پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،62شماره  ،6پایيز و زمستان  ،0011از صفحه  082تا 305

684

شناسه دجييتال )10.22059/JOR.2019.262508.1729 :(Doi
شاپاي چاپي ) 8822-1414 :(issnشاپاي الکترونیکي)8822-2908:(issn
نشاني اينترنتي مجله ،http//jor.ut.ac.ir :پست الکترونیكpajuhesh@ut.ac.ir :

نقد تطبيقی شعر «سگها و گرگها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور
پتوفی


منصور پیراني
استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهید بهشتي .تهران .ايران.
(تاريخ دريافت ،02/91/19 :تاريخ تصويب ،0202/44/90 :تاريخ چاپ :زمستان )4199
چکیده
ادبیات ايران طي دو دورۀ ترجمه ،بالندگي و شکوفايي قابل توجهي را تجربه کردهاست؛
نخست در تحول و انتقال زبان و ادبیات فارسي از دورۀ پهلوي به فارسي دري است و دوره
دوم با آغاز مشروطیت .از طريق ترجمه ،تحوالت چشمگیري در قلمرو فرهنگ ،زبان و ادبیات
ايران ايجادشد؛ آثار بديع و ماندگاري به تأثیر ترجمه پديدآمد .مهدي اخوانثالث ـ که شعرش
تجليبخش آرمانها و آيینۀ دردمندي جامعۀ ايران()4139-4189است ـ بعضي از آثارش را
تحت تأثیر ادبیات ديگر ملتها پديد آورد ،او شعر معروف «سگها و گرگها» به تأثیر از
شعري با همین عنوان و مضمون از شاندر پتوفي ،شاعر انقالبي مجارستان سرود .اين مقاله به
روش تحلیليـتوصیفي با رويکرد نقد تطبیقي ،چگونگي اخذ و اقتباس اخوان از شاندورپتوفي
را بررسيميکند .هدف اين پژوهش ،ضمن بررسي منشأ الهام شعراخوان ،تاکید بر اين نکته
است که در قلمرو هنر (=ادبیات) با بهره گرفتن از نماد و بیان نمادين ـ زبان مشترک ملتهاـ
ميتوان اشتراکات فکري ملتهارا که برخاسته از ضرورتهاي اجتماعي در جهت آگاهي
بخشي به انسان است به تصويرکشید.
واژگان کلیدي :ادبیات تطبیقي ،اخذ و اقتباس ،اخوان ثالث ،شاندور پتوفي ،عناصرنمادين.
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سگها و
نقد تطبيقی شعر « 

 -4مقدمه
درک ماهیت و اهمیت شعر در ايران معاصر ،بدون بررسي و مطالۀ دقیق اوضاع و احوالي که
موجب پديد آمدن آن شد و نیز فرايندهايي که به آن شکل داد ،امکانپذير نیست .اصليترين
مسأله مربوط ميشود به آشنايي ايرانیان با فرهنگهاي اروپايي و منازعات و رقابتها در جامعۀ
ادبي ايران .از دورۀ مشروط یت به بعد جامعه ايران مرحلۀ ديگري از آگاهي را تجربهکرد و در
پي آشنايي و ارتباط با ادبیات مغربزمین ،خون تازهاي در رگهاي اين پیکره جاري شد.
همزمان با تحوالت سیاسيـاجتماعي و فرهنگي در ايران ،با ترجمه آثار پل الوار ،آراگون،
پوشکین ،داستايوفسکي ،ماياکوفسکي ،آلن پو و  ...فضا و سپهر شعري ايران وارد مرحلۀ تازه-
اي شد شعر ايران و ذائقۀ ايراني که قرنها با مدح ممدوح ،وصف معشوق و توصیف طبیعت
خوگر ـ و در اواخر هم گرفتار انحطاط ـ شده بود درپي آشنايي با طرز فکر و شعر فرنگي،
مدح و توصیف جاي خود را به بیان ارزشهاي انساني و انديشههاي سیاسي و اجتماعي داد
که پیوند نزديكتري با انسان و نیازهاي او داشت «ترجمه از قرن نوزدهم در سیر تحول ادبي
ايران نقش مهمي داشته و به عنوان يکي از اجزاي تشکیل دهندۀ تجدد باعث «رشد» و
«پیشرفت» زبان و ادبیات فارسي شد؛ که هم در تغییر سبك نقش داشت هم در تغیر نگرش،
موضوعات و مضامین شعري»( .کريميحکاک )808 :4121،يان ريپکا از تاريخ نگاران ادبي
معتقد است ترجمه در ايران زبان ادبي را دگرگون و در قلمرو شعر نیز تغییر نگرش و تجربه

مرحله تازهاي را براي شاعران ايجاد کرد) (Rypka,1968: 243تولدي ديگر اثر فروغ
فرخزاد ،هواي تازه اثر شاملو ،زمستان اخوان ثالث ،حاصل اين آشنايي و تغییر تفکر است؛ با
ورود ترجمه اين آگاهي عمیقتر هم شد ،طراوتي تازه به ادب معاصر و انگیزهاي مضاعف به
شاعران و نويسندگان ايران بخشید .اين مهم اگر معايبي هم داشتهباشد که دارد ،بيگمان
محاسني هم داشتهاست؛ چه بسا بدون اين ترجمهها بسیاري از آثار در ادبیات معاصر فارسي
پديدنميآمد .شاعران و نويسندگان ايران از ترجمه آثار ادبي ملتهاي ديگر ،سودها بردهاند.
