
  
 

 
 

  
  
  
  
  

  1: تأملي در مفهوم تأثيرافتاده در شعر اخوان ثالث هاي عربيتعبير
  (عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي) 2حسين معصومي همداني

  
  
  
 چكيده

مهدي اخوان ثالث در ميان نسل اول شاعران نوسراي معاصر ايراني بيش از همه با ادبيـات  
م در نگاهش به شعر و ادبيـات  هاي مختلف ه عربي آشنا بوده است و اين آشنايي به شكل

چـه در    اي شـعري، ضـ نمود يافته است و هم مستقيماً در شعر او، چه در انتخاب قالب و ف
انتخاب واژگان و چه حتي در آفريدن واژگـان و تعـابير بـديع در فارسـي. در ايـن مقالـه،       

بيـرات  ي از تأثيرپذيري اخوان از واژگـان و تعـابير عربـي در سـطح واژگـان و تع     يها نمونه
شود اما هدف اصلي از اين بررسي تأكيد بر اين نكته است كه ايـن تأثيرپـذيري    بررسي مي

و چيزي مذموم دانست بلكه اخوان، دانسته يا نادانسـته،  » ترجمه«يا » تقليد«را نبايد از نوع 
اين واژگان و تعابير عربي را همچون عنصر يا مادة خامي به كار برده است و همانند ديگر 

صر يا مواد خامِ شعرش آنها را در فارسي بازآفريني كرده اسـت و بـا ايـن تأثيرپـذيريِ     عنا
  بر غناي زبان شعر خود افزوده است.» مثبت«

  اخوان ثالث، تأثيرپذيري، ادبيات عرب، عربي در فارسي ها: كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي بود كه قرار بود در بزرگداشت مرحوم استاد عبدالمحمد  قصد من از نوشتن اين مقاله انتشار آن در مجموعه. 1

جا آن را به روان آن مرحوم، كه شناسنده  آيتي منتشر شود اما مقاله به آن مجموعه وصال نداد. اين است كه همين
  كنم.   ندة ادب معاصر فارسي و ادب قديم عربي بود، تقديم ميو شناسان

2. hosseinmasoumi27@yahoo.com 

  5/9/1401 تاريخ ارسال:
  5/10/1401 تاريخ پذيرش:
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اي  عكس، رابطه اي نيست؛ به رابطة ساده» تأثير«نبايد فراموش كرد كه 
آموزيم بـر مـا    خوانيم يا مي و دوجانبه. هر چيزي كه مي است پيچيده

تـرين معنـي هـم     گذارد بلكه به يك معني، كـه شـايد ژرف   تأثير نمي
كنيم كه چه چيزهايي بر ما تـأثير بگذارنـد.    باشد، خود ما انتخاب مي

شوند بلكه، دست كم تا اندازة زيـادي،   نياكان فكري ما به ما داده نمي
  كنيم. يخود ما انتخابشان م

  1الكساندر كويره
  
نسل اول شاعران نوسراي معاصر، مهدي اخوان ثالث بيش از همه با شعر قـديم فارسـي و    از

نيز با ادب قديم عربي انس داشته است. براي تسلط او بر شعر قديم فارسي به گواهي گويـاتر  
 هـايش در  وانـده از شعر او نياز نيست و بر آشنايي او با متون عربي نيز برخـي اشـارات بـه خ   

» افتـادة قـرآن كـريم    آيات موزون«هاي او و نيز مقالة او به نام  حواشي برخي از شعرها و كتاب
جاي  سرا از جاي هاي مهجور شاعران فارسي هاي قديمي و ديوان . انس او با تذكره2دهد گواهي مي

سراي ديگر است كه هاي او پيداست، و همين يكي از وجوه تمايز او از شاعران نو مقاالت و كتاب
ـته  نقيضـه و  هـاي او ماننـد    عموماً تنها با شعر چند شاعر برجسته و معروف آشنايند. همچنين نوش

هاي ادب عربي داللت دارنـد. از ميـان شـاعران نوسـرا      وجوي او در كتاب بر جست سرايان نقيضه
رها (كـه در چـاپ   هاي قديمي شعر نسروده و در اين گونه شع كس به اندازة او در قالب شايد هيچ

ـيح بـه شـعرهاي عربـي     گرد آمده)  ترا اي كهن بوم و بر دوست دارمو  ارغنونجديد  اشاره و تلم
هنگام خواندن كتابي، شعري عربي را به نظـم فارسـي درآورده    ،گاه نيز از سر تفنن .فراوان است

  4.ده استآم 3)218- 197( ترا اي كهن بوم و بر دوست دارمها در  سياري از اين سرودهكه ب
هاي  در چاپويژه شعرهايي كه  هاي كهن سروده، به در شعرهايي كه اخوان در قالب

آمده است، تفاوت محسوس و بامعنايي در نوع واژگان به چشـم   زمستانو  ارغنون اول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alexandre Koyré 
دانـي او   ، كه عربي48-45شفيعي كدكني  .داني اخوان، نك دربارة عربي .162-145، ص.1361. نك. اخوان ثالث، 2

  اند تا تحصيالت او در اين زبان. د را بيشتر حاصل ممارست در متون و قوة استنباط او مي
هاي شعر اخوان ثالث در اين مقاله با ذكر نام كتاب و شمارة صفحة آنها انجام شده است.  ها به كتاب . همة ارجاع3

  شناختي منابع در فهرست انتهايي مقاله درج شده است. مشخصات كتاب
ترا اي كهن بوم و بـر  ( و اصل عربي آنها بپردازد اي جداگانه به اين شعرها اخوان وعده كرده است كه در مقاله. 4

  ). اما ظاهراً اين مقاله را ننوشته است.197 دوست دارم
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شـفيعي  ( هاي شهريار اسـت  هاي او در اين دوره، كه بسيار تحت تأثير غزل آيد. غزل  مي
در حـالي كـه    ،تر دارد تر و واژگاني متعارف تر و روان امروزي، زباني )111-110كدكني 

هاي عربـي بيشـتر    ها و تركيب توان داشت، شمار واژه در قصايد او، همچنانكه انتظار مي
اي نيست و در كار همة شاعراني كه از ديرباز تـا   است. اين گونه تفاوت زباني چيز تازه
شـود و   ز انوري و خاقاني تا بهار، ديـده مـي  اند، ا كنون به غزل و قصيده هر دو پرداخته

بيش از آنكه به انتخاب آگاهانة شاعر مربوط شود ناشي از نحـوة تحـول زبـان غـزل و     
ش نتيجـة انتخـاب آگاهانـة    ا قصيده است. اما زبان خاص اخـوان در شـعرهاي نيمـايي   

  نويسد:  مي زمستاناوست. خود او در مقدمة 
ز خراسان به مازندران بروم. از خراسان ديروز به مازندران امروز بري، ا ام از راه ميان من كوشيده

 همهكه  ــهاي سالم و درست زباني پاكيزه و متداول را  بتوانم اعصاب و رگ كهكوشم  مي ]...[
به خون و احساس و تـپش امـروز    ــگذشته است  مردة تاروپود زنده و استوارش از روزگاران

  )3دمه، مق ،زمستان. (پيوند بزنم ]...[
دارند   دو قطب مازندران و خراسان تنها دو مفهوم جغرافيايي نيستند بلكه از يك سو اشاره

نگرش او به طبيعت و از سـوي   ،تر از آن مهم ،هاي نيما در حوزة وزن و قافيه و شكني به سنت
پيداسـت كـه،    ،گويـد  هرچند از زبان متداول سـخن مـي   ،ديگر به زبان شعر خراساني. اخوان

 يراسـتن پسـندد بلكـه بـه پ     الف بسياري از شاعران نيمايي، اين زبان را چنانكه هست نميبرخ
دانـد و همـان طـور كـه      آميـزي مـي   انديشد و كار خود را نوعي گزينش و درهم زبان هم مي

تـاروپود زنـده و   «خواهـد   خواهد در جنگل زبان نيما و غرايـب بيـاني او گـم شـود مـي      نمي
جو كند. من دربارة اين انتخـاب و  و ان امروز را هم در گذشته جستزب» بندي استوار استخوان

(معصـومي همـداني،    ام داليل آن و تأثير كلي آن بر شعر اخوان در جـاي ديگـري حـرف زده   
كـنم كـه تركيبـي كـه اخـوان از نگـاه و        و در اينجا تنها به اين نكته اشاره مي )57- 32: 1384
پاكيزة امروز و زبان شعر خراسـاني سـاخته تركيبـي    هاي خاص نيمايي و زبان متداول و  شيوه

خواهـد از آن رهـايي پيـدا     گفت كه مي مي زمستانمقدمة در ي كه »فن«ناپايدار است و همان 
گمـان او اسـتادي در    پيچد و چيـزي كـه بـه    وپاي شعر او مي كم مانند بندي به دست كم 1كند

ـ يعني  ــ نگاه  از اين اوستابيشتر شعرهاي پس از استفاده از زبان كهن است در شعرهاي اخير اوـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» آسوده كنم. "فن"وپاي احساس و فكرم را از كند و زنجيرهاي  رفته دست كوشش من درين راه است كه رفته« .1
  )3، مقدمه، زمستان(
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از و  زمستانكند. اما در بهترين شعرهاي اخوان (برخي از شعرهاي  تر مي روز سنتي به او را روز
سـت و  ا) تركيبي متعادل از ايـن دو گونـه زبـان    آخر شاهنامهو بسياري از شعرهاي  اين اوستا

لّـي شـعر مربـوط اسـت و تفـاوت زبـان       غلبة هر يك از اين دو تا اندازة زيادي به فضـاي ك 
و » نـادر يـا اسـكندر   «و » گـزارش «با  » قصة شهر سنگستان«و » آخر شاهنامه«شعرهايي چون 

  به اين سبب است.» آنگاه پس از تندر«
ي، كـه بـه واژگـان شـعر او محـدود      زبان كهن شعر اخوان، آشنايي او با شعر و نثر عرب

و نيز تأثر او از قالب قصـيده   ،1أثير گذاشته استشود و حتي بر انتخاب وزن شعر هم ت ينم
هاي عربـي در شـعر او بـيش از     ، احتمال اين را هم كه واژه2در برخي از بهترين شعرهايش

شعر شاعران نوسراي ديگر راه يافته باشد افزايش داده است و در واقـع اسـتفادة او از ايـن    
زهايي است كه فضاي خاص شـعري  ها، در كنار واژگان كهن فارسي، يكي از چي گونه واژه

   3.آورد مياو را به وجود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بحر طويل عربي سروده شده است كه ظاهراً ) 95-94( از اين اوستااز مجموعة » راستي، اي واي، آيا...«شعر . 1

اي در فارسي ندارد. توجه به اين نكته از مرحوم ابوالحسن نجفي است كه به درخواسـت مـن    جز اين شعر نمونه
ـ  ةاين بحر كه به عقيد« اند: يادداشت زير را در اين باره نوشته عر آن شـ  ةعروضيان اصل بحور عربي است و نمون

