
  

  

  

  

  

  توس و اخوان

 

  دكتر نقيب نقوي

  ت علمي دانشگاه فردوسي مشهدئهي عضو

  

 

  وس مراــوي تــكشد خاك دگرباره س مي      رامبعد چهل سال كه ري داشت چو محبوس 
 كه در نگاه او از پرتو -تابي اخوان هاي بي آنهايي كه كانون دلبستگيهاشان از لحظه  براي 

در وطن خويش گردد، نام گرم و گرامي اين   سرشار و برخوردار مي-پذيرد اي رنگ مي پيامبرگونه
  .آورد بيشتر توس را فرا ياد مي غريب
انداز پهنة اهورايي توس  زالل زرتاب خورشيد خاوران، از همان پگاه شعر او، بيشتر در چشم  

ر عطار هاي وي بوي عط سروده. كرد؛ توسي كه در چشم اميد با فردوس برابر بود پرتوافشاني مي
زيرا توس، . پراكند و خشم و خروش خيام را تا بلنداي كاخ نظم فردوسي در آسمان و زمين مي

  :نوشت كه مي» كردگان عمر و جواني هاي ره گم خوان قافله چاووشي«  اين. اميد اخوان بود
خواِن قوافل حسرت و اندوه،  و سپس چنين گويد اين غمگن غمگنان، كمترين همگنان، چاوشي«

 ... ي شكسته سراي غمان زمان، آهسته مردي دلخسته و هراسان، يكي از مردم توس خراساندرا
. اشادي ملول از هست و نيست، سوم برادر سوشيانت، مهدي اخوان ثالث، بيمناك نيم نوميدي من

  ١.»...ه هاي از ياد رفته و آرزوهاي برباد رفت اوي قصهر... ، اميد مشهور
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شد و نهال نازك  اش از آب توس سيراب مي ه بودند، جان تشنهدل او را از ِگل توس سرشت
باغ سبز شعرش، از نسيم توس توش و توان . نوشاند شعرش را از چشمة جوشان توس مي

 ٢.»نهال نازك را به درختي گُشن رساند«برگرفت و 

درمورد . شمرد داشت و گرامي مي آلود دوست مي اي گرم و تب زادگاه خود را با عالقه  
  ٣.گويند »نوستالژي«زمين و زبان پارسي همان حالتي را داشت كه فرنگيان  اناير

جا و در همه حال در  وار همه خيام. غربت اخوان هم وجودي و هم اقليمي و تاريخي است  
اميد، در پرتو شعور نبوت شاعري، سرشار از غربتي . نگرد درد به جهان مي آستانه دودلي و از سر

هاي باستاني سرچشمه   كه در شعر او بيشتر از پويه تاريخ و گاه انديشهغربتي. اي است هزاره
و از اين نگاه است كه . شناسي يتيمي جامعة ما  عماد تكيه و اميد ايرانشهر بود، نماد روان٤.گيرد مي

هاي  شناسي فرهنگي بود كه آن را در حماسه  خواند، و در اين روان٥خود را سوم برادر سوشيانت
عشق او ايران . ايراني زاد، ايراني زيست و ايراني به جاودانگي پيوست. نه ساختخويش جاودا

  .داشت، دوستدار ايران و دشمن انيران بود ايران را دوست مي. بود
اخوان ايراني بود، به ايران سخت دلبسته بود، اما توِس خراسان براي او ايراني بود در دل   
 يتيمي درنواز،  اي روح ف و دلكش و دلپذير، و خراسان جزيرهايران براي او اقيانوسي بود ژر. ايران

پوشاند و زورق دل در درياي  مي شد چشمان به بادبان پلك فرو كه هرگاه سخت دلگير مي
سپرد تا هوايي تازه كند، كبوتر دل در  دست نسيم روزگاران تلخ و شيرين توس وا مي يادمانها به

سوي سرزمينهايي كه  به/ در راه بگذارددم ق... « :اشتد داد و خوش مي هواي توس پرواز مي
كه دايم رويد و رويد گل ./ ... دواند در رگش خون نشيط زندة بيدار/ بسان شعلة آتش،/ ديدارش،

  ٦.»و برگ بلورين بال شعر از آن

  :كرد و آنگاه خموشانه زير لب با خود واگويه مي
  خــر و ظفــر دوست دارمدر آفاِق ف    آن كاِخ افسانه كافراخت ، فردوسيز

  كند در دل و جــان اثر دوسـت دارم    ، خشم و خروشي كه جاويد خيامز

  ...كه انگيزد از جــان شرر دوست دارم     آن سـوز و ســوداي پردرد ،عطارز 
  ٧ور دوست دارم ز جـان و دل آن پهنه    زاي خراســان خــوشا خطّـة نُخبه
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اخوان را در هفده هيجده سالگي به ديدن پدرم بردم، «: نويسد ياد مهرداد بهار مي زنده  
نمود، اما پس از شنيدن دو سه بيتي چنان  كه اخوان خواست شعري بخواند، پدر خسته مي هنگامي

