
اشعار سيمين بهبهانی از  :برگ سبزی پيشکش سيمين بهبهانی به مناسبت سالگرد تولدش
 نگاه ديگران 

 1389 تير 27 -جواد موسوی خوزستانی 

ستی .ام ــ دوست ات دارم      Nگفتـم بـه تـوان بـی نهـایت ــــ توان                ...« :مدرسـه فميني
در حالی که می دانم.  تواند حتی در چنين روزگاری بخندد    ســيمين بهبهانی می    . خندیـد 

 )1( دانشورسيمين/ » ...دلش پرخون است

 سـالگی شـعرهایی سـرودم که در مدرسه خواندم و معلم ام مرا تشویقدر چهــارده ... 

. زنی جوان با مادر خود، که بسيار شبيه دخترش بود به خانه ما آمد              چنــد روز بعــد... کــرد

مادرم فخری ارغون، شعر مرا برای.  جوان شرم رو و اندک سخن بود        زن. مــاه اســفند بود   

اســت» پــروین اعتصــامی   «او : وقتــی رفتنــد مــادر گــفت   .  بوســيدزن جــوان مــرا. او خوانــد

. (شاید نهانی آرزو می کرد که روزی چون او باشم          .  فارسی بزرگتـرین شـاعر زن در زبان

2( 

هانی  چهــره هـای ُپــر فروغ و ماندگار در تاریخ بـدون شــک یــکی از     اسـتاد سـيمين بهب

چهره ای مستقل، صبور و خودساخته.  ماندفــرهنگ و ادب ایــران، بــاقی و پابرجــا خواهـد

 در شعر معاصر، نو کند و مرزهای آن راکــه توانســته اســت قـالب غــزل و طرز غزل واره را

 .بگستراند

ستوه در سـرودن شــعر و غـزل پارسـی، و نيـز انتشار                       69  دههاســال یــایداری و تــالش ن

مجموعــه ی گــرانقدر و ارزنـده بــه قلم ایشان، حکایت از عشق شورانگيز بانوی بی بدیل               

شاید در ایران تعداد زنان هنرمند در طی قرون«. شــعر معاصــر سـرزمين مـادری مان دارد

اما تونل  ...  نبــوده انـد امـا در تـاریخ ُگــم شده اند چرا که قلم دست مردان بوده است                 کــم

 )3(» .یقين دارم. زمان، سيمين بهبهانی را نخواهد بلعيد

 سالها پيش از خاموشی اش در مطلب به یاد علی محمد حق شناس     دکتر زنــده یـاد  

نوشت که سيمين بهبهانی همچون نيما» سيمين بهبهانی : نيمـای غزل   « مــاندنی خــود 

 دسـت بـه آشــنایی زدایی شاعرانه زده است و همان شيوه ییوشـيج بــه طــرزی موثــر   

سيمين بهبهانی به منظور انجام امر«:  کـار گرفته است     خـالق و بـدعت گــزار نيمــا را بـه

 ميان واحدهای ساختاری آن قالب، واحد وزن را ــ یعنیآشــنایی زدایــی از قـالب غزل، از       

آنگاه با افزودن بيش از.  قالبهـای شـعری را ــ برگزیده است         بنيـادی تـرین عنصــر سـازنده



 به کلی بی سابقه بر اوزان غزل، این قالب کهنه را هویتیچهل و یک وزن کم سابقه یا      

و این درست همان.  پيامهای نو و معانی امروزی کرده است          نــو بخشـيده و آن را پذیرای        

 نيما نيز سالها پيش از سيمين، در کار شعر فارسی بهشــيوه آشـنایی زدایی است که      

نيما با بدعتگری در اوزان.  نيمایی را پایه گذاشت     طــور کــلی کـرد و از آن رهگـذر، بــدعت         