  معروف امرؤ القيس است:
  مفاعلن) ن(فعولن مفاعيلن فعول بسقط اللوي بين الدخول فحوملِ/  ومنزلِ قفا نبك من ذكري حبيبٍ

  معاصر در شعري از اخوان ثالث به مطلع ذيل: ةدر فارسي هرگز به كار نرفته بوده است مگر در دور
  )-∩ - ∩/  - - ∩/  - - - ∩/  - - ∩( ها كند ا چهجهاني سياهي با دلم ت / دگر ره شب آمد تا جهاني سيا كند

  »زبانان ناموزون است. تقليد از عربي است زيرا به گوش فارسي و اين مسلماً
هـم   ،گذاشته است. در واقـع » قصيده«) را 66-61( آخر شاهنامهسبب نيست كه او نام يكي از شعرهاي بلند  بي. 2

معصـومي   .نـك (، ساختار قصيده دارد از اين اوستاو  آخر شاهنامه اين شعر، و نيز برخي ديگر از شعرهاي او در
بـه  . رسـد  ماية شعر هم مي رود و گاه به درون الب فراتر ميق. تأثر اخوان از شعر قديم از حد )42 :1384، همداني

وارد اسـت.  » نامـه  معـراج «) نـوعي  78-76 از اين اوستااو (» سبز«ت كرد و گفت كه شعر ئتوان جر اين اعتبار مي
  خواهد.  شدن در اين مطلب فرصت ديگري مي

و » حبر«هايي چون  هاي عربي به فضاي كلي شعر بستگي دارد. مثالً كاربرد واژه ها و تركيب البته ميزان اين واژه .3
آخر شاهنامه از مجموعة » ميراث«(در شعر » بست حبرش اندر محبر پرليقه چون سنگ سيه مي«در مصرع » محبر«

(يا به قول خـود  » پارودي«نوعي » زيدرل سلك مي در بنان درفشانش كلك شيرين«نة مصرع پيش از آن: ) به قري11
  نثر مورخان قديم است.») سازي نقيضه«او، 
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 هاي آشنايي اخوان با متون عربي توجهي است كه در شعر او به معاني يكي از جلوه
را به دو معنـي بـه كـار    » شرف«شود. مثالً او واژة  ها ديده مي شدة واژه فراموش اصلي و

  برده است. يك جا به همان معناي امروزي آن در فارسي:
  گرانست اين بار بر دوش من

  شرفشرم و گرانست اين مهر و 
  پوش من كه فرسود روح سيه

  )99 زمستان(
كه همان معناي مستحسني است كه امروزه اين واژه در فارسي دارد. اما در دو مورد هـم او از  

معناي و غالباً  را اراده كرده است به همان معنايي كه امروز در فارسي دارد» اشرافيت«اين واژه 
كه جز  ،او خود و امثال خود را ،آخر شاهنامهاز مجموعة  »ميراث«. در شعر اي نيست پسنديده

 شناسند و به اصطالح اصل و نسب درست و حسابي ندارند، در پدر كسي از نياكانشان را نمي
  شوند: يبالند كه از ديگر آدميان غافل م دهد كه چنان به نژاد خود مي زادگاني قرار مي برابر اشراف

  شناسم كسي را ميجز پدرم آيا 
  كز نياكانم سخن گفتم

  ن قومي كه ذرات شرف در خانة خونشانآنزد 
  تنگ ،حتي براي آدميت ،كرده جا را بهر هر چيز دگر

  كه من گفتم ،خنده دارد از نياكاني سخن گفتن
  )10 آخر شاهنامه(

» شريفان« ،كند. در اين شعر ان ميهمين مفهوم را با صراحت بيشتر بي» نادر يا اسكندر«در شعر 
اند و پيوند ميـان ايـن دو عامـل آنهـا را از گزنـد       كساني هستند كه به دليل نژادگي صاحب ثروت

  زنند: پا مي آساني به وطن و عقيدة خود پشت دارد؛ گذشته از اين، به حوادث در امان نگاه مي
  آنكه در خونش طال بود و شرف

  .داي باال تكاند و جام ز شانه
  چتر پوالدين ناپيدا به دست

  .هاي ديگر گام زد رو به ساحل
  

  سوار در شگفت از اين غبار بي



    8  11/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...در شعر اخوان افتاده تعبيرهاي عربي

 

  1ايم گين ما ناشريفان ماندهمخش
  ليك ،ها از آسيا افتاده آب

  ايم. باز ما با موج و توفان مانده
هيچ بعيد نيست كه اشارة شاعر به كساني كه طـال و شـرف در خـون خـود دارنـد      

دار  هـاي اشـرافي و زمـين    حزب دوران جواني او باشند كه از خـانواده  برخي از رهبران
برخاسته بودند و بسياري از ايشان هم از آسيب مستقيم حوادث آن روزگار جـان سـالم   

در فارسي امـروز بـه ايـن معنـي      »شريف«و  »شرف«هاي  به در بردند. به هر حال، واژه
هـا   تحت تأثير معناي اصلي ايـن واژه  ،روند و بعيد نيست كه اخوان نكوهيده به كار نمي

  .باشدآنها را در معنايي كه اكنون در فارسي رايج نيست به كار برده  ،در عربي
اسـت در  » مغـرور «ها در معناي اصلي عربـي آنهـا واژة    نمونة ديگري از كاربرد واژه

ن را ) كه اخـوان آ 21 آخر شاهنامه، »2غزل » («برگكي مغرور و بادآورده را ماند«مصرع 
) گرفته است نه به معناي متعارفي كه امروز در »خورده فريب«به معناي اصلي آن (يعني 

بـه معنـاي   » هـاي عطـر   سـبزه «همچنين از اين قبيل است تركيـب اضـافي    فارسي دارد.
اين گونه  .)77 از اين اوستا در »سبز«در شعر » هاي عطر تا بهار سبزه» («هاي معطّر سبزه«

  عربي است.  تحت تأثير اي صفت مشتق از آن احتماالًكاربرد اسم به معن
از اين مفردات كه بگذريم، برخي از شعرهاي او مسـتقيماً تحـت تـأثير ادب عربـي     

) همان قطعة عربي اسـت  62-61 از اين اوستا» (پرستار«ماية شعر  اند. درون سروده شده
نيـز ملهـم از    )15-11 (همـان » كتيبـه «كه بر پيشاني شعر نوشته شده و شـعر معـروف   

است كه شـاعر آن را در آغـاز شـعر آورده    » الصـخرةأطمع من قالب «المثل عربي   ضرب
هـاي پـارادوكس معـروف     است، هرچند او با تركيب اين داسـتان بـا يكـي از صـورت    

انـد،   المثـل آورده  دروغگو به آن عمق ديگري داده است. در داستاني كه براي اين ضرب
سـنگي در راه   شـود) تختـه   معروف مي» هقالب الصخر«به شخصي (كه به همين مناسبت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ايـن مصـرع بـه    6( اين  مصرع به اين صورت اسـت امـا در چـاپ اول آن    آخر شاهنامههاي جديد  در چاپ. 1

است كه ») ايم باز، ما با موج و دريا مانده«(و مصرع چهارم به صورت » ايم ها مانده شرف خشمگين، ما بي«صورت 
 چـون  دهد. معلوم نيست كه چرا شاعر اين مصرع را به اين صورت تغيير داده است ر نشان ميهتخشم شاعر را ب

  رساند.  هم بهتر مي »شرف«اين مصرع مقصود او را از واژة  ةصورت اولي
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رسـانم و   بيند كه بر روي آن نوشته شده است كه اگر مرا برگرداني به تـو سـود مـي    مي
اي در نكوهش  سنگ جمله بيند كه بر روي ديگر تخته گرداند مي سنگ را برمي وقتي تخته

هاي بيـان پـارادوكس    . يكي از صورت)1/439(ميداني نيشابوري  طمع نوشته شده است
اي كه پشـت   جمله«معروف دروغگو هم كاغذي است كه بر يك روي آن نوشته باشند: 

ببينيم كه بر پشـت آن   ،گردانيم و وقتي كه آن را برمي» اين ورق نوشته شده صادق است
، اخوان »كتيبه«در شعر ». اي كه پشت اين ورقه نوشته شده كاذب است جمله«اند:  نوشته
ي را كه از ماجراي قالب الصخره و اين صورت از پارادوكس دروغگو گرفته به ا دو مايه
اند و انگار  آميزد. در اين شعر، گروهي زنجيري و جوياي آزادي كنار تخته سنگي هم مي

  اند كه خوانده اند و هميشه هم اين عبارت را بر روي آن مي هميشه آنجا بوده
  كسي راز مرا داند

  ويم بگرداندرو به آن ركه از اين 
  )13 از اين اوستا(

كنند و تختـه   كند و ديگران هم با او همراهي مي تا شبي يكي از اين زنجيريان همت مي
سنگ را برگردانده است عبارتي را كه بر روي ديگر  كه تخته گردانند و آن سنگ را برمي

  كند:  آن ديده است براي ديگران بازگو مي
  نوشته بود«

  همان،
  اندكسي راز مرا د

  » ويم بگرداند.رو به آن ركه از اين 
  )15(همان 

پنهاني هم بـه داسـتان سـيزيف در اسـاطير      اي هاند، اين شعر اشار چنانكه ديگران هم گفته
اي را به بلنـدي   يوناني دارد، با اين تفاوت كه در داستان سيزيف يك نفر است كه دائم صخره

اين كار عبث را از سر بگيرد، در حالي كه در اين آيد و او بايد  برد و صخره دوباره فرود مي مي
هاي متمادي هستند كه اين صخره را كه بر پشت و رويش يك چيز نوشته شده است  شعر، نسل

اي كـه اخـوان خـود در آن درگيـر بـوده تكـرار        هخورد شكستتاريخي گردانند. پس تجربة  مي
  پس از آن هم خواهند داشت. اند و هاي ديگري پيش از آن داشته هايي است كه نسل تجربه
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  عنكبوت فراموشي
پردازيم كه به جنبة ديگـري   ها در شعر اخوان مي اكنون به برخي از تعبيرها و تركيب

شوند. يكـي از آنهـا تعبيـري در شـعر      از تأثر اخوان از زبان و ادب عربي مربوط مي
هـا   عياي از تـدا  ) است. اين شعر بـر اسـاس رشـته   84- 82 آخر شاهنامه» (خفتگان«

هـا و تصـويرهاي    طـرح  يعني، »خفتگان نقش قالي«ساخته شده است. شاعر با ديدن 
انـد، بـه يـاد بافنـدگاني كـه بـا        كه گويي بر روي قالي بـه خـواب ابـد رفتـه     ييزيبا

انـد و گوسـفنداني كـه پشمشـان در      هايي را پديد آورده دستمزدي ناچيز چنين نقش
هـاي قـالي    مايـة نقـش   ا و گياهاني كـه رنـگ  ه بافتن قالي به كار رفته است و نيز گل