عقاب خانلري ،رنج و گنج از ملكالشعرا بهار ،زهره و منوچهر اثر ايرج میرزا ،کتیبۀ اخوان
ثالث از نمونههايي هستند که اگر ترجمه نبود چه بسا اين آثار ادبي درخشان هم پديد نميآمد؛
همچنان که روزگاري (قرن شانزده و هفده) نويسندگان غربي با فرهنگ ،تمدن و گنجینههاي
ادبي ايران آشنا شدند و به تأثیر از انديشههاي ايراني آثار برجستهاي پديدآوردند :گوته آلماني
متأثر از حافظ ،فیتز جرالد از خیام و متیو آرنولد 4انگلیسي از شاهنامۀ فردوسي از نمونهها
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هستند .اين مقدمه مدخلياست براي ورود به بررسي تطبیقي يکي از درخشانترين نمونههاي
ادبیات معاصر فارسي که در صالبت و ساختار استوار ،به لحاظ مفهومي نیز بازتاب روحیات
ملت ايران و ترجمان احوال ما در ادوار تاريخي است و يکي از ويژگيهاي بارز و تحسین
برانگیز ملت ايران را فريادميزند که هزار سال پیش از سینۀ فردوسي توسي برآمد :پاسداشت
عزت و آزادگي.
 .0 .0بيان مسأله و پرسشها
در میان آثار ادبي ملتها گاه نمونههايي يافت ميشود که يا يکي متأثر از ديگري است ،يا
به طور تصادفي و بي آنکه از کار يکديگر آگاهي داشته باشند و به تعبیر رژه دبري 1بدون آنکه
«ارتباط ( )communicationو انتقال ( »)transmissionزماني يا مکاني میان اين دو
صورت گرفتهباشد ،مشابهتها و اشتراکات زيادي میان آن دو بهچشم ميآيد (Debray, : 11
 )2000و يا «وابسته به مخاطرهاي است که در قلمرو انتقال از زباني به زبان ديگر ،از يك
ادبیات به ادبیات ديگر ،روي ميدهد؛ حال آن که قلمرو سنت با قوانیني اداره ميشود که در
عرصۀ ادبیات ملي وجود دارد» (شفیعي کدکني )414 :4109 ،براي مورد اول ،ديوان غربي
شرقي يوهان ولفگانگ گوته که به تأثیر از شخصیت و شعر حافظ پديدآمد و براي مورد دوم،
ايلیاد و اديسه هومر و شاهنامه فردوسي را نمونه مثال ميشود ذکرکرد.
بعد از فرو ريختن ديوارهاي مرزهاي فرهنگي ،و جغرافیاي فکري کشورها و مردمي شدن
ادبیات و هنر ،جريان انتقال انديشه و تغییر نگرش سرعت بیشتري گرفت؛ شاعران و هنرمندان
از آثار همديگر ايدههاي تازهاي به وامگرفتند در ادبیات معاصر ايران اين اتفاق با عمق و گسترۀ
بیشتر رخ داد؛ هر چهار ـ پنج شاعر صف نخست شعر معاصر مستقیم يا غیر مستقیمـاز طريق
ترجمهـ در اين زمینه تجربههاي قابل مالحظهاي دارند؛ و افقهاي فکري و مضامین تازهاي را
متناسب را روح زمان و مسائل اجتماعي روزگار خود جست و جو ميکنند.
مقاله حاضر از منظر بینامتنیت(پیشمتن و بیشمتن) که ارتباط تنگاتنگي با ادبیات تطبیقي دارد
ميکوشد ضمن بیان منشأ الهام و توفیق خلق اثري با مستحسناتي تازه ،به پرسشهايي که در
ذهن خوانندۀ شعر اخوان ثالث ايجاد ميشود پاسخ يابد :مايه و مضمون(تم ،موتیف) شعر
«اخوان ثالث» از کجا و چگونه به ذهن او خطورکردهاست؟ نحوۀ آشنايي اخوان با سرچشمه
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الهام اين شعر چگونه بودهاست؟ چرا اخوان از انبوه اشعار ترجمه شده اين شعر را برگزيد؛
ساخت و پرداخت؟ مناسبت و ارتباط اين شعر با اوضاع و احوال زمان سرايش اين شعر و
شاعر چیست؟
پيشينه و روش تحقيق
.6 .4
رويکرد اين مقاله ،بررسي تطبیقي دو اثر است که ارتباط تاريخي باهم دارند و تا آنجا که
نگارنده جستجو کرده ـ جز اشاره خود اخوان که در سرلوحه همین شعر( 4)31 :4123قرار

دارد ،ديگران هم همین اندازه که «اخوان مايه و مضمون اين شعر را از شاندور پتوفي گرفته-
است» اشاره کردهاند اما تاکنون دربارۀ خط سیر تاريخي و چگونگي اقتباس اخوان از اثر پتوفي،
بررسي نشده و پژوهش مستقلي انجام نگرفتهاست .اين مقاله به روش تحلیلي ـ توصیفي ،شعر
اخوان و شاندور پتوفي را در سه زبان مجاري ،ترجمۀ آن به انگلیسي و فارسي ،بررسي
تطبیقيميکند .هدف از اين مقايسه ،شناخت سرچشمههاي الهام شعر ،دريافت حالت در شعر
اخوان ،نقش و تأثیر ديگر ادبیاتها در تغییر فضا و پي بردن به خواستهها و ذائقۀ مشترک
ملتهاست.