هاي اخوان گوش سپرد، و نگاهش بر چهرة جوان و  وجد آمده بود كه با دقت به سروده به 
براي . كه اخوان رفت ديرگاه شب بود  و هنگاميديدار به درازا كشيد. صميمي او ثابت مانده بود

آنكه پرسشي كرده  بي. پدر حالي داشت، در فكر بود. ها گرد آمديم خوردن شام، پدر، مادر و بچه
او شاعر . ه استدرهمين سن و سال جواني شاعري پخت! عجب جوان بااستعدادي: باشم، گفت

٨.»بزرگي خواهد شد
 

. بيند و ايران را خراسان  محدود كرد، او خراسان را ايران ميسزاوار نيست اميد را به خراسان  
وار   ايران شيفتهةدارد و تمامي خراسان را به انداز تمامي ايران را به اندازه خراسان گرامي مي

» است وطن را خواب ديده «به سخن نادر ابراهيمي، . او از دلباختگان ايران است. دارد دوست مي
دهد كه   نشان ميشاهنامهدر آخر . وش  آهني، رفت و رفت و چه شيفتهبا هفت كاله و كفش... 

وطن فرازماني است و . اين وطن مرز ندارد؛ در گذشته نيست، در حال نيست، در آينده هم نيست
است و تا فرهنگ پوياست، وابسته به هيچ زماني » فرهنگ«وطن «. مكان مطلق هم نيست

  ٩.»تواند باشد نمي
انديشيد،  به ايران مي.  است م عشق به ايران، آزادي و انسان سرشته شدهِگل اخوان با شبن  

: از زبان خودش بشنويم. تراويد انگيز و ذوق ايراني برمي انديشيد و از شعرش بوي دل ايراني مي
شناس مادرم، خاكم،  الوطن دارم، حق گويم ايران ديروز و امروز را دوست دارم، حب من مي«

  ١٠:»...زرگش هستم سرزمينم و فرزندان ب

  اي هم عاشقــي ديوانه چون من نيست، فرزانه  عمر و جان كردم نثارت، عاشقـم ديوانه وارت
  ١١اي هم عشق و ايمانم به ايران، در دو گيتي هم نگنجد    نيست رطلي در انيران سنجد اين، پيمانه

سنتي، كه در شعر هاي كهن آيين و  شكوه و استواري هنجار خراساني را نه تنها در سروده  
  ... . و پاييز در زندان، از اين اوستا، زمستان،  آخر شاهنامه: توان ديد نيمايي او هم مي

گويي . اميد زبان دنياي بزرگ خود، فردوسي را با زبان امروز، در ساخت هنر پيوند داده بود  
 شعر معاصر ايران او بنيانگذار. گفت فردوسي اين زمان بود كه براي فرزندان قرن بيستم سخن مي



 

  

773   توس و اخوان
  

اگر نيما در اين راه پيشرو و پيشگام بود، اخوان با زمستانش بهاران شعر امروز را با تاريخ . بود
  .پيوند زد

دار شعر فارسي است، كه همانند بسياري از سرايندگان بنام  او پربارترين درخت تناور ريشه  
شعر او شيوة نويني را «واني داشت، و هاي فرا گسترة پهناور خراسان از ادب كهن اين سرزمين مايه

 ١٢.»در شيوة خراساني پديد آورد

» نفسي پاك و راستين«، مردي كه »روستايي«، همان »هاي همه تلخ قاصد تجربه«اميد، اين   
براي » فرهنگ ايراني«و » ايران«در كار مهرورزي . »لرزيد چو بيد بر سر ايران خويش مي«داشت، 

دوست بود كه  ترين ايرانيان ايران ترين و نجيب او يكي از نژاده. تشناخ  و مرزي نميحدخود 
  .ايران در اين روزگار به خود ديد

 ايرانيان در درازناي تاريخ اين مرز و بوم ةترين هم ايراني» سراي بزرگ توس اگر فردوسي حماسه«
كر او ، پس شگفت نيست، كه همشهري و خلف صدق او، نخستين ايراني باشد كه پيه استبود

  ١٣.» همايون جاودان مرد روزگاران، به خاك ميهن سپرده شدفردر همسايگي وي و در ساية 

توس اخوان را به شعر پارسي داد و اخوان اميد را به شعر پارسي داد و اخوان، اميد را به   
ي شد اميد، آرش. هاي او باليد شعر امروز ايران به سروده. هاي نغز نيمايي شعر پارسي و به سروده

كه تمام هستي و توش و توان خويش را بار ديگر در چلّة كمان ايران نهاد و از توس فردوسي، 
. قلب انيران را نشانه رفت، باشد كه رايات اهريمني به نيروي امشاسپندان مزدايي به خاك درافتند

 و چه -نارغنواين نواي خوش كه از ناي جان او در آغاز با . اميد دل در گرو مهر ايران داشت
 ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم در فرجام به استواري و شكوه دماوند در -بلند برخاست

  .»بزرگا مردا كه او بود«جاودانه گشت؛ 
 كه او را - كدكِن توس- فرزانه و دوست ديرينة اين توسي نامدار، برخاسته از ديار عطاربراَ  

