  به شاه جلوه  ا پاکوبی ا ناز /  اشر رشک آ

مریم ندارد ..../  میان سیجه ی تجگم   دلی هست /  که از هر شونه شادی بی نصیب است /  مرا عار آید از کاخی کاه  
 (.  71: 1133)بهبهانی    ....«در آن /  نه آزادی نه استقالل دارم 

ر قالب الفاظ ا ااژه ها تصویر زنی را می کشد که همسرش برایش هاوا آارده ا  د "هوا "در قطعه شعر زیبای 
کیجاه  / شب نخفت ا تا سحر بیدار ماند /  نفرتی ذرّات جانش را جوید.»ما را بیا ن می کجد.  ۀچه زیبا ااقعیات جامع

رم/ نیمه شاب بیاران   یی  چون سیلی از سُرب مذاب /  در عراق دردمجد اا داید/ همچو ماری  چابک ا پیچان ا ن
خزید از بسترش /  سوی بالین زنی آمد که بود /  خفته در آاوش شرم همسرش.../ زیر ساقا کلباه یای تاریاک ا     
تج  /  زیستن نزدیک دشمن  مشکل است / من سیه بخت ا امین ا تجگادل /  اا دلاش از عشاق راشان  مشاکل      

ا ضاصل نشد/ آن چه جادا کرد اا از بهر من /  باا دعاای   است /  آن چه کردم از دعا ا از  لسم /  را سیاهی بهر ا
 «هی  کس با ل نشد...

ا آن شاه که با  لسم ا جادا راه به جایی نبرده است خشم تمامی اجودش را فرا می شیرد تصمیم مای شیارد در   
چاه کسای جاام    لیوان آب باالی سر همسر ا هوایش زهر بریزد چشم ها را برهم می شذارد اما بیدار است تا ببیجاد  

زهر را خواهد نوشید صدای نوشیدن آب را می شجود چشمانش را باز می کجد تا ببیجد کدام یک از آن دا جاام زهار   
 را نوشیده اند اما با نابااری فرزندش را بی رمق ا بی جان در کجا رجام می یابد  پس باقی مانده جام را سر می کشد.

 (.111: 1133)بهبهانی  

 ومان جامعه ) رمانتیسم اجتماعی(:(همدردی با محرح
چه زیباست شعری که بتواند دردی از دردهای اجتماع را درمان کجد شرهی را باز کجد ا راهی باشد به سوی رهایی ا 
دری به سمت راشجایی ا بازتاب فریادهای بی صدایی باشد که در شلو خفه شده اسات  پجااه محراماان شاود ا باه      



 656/     رمانتیسم و فمنیسم در شعرسیمین بهبهانی جلوه های 

قالب الفاظ ا با ااژه ها شاید نتوان دردی از دردهای محرامان را داا کرد اما در هرچجد  . تعبیری شعری باشد متعهد
 همدردی کردن خود هجری بزرگ است ا قابل ستایش.

بر خالف تصور اکثر مردم ازمکتب رمانتیسم   این مکتب تجها به بیان اضساسات ا  عوا ا فردی نمای پاردازد    
 ر مصالح جمع جریحه دار می شود آن شاه که همدلی  همدردی ا اهمراهی بلکه آن شآه که اضساسات فردی به خا

از ضالت فردی باه اجتمااعی مای     آن شاه که قلبی برای همه می تپد به شونه ای دیگر تجلی می یابد  موج می زند ا
اسات   رمانتیسم در اجتماعی کاه پلای میاان رمانتیسام ا رئالیسام      .شراید ا اضسا  شرایی اجتماعی شکل می شیرد

شعرااج می شیرد اتماامی    من فردی   من اجتماعی می شود  اضساسات جمعی به جای اضساسات فردی می نشیجد
 درد شاعر درد اجتماع می شود .

هاای سیاسای     بشار چاون آزادی    های شوناشون فعّالیّت رمانتیسم نه فقط در هجر بلکه در زمیجه» شفته شده است:  
کاش ا تجاارب    شرایای...  اصاالضات  بقاۀ زضمات     نه از قبیل الغای بردشی  زنضقوق فردی  اصالضات بشرداستا

 (17: 1171)ثرات « اقتصادی برای زندشی عموم  نقش مؤثّری ایفا کرد.
سیمین این درد ا انداه را آن چجان موثر ا هجرمجدانه ا زیبا به تصویر می کشد که انگار خودش در میدان است   

. ازجمله در شاهکار جااید اا   فعل مجهول  در قالب تمثیل آن قدر زیبا ا ساده از بدبختی ا فقر ماردم ساخن مای    
ن به خیر...سالم /  در  امراز ما فعل مجهول است /  فعال  بچّه ها صبحتا»  شوید که همه را به شگفتی اا می دارد. 

مجهول چیست می دانید؟ /  نسبت فعل ما به مفعول است.../ تا ا ز اعجاز خود شوم آشاه /  ژالاه را زآن میاان صادا    
 کردم /  ژاله! از در  من چه فهمیدی؟ /  پاسخ من سکوت بود ا سکوت /  ده جوابم بده کجا بودی؟ /  رفته بودی
به عالم هپرات؟ /  خجدۀ دختران ا ارش من /  ریخت بر فرق ژاله چون باران /  لیک اا بود ارق ضیرت خویش /  
اافل از ااستاد ا از یاران /  خشمگین انتقام جو شفتم /  بچّه ها! شوش ژاله سجگین است /  دختری  عجاه زد که:ناه   

ا ا همهمه ها /  تجد ا پیگیر می رساید باه شاوش /  زیار     خانم /  در  در شوش ژاله یاسین است /  باز هم خجده ه
من /  ژاله آرام بود ا سرد ا خموش.../  آن چه در آن نگاه می خواندم /  قصّه اصّه بود ا ضرمان بود  ۀآتشفشان دید

رد فعل آن پدریست / که دلام را ز د  "فعل مجهول"/ ناله ای کرد ا در سخن آمد /  با صدایی که سخت لرزان بود / 
 (. 331: 1133)بهبهانی  .«پر خون کرد/  خواهرم را به مشت ا سیلی کوفت /  مادرم را ز خانه بیران کرد...