 پارسـی رسيد و سيمين با بدعتگری در اوزانعروضـی بــه آشـنایی زدایــی از کـل شـعر          

 توانســت قـالب غـزل را پذیـرای فضاهای تازهغـزل بـه آشــنایی زدایـی از غــزل راه بـرد و          

 ادب پارسی باز گرفت و به نظام باز ادبياتمعنـایی کنـد یـعنی آن قالب را از نظام بسته                

 دیرینه این قالب با عوالمی چون عشق و مستینيمایی هدیه کرد به گونه ای که الفت       

 )4(» . شدو هجران و سوز و گدازهای عرفانه شکسته

ــران، روز                ــاد ته ــه ی هــمت آب ــانی در محل ــاه ســال   28اســتاد ســيمين بهبه 1306 تيرم

نخست: مادرم می گفت، من با سر زاده نشده بودم        «خورشـيدی دیده به جهان گشود       

گویا مادر را تا آستانه مرگ کشيده...  دســت سـرخ و کوچـک، پــس، پشتی و سری       یــک

مامای فرنگی خود را باخته!  من بودم زیرا نزدیک به دو منی وزن داشتم    بــود نـوزادی کــه  

 بـا پــای نـاتوان بـر بــام خانه رفته و اذان گفته بود تا دخترش به سالمتبــود و پـدر بــزرگ     

بــه دایه سپردندم، زیرا مادر چندان ناتوان شده بود که شير.  یافتــه بـود    فــراغت یـابد ــــ و    

بــه«خورشــيدی بــه مدرســه مــی رود       1311اســتاد بهبهــانی در ســال      )5(» ...نداشــت

 روزگـار چيــزی جز عشق نمی توانست چنان مدارسدر آن  . مدرســه نــاموس مـی رفتــم    

 نـاموس از کـالس اول تا آخر دبيرستان رامدرســه. معـدودی را بـرای دختـران بنيـان کنـد             

 قرار گرفته بود که به آن کل عباس علیمدرسه در گذرگاهی   . داشــت، با دو حياط بزرگ     

 را با چند قطعه فرنگی نزد ایرجوقتـی ســيزده ســاله بــودم، نت موسيقی     ... مــی گفتنــد 

 مسعود معارفی، استاد ویولون،ســپس یــک دوره ردیف صبا را نيز نزد      . عباسـی آموختــم  

 )6(» .بعد به شعر روی آوردم. به پایان رساندم

 در سـالهای اول دهــه هفتاد خورشيدی در یکی از شماره های فرزانــه ميــالنی   دکتـر  

کــه سرویراســتاری آن را نيــز بـر عهــده داشـت تمـامی صفحات آن" نيمـه دیگـر   " نشــریه 

 زنـدگی و آثار استاد سيمين بهبهانی اختصاص داد و مجموعه ای ارزنده وشــماره را بـه    

خود وی. را به فرهنگ و جهان ایرانی عرضه کرد          )  نامه ی سيمين بهبهانی      ویژه(ماندگار  

سيمين بهبهانی به یقين از قافله ساالران توانای:  شـماره مــی نویسد    در پيشـگفتار آن     

سنت دیرپا و شاید فرسوده غزل در کف با کفایت او عمر.  است  ادبيــات معاصـر فارسـی      

غزلهای.  شکوهمند رسيده، و مرزهای تصنعی را در نوردیده است           تــازه یافتـه، به اوجی      

 شکل هندسی غزل هستند ولی محتوا و زبان آنها؛ مخاطب و دیدنوتبار بهبهانی از نظر    

او شاعری طراز اول است که با... مفهوم سنتی اش تفاوت دارند    آنهـا اساسَا با غزل به      

 سراید و در شرایطی نامطلوب و ناهموار نام خود را و نوایتعهـدی کــم مانند، شعر می      

سيمين بهبهانی در پرتو قریحه و فطرتی شاعرانه و با.  نشاند خـود را بـر لــوح زمانه می         