 .6مباحث نظری
 . 0 .6ساختارگرایی ،بينامتنيت(پيشمتن و بيشمتن) و ادبيات تطبيقی
پیش از آن که نظريههاي ادبي مانند ساختارگرايي ،1ساختارشکني 2و بینامتنیت 3در محافل نقد
ادبي ظهور کند مکتبهاي ادبیات تطبیقي مطرح بود؛ مکتب فرانسه که زمان شکلگیري آن به
اوايل قرن نوزدهم ميرسد در آغاز بنیادش بر مطالعات زوجي 4بود .رويکرد نحلۀ فرانسوي
ادبیات تطبیقي« ،مطالعات تطبیقي ادبیات را شاخهاي از تاريخ ادبیات و تفاوت زباني ،ارتباط
تاريخي دو متن و تأثیر و تأثر را شرط الزم آن ميدانست (ر.ک :علوش ،)82-83: 4023 ،و بر
تأثیر «نژاد ،محیط ،زمان و شرايط اجتماعي» در خلق اثر تأکید داشت (برسلر.)34 -39 :4123 ،
در سوي ديگر ساختارگرايان در نقد ادبي به جاي پرداختن به شرح حال و عقايد نويسنده ،با
بررسي موشکافانه متن جهت استخراج معنا به تبیین نظام حاکم بر يك اثر ادبي و ارتباط آن
نظام حاکم برآن نوع ادبي يا کل ادبیات پرداختند .ساختارگراياني نظیر پراپ ،تؤدوروف ،روالن
بارت ،فوکو و ژنت به داستانهاي خاصي نميپرداختند بلکه آنها را از اين جهت مطالعه مي-
__________________________________________________________________________
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کردند تا «قوانین عمومي» حاکم بر يك نوع ادبي را در ادبیات ملتي کشفکنند (مقدادي،4101،
 )839ساختارگراها به دنبال صورتگرايان به متن و متنیت توجه ويژهاي کردند و توانستند براي
مطالعه آن روشهاي ساختارگرايانه تحلیل متن را وضعکنند؛ با چنین روشهايي براي نخستین
بار خود متنها بيواسطه و بيدخالت عناصر ديگر شروع به سخنگفتن کردند .نظريهپردازاني
مثل ژولیا کريستوا با بهرهگیري از مکاتب اروپايي و انديشمندان آن ازجمله میخائیل باختین
نظريه بینامتنیت را طرح کردند.
اصل اساسي بینامتنیت اين است که «هیچ متني بدون پیشمتن شکل نميگیرد و هر متني بر
پايه پیشمتن يا پیشمتنهايي استوار گرديدهاست»(.ر.ک :نامور مطلق)881-8 ،4128،
ژولیاکريستوا در سال  4033با وضع اصطالح «بینامتنیت» افقهاي تازهاي در مطالعات نقد ادبي
گشود .باور وي اين بود که متون صرفا نه به ياري اذهان اصیل نويسندگان ،بلکه با بهرهگیري
از متون پیش از خود پديدميآيند .وي با تأثیرپذيري از باختین اما با تفاوتهايي به طرح نظريه
بینامتنیت پرداخت «باختین و کريستوا هردو معتقدند که متون نميتوانند جدا از متنیت فرهنگي
يا اجتماعي که سنگبناي آنهاست مطالعه شوند» )aAllen,2000:35-6( .با اين تفاوت که
باختین عوامل غیرمتني ازجمله عوامل اجتماعي را مهمترميداند اما کريستوا بر متن تأکیددارد.
بینامتنیت نزد ژنت يکي از گونههاي پنجگانه ترامتنیت 1بهحساب ميآيدکه همواره رابطه يك
متن با متن يا متننهاي ديگر را مورد بررسي قرارميدهد به تعبیر ديگر «بینامتنیت کاربرد
آگاهانه تمام يا بخشي از يك متن پیشین در متن حاضراست»(احمدي )189 :4122 ،هرگاه
رابطۀ میان دو متن بر اساس همحضوري استوار گرديد ،رابطه آنها بینامتني است؛ رابطه میان
متن نخست و متن تازه به گونهاي است که اگر متن نخست نباشد متن دوم هم بدون عناصر
به عاريت گرفتهشده خلق نميگردد؛ اقتباس ،سرقت ،تلمیح و حتي ترجمه را مي توان از
زيرگونههاي بینامتنیت به حساب آورد ژرار ژنت اصطالح فراگیر «ترامتنیت» را مطرح کرد.
ترامتنیت در انديشه ژنت همانند بینامتنیت کريستوا بررسي «چگونگي ارتباط يك متن با متن
ديگر» است؛ با اين تفاوت که ژنت گستردهتر و نظاميافتهتر از کريستوا و روالن بارت بدان
ميپردازد« .مطالعات ژنت ساختارگرايي و پساساختارگرايي و حتي نشانه شناختي را نیز در بر
ميگیرد و همین امر به او اجازه ميدهد روابط يك متن را با تمام متغیرات آن مورد مطالعه و
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بررسي قراردهد .او مجموع اين روابط را ترامتنیت مينامد»(نامورمطلق )28 :4128 ،براساس
نظريه ژنت ارتباط يك متن با متنهاي ديگر را پنج نوع ميداند :رابطه بینامتني ،1فرامتني،2
پیرامتني ،3سرمتني 4و بیشمتني« .5ژنت ،برخالف کريستوا و بارت ،آشکارا در جستجوي روابط
تأثیرگذاري و اثرپذيري نیز هست و به ويژه در نوع رابطه بیشمتني تأثیرگذاري میان دو يا چند
متن را محوراصلي مطالعات خود قرار ميدهد»( .همان  )23 :نزد ژنت ترامتنیت در برگیرنده
کلیه روابط يك متن با متنهاي ديگر ميشود براين اساس مطالعات ژنت هم شامل روابط متن-
هايي که در عرض هم هستند ميشود و هم روابط متنهايي که در طول هم قرار دارند در
حالي که مطالعات کريستوايي تنها شامل متنهاي همعرض ميشود .طرح ژنت گستردهتر از
طرحهاي ديگر است ،زيرا هرگونه روابط میان متنها را در برميگیرد .از نظر ژنت ترامتنیت،
به تمام روابطي اطالق ميشود که میان يك متن و غیرخودش در جهان متني برقرار ميگردد.