  افتد: ديگري مي» خفتة«اند و از آنجا به ياد  شده
  كردم، همين شش سال و اندي پيش ها انديشه مي به همين نزديك

  هشت گام خويش. كه پدرم آزاد از تشويش، بر اين خفتگان مي
  ياد از او كردم كه اينك سر كشيده زير بال خاك و خاموشي

  رحم فراموشي. بر حديثش عنكبوت پير و بي پرده بسته

خفتگـان  «گويد كـه تعبيـر    بحث ما دربارة مصراع اخير است. اخوان در پانوشتي مي
آخـر  ( آورد را از استادان شيوة هندي گرفته است و شواهدي در اين باره مي» نقش قالي
» و خاموشيسر كشيده زير بال خاك «توان در اين شعر تعبير  . همچنين مي)84 شاهنامه

  شود: نيما دانست كه با اين مصرع آغاز مي» خواب زمستاني«را متأثر از شعر 
  وار در بالش كشيده... سر شكسته

ويژه تأثر شاعري چون اخوان از مرشدش نيمـا، بسـيار    كه اين گونه تأثر از معاصران، به
يماً از حتـي اگـر ايـن مصـراع مسـتق      .1طبيعي است و نيازي به يادآوري شاعر هم ندارد

تـوان آن را   مصراع نيما متأثر نباشد، اين گونه تعبير حاصل نگـاه نيمـايي اسـت و نمـي    
دانسـت كـه معمـوالً در    » سر در پردة تراب كشيده«اي  صورت ديگري از عبارت كليشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، از اين تصوير استفاده كرده است:»نادر يا اسكندر«در شعر اخوان دست كم يك بار ديگر،  .1

  كرده راه ها گم ها در سينه آه
  ). 2 آخر شاهنامهها ( مرغكان سرشان به زير بال
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پرده بسـته بـر حـديثش عنكبـوت پيـر و      «رود. اما مصرع  وصف درگذشتگان به كار مي
  ي دارد.داستان ديگر» رحم فراموشي بي

خود، كه يكي از متون درسي معاني و بيان عربـي و كتـاب    مطولتفتازاني در مقدمة 
باليني دوستداران ادبيات عرب است و احتمال آشنايي اخوان هم با آن بسيار زياد است، 

رساند خبر حملة مغوالن به خراسان و   گويد كه وقتي نوشتن اين كتاب را به پايان مي مي
اي  شنود و از همين رو كتاب را به گوشه  ا و آوارگي مردمان آن را ميويران شدن شهره

اي نداشته است  چنين نوشته برد كه گويي اصالً ها آن را چنان از ياد مي افكند و مدت مي
ـ يـه ع لَت عجس(و نَ» تنند هاي فراموشي بر آن تار مي عنكبوت«و  ناكب سـيان). تـا بـه    الن

  . )4(تفتازاني  رود مي مناسبتي از نو به سراغ آن
هيچ دليل محكمي نداريم كه اخوان آگاهانه تعبير تفتازاني را بـه فارسـي درآورده و   

را هم بر آن افزوده باشد زيرا اگر چنين بود، شايد مثـل تعبيـر   » رحم پير و بي«دو صفت 
مـاني  كرد. اما دور نيست كه او اين تعبيـر را ز  آن اشاره مي  به منشأ» خفتگان نقش قالي«

ديـده و بـه خـاطر سـپرده و بعـدها هنگـام سـرودن شـعر          مطولدر  در جايي و احياناً
  اي پنداشته باشد. يادآوردة خود را تعبير تازه ، به»خفتگان«

تفتازاني هم نيست بلكه تعبيري رايج بوده كه حتي از عربي  ةاين تعبير احتماالً ساخت
است كـه در آن   تاريخ جهانگشابه فارسي هم رسيده است. شاهدش عبارت جويني در 

شـود كـه    چه مدت ده سال مي«گويد:  از دست كشيدن خود از درس و بحث سخن مي
ـ پاي در راه اغتراب نهاده است و از تحصيل اجتنـاب نمـوده و اوراق علـوم نَ    سج ع ليـه 

117(جويني  »بوت گشتهنكَالع(.  
  

 هاي پليدي بن پشك
نـام داشـت در   » نادر يـا اسـكندر  « ر شاهنامهآخهاي  عنوان شعري كه در نخستين چاپ

تبديل شده است؛ يا بـه ايـن دليـل كـه     » كاوه يا اسكندر«هاي بعدي اين كتاب به  چاپ
شاعر از همان ابتدا اين نام را در متن چاپي براي گريز از سانسور بر اين شـعر گذاشـته   

كه شاعر در اين ميان بوده، يا به اين سبب » كاوه يا اسكندر«بوده و نام اصلي شعر همان 
اي نيست كه ملتي به انتظارش بنشيند و تقابل ميان  دهنده دريافته است كه نادر آن نجات
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 ،به هرحال، اين شعر 1كاوه و اسكندر بجاتر و گوياتر از تقابل ميان نادر و اسكندر است.
داستان شكست است، داستاني  ،مرداد است مكه تصويري از فضاي بعد از بيست و هشت

شود، و در عين حال داستان  كه بعدها نيز در بسياري ديگر از شعرهاي اخوان روايت مي
سرخوردگي شاعر است از ايمان پيشين خود و بيش از آن از كساني كه پـيش از آن بـه   
ايشان دل بسته بود، از آنها كه مشتشان باز شده است، آنها كه فـرار را بـر قـرار تـرجيح     

نويسند. و داستان نسلي است كه از اين ماجرا به جا مانده اسـت   نامه مي دهند يا توبه مي
ها از آسيا افتاده همچنان در خيال موج و طوفان است؛ اما تنهـا در خيـال    و با اينكه آب

  زيرا زندگي او در عالم واقع به گونة ديگري است:
  ها از آسيا افتاده؛ ليك آب

  باز ما مانديم و خوان اين و آن.
  افيون و بنگميهمان باده و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويژه در شعر عارف قزويني،  ي ديدن چيزي است كه در شعر پس از مشروطه، و بهبخش ملّ نادر را به چشم قهرمان نجات .1

گذاشـته و  » نـادر يـا اسـكندر   «ت كه اخوان نيز از اين گرايش عمومي تأثير پذيرفته و نام شعر را ابتدا زياد هست و بعيد نيس
به هوشنگ اعلم اهدا كرده و اكنون  1340كه اخوان خود در بهمن  ،آخر شاهنامهاي از  بعدها آن را تغيير داده باشد. در نسخه

هايي به خط خود شـاعر، و از جملـه در    شود، تصحيح داري مي مي نگاهاسال المعارف دایرةهاي آن مرحوم در بنياد  جزو كتاب
هاي بعدي اين كتاب وارد شده امـا عنـوان ايـن شـعر و نيـز       ، هست كه بعضي از آنها در چاپ»نادر يا اسكندر«همين شعر 
كه خود اخـوان از   اي هم در نسخه .) به همان صورت چاپي مانده است»نادري پيدا نخواهد شد اميد«آخر آن ( مصرع ماقبل

عنوان اين شعر و نيز مصرع آخر آن به همين صورت است.  ،چاپ اول اين كتاب، در تاريخي نامعلوم، به كتابخانة ملي داده
بـه   آخـر شـاهنامه  ها بعد از چـاپ اول   بوده و سال» نادر يا اسكندر«ت كه عنوان اين شعر از ابتدا همان فتوان گ مي ،اينربناب
نيست. نـادر و اسـكندر   » نادر يا اسكندر«اي هست كه در  نكته» كاوه يا اسكندر«تبديل شده است. البته در  »كاوه يا اسكندر«

در حـالي كـه كـاوة     ،اند، در حالي كه در عنوان دوم، اسكندر ويرانگر شخصيت تاريخي اسـت  هاي تاريخي هردو شخصيت
بخش ــ بهرام ورجاوند و گيـو   مة عناصر نجاتنيز ه» قصة شهر سنگستان«بخش شخصيت اساطيري است. در شعر  نجات

، به جهـان اسـاطير تعلـق    »انيران را فروكوبند وين اهريمني رايات را بر خاك اندازند«و توس و گرشاسب ــ كه قرار است 
يي كند كه به كار بستن هيچ يك از ترفندها اي جلوه مي خورده و آواره دارند، در حالي كه واقعيت در وجود شاهزادة شكست

شنود  كند و چيزي كه سرانجام از غار مي شنيده است بخت او را از خواب بيدار نمي» گوي كبوترهاي جادوي بشارت«كه از 
فضاي كلّي  كاوه توان گفت كه با تغيير نادر به گويد. پس مي پژواك صداي خود اوست كه از نبودن اميد رستگاري سخن مي

نزديـك شـده اسـت:    و به طور كلي به فضاي شعرهاي متأخر اخوان » هر سنگستانقصة ش«به » نادر يا اسكندر«و پيام شعر 
  جو هم بيهوده است.و دهنده را بايد فقط در اسطوره جست، و اين جست نجات
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  از عطاي دشمنان و دوستان.
  

  .ها از آسيا افتاده است آب
  اند. ها شسته دارها برچيده، خون

  ها جاي رنج و خشم و عصيان بوته
پشكباند. ستهنهاي پليدي ر  

  )2و  5 آخر شاهنامه(
  

ساختة خود اخوان اسـت.   هاي فارسي نيامده و ظاهراً در فرهنگ »پشكبن«واژة 
» گـردوبن «هايي چـون    آيد كه معناي اين واژه به قياس واژه ه نظر ميدر نگاه اول ب

باشد، يعني درختي كـه بـارش پشـك (سـرگين)     » درخت پشك«بايد » خرمابن«و 
» هـا  رنج و خشم و عصيان بوتـه «است. اما به اين حساب، بايد در مصرع قبلي هم 

آورند. چون ايـن   هايي گرفت كه خشم و رنج و عصيان به بار مي را به معناي بوته
هاي پيش  سازي معناي درستي ندارد، و با توجه به فضاي اين مصرع كه سال قرينه

رنـج و خشـم و عصـيان    «مرداد است، بايد گفت كـه منظـور از    ماز بيست و هشت
ميـوة   رويند (و طبعاً هايي است كه بر خاك رنج و خشم و عصيان مي بوته» ها بوته

نيز درختي نيسـت   »پشكبن«ب باشد). بنا بر اين آنها هم بايد چيزي از جنس انقال
اي اسـت   ترين معناي اين واژه درخت يا بوتـه  اش پشك باشد بلكه محتمل كه ميوه

هـايش از پليـدي خـوراك     رويـد و چـون ريشـه    كه بر روي پشك (سـرگين) مـي  
  آورد. اي هم جز پليدي به بار نمي ناگزير ميوه ،گيرند مي

خضـراء  «توان گفت كه پشـكبن معـادل فارسـي     مياگر اين تفسير را بپذيريم، 
است. اين تعبير در زبان عربي از طريق يك حديث نبوي جا افتـاده اسـت   » الدمن