 توانایی و اهميت ویژه خود را ــ آرام، آرام ــ بر صحنه ادبياتتکيه بر ممارست و مداومت،      

بهبهانی هرگز بافت زبان، سبک و سياق، ارکان اندیشه،...  است فارســی تثبيت نموده    



 معانی و مضامين اشعار خود را در خدمت همه پسند کردنابعـاد فلسـفی و رنگ و زنگ          

اصوال تحول،.  ی جدیدی از او، بيانگر تحول اوست       هــر مجموعـه   . آثــار خـود ننهــاده اسـت    

. اندیشه و جهانبينی دست در دست تحول در قالب             تحول در : ویژگی کار بهبهانی است       

 جواب نيازی درونی و به ضرورت مضامين ونــوآوری و ابـداع نـه بــه حکـم نوجــویی کـه در                  

با.  با دیروز که در جاری بودن با زمان              نه در جدال  . نــه هــدف بلکــه وســيله    . مفــاهيم تـازه    

 او شـاهد تحربيـات گونــاگون است وخوانــدن کــل آثــار بهبهــانی در مـی یـابيم کــه شــعر            

او قالب.  غزل می انجامد      ســرانجام ایــن تجربيــات بــه تغييــرات اساسـی در قــالب و طـرز                 

 و بــه آن چنــانغــزل را چنــان زنــده مــی کنـد     " مــرده ی "کمــابيش محتضــر و بــه اصــطالح   

 )7. (اعتالیی می بخشد که با شعر نيمایی پهلو می زند

عالء    پـرتو نـوری      خود را در باره اشعار و                       شـاعر معاصـر و نوپـرداز ایــران نگـاه و قضـاوت 

پــروین، فـروغ، سـيمين، در سه«ســروده هـای سـيمين بهبهـانی در مطـلبی بـا عنـوان                

شعر سيمين بهبهانی در« : این طور بيان می کند  »  تغيير و تحول تاریخی ایران     مرحله از

اگـر چـه یکســره شـهادتی اسـت بـه لحظـه لحظـه ی حوادث سياسی و"  ارژن  دشــت"

 دليل قدرت تخيل و حضور تعابير و تصاویر بکر و احساس و عاطعهاجتمـاعی ایــران اما به      

 یک از اشعار او نه تنها حالتی شعاری ندارند که از عمق و روح وای گـرم و دلپذیـر، هيچ     

نبض شعر.  و بـا اتکـا بــر زمينـه ای عينــی بـه کـالم در می آیند                   جـان شــاعر مایـه گرفتــه      

 بيـرون از شــاعر مـی زند اما از صافی ذهن و ضمير زنیســيمين بـا حرکــات و تپشـهای        

زنی زمينی، مادر.  مهــر را به ودیعه می گذارد       فرهيختـه و آگـاه مــی گـذرد کــه عشـق و              

 .وطن

 زنم،ستون به سقف تو می    / اگر چه با خشت جان خویش؛       ! دوبــاره می سازمت، وطن  

 .اگر چه با استخوان خویش

 لحاظاگـر چـه سـيمين در وزن شـعر کالســيک دسـت به نوآوری می زند، اما شعر او به                   

اما نوآوری حقيقی سيمين، تحولی      . صـوری، همچنان ریشه در شعر کالسيک ایران دارد       

تحولی که در زمينه. اســت کـه در دریافتهــا، تجربه ها و حس و عواطف او رخ داده است               

 بـه دادن ایماژهایی نو، تصاویری خالق و پيوندهایی بکر رسيده اند که در زبانی ُپر                        شــعر

به همين دليل است که. قــدرت و دامنــه کـالمی وسـيعی بـه مخاطب منتقل می شوند            

يه اموری عرضی بر شعر او نيستند و جوهر شعری گاه آنچنان بر اسبابدیگـر وزن و     قاف