  :نويسد يار غار بود مي
خيامي كه . ، عزيزترين چهرة تاريخ ايران در دورة اسالمي براي او خيام بوددانم تا آنجا كه من مي«

اي  توانست آينه از خالل آن مجموعة رباعيات، تناقض وجودي انسان را شكل بخشيده بود و مي
از جهت » «جام مي حافظ را«و » خرقة زهد «١٤.»هايي از هستي اخوان ثالث باشد براي لحظه
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در ذهن » تقابلها«كه همسانيها و » تضادها« نه تنها ناهمسانيها و ١٥.است ه داشت با هم مي» رضاي او
  .اخوان بس ژرف و شگرف است

توان دريافت كه ايران، توس، فردوسي، ايراني،  شناختي به شعر اخوان بهتر مي با نگاهي روان  
است، و و آنچه وابسته به اين سرزمين است، چه اندازه در چشم و دل اخوان عزيز و گرامي 

  .است هم تنيده بوده  هاي آن تا كجاها در ژرفاي جان او به ريشه
داشت، بر بال  همه دوست مي او نام ايران را، كه اين. ايران تمام عشق و سرماية اخوان بود  

 را آخر شاهنامه كه ١٣٣٨ در سال ١٦.گونة نمادين نهاده بود  به- همسرش- پربارش پرواز زندگي
 ارمغان او بود از اين اوستا ١٣٤٤در . را براي نخست پسرش برگزيد» توس«به چاپ سپرد، نام 

 به پسر ١٣٥٠در . نام يافت در همين سال زاده شد» زرتشت«براي مردم ايران، و دوم پسرش كه 
مزدك همان پيامبر ايراني . علي نام پدر اخوان به مزدك افزوده شد. را داد» مزدك علي«سومش نام 

و شايد اين از همان دست تناقضهايي است كه . داشت نان زرتشت گرامي ميكه اخوان او را چو
 اميد در سال ةدور نيست كه اگر دختر بيست سال.  است استاد شفعيعي كدكني از آن ياد كرده

است، در  و در كمتر جايي از او سخن به ميان آورده » مرغابي شد و رفت«گفتة خودش  به١٣٥٣
را به مجموعة شعر خود داد، دورا دور تساليي » اما باز بايد زيست: دگوي زندگي مي« كه نام ١٣٥٧

  ١٧.دهد مي» دل دلمردة خويش«باشد كه به 
 و يا ١٨» اندود، پنهان است به تابوت ستبر ظلمت نُه توِي مرگ«هاي ژرفي كه گاه  اين اليه  

با طور و / لة ماستپوش قبي روح سيه« و زماني آينة ١٩»انداز شاد و شاهد زرتشت  چشمةطرف«گاه 
 نشان از دانش سكوت و شكوهستان روح ابر ٢٠»در سازها چون رازها پنهان/ طومار غم قومش

هاي بنياديِن  رندي هوشيار از تبار رندان و راستاني چون خيام و حافظ دارد، و شايد يكي از پايه
  .اقضها و تقابلها باشدبزرگي هنرمندان، همين فرازها و فرودها، و ناهمسانيها و همسانيها، يا تن

پايه . هاي بياني را آفريد اخوان در شعر نيمايي، يكي از زيباترين، رساترين و شيواترين شيوه  
ها و  و پشتوانة اين نوآوري زبان شعر خراساني است كه اخوان آن را با همة قابها و قالبها و شيوه

يران و ايراني شعري ژرف، بلند، ميراث اخوان، همچنان نيما، براي ا. شناسد شگردهايش نيك مي
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از همان تار و پودي بافته شده كه شعر شاعران بزرگ . نجيب، شكوهمند و سرشار و پربار بود
  .حال ايراني و ايرانگرا خراسان همچون فردوسي، روشن و رسا، بومي و درعين

 توس به يوش بري كه او را از هاي اميد، راه را به روي درك شعر نيما گشود، راه ميان سروده  
(= وش، واقعي  منشانه، اسطوره شد از شعر خراساني، نيمايي، ايران» سنتزي«برد، آميزه و يا 

كه در صداي رساي اخوان متراكم شد، بار  ؛ و هنگامي)سوررئاليستي(= و فرا واقعي ) رئاليستي
شگرف، گونه از هوش ژرف و بلنداي  فردوسي، اين» عجم زنده كردم بدين پارسي«ديگر نداي 

  .نجيب و سرشار شعر او در استواري و ماندگان زبان بشكوه پارسي به گوش رسيد
  كه خرمنها سخن رويد ز هر تخمش

  وگر مشتي،
  همين مشتي،  
  .جا ماند از اين خروار به    
داند  شناس مي را سخن» سرشك«و » اخوان«شايد از همين نگاه است كه اسماعيل خويي،   

اما دكتر خانلري و . ن شعر هستند و هم در فراز و فرود شعر معاصرهاي كه كه هم شناساي شيوه
  :نويسد بيند، و مي شاملو را از اين دايره بيرون مي