در نظر ژنت هرگاه رابطۀ دو متن بر اساس برگرفتگي صورتپذيرد بیشمتنیت شکل ميگیرد،
اين رابطۀ وجودي است ،يعني اگر پیشمتن نباشد بیشمتن نیز امکان وجودي پیدا نميکند؛
چنانکه اگر متن اصلي نبود متن ترجمه نميتوانست شکل بگیرد .بیشمتنیت مهمترين شکل
تکثیر متني است که به دو دسته تقسیم ميشود :تقلیدي (همانگويي) و تغییري (دگرگويي).
در موضوع بررسي مقاله حاضر اين روند عینا قابل مالحظه است.
 .0 .5اخوان ثالث و شعر شاندور پتوفی
قرن بیستم (= چهارده هـ.ش) از نظر بروز تحوالت مهم در عرصۀ تفکرات فلسفي ،اجتماعي،
فرهنگي و سیاسي انسان معاصرر ايراني بسیار قابل مالحظه است در اين دوره تغییرات بنیادين
در ساختهاي مختلف جامعه از جمله در ساخت ادبیات رخ ميدهد؛ اين تغییرات «تابعي
است از چند متغییر يکي تحوالت اجتماعيـسیاسي و ديگر آشنايي با ادبیات غرب و ترجمه-
هايي از آثار منظوم و منثور ادبیات فرنگي که تأثیرات آن را در حوزۀ :انديشه،
تصوير(صورخیال) و زبان به وضوح ميتوان ديد» (ر.ک :شفیعي کدکني)80 :4129،
شعر «سگها و گرگها»ي شاندور پتوفي که تاريخ  4212را در ذيل خود دارد در سال
 4114شمسي به همت محمود تفضلي با همکاري آنگال باراني ترجمه و در روزنامه تالش به
__________________________________________________________________________
intertextual
2
metatextual
3
Paratextual
4
Archetextual
5
hypertextual
1
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چاپ رسید؛ از شواهد و قرائن برميآيد که اخوان پیش از آن که فکر ،عنوان و ديگر عناصر
شعر را از شاعر مجاري وام بگیرد با محمود تفضلي حشر و نشر داشته ،ترجمه تفضلي و انگال
باراني را خوانده و از آن اطالع داشته است .او شعر «سگها و گرگها» را در آذر ماه سال
 4088 /4119ـ حدود صد سال بعد شاندور پتوفي ـ و تقريبا دو سال پیش از حادثه کودتاي
 82مرداد  4118سروده ،در سال  4118ـ سه سال پس از آن حادثه؛ و تقربیا  18سال بعد از
پايان جنگ جهاني دوم در مجموعه «زمستان» به چاپ رسانید ،با اين حساب اخوان دو حادثۀ
هولناک را ديده ،دوران پرآشوب و فتنهاي را درک کرده ،با تجربههاي تلخ از اوضاع درون و
بیرون ايران اين شعررا مناسب حال و هواي سیاسي اجتماعي يافته و آن را از نو با زباني و
بیاني تأثیرگذارتر سروده است.
 .6 . 5نگاهی کوتاه به تاريخ سیاسي ـ اجتماعي روزگار اخوان ثالث
از دورۀ مشروطه به بعد تا سالها بعد از جنگ جهاني دوم(4010ـ  )4018جامعه ايران عموما
ناآرام و ملتهب بودهاست .اراده به تغییر و ايجاد تحوالت سیاسي ـ اجتماعي به قلمرو ادبیات
کشیدهشد .رضا خان بعد از اين که توانست سلطنت را از چنگ تبار قاجار بهدرآورد سالهاي
سلطنتش( 4089 /4189 -4800ـ  )4014با پیگیري يك نظام جديد همراه بود دورهاي که
توقیف مطبوعات ،سرکوبي ازادي بیان و ايجاد اختناق را درپي داشت .وي پس از رسیدن به

سلطنت در سال  4191شمسي «با ايجاد و تقويت سه پايگاه نگهدارندهاش_ ارتش نوين،
بوروکراسي دولتي ،پشتیباني دربار– براي تثبیت قدرت خود گام برداشت و توانست با بهره-
گیري از اين سه پايگاه ،نظام سیاسي را کامال در دست خود داشته باشد»(.آبراهمیان:4120،
 »)424-430بعد از اين که توانست با استفاده از مقام وزارت جنگ و داخله ،طرفداران خود را
روانه مجلس مؤسسان کند «اصرار ميورزيد که همه کارهاي اجرايي بايد توسط قوۀ مقننه
تصويب شود در نتیجه مجلس به مکاني براي اعمال تشريفاتي تبديل شدهبود« .رضاخان براي
تضمین قدرت خود روزنامههاي مستقل را تعطیل و مصونیت پارلماني نمايندگان را سلب کرد،
احزاب سیاسي را از میان برد و پس از تحکیم و تثبیت کامل قدرت سیاسي خود بدون هیچ-
گونه طرح و برنامه منظمي براي نوسازي ،به اصالحات اجتماعي روي آورد»(.همان )428طولي
نکشید به خاطر اقداماتي نامعقول پشتیباني اقشار و طبقات مختلف جامعه را از دست داد؛