نیز ازکسانی می شوید که ضاضرند به خا ر یک لقمه نان به هار کااری دسات بزنجاد      "سراد نان"در قطعه شعر 
د الای خودشاان هرشاز مازه ایان شاادی را       مطرب آاازخوان  دلقک ا رامشگرانی که هرچجد دیگران را شاد می کجج

مطرب داره شرد باز آمد /  نغماه زد سااز نغماه پاردازش / ساوز آاازه خاوان دف در دسات / شاد         »  .نچشیده اند
دلقکِ جامه سرخ چهره سیاه / تا پشیزی ز جماع بساتاند / از    سازش / پای کوبان ا دست افشان شد / ۀهماهج  نال

سر خویش بر شرفت کاله / شرم شد با ادا ا شوخی اا / سور رامشگران باازاری / چشامکی زد باه دختاری  جااز /      
ید / مقدمم فرخ اسات  آخجده یی زد به شیخ دستاری / کودکان را به سوی خویش کشید / که : بهار است ا عید می 

است / شادی از من پدید می آ ید / این مجم   پیک نوبهار مجم / که به شادی سراد می خوانم / لیک   آهسته  ا فیراز
  نغمه اش می شفت :/ که نه از شادیَم پی نانم! .../ مطرب داره شرد رفت ا   هجوز/ نغمه یی خوش به یاد دارم از اا 

 ....«رآرم از اا / می دام سوی ساز کهجه ی خویش /  که همان نغمه را ب
دانش آموزی را در قالب ااژه ها به تصویر می کشد که به دلیال فقار ا بادبختی     "معلم ا شاشرد"در قطعه شعر 

بان  » را سرزنش می کجد ا بچه ها به اا می خجدند اما دختر را ام نان است. کتاب با خود به همراه ندارد   معلم اا
-سال از نیمه بگذشت / از چه با خود کتاابی ناداری /    -بی بجد ا باری!/ بازشو آه  دختر/ اای ازین مایه»برداشتم: / 

/  آه... /آه ازین مستی ا سستی ا خواب / معجی اعده های تو این اسات »-« / همین رازها.»-« / کی؟»-« / می خرم.»
؟ / بگذر از من  که چجد شویی کتاب تو چون شد»چه دختر نمی شفت با من /   نوشدارا پس از مرگ سهراب .../ آن

 (.  11: 1133)بهبهانی  .«/ ضاصل از شفتن درد من چیست / دستر  چون به درمان ندارد...نان من ندارم 
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نیز در قالب الفاظ ا ااژه های زیبا عامل بزه کاری را فقر ا بدبختی ا دردهای اجتماعی مای   "جیب بر"در شعر 
هی  دانی ز چه در زندانم ؟ / دست در جیب جوانی بردم /  »ست . داند ا در پی راان کاای این مشکالت اجتماعی ا

من ندانم که پدر کیست مرا / یا کجا دیاده ششاودم باه     ناز شستی نه به چج  آارده /  ناشهان سیلی سختی خوردم /
بوسۀ  لذت/   مراست که ۀ زردیجهان /  که مرا زاد ا که پرارد چجین / سر پستان که بردم به دهان /  هرشز این شون

 (.13: 1133)بهبهانی  .«مر   مرا /  دستی از عا فه بر سر نکشید... همۀ ع در   پدری/  نچشید مادر
همچجین در بسیاری ازاشعار ش در قالب رمانتیسم اجتماعی به جامعه می نگرد ا به نقد می پردازد که دراین جاا  

    1یات آمده است.ا در پایین جهت ارجاع آدر  اب مجالی برای بیان آن ها نیست

 گیری. نتیجه9
بر اسا  بررسی های انجام شده در شعرسیمین بهبهانی دریافتیم که بسیاری ازشاخص های رمانتیسم در اشعار ای  

تجلی یافته است در اشعار آاازین بیشتر ازداداه های شخصی ا اضساسات درانای مای شویاد ازعشاق  اضساا        
آرزاهای دست نیافتجی ا شاه چون فراغ فرخزاد بی پرده  شذشته ا آرمان ها افراق  از خا رات  لحظه های داری ا

عشق امستی ضرف می زند  اما به تدریج به اجتماع می پردازد فریادهای بی صدای  آشکارا ازلجظه های سرشار از ا
معه ای کاه در  بدبختی خمیده ا جا جامعه ای می شود که نای سخن شفتن ندارد جامعه ای که کمرش زیر بار فقر ا

انتظار یک مججی ا فریادر  است  از زنانی می شوید که شویی انسان نیستجد ادر ضبسگاه خانه به زندان ابد محکوم 
زنانی که تمامی اضساساتشان لگد کوب شده است اما چااره ای جزساوختن ا سااختن ندارناد ا از ساتم        شده اند

 ضکایت می کجد. ها را نمی بیجد.  دیدشان امحرامانی که فراموش شده اند اهی  کس آن

 نوشت پی
/  فریاد مای   113/ در دنیا    11-33/  دیدم آن رنج ها صص  117/ شب ا نان     11/ رقاصه   11به سوی شهر    -1
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