ن « .دارد بـر حـذر مـي   » خَضراء الدمن«پيامبر مردم را از وصلت با  ،كه در آن مـد «
خضـراء  « .است »سرگين«در عربي » دمنَه«است و يكي از معاني واژة » هدمنَ«جمع 
روينـد و منظـور از آن در ايـن     يعني گياهان زيبايي كه بر روي سرگين مي »الدمن

هـاي   حديث دختران زيبارويي است كه اصل و نسب درستي ندارند يا در خـانواده 
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كه توجه به ريشة تعبير اخوان در اين حديث  توان گفت مي 1اند. نامناسبي بزرگ شده
كند. گل، چه بر زمين معمـولي برويـد و چـه در     مي تر اي روشن شعر او را هم تا اندازه

تواند پليـدي ذاتـي آن را    زار، در هر حال زيباست اما زيبايي ظاهري پشكبن نمي سرگين
تواند آلوده بـه خـون بـودن آن را از     پنهان كند، همچنانكه شستن زمين ميدان اعدام نمي

خواسـت پـس از كودتـا از     اي كه حكومت مـي  ميان ببرد. بنابراين، در پس ظاهر آراسته
بيند كه جلوة بيروني آن روي آوردن مبارزان  اي را مي خود نشان بدهد شاعر باطن آلوده

  است. » باده و افيون و بنگ«پيشين به 
  

  هاي تهي  قرن
  آمده است: زمستاناز مجموعة » گزارش«در شعر  »هاي تهي قرن«تعبير 

  ،از اين غرقه در ظلمت و گمرهي
  شتة ناسپاساز اين گوي سرگ

  ؟هاي تهي چه مانده است جز قرن
  )99 زمستان(

اي  آيد كه ترجمـه  نمايد و به نظر مي سابقه مي اين تعبير به اين صورت در فارسي بي
كـه در عربـي عبـارت بسـيار معمـولي اسـت بـه معنـاي         » قرون خاليه«باشد از عبارت 

ُکلوا َواشـَربوا َهنیئـًا َلُکـم : «سورة حاقّه 24به صورتي ديگر در آية  (مثالً» هاي گذشته قرن«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ُه َعَلْیِه َو آِلهِ  َقامَ  ِبِإْسَناِدِه َقاَل: و ی َاللَّ ِه َصلَّ اُس إِ  َرُسوُل َاللَّ َها َالنَّ یُّ

َ
َمِن ِقیَل َیاَخِطیبًا َفَقاَل أ اُکْم َو َخْضَراَء َالدِّ هِ  یَّ َو َما َخْضـَراُء  َرُسوَل َاللَّ

ْوءِ  ُة َاْلَحْسَناُء ِفي َمْنِبِت َالسَّ
َ
َمِن َقاَل َاْلَمْرأ كـه پـيش از    ،شرح فارسي شهاب االخبارناشناس  ة). نويسند5/332 (كليني َالدِّ

آن سبزي كه بر سـرگين  «را » خضراء الدمن«ين حديث د) در شرح صورت مختصر ا ،ق. نوشته شده (ديباچه567
 ترجمه و شرح فارسي شهاب االخباردانسته است (» زني نيكو كه بي اصل بود«معني كرده و مراد از آن را » رويد
شـرح فارسـي كلمـات قصـار     ( آمده است شهاب االخبار. اين عبارت با اندك اختالفي در شرح ديگري از )146

در توضيح ايـن حـديث چنـين نوشـته اسـت:       ،شارح ديگر سخنان پيامبر ،). ابن قضاعي354 پيغمبر خاتم (ص)
هم سخت شـود، لكـن ازآنجـا گيـاهي      بدانكه دمن جمع دمنه باشد و دمنه بول و سرگين (چهارپاي) باشد كه به«

اشـد (كـه   رويد سبز و تازه كه به چشم سخت زيبا و نيكو آيد از سبزي و تازگي، لكن اصلش سرگين و پليدي ب
عليه) زني نيكو(روي) را كه فعلش بد بود (و پليدكار باشد) ماننده كرد به   اهللا ازآنجا رسته بود) پس (پيغامبر صلي

اي كه از سرگين رويد [كه] به ديدار نيكو باشد لكن چون اصلش ببينند كه چيست قيمتش نباشد، زن نيكو و  سبزه
  )563-562(قضاعي  ».ي مايل كند و كردارش دل را نفرت افزايدناپارسا همچنان است، ديدارش تن را به و
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اآلثـار در عنوان كتاب بسيار معروف ابوريحان بيرونـي:  و نيز » ِبما أسَلفُتم فی األَیاِم الخالیة
است و مشـتقات   »گذشته«در عربي  »خال«). يكي از معاني ريشة الباقیة عن القرون الخالیة

 « ةدر آي آن فراوان به اين معني به كار رفته است (مثالً
ُ
، »ٌة َقـد َخَلـت َلهـا مـا َکَسـَبتمَّ ِتلَك أ

ايـن واژه در فارسـي بـه ايـن معنـي بـه كـار نرفتـه و          ) اما ظـاهراً 134سورة بقره، آية 
دانم  ميــ تا آنجا كه من ، »خالي«يعني همين واژة   ترين مشتق آن در زبان فارسي، معروف

  داشته است. »تهي«هميشه معناي  تقريباًــ 
  

  صخرة كر
مثـل بسـياري از    ،ه هست كه مضمون مشترك آنهاة نسبتاً كوتاچند قطع خر شاهنامهآدر 

شعرهاي بلند اين كتاب، سرخوردگي از رويدادهاي سياسي و نااميدي از هرگونه تحول 
   :پرسد شاعر از خود مي» جراحت«است. در شعر 

  راست بود آن رستم دستان
  زالي بود؟ دوك ةسايكه يا 

  )80 آخر شاهنامه(
دانـد كـه او و     همـة اميـدها و آرزوهـاي پيشـين را خـوابي مـي      » وگـو  گفت« در شعر و

  اند: نسالنش ديده هم
  ام من خواب ديده
  .]..[اي  تو خواب ديده

  )72(همان 
تر است، به ايـن   از همه نوميدانه )51-50 همان( »پيغام«اما در ميان اين شعرها قطعة 

توان گفت  در برابر رويدادها نيست بلكه ميمعني كه نوميدي در اين شعر ديگر واكنشي 
در  1خواهد به آن پايبند بمانـد.  كه برنامة زندگي شاعر است؛ اعتقادي است كه شاعر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي از  كند، در جملـه  رويم بيشتر در شعر او جلوه مي تر مي توان گفت كه اخوان اين برنامه را، كه هرچه پيش مي. 1

غـين  تـر اسـت از اميـد درو    تر و درست نوميد بودن و كردن نجيب ]...[«) بيان كرده است: 5( آخر شاهنامهمقدمة 
   . به اين موضوع در پايان اين مقاله بازخواهيم گشت. »]...[دادن و داشتن 
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كند كه همة بـرگ و   اين شعر، شاعر خود را به درختي در دل سرماي زمستان تشبيه مي
بـا او  » در راه بهار همچنان تا جـاودان «خواهد كه  بارش ريخته است و در عين حال مي
بهـاري دوبـاره اميـدهاي    » نسيم ساحر ابريشـمين «كاري نداشته باشد چون بيم دارد كه 

  شود:  كهن را در دل او زنده و هواهاي قديم را در سرش بيدار كند. شعر چنين آغاز مي
  ]...[ ابر زمستاني چون درختي در صميم سرد و بي

در رود، و گويـا تنهـا كـاربرد آن     كار نميبه اين معني در فارسي امروز به » صميم«واژة 
در  »صميم«دهخدا براي واژة  نامة لغتباشد. دو شاهد شعري كه در » از صميم قلب« تركيب

. اين دو شاهد يكـي از  »صميم زمستان«گويند و نه  سخن مي» صميم دي«اين معني آمده از 
صـميم  «هـاي   كيبمسعود سعد سلمان است و ديگري از سوزني سمرقندي. با اين حال تر

، به ترتيب در دو متن منثور قرن فرهنگ بزرگ سخن، به گواهي »صميم زمستان«و  »تابستان
آمده است. پيداست كه  ،ظهيري سمرقندي سندبادنامةنظامي عروضي و  چهار مقالةششمي، 

، لسـان العـرب  هاي عربي (از جملـه   اين تعبير از عربي وارد فارسي شده است زيرا فرهنگ
انـد. ايـن تركيـب در      معني كـرده  »سردترين زمان زمستان«را به » تاءميم الشِّص») «صم«ذيل 

ام   ابوتمام حماسةمتون عربي هم آمده است، از جمله در عبارتي از شرح تبريزي بر  ابوتمـ)
  و نيز در روايتي منسوب به امام هادي (ع).  )644

در نثـر  » قلب«را به معناي  »ميمص«بينم كه اخوان واژة  اشاره به اين مطلب را بد نمي
دسـت   ،به كار برده است كه اين كـاربرد  ،شاملو هواي تازةدر نقد خود بر نيز، از جمله 

» صميم زمستان«دانيم كه اخوان تركيب  معمول نيست. به هر حال نمي ،كم در نثر امروز
ر كـه در شـع  » صـميم دي «را به همين صورت در متني فارسـي ديـده يـا آن را از روي    

را ترجمه كرده باشد. امـا  » صميم الشتاء«پيشينيان خوانده ساخته است. شايد هم تركيب 
  در همين شعر تركيب ديگري هست كه يقيناً ترجمه از عربي است:

  چون درختي اندر اقصاي زمستانم
  ست  ريخته ديري

  .هرچه بودم ياد و بودم برگ
ك نسيمي چون نماز شعلة بيمار لرزيدنرمبا ن ياد.  
  ]...[ ي كرّي نلرزيدن رگ چونان صخرهب
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است كه » صماء ةصخر«آيد در واقع ترجمة  كه تركيب بديعي به نظر مي» صخرة كر«
است و در شعر فارسي به همـين معنـي   » سنگ محكم و نفوذناپذير«در عربي به معناي 

  به كار رفته است، از جمله در اين بيت سعدي:
  مابن چاهي به زير صخرة صدر /  حاجت موري به علم غيب بداند

در عربـي   »صـماء «را در اين تركيب به معناي ديگري گرفته اسـت.  » صماء« ةاما اخوان واژ
» صـخرة كـر  «را به » صخرۀ صّماء«و اخوان به همين دليل  »كر«است به معناي » اصم«مؤنث 

ت ترجمه كرده است. اما ميان صخره و  كري چه مناسبتي هست؟ يك پاسخ ساده ايـن اسـ  
رود صخره هـم در مقابـل هـر چيـزي كـه       كه همان طور كه آدم كر حرف به گوشش نمي

ستبر/ «(يكي ديگر از معاني اين واژه در عربي  كند بخواهد به درونش نفوذ كند مقاومت مي
گـوييم   مـي  ،رود بينيم حرفمان به گوش مخاطب نمـي  وقتي مي ،. در فارسي هماست)» توپر