 و ٢١. روي هيچ شناس بود، اما در پيوند شعر نيمايي به  دكتر خانلري در گسترة شعر سنتي سخن«
بار و برخوردار هر آنچه در  دانش و بينش سرشار و پرة آفرينندگي شعري و با همةشاملو با هم

شناس نيست، و در پيوند با حافظ  اما در برخورد با فردوسي حماسه. شعر، نو و نوآورانه است
ترين شاگرد نيما و بنيانگذار يكي از دبستانهاي شعر  او اخوان را بزرگ. »...شناس نيست   غزل

سنّت قصيده، گردن افرازد و اين تريناِن  تواند در كنار بزرگ داند كه اگر بخواهد مي نيمايي مي
  ٢٢.گمان آبرويي است براي شعر نيمايي بي

گونه كه  همان. دارد شدن برمي سوي جهاني اميد با اينكه شاعري بومي است، اما گام به  
در قصة شهر سنگستان، رستگاري ايران در . گونه بودند فردوسي و مولوي و حافظ در گذشته اين

دارد و پاس شاعران  انيران را از پيش چشم دور نمي. بيند و رجاوند ميدستاني، چون دستان بهرام 
آفريند  دارد، چنان عشق شورانگيزي مي و نويسندگان بزرگ باستان و امروز را سخت گرامي مي
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ورزد و پلي بين بينش زرتشت، ماني و مزدك  كه بر هر چه خوبي و جوانمردي است، مهر مي
  .زند ز پيوند ميبندد و آن را به ايران امرو مي

دلبستگي ژرف اخوان به فردوسي برخاسته از يك سرشت بنيادين است، هردو روايتگرند،   
 و چاووشي، كتيبهدر . خورد چشم مي هاي اخوان حال و هوايي اساطيري به اي روايت گونه در پاره

  :خواند مي» ماث« كه خود را خوان هشتم
  خوان را زاد سرِو مرو، هفت «-

  خاطر داشت، ين نياكان تا پسين فرزند رستم را به آنكه از پيش
   از او زين زُمره حاضر داشت،جستي و آنچه مي

  يا به قولي ماِخ ساالر، آن گرامي مرد،
   روايت كرد؛-آن هريوة خوب و پاك آيين

  خوان هشتم را
  كنم اكنون، من روايت مي

  من كه نامم ماث
  آري خوان هشتم را[  
  ماث

  . ...كند اينك راوي توسي روايت مي  
خوان را گزارده، و اكنون اين ماث   راوي داستانهاي شاهنامه است، كه هفت٢٣»ماخ«يادآور » ماث«
از شاخي به شاخ ديگر، داستان . پردازد است كه به بازگفت خوان هشتم مي) مهدي اخوان ثالث(

 مولوي چنين حال و يمثنو. سرايي ايران است گونه كه آيين ديرين داستان آن. آورد در داستان مي
  .»دردان نو آيينان بي« سيمين بهبهاني با ةگفت و روي سخن اخوان، به . هوايي دارد

گونه كه فردوسي در سدة چهارم هجري از برخورد دو فرهنگ ايران و عرب پديد  همان  
از رويارويي دو فرهنگ شرق ) چهارده هجري(آيد، اميد از برجستگاني است كه در قرن بيستم  مي

  .اي سترگ و استوار كه با پيرامون خود در تضاد است قله. شود و غرب زاده مي
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اش ديده  برجستگي اخوان در اين تضاد است، تضادي كه در شعر او و خود و زندگي  
اي كه  ، ناجوانمردي» سرد زمستانةهواِي بس ناجوانمردان» «برگي باغ بي» «از تهي سرشار«. شود مي

كم سر آن ندارد وام خود  دست» ترساي پير پيرهن چركين« تا بدانجا كه جا سايه افكنده، بر همه
 در جهان اميد تيرها بشكسته، ٢٤.شود به او واسپارد بگذارد، و گرمايي را كه اندك ماية شادي مي

ريزان  زيرا با پايي در زنجير، عرق. است كوسها خاموش، تيغها زنگ خورده و تالش انسانها بيهوده 
گرداند كه رازش را از آن بازجويد، و نوميدانه بر آن روي كتيبه همان نوشته را  سنگي را برمي

 را كه ٢٥گذارد، و اميد نااميد جغد و هماي را در برابر هم مي» دوزخ اما سرد«و در . خواند مي
  :يابيم گونه مي خواهد با مردمان خود بخش كند، اين هرچه دارد مي

  مردم آي مردم،... 
  ه ويران بوممن اگر جغدم، ب

  يا اگر بر سر
   هما دارم،فرساية 

  هرچه هستم از شما هستم؛
  هرچه دارم از شما دارم

  آي مردم،! مردم
  ...من هميشه يادم است اين، يادتان باشد 

مهربان و غمخوار . زمانه» چنين بودِن«سرشار از عشق و راستي و درستي و پر از خشم از   
خود از درون آنها برخاست، انساني كه خود بود و خوي و بهره، انساني كه  زخمهاي انسان بي

.  روشني و زيبايي بودةستايند. زد درخششي ايزدي در سخنش موج مي. خيم مالمتيان داشت
را برداشت و » نادر«هاي ايران؛  ها و حماسه  اسطورهةستايشگر شور و شوق، بيمناك از بيداد، شيفت