نارضايتي و نا امنيهاي زيادي به بارآورد؛ در نتیجه بسیاري از نويسندگان بخاطر «زورگويي و
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چپاول کشور ،زير پا گذاشتن قانون ،تضعیف مذهب ،زير فشار قرار دادن مردم با گرفتن
مالیاتهاي سنگین ،بيتوجهي به نیازهاي ضروري داخلي ،ترجیح ارتش به ساير نهادهاي
دولتي ،گردآوري ثروت هنگفت شخصي از مجاري ناسالم ،کشتار روشنفکران ،افزودن شکاف
طبقاتي و ...او را به باد انتقاد گرفتند» (همان )404:نويسندۀ کتاب «تاريخ تحلیلي شعر نو»
رضاخان را بخاطر «تعطیلي نشريات و ارعاب روشنفکران ،محو آزادي بیان و انديشه ،از بین
برده زمینه رشد و فهم عمومي و خاموش کردن شور تجدد طلبي و نوآوري و  ...يك خیانتکار

ميداند» (شمس لنگرودي )429-429 :4122،همزمان با تشديد اختالفات ،ناامني و نارضايتي-
هاي مردم ،اختالفات قومي و قبیلهاي هم دوباره سر بازکرد و اهل قلم و فرهنگ را به فکر
چارهجويي انداخت که آنان براي روشن شدن اذهان عمومي و مخصوصا به منظور پیشگیري از
اختالفات قومي و انحطاط بیشتر و حتي فروپاشي˚ «زبان فارسي را تنها عامل ايجاد وحدت
ملي دانستند» (همان )899:بدين ترتیب حکومت استبدادي که با کودتاي 4800شمسي آغاز
شدهبود با تاجگذاري رضاخان شدتگرفت ،شرايط دشواري را بر شاعران و نويسندگان
تحمیلکرد به گونهاي که آنها بجاي سرودن شعر و خلق آثار هنري به کارهاي پژوهشي روي
آوردند و نکته ديگر اين که انسان دوستي مطرح در ادبیات کالسیك ايران براي بسیاري از
شاعران سودمند بود و آنان ميکوشیدند «با پناه جستن به اينگونه مضمونها هم نیاز دروني
خود و هم لزومات اجتماعي را که از جمله آنها آزادي و شادي بود در اشعارشان بیان
کنند»(.علوي )889 :4123 ،مقارن شهريور  4189که جنگ دوم بینالمللي و حضور متفقین در
ايران جو رواني تازهاي به وجود آورد پارهاي حوادث را سبب گشت که با جزر و مد آنها
ادبیات ايران شیوههاي تازهاي را آزمود و اينهمه ادب سي ساله ايران را تحرک و تنوعي بي-
سابقه بخشید .ادبیات اين دوره به نوعي تجربۀ پیشرو کورکورانه دستيافت .بعضي موارد به
مسیرهاي ويژهاي از جمله شعر وطني و ملي (در سطح شعار) کشیدهشد .مفاهیمي چون
«وطن» و و«ملت » و «استقالل» که از دوره مشروطه رايج شده بود ادامه يافت و آزادي هم
بدان افزوده شد(.ر.ک:آژند)402-403 :4131 ،
ايران در شهريور ماه  4189که شعلههاي جنگ دوم جهاني( )4018زبانه ميکشید از شمال
و جنوب به اشغال نیروهاي متفقین (شوروي و انگلستان) در آمد؛ رضاشاه که در سالهاي آخر
حکومت خود به شدت به آلمانها نزديك شده بود احساس خطر کرد و ناگزير به نفع
فرزندش محمدرضا از سلطنت کنارهگرفت؛ به تعبیر ديگر انگلیسيها با خلع رضا شاه از
حکومت ،فرزندش را جايگزين او کردند .پس از فروپاشي نظام ديکتاتوري رضا شاه ،رقابت
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میان انگلیس و آمريکا در ايران باالگرفت ،نیروهاي داخلي طرفدار شوروي از اين وضع آشفته
استفاده کردند و پس از يك تشکل سازمان يافته حزبي به نام حزب توده را بنیان نهادند همین
که محمدرضا شاه اطرافیان او از بابت حزب توده احساس خطر کردند به بهانه ترور ناموفق
محمدرضا شاه ،در  48بهمن  ،4182اين حزب غیر قانوني و منحل اعالم شد .با انحالل حزب
توده ،در سال  4182جبهه ملي ايران به رهبري محمد مصدق تشکیل شد و با شعار ملي کردن
صنعت نفت اعالم موجوديت کرد و وارد میدان شد .آمريکا پس از رفع مخاصمات خود با
انگلیس توانست طي کودتاي  82مرداد  4118بر اوضاع ايران مسلط گردد و محمدرضا شاه را
که ناگزير به ترک وطن شده بود به ايران بازگرداند .از اين پس نفت به صورت عاملي درآمد
براي عطف توجه ،و در نهايت کشمکشهاي قدرتهاي استعماري ،به ويژه آمريکا و انگلیس
بر سر ايران ،تقريبا در همه شئون زندگي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،از جمله بر ادبیات ايران
اثر ميگذاشت.