رسد كه  م. اما شاعر از نفوذناپذيري سنگ به صفت ديگري از آن ميزن انگار با ديوار حرف مي
كرده و  سنگيني آن باشد، تا بگويد كه در گذشته گاه كمترين چيزي احساسي را در او بيدار مي

هـا گذشـته اسـت و     آورده اسـت. امـا گذشـته    گاه بيشترين فشارها هم او را به لـرزه در نمـي  
  ه آن شكست بزرگ سياسي، او را آدم ديگري كرده است.ويژ رويدادهاي دروني و بيروني، به

  
  كوهميخ
  گويد: شاعر خطاب به اهورامزدا مي ،از اين اوستااز مجموعة » صبح«در شعر 
  !اي اهورامزد ،پرسم اي مزدا اهورا تو مي ز

  !نگهدار سپهر پير در باال
  افتد نمي پايين به كرداري كه سوي شيب اين
  ريزد اي بيرون نمي حبه و از آن واژگون پر غژم خمش

  نگهدار زمين 
  چونين 

  در اين
  !پايين       
  ليزد تر نمي به كرداري كه پايين
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  اي ستوار ز بس با صد هزاران كوهميخش كرده
  ]...[ خيزد افتد نه مي نه مي

  )81-80 از اين اوستا(
اي تعلـق دارد كـه    هرچند مخاطب اين سخنان اهورامزداسـت و شـعر هـم بـه دوره    

تر در شعر خود به كار ببـرد، امـا   كمايراني را هرچه غيركوشيد عناصر  آگاهانه مي اخوان
از سورة نبأ، آنجا كـه سـخن از    7 ن كريم گرفته شده است. در آيةآتعبير كوهميخ از قر

)،    هاي زمين خوانده شده ها ميخ هاي االهي در ميان است، كوه نعمت اند (والجبـال أوتـاداً
ها چيست، مفسران در تفسير آيـه،   ته نشده است كه كار اين ميخو هرچند در اين آيه گف

اند  گويند، گفته با عنايت به آيات ديگري كه با الفاظ ديگري از همين مضمون سخن مي
شود كه زمـين در جـاي خـود يـا از جـاي خـود تكـان         ها مانع از اين مي كه وجود كوه

عي آورده و گفته است كـه اگـر   . فخر رازي در تفسير يكي از اين آيات نظر بدي1بخورد
  . 2چرخيد ها نبودند، زمين به دور خود مي كوه

  
  تان خفتار خرم و آسوده

اين عبارت كه در يكي از شعرهاي اخوان آمده به احتمال زيـاد از متـون عربـي گرفتـه     
توان آن را  چون در آنجا هم به فارسي آمده نمي ،نشده و اگر هم از اين متون گرفته شده باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها به سبب سنگيني و بزرگـي   ، كه گفته است كه كوه10/239 شيخ طوسي .براي تفسير اين آيه، براي نمونه نك .1

البي به همـين  ش حركت نكند. مفسران ديگر هم در تفسير اين آيه مطا شوند زمين به علت سنگيني خود سبب مي
دارد تا بنجنبد از جاي خود؟ چنان  هاي زمين بكرديم تا زمين را دوخته مي ها را به ميخ و نه كوه«اند:  مضمون گفته

 »دارنـد  ها را به ميخ زمين كردم تا زمـين را دوختـه مـي    كه مثقله بر كنارة بساط نهند تا باد برندارد آن را، من كوه
ها نبودند زمين به سبب باد  اگر كوه«و ) 10/347ميبدي (» ها را ميخ كرديم و كوه«؛ )114-20/113 ابوالفتوح رازي(

تري از اين آيه كرده اسـت و گفتـه    ). عالمة طباطبايي تفسير امروزي10/351همان » (آمد و زلزله به حركت درمي
شـده   هاي جمع و گدازه آيد شوند كه از زمين بيرون مي فشاني تشكيل مي هاي آتش ها از گدازه است كه بيشتر كوه

ي يفشان از فوران بيفتد و زمين در اثر آن بـه جنـبش درنيايـد (طباطبـا     شود كه آتش فشان باعث مي در دهانة آتش
2/259.(  
ويـژه تفسـير فخـر رازي و مبـاني فلسـفي آن، رك.       در مورد اين آيات ديگر و نظر مفسران در ايـن بـاره و بـه    .2

  .1366-1365معصومي همداني، 
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تواند پرتو ديگري  ن عربي محسوب كرد، با اين حال، پرداختن به آن ميزباتأثرات اخوان از  از
  بر اين بحث بيفكند و گوشة ديگري از رابطة اين شاعر را با متون گذشته نشان دهد. 

گوينـد،   اگر بيشتر شعرهايي كه تا كنون به آنها اشاره كرديم از شكسـت سـخن مـي   
نوعي انتقامي اسـت كـه شـاعر از     ) بهاز اين اوستاز مجموعة (ا» مرد و مركب«شعر بلند 

گيرد. اين شعر هجو انقالب سفيد است و اصرار اخوان بر اينكه  مسببان اين شكست مي
در پايان شعر بگذارد گواه اين معني است. با اينكه شعر از هر  تاريخ سرودن آن را حتماً

اي دور  ست كه داستان آن در گذشـته اي به زمان حال خالي است و فرض بر اين ا اشاره
نويسي كهن و نقّالي است، عناصري از  نگاري و وقايع گذرد و زبان آن هم زبان تاريخ مي

يابنـد: زن و   زمـان ـــ هـم بـه آن راه مـي      زندگي امروز ــ يا بهتر بگوييم عناصـري بـي  
بـرد   ن نميوكوفته خوابشا ساز كه خسته وگو دارند، دو كارگر راه شوهري كه با هم گفت

خبرنـد.   دانند كه قرار است اتفاق مهمي بيفتد اما از چند و چون آن بـي  ... همة آنها ميو
زننـد.   ها به زبان محاورة امروز با هم حرف مي اين شخصيت ،رغم زبان آركائيك شعر به

اي و فضايي امـروزي، تركيـب دو    دو فضا، فضايي تاريخي و حتي افسانه ،به اين طريق
هـاي   تـرين نمونـه   توان گفت كه اين شعر يكي از موفق كند و مي ايجاب مي نوع زبان را

، معصومي همداني .نك( از آن سخن گفته است زمستانزباني است كه اخوان در مقدمة 
1400: 167-191(.  

در آغاز شعر، پيش از آنكه مرد بر مركب خـود بنشـيند و سـفر خـود را بـه سـوي       
  دهند كه همه چيز امن و امان است: در مي آغاز كند، نگهبانان ندا» خندستان«

  ،چون گذشت از شب دو كوته پاس
  بانگ طبل پاسداران رفت تا هر سو

  شما خوابيد ما بيدار« :كه
  »تان خفتار خرم و آسوده

  )29-28 (از اين اوستا
(يـا منسـوب بـه    جـاحظ   كتاب التـاج را اخوان از » تان خفتار خرم و آسوده«عبارت 

وقتي  ،ها ، بهرام گور شبكتاب التاجبهار گرفته است. به نوشتة  شناسي سبكيا جاحظ) 
خـرم  «گفـت:   گويان را مرخص كند، خطاب بـه ايشـان مـي    خواست مالزمان و قصه مي
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و  1به همين صورت آمـده اسـت   كتاب التاجهاي  پ اين عبارت در برخي از چا». خفتار
راغب  المحاضراتاما در آن را به اين صورت نقل كرده است.  شناسي سبكبهار هم در 

با واو » خورم«آمده است كه خرم (كه تلفظ دقيق آن » خرم خشباد«اصفهاني به صورت 
معدوله بوده) به معناي خواب بوده است و احمد تفضـلي و علـي اشـرف صـادقي نيـز      

. به هر حال، استفادة اخوان از ايـن  )115-114(صادقي  دانند صورت اخير را درست مي
عبارتي فارسي يا پهلوي است كه در متون عربـي نقـل شـده و ترجمـة     عبارت، هرچند 

خصـوص كـه ايـن     بـه  ،كنـد  عبارتي عربي نيست، باز بر تنوع منابع زباني او داللت مـي 
اي شاهانه است و آوردن آن معلـوم   شود، گفته هرچند از زبان پاسداران نقل مي ،عبارت

ياد بياوريم كه اين مرد،   ويد كيست. بهگ ي كه شعر از او سخن مي»مرد«كند كه غرض از  مي
چند سال پس از سروده شدن شعر اخوان و چند سال پيش از آنكه مثل قهرمان شعر اخوان 

  .»كورش، آسوده بخواب. ما بيداريم«در وحشت جان بسپارد، خطاب به كورش گفت: 
  

  تأثّر يا انتخاب؟
هايي بـيش   ايم حدس گفتهجز آنچه مستند به سخن خود شاعر است، همة آنچه تا كنون 

كند اما قطعيت ندارند. دليلش هم ساده است:  نيست كه هرچند قرائني آنها را تقويت مي
ما به جعبة سياه ذهن شاعر دسترسي نداريم تا بدانيم كه در لحظة سـرودن شـعر در آن   

گذشته است. مثالً امكان دارد ــ هرچند به نظر من احتمالش كـم اسـت ـــ كـه      چه مي
را اخوان خودش ساخته باشد بدون اينكه عبارت معـادل عربـي   » هاي تهي قرن« تركيب

تر اين اسـت كـه ايـن گونـه تعبيرهـا و       تر در جايي ديده باشد. احتمال قوي آن را پيش
هاي شاعر در جايي از ذهن او مانده باشد و در لحظة شعر گفتن  ها از راه خوانده تركيب

توانيم منبع آنها را مشخص كنـيم امـا    طوري كه ما ميبه  ،به خودآگاه او وارد شده باشد
توانسته است اين كار را بكند. شايد براي شما هم پيش آمـده   گاه نمي خود او شايد هيچ

ايد كه ايـن   ايد و بعد خودتان تعجب كرده اي را در حرف زدن به كار برده باشد كه كلمه
ان آمده باشـد كـه آن كلمـه را در    ديگر از كجا آمده است. شايد با تأمالت بعدي به يادت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان  بهرام جـور إذا   و« اسم باب را مصحح گذاشته است): (ظاهراً »أمارات الذهاب من مجلس الملك«باب ر د .1

  .)121جاحظ » (، قام سماره"خرّم خُفتار"قال: 
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كه چنين كلمة غريبي از كجا بـه زبـان    پي نبريدوقت  شايد هم هيچ اماايد  كودكي شنيده
شاعران هم با ما فرق چنداني ندارند، جـز اينكـه بـه دليـل      ،شما آمده است. از اين نظر

  اهي دارند.ها بيشتر از ما نسبت به منشأ آنها حساسيت و آگ شان با واژه اشتغال دائمي
ايم درست اسـت. امـا    هايي كه زده گذاريم كه حدس هرچه باشد، ما بنا را بر اين مي