ها  گونة روايت از گذشته او درد انسان روزگار خود را به. را بر تخت شعر نشاند» كاوه«جاي او  به
آور، در پاسخ مدعيان  و پيوند با حال در شعرش گريست و سرانجام پس از سالها سكوت رنج

ام و شعر را تا  اي در كار شعر است، من روايت را به كمال شعر رسانده روايت هم شيوه«نوشت 
  ٢٦.»ام حد روايت تنزل نداده
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از ويژگيهاي واالي شعر اخوان، همين حضور در پيشگاه زمان و بازتاب حال و هواي   
منش . هاي وي نقشي بنيادين دارند نامها، جايها و چيزها در سروده. روزگار در شعر اوست

كه اگر فردوسي .  او نشاني از روح بلند و منش رادمردي او داردةوار و زندگي پارسايان فردوسي
 ستانده بود، ديگر به آن سپندينگي و تقدسي كه دارد، نرسيده بود، و اگر اخوان از ِدهش محمود را

 ناني شكسته بود، ديگر امروز اميد دلهاي خسته و روانهاي  خوان پلشت و ناپالودة خسان لب
او هرگز از درد خود نناليد؛ رنج او، رنج ديگران بود و رمز وااليي او و روحي . درهم شكسته نبود

هاي كهن باشد، خواه خوشه  خواه در كهكشان سروده. پيكرة شعرش دميده همين استكه به 
انديشمندي . سرود توانست ژرف و سرشار و بلند بسرايد كه مي اخوان مي. خوشه شعر نيمايي

  .سوي ايراني آزاد و آباد و شاد ملي براي پيش رفتن به
ببخشاي بر «: رسد ي به گوش ميهايي از آن دست كه از زبان فردوس گاه در سخن او زمزمه  

اي تا مغز  گونة طنزي گزنده كه چونان دشنه اما به. توان شنيد را با سازي ديگر مي» مردم تنگدست
  :نشيند استخوان مي

  كه من در اين رمضان قوت غالبم غم بود  ام، اما مخــور برادرجــان بگيــر فطــره
اگر شاملو . ، گاهي چندان در يك راستا نيستشاملو» مِن«اخوان، با » مِن«گونه است كه  اين  

  :گويد  ميدر هواي تازه
خاك با من / من به زندگي لبخند زدم/ زندگي با من كينه داشت/ م را در سال بد يافتم،قمن عش

  ... .و من بر خاك خفتم / دشمن بود
اما همين .. .»  من سمفوني«: قول كسي شروع شده، و به» نامه من» «متأسفانه«: گفتة اخوان به  

متجلي است بعضيها هم موفقانه سروده » عشق عمومي«آن شعرها كه درش ... «: گويد اخوان مي
  :گويد آنجا كه مي... است   اخير سروده شده ةشده از بهترين شعرهايي است كه درين ده سال

 سال /سالي عزا/ سال كه غرور گدايي كرد/ سال روزهاي دراز و استقامت كم/ سال اشك/ سال بد
...«  

تر و  تر و دردمندانه از اين حساس. پاي خاسته، نخستين بار كه شنيدم، گريه كردم موي براندامم به
  ٢٧.» است گيراتر سخني درخصوص اين سال گفته نشده
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توس را . داشت وار دوست مي انديشيد، ايراني و ايران را فردوسي خود نمي» من«اميد به   
  :گفت خاطر ايراني بودنش مي  و فردوسي را بهخاطر فردوسيش داشت به دوست مي

  هماوا و همدرد و همتاش نيز    من از شهر اويم، شناس نيز
  :باليد و چونان فردوسي به ايراني بودنش مي

  فـــروزد سرفـــرازي در رگــم مي    زآنكه دانم خون اين فرهنگ و خاك
  :گفت كرد كه مي  را آرزو مي توس، ايراني بودنةاو براي ايران همانند استاد بزرگ و فرزان

  ترا اي گرامــي گهـــر دوسـت دارم  تــرا اي گرانمــــايه ديرينـــه ايــــران
  براي تو اي بـــوم و بـر دوست دارم  نه شــرقي، نه غــربي، نه تازي شـدن را

هاي سرافرازي، پيروزي و آرمانخواهِي قهرمانان  اگر فردوسي، راوي آن همه حماسه  
زة شاهنامه، شكست ايرانيان را از انيران تازي به ناگزير و از سر درد گزارش كرد و تلخ ديد بلندآوا

و زمانه را تفو كرد، اخوان غمگنانه غصه شكست از ترك و تازي و فرنگ را در قصة شهر 
  :سنگستان

  كرد، ها مي ز بيد انيران شكوه
  ستمهاي فرنگ و ترك و تازي را،

  كرد، ترا مي بازوان مي شكايت با شكسته
هاي غزل ناگشودني شعر پارسي است، و مولوي در مثنويهاي  و اگر حافظ چگاد قله  