(» . مســلط می شوند که نه وزن به گوش می آید و نه قافيه به چشم          ظــاهری شــعر او 
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سان یارشــاطر       اسـتاد   هم پس از مطالعه گزینه اشعار سيمين بهبهانی احساس اح

 قضاوت صادقانه خود را با فروتنی در نامه ای به خانم بهبهانی چنين ابراز میهمدالنه و 



شما را که لطفَا برای فرستاده بودید با لذت فراوان" گزینه اشعار "امروز خواندن  « :دارنــد 

این ایام لذت بردن صافی و بی غش از اشعار معاصران کمتر بدست می.  پایـان بردم   بــه

نه دق دسـتور زبــان اسـت و در .آیــد بــرخی عــاری از هـر قيــد و بنـدی اسـت، بـرخی آئي

ــری و    ــياری، هن ــيلی نيســت     بس ــی ریشــه اســت و.  احســاس اص ــا ب بيشــتر تقليده

شعر شما برعکس.  زنـدگی و فرهنگ خودمان        احساســهای مصــنوعی، بـی مایــه ای از        

 دارد، و احساسی اصيل در دل آنسرشــار از موســيقی اسـت، زبانی آراسته و صيقلی           

 عواطــف بــاریک و ســيالتوانـایی شــما در محسـوس کــردن تجــارب عـاطفی و          . مــی تپـد  

 دسترس معدودیزنــدگی مایــه اصـلی تـاثير و گيــرندگی اشــعار شماست و این فقط در             

 .است

ــهن در شــعر و نقاشــی و              ــود ک ــختن قي ــه شکســتن و گسســتن و دور ری ــرن ک ــن ق دری

موسـيقی و پيکـره سـازی راهنمـای فعاليتهـای هنــری مــا و غریبــان بوده است، اهميت

 شعر و مزیت موزون بودن شعر و قافيه داری آن از یاد بسياری رفته است وموسيقی در

ازین گذشته از.  موســيقی تنهـا آرایش شعر نيست، با جان آن پيوسته است             حـال آنکـه    

 . ابداعات شاعرانه را شکل می بخشدقيودی است که

 رونق میو ستيز با سنت،   " پرخاش" هنری که هيچ قيدی را ملزم نيست در دوره های            

 اشعارآنگونه. گيـرد و در قـرن مـا بسـياری اشعار را به بی شکلی و ابهام کشيده است                 

 برآزادی هنرمند باین معنی که انسان هر چه           . یــکی از عوامـل اصــلی هنر را فاقد است           

.زبــان یــا قلمـش مـی آیــد بگویـد یــا بکشد بگمان من مبنی بر تصور ناقصی از هنر است                 

 از عوامل عمده اعجاب و لذت هنری، استادی هنرمند در فتح قيودی است که مییکی

 کاميــابی اوســت در تحصـيل مقصــود بـا وجــود قيدهـای برگـزیده و در عينگــزیند، یــعنی  

 .رعایت آنها

آهنگها و اوزان .ازیــن تفصــيل غرضم این بود که بگویم چرا از اشعار شما چنين لذت بردم             

 تجربه کرده اید،گــوش نــوازی کـه بکـار بــرده اید، حتی وزنهای کمتر رایج و یا تازه ای که                   

 شما در یافتنقافيـه سازیها و بخصوص قافيه های مضاعف یا چهارپاره و مهارت کم نظير           

 چند جوهرهر. و برگــزیدن یـا سـاختن واژه هـای گویـا، همــه بــر لـذت خواننده می افزاید              

 )9(» ...شعر شما، مثل جوهر هر شعری، ورای اینهاست

 ایـن ویــژه نامه در باره آثار ارجمند استاد سيمين بهبهانیاز گــروه اندیشــمندانی کـه در        



ایشان نيز در واکاوی و تفسير.  است دکتـر احمــد کـریمی حکاک    مطـلب نگاشـته انـد      

اجتماعی زاده" زمينه"به  » شــلوار تـاخورده دارد     « از سـروده هـای خـانم بهبهـانی            یــکی 