تـوان زيـر    هايي را كه آورديم مـي  رساند. همة نمونه ها ما را به كجا مي ببينيم اين حدس
جاي داد و از تأثير زبان و ادب عربي بر شعر اخوان ثالث سخن گفت. امـا  » تأثير«مقولة 
هاي تطبيقي، از ادبيات گرفته تا علم و فلسفه،  ، با همة رواجي كه در پژوهش»يرتأث«واژة 

زند زيرا اين معنـاي ضـمني را بـا خـود      هايي دامن مي اي است كه به بدفهمي دارد، واژه
گـذارد و طـرف    دهد كه در اين گونه موارد يك طـرف هسـت كـه تـأثير مـي      انتقال مي

شود كه نقش فعـال را   ، دانسته يا نادانسته، فرض ميپذيرد، و معموالً ديگري كه تأثير مي
عنصـري را كـه از   » معناي واقعـي «اگر طرف تأثيرپذير  . پسكند طرف تأثيرگذار ايفا مي

گيرد دريافته باشد اين تأثير مثبت است زيرا با اين تأثيرپذيري  فرهنگ يا زباني ديگر مي
ا اگـر ايـن معنـاي واقعـي را درنيابـد،      شـود؛ امـ   اي بر زبان و فرهنگ او افزوده مي چيز تازه

شود كه بسياري  تأثيرپذيري او مبتني بر سوء تفاهم است. اين تصور از مفهوم تأثير سبب مي
بـان ديگـر را دريافـت    اي كه طرف اثرپذير اثر فرهنگ يـا ز  هاي تطبيقي در نقطه از پژوهش

  1منزل رسيده است. شوند، انگار با اين دريافت كار تمام شده و بار به كند متوقف مي
توان نگاه كرد: آنچه هنرمند يا فيلسوف يـا   اما به مفهوم تأثير از زاوية ديگري هم مي

كند، بـا   عالم از يك فرهنگ يا زبان يا سنت هنري يا علمي يا فلسفي بيگانه دريافت مي
ميـانجي خـود دريافـت     ش، با آنچه از زبان و محيط و فرهنگ و سنت بيا همة بيگانگي

ة خام است و مهم كاري است كـه او  د تفاوت بنيادين ندارد. همة اينها براي او مادكن مي
دارتر باشـد،   كند و، بر خالف تصور رايج، هرچه در اين انتقالْ امانت ة خام مي با اين ماد

  ارزش كار او كمتر است. 
تا كنون موارد اقتباس يا تأثر اخوان از ادب و زبان عربي كه يك  يكبه  ،با اين مقدمه

چيـزي نيسـت جـز    » پرستار«توان گفت كه قطعة  گرديم. در نظر اول مي ايم بازمي آورده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويژه بر حافظ، شـده از ايـن قبيـل     زبان بر يكديگر، و به هايي كه دربارة تأثير شاعران فارسي . بسياري از پژوهش1

  ها. ها و اقتباس اي است از شباهت سياههاست و مĤالً 
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بازسرايي همان شعر عربي كه در پيشاني قطعه آمده به زبان فارسي. ميزان تصرف شاعر 
در اين مادة خام بسيار اندك است و شعر او جز تفصيل آن دو بيت مجمل عربي نيست. 

سرا  گو و عربي توان دنبالة كاري دانست كه شاعران فارسي شعر مي كار اخوان را در اين
 ،عكس به ،اند و هاي فارسي كه ترجمة ابيات عربي اند. كم نيستند بيت از همان آغاز كرده

انـد.   هاي فارسي هم به فاصلة كمي از سروده شدن به عربي ترجمه شـده  برخي از قطعه
اي  و قطعـه  1رجمة عربي آن در دست اسـت اي از رودكي است كه فقط ت نمونة آن قطعه

از منصور منطقي رازي كه اصل فارسي و ترجمة عربي آن موجود است. ظـاهراً چيـزي   
انگيخته است در وهلـة اول مضـمون    اي از زباني ديگر برمي قطعه» ترجمة«كه شاعران را به 

انـد.   گردانده برمي اي كوتاه آن بوده است و به همين دليل يك قطعة كوتاه را معموالً به قطعه
هايي كه از برخي از شعرهاي عربي كرده  در ترجمهغالباً اين كاري است كه خود اخوان هم 

  ده است.انجام داآورده ــ  ترا اي كهن بوم و بر دوست دارمــ و در 
هاي شعر به شعر دانست اما ايـن قطعـه    توان از اين نوع ترجمه را مي» پرستار«قطعة 

دهد. درست است كـه ايـن    هاي اين نوع ترجمه را هم نشان مي مشكالت و محدوديت
قطعه ترجمة شعري از عربي است اما شاعر نخواسته است تنها مترجم باشد. و درسـت  
است كه آنچه در آن شعر عربي براي او مهم بوده مضمون آن اسـت، امـا وي خواسـته    

ايي بسرايد. پس اين است اين مضمون را در قالب ديگري بريزد و بر پاية آن شعري نيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آمده اين است:) 4/169( ثعالبی یتیمة الدهرترجمة عربي شعر رودكي كه در  .1

  ال بالتي أنت بها تنظر/  تصور الدنيا بعين الحجي
  من عمل الخير بها تعبر/  الدهر بحر فاتّخذ زورقاً

  مرحوم سعيد نفيسي اين قطعه را چنين ترجمه كرده است:
  ني بدان چشم كاندر او نگري/  ين جهان را نگر به چشم خردا

  كشتيي ساز تا بدو گذري/  همچو درياست وز نكوكاري
اند و  آن را به رودكي نسبت داده ،به رغم تصريح او ،است كه بسياري» رودكيانه«دو بيت ساختة نفيسي چنان 

. دست كم يكي ديگر از بزرگان هم ترجمـة  484 حتي در ديوان او هم وارد شده است. در اين باره رك. سروشيار
اي را كه به فارسي  سرا نيز قطعه برخي از شاعران فارسيزند.  ديگري از اين قطعه كرده است كه چنگي به دل نمي

اند. در اين باره، نك. رامي تبريزي  اند يا شعري را از عربي به فارسي درآورده اند خود به عربي ترجمه كرده سروده
221-226 ،234-237.  
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ترجمه با انتقال از يك فضاي شعري به فضاي شعري ديگري همراه است و اين انتقـال  
» پرستار«تنها در قالب شعر بلكه در فضاي كلّي آن ايجاب كرده است. شعر  تصرّفي را نه

بر طبق تصوري سروده شده كه اخوان در بيشتر شعرهاي خود به آن پايبند بوده اسـت.  
(و ماننـد خـود نيمـا، و     هايي است كه اخوان از نيما آموختـه  ر، كه از درستصودر اين 

پـردازي   ، در شـعر روايـي وصـف و صـحنه    گاهي بيش از او، در آن افراط كرده اسـت) 
 ،گويـد  از شب سـخن مـي  فقط اهميت ويژه دارد. به اين دليل است كه اگر شاعر عرب 

شـبي  «، »هاي پاييزي شبي از شب: «دقت توصيف كند كند اين شب را به اخوان سعي مي
، و غيره. پس اخوان كار خود را نه يك ترجمة ساده بلكه انتقال يـك  »تاريك و طوالني

دانسـته اسـت، فضـايي كـه تفصـيل و       مضمون از يك فضاي شعري به فضايي ديگر مي
 آيـد  به نظر نمـي اساسي آن است. با اين حال،  ءتوصيف و ذكر جزئيات، به نظر او، جز

انگـار كـه آن مضـمون     ؛ين تفصيلِ بعد از اجمال چيزي بر كيفيت شعر افزوده باشدكه ا
درخور همان قطعة دو سطري بوده است و تفصيلي كـه اخـوان در كـار آورده ـــ و بـا      
تغييرات بعدي او بيشتر هم شده است ــ چيزي بر آن نيفزوده بلكـه چيـزي هـم از آن    

مانـد كـه كسـي از     اخوان به فيلم بلندي ميكاسته است كه ايجاز شعر اصلي باشد. شعر 
چارة كـار را   ،دهد روي داستان كوتاهي بسازد و چون آن داستان به فيلم بلند مجال نمي

  ها بيابد. فقط در كش دادن صحنه
قالـب «از مقولة ديگري است. هرچند ماية اصلي ايـن شـعر از داسـتان    » كتيبه«شعر 
ن را شعر نكرده بلكه با تركيب آن بـا عناصـري   گرفته شده اما اخوان اين داستا »الصخرة

هايي ديگر ــ داستان سيزيف و پارادوكس دروغگو ـــ و بـا قـرار دادن     ديگر از فرهنگ
اين عنصرها در فضايي اجتماعي و سياسي تركيبي آفريده است كه داستان اصلي عربـي  

الي شعر نبود با» أطمع من قالب الصخرة«فقط يكي از عناصر آن است و حتي اگر عبارت 
تمـامي   چيزي كم نداشت. تأثر اخوان از اين عبارت در همين حـد اسـت امـا شـعر  بـه     

  ساختة خود اوست. 
سخن گفتن از تأثر، بدون وارد شدن در كاري كه شاعر كـرده اسـت، در ايـن گونـه     

» تـأثر «المثل عربي جز عنصري از اين شعر نيسـت و   كننده است. آن ضرب موارد گمراه
ن به اندازة تأثر او از عناصر ديگري است كه نام بـرديم. او از ميـان مجموعـة    شاعر از آ

هايي كرده  اند انتخاب عناصري كه در اختيار داشته است و از منابع گوناگوني فراهم آمده
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آنچـه مهـم اسـت     ،ها و درآميختن آنهاست. بنابراين است و شعر او حاصل اين انتخاب
ان ممكن است از هر چيزي يا هر كسـي متـأثر شـود و    انس تر گفتم كه ؛ پيشتأثر نيست

هايي كه ايـن تأثرهـا در ذهـن شـاعر      واكنشاما شاعران هم از اين قاعده مستثنا نيستند. 
چيـزي كـه در دسـت داريـم      و انگيزد چيزي است كه ما به آن دسترسـي نـداريم   برمي

تر  بسيار موفق »كتيبه«توان گفت كه اين حاصل در  حاصل كار اوست و در اين مورد مي
از كار درآمده است. عناصري كه شاعر در اين شـعر بـا هـم تركيـب كـرده      » پرستار« از

آرايي آن تنها به قصد بيان  سبب شده است كه اين شعر داستاني داشته باشد. پس صحنه
آرايي نياز نداشته باشد، بلكـه بـه    يك مضمون نيست، آن هم مضموني كه به اين صحنه

است، و اين داستان، چنانكه پـيش از ايـن گفـتم، داسـتاني اجتمـاعي       قصد بيان داستان
شود، در اين شعر شاعر بـر   طمع آدمي نكوهش مي» قالب الصـخرة«است. اگر در داستان 

آنكه آن را نكوهش كند. اين تـالش،   خورد بي هاي آدميان افسوس مي تالش بيهودة نسل
تماعي و سياسي نسل شاعر، كـه  هاي اج محكوم به شكست است و تجربه ،از نظر شاعر