هاي  عارفانه، نظامي در بزمهاي عاشقانه، خيام در رباعيات رندانه و فردوسي توسي در حماسه
همه حماسه و چاووشي و روايتها و   نو آيين نيمايي با آنةشكوهمند، اميد خراساني در شيو

انگيز كه رمزوراز ماندگاري او را بايد در اين دست   ها فرازي است سربلند و شگفتحكايت
ها نيز اوستادي ِفِره و شيرينكار  گرچه در آن پهنه. ها و غزلها  كرد، نه در قصيدهجستجوكارهايش 

بود، و با اين كه به ادب پيشين سرزمين خود عاشقانه دلبستگي داشت، تا صداي نيما را شنيد بدو 
اخوان به پيروي از نيما . ل باخت، زيرا آنچه را كه سالها جست و آرزو كرد يكباره در او يافتد

دوازده سال «: بين توس و يوش نه كوخي كه كاخي برافراشت و گفت. راه درست را نشان داد
ز بري، از خراسان ديرو ام از راه ميان كوشيده... پيش در روزهاي سرد و تنهايي و بيگانگي زمستان 
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كه از باد «چكان و بارويي به گردون بركرد،  ريزان و خون عرق. و رفت» ...به مازندران امروز بروم 
  ٢٨.»و باران نيابد گزند

اخوان از تبار دودمان دراز آهنگ سرايندگان بنام توسي است كه پيام خود را بيشتر در   
بايد گفت كه او وجدان بيدار روي  از اين . دگرگوني شعر پارسي گزارد و پشتيباني شعر نيمايي

چند » من همان طفل ارغنون سازم«او كه در نخستين كتاب شعرش گفته بود . روزگار خود بود
 نشان داد كه كاري كرد كارستان و از اين اوستا و آخر شاهنامه و پس از آن زمستانسال بعد در 

  .اند هروي آورد» قانون شعر بي«در شمار كساني نبود كه از سر ناچاري به 
، براي اهل فن )١٣٤٤(نوعي وزن در شعر امروز فارسي «اميد، افزون بر آن، در مقالة تاريخي   

ساز توسي در آن روزگار كه  نيست، بلكه اين شاعر شگفتي» قانون بي«روشن ساخت كه شعر نو 
 بهار از عمر پربارش نگذشته بود دست به كار رهايي زد كه سالي پس از آن در ٣٧بيش از 

شاعري . نام اميد، سپهساالر شعر اين روزگار، نه تنها ايرانگير شد، كه فراتر از ايران رفت) ١٣٤٥(
 آسمان پهناور شعر خويش قلم را هنرمندانه بر ةكه در جواني به تاريخ پيوست و از بلنداي گستر

تر از اگرچه ويژگيهاي زبان شعري او، كه بيش. زخمهاي روان انسان رنج كشيدة روزگارش گرياند
ترين  لحاظ سبك، در پرآوازه تراود، فراز و فرودهايي دارد، به  آن رنگ و بوي توس برمي

  .هاي او هميشه جاودانه خواهد ماند سروده
در «گفتة خودش  به. توان ديد و شناخت هاي او مي جا بر سر سروده ساية توس را همه  

گونه بود كه اخوان  و اين» .وگرايانهاي نيمايي بان گرايان و در سروده شعرهاي قدمايي با كهن
اي آشتي بين نودوستان و  توانست با گسترة بيشتري از خوانندگان شعر پيوند برقرار كند و گونه

  .گونة منطقي پديد آورد گرايان به سنّت
تا . زبان شعرهاي نيمايي اخوان بسياري از ويژگيهاي دبستان خراسان را در خود دارد  
گرايانه و كالسيك او با شعرهاي نيمايي، از ديد  كه شعرهاي سبك كهنتوان گفت  كه مي جايي

  ٢٩.زباني، چندان دوگانگي با يكديگر ندارند
من در شعر او اثري از مدرنيسم : گويد داند و مي نمي» مدرن«اخوان را ة دريابندري، قريح  

همان شيوة  مابيش بهبينم، زبان او همان زبان قصايد خراساني است، احساس و تخيل او ك نيما نمي
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سنتي است، اما با جايگاهي كه او در شعر نيمايي پيدا كرد و خدمتي كه به اين شيوه كرد، درواقع 
  ٣٠.دست يكي از نمايندگان برجستة همان سنّت برگزار شد بايد گفت كه ختم شعر كهن به

، گاه او را ويژه سبك خراساني ممكن است شيفتگي بيش از اندازة اخوان به شعر كهن، و به  
گونة يك شاعر ملي درآيد  همه، اخوان از اينكه به از كمال رسيدن به شعر كاسته باشد، اما با اين

شور و هيجان عاطفي، آشنايي با زندگي مردم و زير و بم گرفتاريهاي اجتماعي و . هيچ كم نداشت
  ٣١.شناخت ژرفاي فرهنگ و ادب گذشته و حال، همه يكجا در او گرد آمده بود

حضورش حرمت آموخت و الجرم غيابش به اين : نويسد جاودان ياد، احمد شاملو مي  
را با اين جمله به او » ...اي كاش آب بودم « شاملو شعر ٣٢.»بخشد اي مي حرمت ابعاد افسانه

» در آستانه«: نيز بر پيشاني سرودة ديگري از شاملو. »براي آنكه آب بود و آب ماند: پيشكش كرد
  .خوانيم گزينم و با هم مي ، از جاي جاي آن لَختهايي برمي]اميد. به م[ شود ديده مي

  رونق مزرعه؛ بر سفرة بي... 
  و به قيل و كالغان 

  در خرمنجاي متروك؛
...  