در اين دوره نیما يوشیج به تکمیل و تکامل شیوه خود همت گمارد و متأثر از اشعار
سمبولیستهاي اروپا از جمله «ماالرمه»« ،رمبو»« ،ورلن» همچنان بیان نمادين را به عنوان رکن
رکین شعر خود حفظ کرد و به سرودن اشعاري با واژگان سمبلیك ادامه داد رفته رفته اين
شیوۀ پیرواني يافت و شعر نو به رغم مخالفتها و کارشکنيهاي سنگربانان قلعه ادبیات سنتي،
جاي خود را در گستره فرهنگ عمومي بازکرد ،شاخهها يا جريانهايي را هم پديد آورد که به
رشد و تحول جريانهاي از پیش ايجاد شده سرعت بخشید از جمله اين جريان ميتوان به دو
جريان عمده شعر نو تغزلي(رمانتیك) و ديگري شعر نو اجتماعي ـ سیاسي (سمبولیك) اشاره
کرد .شعر اجتماعي رمزگرا(سمبلیك) آنگونه که در شعر اخوان ،شاملو و فروغ فرخزاد منتشر
ميشد حوزۀ شعر فارسي را از بسیاري جهات تازگي بخشید(ر.ک :شفیعيکدکني)419 :4129،
پس از شهريور سال  4189شمسي و رفع نسبي موانع و محدوديتهاي عصر رضاشاه،
فعالیت هاي نشريات ادبي گسترش يافت و چندين نشريه ادبي آغاز به کارکرد که برخي از آن-
ها در مسیر شعر و ادب اين عصر تأثیرات کمو بیش مؤثري بر جاي گذاشتند؛ از طريق ترجمه
شعر و داستان از ادبیات فرنگي زمینه را براي شکوفايي شعر نو هموارتر کردند .از میان اين
نشريات ميتوان از نشريه «روزگار نو» نام برد که در آن برخي از ادباي ايراني مقیم انگلیس قلم
ميزدند .قطعاتي از اشعار گلچین گیالني در اين نشريه به چاپ رسید« .پیام نو» نشريه ديگري
بود که در تهران منتشر ميشد و ناشر افکار «انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي» بود
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قطعاتي از اشعار نیما در اين نشريه به چاپ رسید .مجله «سخن» که زير نظر پرويز ناتلخانلري
منتشرميشد و او از نوپردازان میانهرو به شمار ميرفت 8در میان نشريات مستقل اين سالها از
اهمیت درخور توجهي دارد.
پس از رويداد مشروطیت ،کودتاي  82مرداد  4118در تاريخ سیاسي ـ اجتماعي و فرهنگي
به عنوان يکي از برجستهترين گرهگاههاي تاريخ معاصر ،تاريخي مهم به حساب ميآيد .اين
حادثه در حیات شعر نو فارسي هم سخت تاثیرگذار بوده .شعر نو که از آغاز دهه سي در اوج
مبارزات ملي به يکي از اوجهاي تاريخي خود رسیده بود ،با وقوع کودتا ،غرق در نفرت و
نومیدي ،بیش از پیش به دامان نماد و کنايه گريخت و میراثدار رنج و درد و يأس تودههاي
مردم و پیامآور «افتادن» يا پرچمدار «برخاستني» دوباره ،و منجر به ظهور «ادبیات مقاومت» در
ادبیات ايران شد که از طريق آن توانست سهمي در ادبیات ملتها داشتهباشد و نام و سابقهاي
براي خود فراهم کند .شعر نو پس از کودتا ،با چند شاخه و گرايش جداگانه نیز به حیات و
حرکت خود ادامه داد :از جمله رمانتیسم فردي ،رمانتیسم اجتماعي ،سمبولیسم اجتماعي و
نوعي سورئالیسم اما برجستهترين اين گرايشها جريان شعر نو اجتماعي ـ سیاسي (سمبولیك)
يا حماسي ـ سیاسي بود که بهتر مي توانست آالم و آرمانهاي جامعه آن روز را بازتاب دهد.
نخستین مسئله از مسائل اصلي و درون مايه هاي شعر اين دوره که از شهريور  4189تا
کودتاي  4118ادامه يافت انديشه هاي سوسیالیستي است؛ به علت درهم شکستن نظام
استبدادي ،نوعي رئالیسم اجتماعي ،حمله به امپريالیسم ،پرداختن به مفهوم امپريالیسم و مسئلۀ
جهانخواري ،ستايش صلح ،دشمني با جنگ و  ...از مضامین رايج روزگار ميشود(ر.ک:
شفیعيکدکني)83 :4129 ،
 .1 .1اخوان ثالث(4192ـ)4130و جريان شعر سمبولیسم اجتماعي
نخستین مجموعه شعري اخوان با نام «ارغنون» در قالبهايي سنتي و غالبا با محتوايي رمانتیك،
و اشعاري بسیار اندک که در آنها مسائل اجتماعي و سیاسي هم منعکس شدهباشد به چاپ
رسیده با کودتاي  82مرداد  4118ش؛ همه امیدها و آرمانهاي شاعر (و بسیاري از روشنفکران
آن روز) به يأس و نفرت بدل شد «تا آنجا که درونمايه اصلي و تفکر محوري مهمترين و
بهترين اشعار اخوان در دهههاي سي و چهل را همین يأس فکري و فلسفي ،و خشم و نفرت
مفرط تشکیل ميدهد .شعر «زمستان» را که از مجموعهاي به همین نام در سال  4118چاپ شد
مي توان طلیعه چنین اشعاري به شمار آورد .اين شعر با استفاده از زبان و بیان سمبلیك ،اوضاع
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پرالتهاب و تهديد و خفقانآمیز ايران را به بهترين وجه به تصوير ميکشد( .ر.ک :حسین پور
 )818-814 :4121قصه ناامیدي شاعر در رسیدن به رهايي و رستگاري در خیلي از اشعار او از
جمله در شعر بلند و سمبلیك «قصه شهر سنگستان» نیز انعکاس دارد .با نگاهي به
مجموعههاي بعد از «ارغنون» ميتوان گفت که مهمترين خصیه شعر اخوان ثالث «سمبلیك
بودن زبان اوست» .ترجمه و نقد ادبي که در دهه چهل به مرزهاي چشمگیري از خالقیت
علمي و ذوقي رسیدهبود طي دهههاي سي تا پنجاه موجبات رشد و تکامل اين جريان شعري
را بیش از پیش فراهم کرد .شعر نو اجتماعيـ سیاسي (سمبولیك) دهههاي سي و چهل
مختصات خاصي دارد که اشاره به برخي موارد ،نمود شعر اخوان را برجستهتر ميکند:
 حساسیت زياد آن نسبت به سرنوشت انسان ،ک ه اينك به آگاهي رسیده و در پي احقاقحقوق و نیازهاي خويش است.