اي در دست نيسـت   كند. اما هيچ قرينه داند، اين را تأييد مي گوي آن مي او خود را سخن
كار را  هاي ديگر هم اين تالش محكوم به شكست را تكرار نكنند. شخص طمع كه نسل

تـوان   خورد امـا از زنجيريـان نمـي    توان نكوهش كرد كه چرا فريب هر چيزي را مي مي
هاي پيشين خود ايشان  هاي پيشينيان آنها يا كوشش تظار داشت به اين دليل كه كوششان

  به شكست انجاميده فكر رهايي را از سر به در كنند.
ها و تعبيرهايي هم كه اخوان از منـابع عربـي گرفتـه اسـت همـين را       دربارة تركيب

را » صـما  ة صـخر «يـا   »القرون الخالیة«كه او معني اصلي بسيار بعيد است توان گفت.  مي
ترجمـه كـرده   » صخرة كـر «و » هاي تهي قرن«دانسته و آنها را از روي ندانستگي به  نمي
هـاي پنهـان    . بهتر است بگوييم او خود را به ندانستن زده است تا بتواند از ظرفيتباشد

تهـي و يكـي از   » خالي«اين دو تركيب استفاده كند. مگر نه اين است كه يكي از معاني 
شمارد و به جـاي معنـاي متعـارف     كر است؟ پس او همين را غنيمت مي» صماء«اني مع

چيزي هست كـه در  » هاي تهي قرن«كند زيرا در  معناهاي خود را پيشنهاد مي دو تركيب 
بلكـه  انـد   گذشتهنه فقط اند اما  هم البته گذشته »هاي تهي قرن«نيست. » هاي گذشته قرن«

و شاعر چيزي از گذشته در دست ندارد تا بـر آن تكيـه   اند  چيزي بر جاي نگذاشته هيچ
سـنگيني و صـالبت را خـود واژة    چـون مفهـوم   كـه   ،»صخرة كـر «كند. همچنين است 
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را به معناي ديگر، و اصـلي آن، بـه كـار     »صما«بهتر ديده است واژة  ،رساند مي »صخره«
اما فراوانـي ايـن    دربارة صخره در واقع كاربردي مجازي است» صما«ببرد. كاربرد واژة 

كاربرد سبب شده است كه كمتر كسي به معناي واقعي اين واژه فكر كند. پس در واقـع  
زدايي كـرده، معنـاي    از آن استعاره» صخرة كر«به » صما ةصخر«اخوان با ترجمة تركيب 

را به آن بازگردانده است، و با اين كار به ايـن تركيـب طراوتـي داده     »صما«اصلي واژة 
  به كار رفته داشته است. »صخره«نخستين بار كه دربارة  است كه

اين كار را او در شعرهاي ديگري با صفات فارسي كرده است، مثل به كار بردن صـفت  
وانـدر آب بينـد   ، چون سبوي تشنه كاندر خـواب بينـد آب  «(در مصرع  »سبو«براي  »تشنه«

زيـر پـايم   «هـاي   صـرع (در م »بـرف «بـراي   »دوشـيزه «يا صـفت  ) 9 آخر شاهنامه(») سنگ
» شـهر «براي » كودن«) يا صفت 59 (همان »)ژي خوش داشتقژقهاي پاك و دوشيزه/  برف

. اين كار، يعنـي بـه كـار بـردن     )25(همان » شهر پليد كودن دون، شهر روسپي«(در مصرع 
جـان، و از ايـن راه    بـي  يرود براي اشـيا  صفاتي كه معموالً براي موجودات زنده به كار مي

شي به اين اشيا، در زبان فارسي، به اين دليل كه قواعد محكمي دامنة كاربرد صـفات  بخ جان
اين كار بـه  شايد توان گفت كه  كند، كار رايجي نيست. حتي در مورد دوم مي را محدود مي

را گرفته، كه هرچند » بكر«، يعني اخوان واژة عربي باشدوساطت زبان عربي صورت گرفته 
هـاي اروپـايي)    است در فارسي امروز (شايد تحت تـأثير زبـان   »زهدوشي«يكي از معاني آن 

  .1گاه آن را به دوشيزه ترجمه كرده است رود، و آن جان هم به كار مي دربارة موجودات بي
ها عنصـري از غرابـت وجـود دارد و بـه      در استفادة اخوان از اين گونه تركيب پس

را نتيجـة بـدفهمي و   » صـخرة كـر  « يا» هاي تهي قرن«توان تركيبي چون  همين دليل نمي
اللفظي دانست بلكه شايد يك انتخاب آگاهانه هم پشـت ايـن كـار باشـد.      ترجمة تحت

توان با كـاري مقايسـه كـرد كـه او بـا       ها كرده است مي كاري را كه اخوان با اين تركيب
هـا را   كرده است. بعيد است كـه او معنـاي اصـلي ايـن تركيـب     » الصـخرةقالب «داستان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هاي بعدي شعرگواه درستي اين حدس است: مصرع .1

  هاي راز مهر بكري برگرفتن از گل گنجينه ]...[
  اي هشتن هر قدم از خويش نقش تازه

  )59 همانانباشت. ( كشت و مي چه خدايانه غروري در دلم مي
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اللفظي ترجمه كرده باشد، اما حتي اگر شبهه را قـوي   سته و آنها را به صورت تحتندان
را  »صـخرۀ صـّما«و  »قرون خالیة«هاي  تركيب» حقيقي«بگيريم و بگوييم كه اخوان معناي 

ترجمه كرده اسـت، كـار او    »صخرة كر«و  »هاي تهي قرن«خطا آنها را به  دانسته و به نمي
  دانست.  1»فاهم خالقسوء ت« ةرا بايد از مقول

 
  زمينة زباني و فكري 

توان  نگاه كرد: يكي وضع امروزي زبان فارسـي در   به كار اخوان از دو ديدگاه ديگر هم مي
نسبت آن با زبان عربي است و ديگري پايگاه عقيدتي و فكري خود شاعر. از ديدگاه زباني 

گيري واژگاني از  وامني است كه توان گفت كه تأثر اخوان از زبان و ادبيات عرب در زما مي
زبان عربي در فارسي تقريباً متوقف شده است. هرچند غالب نويسندگان جديـد و شـاعران   

كه تا كنون از عربي وارد فارسي شده و در اين زبـان جـا افتـاده اسـتفاده      گانينوسرا از واژ
يـا نويسـنده يـا    كنند، اما اگر برخي از قدماي معاصرين را كنـار بگـذاريم، كمتـر شـاعر      مي

مترجمي است كه به زبان عربي به عنوان منبعي براي واژگان يا تعبيرهاي نو مراجعه كند يـا  
قدر با اين زبان مأنوس باشد كه تعبيرهايي از آن به صورت اصلي به نوشـته يـا شـعر يـا      آن

اللفظـي بـه    ترجمة او وارد شوند، يا خواسته و ناخواسته تعبيري عربي را به صورت تحـت 
فارسي ترجمه كند و در اثر خود به كار ببرد. حتي واژگان عربي شعرهايي هم كـه شـاعران   

هايي كه تا كنون به شعر فارسي وارد شده  سرايند به همان واژه هاي كهن مي معاصر در قالب
سرايان امروز را كنار بگـذاريم ـــ كمتـر شـاعري      شود و ــ اگر برخي از قصيده محدود مي

  هاي نو به آثار ادب عربي روي بياورد. جوي تعابير و واژهو جست است كه از نو در
آيد كه همين سخن را دربارة زبـان عربـي    اگر از مفردات شعري بگذريم، به نظر مي

به عنوان منبعي براي الهام شـاعرانه و اقتبـاس خـالق هـم بتـوان گفـت. نويسـندگان و        
هـايي   شتر آشنايي دارند تا با داسـتان هاي يوناني و اروپايي بي شاعران امروز ما با اسطوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) كه در 93نتقد امريكايي، است (بلوم از هرولد بلوم، م )creative misunderstanding(» سوء تفاهم خالق«. تعبير 1

ويژه شعر رمانتيك، بر پاية اين مفهوم (كه گـاهي   اي دربارة شعر، و به كتاب دشوارخوان خود كوشيده است نظريه
تـاريخ شـعر را   «كند) بسـازد. خالصـة نظـر او ايـن اسـت كـه:        تعبير مي misprisionيا  misreadingهم از آن به 

شاعرانه بازشناخت زيرا شـاعران نيرومنـد ايـن تـاريخ را از راه بـدخواني آثـار يكـديگر         توان از تاريخ تأثير نمي
 )5(همان » كنند سازند و با اين كار ميدان را براي تخيل خود باز مي مي
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كه در متون عربي آمده است و اشارات و تلميحات به اساطير غربي در آثار ايشان بيشتر 
بـه آن بخـش از    ،اگـر هـم باشـد    ،ها و حكايات عربي. چنين اشاراتي است تا به افسانه

حد شود، و آن نيز در  فرهنگ عربي است كه جزو فرهنگ مشترك اسالمي محسوب مي
ماند. هرچند در شعر شاملو  ترين عناصر اين فرهنگ مشترك باقي مي ترين و شناخته عام

اين استفاده بيشتر  ،اي يا تاريخي استفاده شده و فروغ فرخزاد از برخي از عناصر اسطوره
هـاي تـاريخي و ادبـي غربـي اسـت (مثـل هملـت) و اگـر از          ها يا شخصيت از اسطوره
تصوير آنها به صورتي نيسـت   ،آيد رها سخن به ميان ميهاي سامي در اين شع شخصيت

كه از صافي فرهنگ ايراني و اسالمي گذشته باشد، مـثالً تصـوير مسـيحي كـه در شـعر      
  بينيم مستقيماً از اناجيل گرفته شده است و نه از منابع اسالمي.  شاملو مي» مرگ ناصري«

تلميحـات و اشـارات    يكي از وجوه بارز شعر نو كمتر شـدن  توان گفت كه حتي مي
گوينـد. دسـت    اي و همة چيزهايي است كه از دنياي قديم سخن مـي  تاريخي و اسطوره

تـوان گفـت كـه آن     كم توسل آشكار به اين گونه عناصر بسيار كمتر شـده اسـت و مـي   
بينـيم و بيشـتر در سـطح     هـا مـي   كه در ادبيات جديد غربي با اسـطوره  ،پيوندهاي پنهان

هـا، در ادبيـات    ها و نقل داستان هاست و نه از مقولة آوردن نام هماي ساخت و درون ژرف
بسيار كم است. چيزي كـه در بيشـتر شـعرهاي نـو      ويژه در شعر نو، ، و بهجديد فارسي

نه نشاندن نوعي اسطوره به جاي نوعي ديگر از  ،اي است بينيم حذف عناصر اسطوره مي
تا ايراني يا اسـالمي، و از ايـن جهـت    اي هم اگر باشد، بيشتر اروپايي است  آن. اسطوره

  ميان شاعران متدين و غيرمتدين فرق چنداني نيست.
تلميحـات اسـاطيري و    ،از همـان آغـاز   ،از اين نظر اخـوان استثناسـت. در شـعر او   