  و بر بام خاموش تو
  بر سرت؛    

  و بر جان اندهگين تو
  اي كه غمي نشسته

  گونه هم از آن    
  به زندان سالهاي خويش        
  :»... بودم اي كاش آب«و از 

  انگيزد حيرت را برنمي... 
  قابيل برادر خود شدن يا جلّاد ديگرانديشان؟

...  
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  آه
  كاش هنوز

  اي بودم پاك خبري قطره به بي  
  اي،  باري به كوهپايه از نم

  نه در اين اقيانوس كشاكش بيداد
  .اي مايه سرگشتة موج بي

  : است ناظم حكمت هم چه زيبا گفته
  :پرسيدي«

  زرگي است؟صوفيا شهر ب
  !عزيزم

  بزرگي شهر به وسعت خيابانش نيست،
  به عظمت بناي يادبودي است

  كنند كه براي شاعرانش برپا مي
  .»يك هنر بيش نيست، آن هم شاعري است«: گويد ست كه مي» پل دوكا«سخن او يادآور سخن 

  پس زيبا باش تا تو را بسرايند
  پس راست باش تا تو را بستايند

  كشد ه در دلها قد مي آرامگاهي است ك-
  انگيز توفان اميدي تو اي باد به هم    هم انگيزد امواج خروشان را بادي به 

  
  ها نوشت  پي

  .از اين اوستامؤخرة : ؛ نيز۱۱۱، ص ۱۳۴۹، تهران، توس، مجموعه مقاالت مهدي اخوان ثالث .۱
چاپ شده و به آقاي ) ۴۸ ةشمار(ينه  آدةكه قبالً در مجل» اي كاش آب بودم«تعبير از احمد شاملوست، در شعر . ۲

يداهللا مفتون اميني، شاعر معاصر تقديم شده بود، و هنگام مرگ اخوان، شاملو گفته بود اين شعر مال اخوان است، 
نهالي نازك به درختي گشن رساندن / -گويم  به خود مي-بودم اي كاش آب مي. ... ۲۳، ص برگي باغ بي .براي اخوان

  ... .را 
  . به معني دلتنگي براي ميهن استnostalgia؛ ۱۱۶، ص باغ برگي، با اخوان در زندانشيرازي، ابوالقاسم، انجوي  .۳
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  .۳۸۱برگي، ص  ، باغ بيحديث ناكجاآباد در شعر اخوان ثالثمظفري، اقبال، . ۴
است و پيامبر  ته كار رف اين واژه بارها در گاثاها براي شخص زرتشت به. است» سود رساننده« معني  به» سوشيانت«. ۵

  .)۴۵/۱۱ يسنا، ها. (خود را سوشيانت ناميده
است، به فاصلة هزارسال پس از زرتشت يكي از  گونه كه در يشت نوزدهم اوستا آمده  برابر روايتهاي ديني، آن

ز پسرانش و پس از هزار سال ديگر پسر دوم، و پس از پايان هزارة واپسين از دوران چهارم، پسر سوم زرتشت كه ا
. ساماني روي دهد موعدان مزديسنايند، هركدام هنگامي ظهور خواهند كرد كه در جهان مرگ و نيستي و تباهي و بي

  ).Studies.P.111-115.Jadson.W: بنگريد به(
 از ايران و باورهاي ايرانيان به ديگر آيينهاي سامي و ديگر سرزمينها و  بسياري از پژوهندگان برآنند كه اين انديشه

هايي كه از بازگشت  پوستان آمريكاي جنوبي نيز افسانه كه بوميان مالنزي و سرخ چنان. است مان منتقل شده مرد
  :زمينه كتابي به زبان فرانسه با اين عنوان دارد دارمستتر دراين. دهندگان و پيامبران و قهرمانان موعود خود دارند نجات

Darmesteter, j.: Le Mehdi de puis les origines de L islamjusq a nojours اين كتاب به فارسي ترجمه ،
 از فرهنگ نامهاي اوستا،: براي آگاهي بيشتر بنگريد به) مهدي از صدر اسالم تا قرن سيزدهم هجري: (است شده 

  .خواند  خود را سوم برادر سوشيانت ميمهدي اخوان ثالثگونه است كه  اين. ۷۶۹/ ۲هاشم رضي، 
  .است» چاووشي«بخشهايي از شعر . ۶
  .۱۳۶۸، تهران، انتشارات مرواريد، ترا اي كهن بوم و بر دوست دارمبرگزيده از . ۷
  .۱۵۱ -۱۵۲برگي، ص  ، باغ بييادي و يادگاريبهار، مهرداد، . ۸
  .۷۸ -۷۹برگي، ص  ، باغ بيآن شعوبي ديگرابراهيمي، نادر، . ۹