 توجه به انسان ،زندگي و انديشۀ اجتماعي ،ظهور عواطف او رويکرد عمدۀ ادبیات معاصرست؛ صداهاي اصلي که در آثار شاعران و نويسندگان به گوش ميرسد عبارتاند از :انسان،
آزادي ،وطن ،نفي استبداد ،ستیز با ظلم ،تحجر و تعصب جاهالنه
 سمبولیستها نماد را نوعي قیاس میان ذهنیت و عینیت ميدانستند و براي شعر قدرت القاييو مقامي همشأن موسیقي قائل بودند(داد)808 :4128 ،از اين رو شاعران سمبولیست از نماد که
جنبۀ القايي قويتري دارد استفاده ميکردند نگاه شاعران و نويسندگان به انسان و جامعه ،تحت
تأثیر ادبیات مغرب زمین ،به ابعاد مادي و ملموس زندگي اجتماعي انسان معطوفميگردد و
باعث ميشود شعر عمدتا به خدمت تبیین نیازهاي ملموس فردي و اجتماعي انسان درآيد در
نتیجه شاعران جامعهگرا به دلیل حاکمیت خفقان و تهديد و سانسور ،که فضاي باز مناسب
براي بیان صريح و ماليم را براي خود فراهم نميبینند به قلمرو زبان رمز و سمبل و کنايه پناه
ميبرند در شعر رمزگراي اجتماعي ،فرد و جامعه باهم و در کنار هم ديده ميشوند.
اين دسته از شاعران که مبناي کار خود را بر طرح مسائل و مشکالت مردم قرار ميدهند
تحت تأثیر مکتب سمبولیسم فرانسه نوعي شعر پديد آوردند موسوم به «سمبولیسم
اجتماعي»(ر.ک :حسینپور چافي ،پیشین)811 :؛ اينان بر خالف شاعران رمانتیك عصر ،ضمن
التزام به مسائل سیاسي ـ اجتماعي روزگار خود ،شعر را بستري مناسب براي بیان انديشه،

خواستهها و نیازهاي انسان ميدانند از اين رو شعر اين گروه از پشتوانۀ فکري ـ فلسفي ويژه-
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اي برخوردار است بر اين اساس اگر شاعر از درد فردي سخن ميگويد نه فقط درد خود بلکه
خود را بخشي از جامعه و شعرش را سخن مردم جامعه خود ميداند و با دردهاي مردم پیوند
ميزند؛ به تعبیر ديگر ،شعر اجتماعي ،شعري است با جان و جوهري جامعهگرا و انسانمدار،
بر پايه فلسفه تکامل تاريخ که بیانگر آرمانهاي جمعي مردم است .در اين قلمرو شاعر با هدف
بیدارگري و باالبردن بینش و قوه فاهمه تودهها ،همگام و همسو با عواطف و انديشههاي مردم،
وارد عمل ميشود و ميکوشد تا مسائل و معنويات مردم جامعه خود را صادقانه بازتاب دهد.
شعر اجتماعي ريشه در حس دردهاي مشترک انسانها دارد؛ با احساس مخاطبان سر و کار
دارد و به او ميگويد که «من درد مشترکم ،مرا فرياد کن»(شاملو.)404 :4128 ،
 .1 .1شعر و روحیات اخوان
اخوان شاعري است اخالقمدار؛ و انسان اخالقي نميتواند آنجا که پايههاي ارزشهاي اخالقي
انسان متزلزل شده و هیچ مرجعي نیست که بتواند معیارهايي براي رفتار و زندگي ،پیش پاي
آدمیان بگذارد ،بيتفاوت باشد؛ همین سرشت اخالقي اخوان است که در شعرش به صورت
ستايش نجابت ،اخالق ،پاکي و خوبي (و در شعر مورد نظر ،ستايش عزت و آزادگی) بازتاب
مييابد .او شاعر درد است و درمندي؛ دردمندي و دغدغۀ خود را با مجموعه زمستان()4118
آشکار ميکند .اخوان با وجود اين که ميداند امیدهايش ترک برداشته و آمالش برباد رفتهاست
اما همچنان در انزوا و در نهانخانۀ جانش شعلۀ امید از زير خاکستر آوارها زبانه برميکشد،
دوران تاريك باستان را پیش چشمان دل او ميآورد تا امیدش رو به احیا بماند؛ و اگر در اثر
حوادث سیاسي ـ اجتماعي و در پي منافع و مطامع سیاسي فردي يا گروهي ،آرمان هاي
سیاسي ـ اجتماعي او با فروپاشي نظام سیاسي اجتماعي او فرو ريخت و به نتیجه نرسید دست
کم «آرمانهاي اخالقي او ماندگار شد چرا که در سرشت انساني او بود»(.آشوري)408 :4122 ،
اخوان در شعر معروف زمستان که جنبههاي حماسي و سیاسي نیز در آن نمايان است ،جهاني
سرد را ترسیم ميکند که سرمايي « بس ناجوانمردانه» و «سـخت سـوزان» دارد « دنیايي پر از
تاريکي که افراد در آن قادر به ارتباط با هم نیستند و نمیتوان از «دوسـتان دور يـا نزديك»
کوچکترين انتظاري داشـت .ايـن تـصوير تاريـك از زنـدگي و درونمايـۀ شکـست و ناامیدي
در آن ،تقريبا همیشه در شعر اخوان آشکار است»(فروغي و رضايي .)431 :4108 ،احـساس
شکـست در برابر ديگرگونگي دنیا ،اعتقاد به جبر و مشکالت و سختيهاي زندگي ،شاعر را
واميدارد تـا تـصويري ناگوار و ناخوشايند از زندگي ارائه دهد.