کليتی است" زمينه"به زبانی غير استعاری،        «:  غزل می پردازد و می نویسد    شــدن این 

 پدیــده ها، ساختارها، و روابط حاضر و واقع که تنها اشتراکشان با یکدیگرمــرکب از انـواع  

 هســتی روابطی که زمينه اجتماعی و متن ادبی را به یکدیگر می پيوندد، وبــه واقــعيت 

 بخشی متن ادبی بر ذهن خواننده دستخوش دگرکونی می گردد، غزلی ازدر فرایند اثر  

را برگزیده ام تا به کمک آن، شبکه پيچيده" شلوار تاخورده دارد   " خـانم سيمين بهبهانی     

 »... دهماین روابط را نشان

 روابط چنددکتر کریمی حکاک سپس به طور مبسوط و تحسين آميزی، ابعاد گسترده، و               

. نماید   را بـرای مخــاطب فارسی زبان، باز می          " شــلوار تـاخورده دارد      "الیـه و پنهــان غـزل        

 یکمردی که (ایشـان در ایــن واکـاوی مفصـل، از جملــه بــه ارتبـاط راوی غزل با مرد یکپا                          

نيز می پردازد که هيچ حرف و سخن و کالمی در           ) پایش قطع شده و شلوارش تا خورده       

است که به قول دکتر کریمی       " نگاه"ارتبـاط راوی بـا مــرد یکپــا، رد و بدل نمی شود فقط                

در بخشی از این تفسير خالق و. حکـاک عنصر اصلی سامان بخشی به این غزل است               

ایــن شــعر، گــزارش نگاه راوی است به مرد یکپا، و نگاه...«:  خوانيــم کــه  آموزشـی مـی   

 آلـود مـرد به او؛ و تعبير راوی از پيام نهفته در آن نگاه؛ و رو برتافتن او ازمتقـابل و خشـم     

آنگاه.  یکپـا، و تــأمالتی کــه در پـی ایــن رو برتـافتن بـه ذهن راوی غزل، راه می یابد                        مــرد

گــزارش صــدای تــق تــق چوبدسـت مـرد در گـوش راوی، و باز ادامه تأمالت او در باره مرد

و. و آخـر کار نصميم راوی به سخن گفتن با مرد، و رو کردن دوباره اش به سوی او                        .یکپــا

در مجموعه این کنش. بــازگویی این نکته برای ما که مرد یکپا رفته و جایش خالی است            

 واکنشــها ــــ کـه بــه تــاکيد بــاید گــفت همــه از صــافی ذهن و زبان کسی می گذرد کهو

 بـرخورد را بــرای مــا روایـت مــی کند ــ کالمی ميان راوی و مرد یکپا رد و بدلمــاوقع ایــن  

پــس عنصــر اصـلی سـامان بخشــی به شعر، محوری که ساختار کنشها و .نــمی گـردد   

 بنا شده نگاهی است در آغاز از سوی راوی به مرد، و نگاهواکنشــهای شعر پيرامون آن    

ایــن واقـعيت عيــان متن، مرا به جست و جوی.  سـوی مـرد    دیگـری در پاســخ آن نگـاه از        

 )10(» ... انسانی وا می دارددر رفتار" نگاه"گستره مفهومی 

چقدر«: می نویسد » حـالت سـيمين بهبهــانی بودن      « نيـز در    پارسـی پــور  شـهرنوش 

چقدر.  انســان بتوانـد پاسـخگوی دوران حيات خود ــ خوب یا بد ــ باشد                       خـوب اســت کـه     

 سـابقه کـار و فعـاليت خود را ــ هر چه هست ــ پيراهن عثمانخـوب اسـت کـه انســان      

جال           چقدر.  بر نينگيزد و دیگران را تحقير نکند و دست کم نگيرد                 نکنــد، و بـه دليــل آن، جن