  .۲۳۰، ص ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم. ۱۰
  .۱۲۱تاب، ص همان ك. ۱۱
  .۲۱۴برگي، ص  باغ بي ،»زمستان«درگذشت اخوان، هجوم سرماي  خائفي، پرويز،. ۱۲
  .۱۳۷۰، شهريور و مهر ۱۸ -۱۹، ش ناگه غروب كدامين ستاره، كلكدوستخواه، جليل، : بنگريد به. ۱۳
  .۲۷۳برگي، ص  ، باغ بي معطوف به آزاديةاخوان، ارادشفيعي كدكني، محمدرضا، . ۱۴
آيد، در  شمار مي اقض اگر در فلسفه و علم و منطق زشت است و ماية فروپاشي يك نظام علمي و فلسفي بهتن«. ۱۵

تواند  قلمرو مذهب و هنر، اين تناقض نه تنها عيب نيست، بلكه ماية استمرار حيات و جاودانگي آن هنر و مذهب مي
  ).۴۳۲، ص ۱۳۶۸آگاه، ، تهران، موسيقي شعرشفيعي كدكني، محمدرضا، : بنگريد به(» .باشد

سركار . دميد كشيد و روح بهار را به خانة او مي او كه بار تمام شيرينيها و بيشتر تلخكاميهاي اميد را به جان مي. ۱۶
در باغ ) ۱۳۲۹( سالشمار زندگي اخوان : بنگريد به-اخوان ثالث، همسر و دخترعموي اميد) خديجه( خانم ايران 

  :گفت  كه مي۲۷برگي، ص  بي
  )۲۵۹.../ ترا اي كهن كهن (  همسر كوشاي پير خوشگلم  دهد نه را روح بهاري ميخا
  :شود است كه با اين بيت آغاز مي  سروده ۱۳۴۱را در » حنظلي«البته اميد . ۱۷

   خويشمةهم خستة بيگانه هم آزرد   خويشمةاز بس كه ملول از دل دلمرد
  : گفته بوداش بعدها رفته و گويا اين بيت را براي جگرگوشة ازدست

  بلكه دلي باز شود! تو بخوان مرغ چمن  گرچه گلچين نگذارد كه گلي باز شود
اي است از خانوادة آلو و بسيار لطيف، مخصوص   كه نام ميوه-دهد مي» تنسكل«و شگفتا كه نامي را به دختر سومش 

 او نيز چونان - زياد ندارداست و از شدت ظرافت دوام بوده » تن از گل«گويند  اي از نواحي خراسان و مي پاره
  ).بنگريد به همان سالشمار زندگي اخوان. (رود شود و از دنيا مي دخترك تنها چهار روزه مي. تنسكل ديرپا نيست
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  .مستانزدر شعر . ۱۸
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انگيزتر كه دوستي نادان باشد براي  دريغ شاملو كه دشمن ناداني باشد براي فردوسي و دريغ«: گويد خويي مي. ۲۲

  ).۲۲۹، ص برگي باغ بي، »چگادي برفپوش، با هواي پاك زمستاني«: بنگريد به. (حافظ
نوشيروان را از او شنيده كه فردوسي داستان هرمزد و ا.  است مرزبان هرات معرفي شده) فهرست ولف(در » ماخ«. ۲۳

 هري، پيري  كه ماخ، مرزبان:  در داستان بر تخت نشستن هرمزد پسر نوشيروان گويدشاهنامه.  است و به نظم كشيده
 و راويان آن داستانها نام شاهنامه ابومنصوري دربارة گردآوردن روايتهاي ةدر مقدمة شاهنام. بود سخندان و جهانديده

ساح يا سياح پسر خراسان هراتي، يزدان پسر شاپور سيستاني، ماهوي خورشيد پسر بهرام و : شود چهار تن ديده مي
زيرا شاهنامه هم او را از هرات . نلد كه بر آن است كه ساح يا سياح دگرگون شده ماخ است. شادان پسر برزين

  :خوانيم ر شاهنامه ميد). ۲۴۰، ص فرهنگ لغات شاهنامه: بنگريد به(دهد  داند و نسبتش را به خراسان مي مي
ـده از هــر دري    يكي پيــر بد مـــرزبان هــري   پسنــديده و دـي

ود مــاخ جهــانديده   سخن دان و با فر و با برز و شـاخ    اي نام او ـب
اد   ز هرمزد كه بنشست بر تخت داد    بپرسيــدمش تا چه دارد به ـي
  ...ـگاه چون بنشست بر نامور پيش    چنين گفت پير خراسان كه شاه

  ۸/۳۱۶             شاهنامه، چاپ مسكو،             
  :كند در جاي ديگر اين تناقض را نيز به زيبايي بيان مي. ۲۴

در ســراي سينــه، ره گم كرد آه من    چو گل در دست بيداد تو پرپر شد نگاه من   چنان كاـن
  سرد و سياه من گرم و سپيدت با دل  امشب مي    چه كرد اي مهــربان ترساي پير مي فروش
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