تر او از اين نظر فرقي  آيد كه در شعرهاي قديم اشارات تاريخي كم نيست و به نظر نمي
بـه  » آخـر شـاهنامه  « شـعر  ايراني و غيرايرانـي باشـد. در  ميان اساطير و عناصر تاريخي 
نام علـي و   زمستاناز مجموعة » گزارش«كند و در شعر  داستان اصحاب كهف اشاره مي

آييم رويكرد او به اسـاطير و   تر مي . اما هرچه پيش1آيد مسيح در كنار زرتشت و بودا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  زرتشت فرمند خفت ؛علي رفت .1

   شبان تو گم گشت و بوداي پاك   
  )97 زمستان(. رخ اندر شب جاوداني نهفت   
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يابنـد كـه    شـعر او راه مـي   هايي بـه  شود و تنها اساطير و شخصيت تر مي تاريخ گزينشي
-85 از اين اوستا» (و ندانستن«هويت ايراني و حتي آريايي دارند. پيامبراني كه در شعر 

اند و  »)آريايي«(يعني پيامبران  كنند تنها بودا و زرتشت و مزدك گو ميو ) با هم گفت87
  اند. از اساطير ايراني گرفته شده» قصة شهر سنگستان«در   همة عاليم نجات

استفادة اخوان از اين عناصر تاريخي و اساطيري با نوع ناسيوناليسمي كه او در آثـار  
كرد همخواني دارد. او از يك زمـان بـه بعـد،     منثور خود، و گاه در شعرهايش، تبليغ مي

توان ديد، سخت دشمن هرچه انيراني است شده بـود   مي از اين اوستاچنانكه در مؤخرة 
نگ ايراني از همة عناصر بيگانه تصـفيه شـود. اگرچـه او در    و خواستار اين بود كه فره

ومار طگويد كه دارد  سخن مي» معنويت جديدي«با حسرت از ) 7( آخر شاهنامهمقدمة 
از زبـان شـهريار شـهر     ،نيز  از اين اوستانوردد و در  را درمي» پير و فرتوت مامعنويت «

ـ  تـر مـي   كند، اما هرچه پيش شكوه مي» هاي فرنگ و ترك و تازي ستم«سنگستان، از   دآي
شود و حتي نقد شعر قديم هـم از ايـن حملـه در     آماج اصلي حملة او فرهنگ تازي مي

هـايي را كـه از لحـاظ صـوري و معنـايي       مانـد. در آن مـؤخره او همـة عيـب     امان نمي
و ) 230-223 از اين اوستا(نويسد  گريبانگير شعر كهن است به پاي تأثير شعر عربي مي

داند كه به نظر او در شعر پيش از اسـالم   اي مي را بازگشت به خلوص و سادگي شعر نو
. اين كه اين مدعا تا چـه انـدازه بـر شـواهد تـاريخي مبتنـي اسـت        1وجود داشته است

نسل اخوان، و  توان گفت كه شاعران نوسراي هم كم مي موضوع بحث ما نيست اما دست
هـاي   حتواي شعر پيش از اسالم، كه نمونـه از جمله خود او، بيش از آنكه از صورت و م

بسيار كمي از آن در دست است، تأثير پذيرفته باشند تحت تـأثير شـعر اروپـايي و نيـز     
اند. آنچه شاعران ممتاز نوسرا، و در ميان ايشان خود اخوان،  ادواري از شعر فارسي بوده

كار بيشـتر ايشـان   اند بازخواني شعر قديم فارسي است در شرايط جديد، و در اين  كرده
اند و آشنايي ايشان با ادبيات  جز به آثار فارسي و اندكي از ادبيات غربي دسترس نداشته

خواهـد كـه عناصـر     همچنـين مـي   خوانايران پيش از اسالم نيز غيرمستقيم بوده است. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امروز، شعر امروز اگر داشته باشد فقط همان لذت محض و سادة شعري را دارد نه لذت بديعي يعني اما شعر « .1

 ».هاي پاك و پرصفاي عوالم شعري پيش از اسالم ايران و پيش از آلودگي به اساليب عرب بازگشته است به دوره
  )230 از اين اوستا(
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و در شعر خود ) 233-230 از اين اوستا(اي ايراني به جاي عناصر تازي بنشيند  اسطوره
هايي در اين باره كـرده اسـت. در    پيش از اين مؤخره و چه پس از آن، كوشش هم، چه

اين باره هم جاي حرف هست كه شاعران ديگر تا چه انـدازه ايـن توصـية او را جـدي     
  اند و خود او نيز تا چه اندازه در اين كار موفق بوده است. گرفته

نتيجـة تـأثير شـعر     خواهد كه شعر فارسي از همة آنچه بـه نظـر او   وقتي شاعري مي
هـاي   مايـه  تنهـا در انتخـاب درون   توان داشت كه نـه  عربي است پيراسته شود، انتظار مي

كـم تـا    گراي محض نباشـد، دسـت   شعري بلكه در واژگان شعر خود نيز، حتي اگر سره
نـوع  ويـژه كـه آن    هـاي عربـي دوري كنـد، بـه     تواند از بـه كـار بـردن واژه    آنجا كه مي
و حتـي پـيش از    از اين اوستاكم از زمان نوشتن موخرة  خوان، دستي كه اناسيوناليسم

از آغاز پيدايش خود در ايران يك وجه بارز زباني هـم داشـته    آن، به آن گرايش داشت
الينفك پيرايش فرهنگ و مقدمة  ءاست و مبلغان آن پيرايش زبان از عناصر بيگانه را جز

گـاه از   گرايـي فرهنگـي و نـژادي هـيچ     رهسـ در تاريخ معاصـر مـا   اند:  دانسته الزم آن مي
  گرايي زباني جدا نبوده است. سره

يك از شـاعران نوسـرا بـه انـدازة شـعر       هاي عربي در شعر هيچ اما شايد بسامد واژه
اخوان نباشد و نيز كمتر كسي از ميان ايشان به ايـن انـدازه دانسـته يـا نادانسـته از ادب      

گـويي هنـوز بـراي او    ات ــ متأثر شده باشـد.  ها و حكاي المثل عربي ــ تركيبات، ضرب
ها و تعبيرهاي  توان آگاهانه در آن در پي واژه زبان عربي منبعي زنده و فعال است كه مي

نـاخواه بـه شـعر وارد     قدر در آن غرق شد كه عناصري از آن زبان خـواه   نو گشت يا آن
كم از يك زمـان بـه    اي كه او دست مدهاي ايدئولوژيااين تعارض ميان يكي از پي شود.

توان به زبـان شـعر او    اي مي بعد اختيار يا ابداع كرده است و رفتار شعري او را تا اندازه
نسبت داد كه دنبالة زبان شعر خراساني است و نيز به قالب برخي از شـعرهاي بلنـد او   

تري هم در كـار باشـد: شـعر،     شدة قصيده است. اما شايد علت مهم كه صورت دگرگون
اي كـه   اي كه شاعر خود را به آن بسپارد يا از هر برنامه عر باشد، از هر ايدئولوژياگر ش

رود. شــايد دليــل ورود تعبيرهــا و  عملــي كــردن آن را وظيفــة خــود بدانــد فراتــر مــي
هـا، هرچنـد    هايي كه آورديم اين باشد كه اين نمونه هاي متأثر از عربي در  نمونه تركيب

نيست، همه به دوران شكوفايي شـعري او تعلـق دارد و    همه از بهترين شعرهاي اخوان
بنابراين تأثير ايـدئولوژي شـاعر در آنهـا كمتـر و در عـوض منـابع زبـاني و فكـري او         
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اي از اصـول   تر است. ايدئولوژي او ــ اگر ايدئولوژي را به معناي مجموعه گوناگون
يرون بـر شـعر خـود    گزيند و از ب و ضوابط و هنجارها بگيريم كه شاعر آگاهانه برمي

بينـيم در   كم سه وجه دارد و اين سه وجه بـه ترتيبـي كـه مـي     كند ــ دست حاكم مي
اند: يك وجه زباني كه همان پيراسـتن زبـان اسـت كـه اخـوان در       شعر او وارد شده

اجتمـاعي كـه همـان نوميـد        ـ   از آن سخن گفته است؛ يك وجه رواني زمستانمقدمة 
بينـيم؛ و يـك وجـه     مـي  آخـر شـاهنامه  در مقدمـة   بودن و نوميد كردن اسـت كـه  

كه همان بيرون راندن عناصـر غيرايرانـي از شـعر اسـت كـه بـه        اجتماعي  ـ   فرهنگي
بيـان شـده اسـت. در دوران بعـدي شـعر او، يعنـي        از اين اوسـتا تفصيل در موخرة 

شـود: شـاعر از يـك سـو      تـر مـي   ، دو وجه اخير نماياناز اين اوستاشعرهاي پس از 
كوشد از نوميدي مأمني بسازد و آن را به مرتبـة يـك برنامـه بركشـد و از سـوي       مي

ديگر، قصد او براي وارد كردن عناصر ايراني در شعر و بيرون راندن عناصر انيرانـي  
يابد. با اين حال، در ايـن دوره، زبـان شـعر او بـه جـاي آنكـه        صراحت بيشتري مي

سوم ايدئولوژي او، همان پيراستن زبان  شود، گويي وجه تر مي تر شود متصنعانه ساده
هـاي   اعصـاب و رگ «از آن سخن گفته بود و قرار بـود   زمستانشعري كه در مقدمة 

سالم و درست زباني پاكيزه و متداول را ــ كه همـة تـاروپود زنـده و اسـتوارش از     
(زمستان، مقدمـه،  » روزگاران مردة گذشته است ــ به خون و احساس و تپش امروز

راند كه  شود، او را به سوي زباني مي وند بزند، وقتي با دو وجه ديگر همراه مي) پي3
(يعني » سخنوري«شود و در نتيجه عنصر  هرچه بيشتر از زبان متداول روز دورتر مي

خواهد خـود را از آن رهـا كنـد) در     گفت مي مي زمستاني كه در مقدمة »فن«همان 
يـن سـخنوري پيونـد شـعر او را بـا شـعر       يابـد، و ا  شعر او بر عنصر شعري غلبه مي

اش اين است كـه او،   كند. نتيجه گرا نبوده است، استوارتر مي گاه سره گذشته، كه هيچ
تنها بـه خلـوص    كند، نه يش مي»ها نوخسرواني«به رغم تالشي كه در شعرهايي چون 

ي اي كـه از آن بـرا   گردد بلكـه منـابع زبـاني او و گنجينـه     شعر پيش از اسالم بازنمي
شود. امـا چـون ايـن منـابع      كند محدودتر مي تصويرسازي و تعبيرآفريني استفاده مي

گراتـر،   تر، و در نتيجه فارسي ماند، زبان او هرچند باستاني محدود به شعر گذشته مي
  شود. گرا نمي گاه سره شود، هيچ مي
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