 بخشی از کودکی و جوانی اش را با خود داشته باشد وخوب است که انسان هميشه       

سيمين بهبهانی واجد تمامی این خصوصيات.  حيات کند    بــه مــدد و با تکيه بر آنها تجدید         

 سابقه ادبی او گذشته؛ خود را نمی گيرد و در صدربه این دليل که عمری دراز از       . است

 حفظ همان وجه جوان حضورش هر روز تغييرمجلـس نــمی نشـيند، امـا درست به دليل          

در اشعار جدید او که در.  نيست در خـود سـقوط نکــرده، دچــار حــالت ماندگی       . مــی کنــد 



ــده ام رگــه هــای             ــازه و سرشــاری ازمحــافل خصوصــی شــنيده ام و در نشــریات خوان  ت

 چيز را میدچار این باور نيست که همه    . اســتنباطی ژرف و عميـق بـه چشم می خورد       

 تر نمود پيدادانــد، بنــابراین دائـم می خواند، این خوانده های جدید با سرعت در آثار تازه                

ند      میشاعره قدیمی همچنان جوان است، با شهامت به سوی ناشناخته ها                 . مــی کن

غلب بـا دسـت ُپــر باز می گردد               بی شک حضور سيمين بهبهانی در این برهه از             . رود و ا

هنوز بسيار... به صورت خودش باقی مانده و    . این که خودش است. زمان غنيمت است

 )11(» . استجوان

ســيمين  مناســبت نيســت بــا بهــره گــرفتن از زبــان ُپــر مهــر          در پایــان ایــن گــزارش، بــی   
او بــه خــانم بهبهــانی، چنــد جملــه را در روز تولــد        " بــرگ ســبز پيشکشــی    "، و دانشــور

سيمين بهبهانی نبض   «: غزلســرای نـام آور ایـران، وام بگيـریم و بدرقه راه ایشان بکنيم              

اماباید دانست. زمانــه دســتش است و به یک تعبير از سخنگویان بنام روح زمانه ماست                 

 شــعر سـيمين راحــت الحلقوم نيست و اميد بيهوده که یک نوع خوش خيالی است،کــه

. در بيشــتر شــعرهایش گــاه کورسـویی مـی زند، اما گاه می درخشد                    اميـد . نــمی دهــد  

برای ادراک سروده های سيمين حوصله و اندیشه .هميشــه هـم شــعر او شــاد نيست       

 واالیشی که ویژگی اوست، سودا زده میالزم اسـت و گــاه خــود شـاعر هـم بــا وجـود              

. و به بودا و شيوا پناه می برد       شــود و از بـی کسی و رها شدگی به مراقبه می نشيند            

 می کند، به شرطی که از مراقبه وامــا از آن مکاشـفه کـه باز می آید دامان ما را ُپر ُگل              

عرفان ــ.  عرفان پناه برده است      مکاشـفه ی سيمين، این استنباط را نکنيم که شاعر به             

 ــ در روزگار ما هم تا حدکــه همـواره گـلی بـوده اسـت کـه شـعر فارســی را معطر کرده                

فرو کشتن"و  "  خواستهای زندگی      تعليق" اما به گمان من دوران        . زیــادی باب روز است     

 نيست، نابود کننده همشــيوا هــم تنهــا زندگی دهنده      . ســر آمـده اسـت    " چـراغ آرزوهـا     

ــا و اســطوره و           . هســت  واقــعيت وزبــان شــاعرانه ســيمين بهبهــانی بــا موســيقی و رؤی

عمرش به . حقيــقت و تصـویر و گـاه بــا بينشـی فــوق حـس و عقل، پيوندی همگون دارد                       

بلنـدای آفتــاب، چاه ذهنش همواره ُپر آب، و رسن دستش محکم باد تا از آن ژرفا، آبهای              

 ».ایدون باد. روان بيرون بکشد و تشنگان را سيراب کند
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