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 .1 . 1شعر و روحیات پتوفي
شاندور(ساندور /الکساندر) پتوفي )4210 -4281( Sandor Petofi
شاندر پتوفي شاعر انقالبي و قهرمان ملي مجارستان است که از آزاديخواهان و رهبران انقالب
ملي سال  4212بود .او در جنگلهاي استقالل مجارستان کشته شد .پتوفي بزرگترين شاعر
انقالبي مجارستان است که در رديف معروفترين شعراي انقالبي جهان قرار دارد .شعر و
زندگاني پتوفي يك جا مظهر تمايالت آزاديخواهانه يك ملت است؛ شعر او با زندگیش و با
زندگي تمام ملتش به شکلي جدايي ناپذير پیوسته بود و نه تنها شعر بلکه تمام وجودش و
زندگاني او را در راه آينده ملتش و در راه آينده و خوشبختي تمام جهانیان گذارد .براي
شناختن زندگاني واقعي شاندور پتوفي بايد تمام صفحات تاريخ يك ملت را ورق زد .زيرا
زندگي او با تاريخ و افتخارات ملت و وطنش درهم آمیخته است .شاندر پتوفي در روز اول
ژانويه سال  4281در يکي از دهات کوچك مجارستان متولد شد؛ پدر و مادر پتوفي تمام
کوشش خود را کار ميبرند که فرزندشان آنقدر که ميتواند تحصیل کند اما به علت مشکالت
مالي و فشار زندگي هرگز نتوانستند اين آرزوي خود را عملي سازند .زندگي پتوفي از دوران
کودکي با فقر و تنگدستي گذشت و از شانزده سالگي به صورت يك رشته ناگسستني رنجها و
مبارزات در آمد .نخستین اشعارش که از اين زمان آغاز ميشوند رنجهاي او و در عین حال
عطش سیري ناپذيرش را براي دانستن بیان ميکنند .سفرهاي دور و درازش او را به اعماق
زندگي و تیره روزي هموطنانش آشنا ميساخت .دهقانان و کشاورزان را ميديد که همچون
اسیر و غالم بدون هیچ حقي براي مالکان بزرگ کار ميکنند و در جنگلها به خاطر حق همین
ثروتمندان کشته ميشدند و بعد چون گدايي دربدر و سرگردان در فقر و تنگدستي ميمیرند.
پتوفي تاريخ انقالب بزرگ فرانسه را دوست ميداشت .مطالعه حوادث اين انقالب عظیم
چشمان او را باز ميکرد و ميفهمید که بايد براي دفاع از حق طبقات محروم وطنش که اسیر
دست مالکان بزرگ و اشراف بودند قیام کند .در ربع دوم قرن نوزدهم همین دوران زندگاني
کوتاه شاندور پتوفي مجارستان اسیر و مستعمره امپراتوري اتريش و قبل از آن هم بیش از يك
قرن و نیم مستعمره امپراتوري عثماني بود .پتوفي با فقر وحشتناک دهقانان و زندگاني غیر
انساني آن¬ها آشنا شده ،با آنها زندگي کرده بود به همین جهت با عشقي آتشین آنان را
دوست ميداشت و نسبت به طبقات حاکم ،مالکان و ثروتمندان بزرگ که مردم را به بدبختي
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ميکشاندند نفرت داشت طرفدار استقالل ملي بود و ميخواست اصالحات عمیق اجتماعي نیز
اجرا شود .از وقتي که پتوفي فعالیت مطبوعاتي خود را آغازکرد به تدريج ستاره درخشاني شد
که تمام عناصر انقالبي را هاله وار بدور خود جمع کرد .اشعار پتوفي با صبغهاي از تمايالت
مترقي و انقالبي در همه جا منتشرميشد دغدغه مردم را داشت و همواره در آگاه کردن مردم
ميکوشید .پتوفي خود و ديگران را براي انقالب آماده ميساخت.
به صداي من رنگ بيغیرتان ميپرد ،زيرا سرود من
پیشگوي طوفان توست! اي انقالب!(پتوفي)23 :4182 ،
اشعار او همچون تازيانههاي نیرومند طنین ميافکند و فرودميآمد تا خفتگان را برانگیزاند،
رخوتها و سستيها را براند .در اشعارش ،شاعران خیالباف و رمانتیك ،جوانان ترسو و تن
پرور ،سیاستمداران سازشکار و خودخواه ،مردم راحت طلب بیکاره ،همه را به باد انتقاد مي-
گرفت؛ نام شاندور پتوفي نه در رديف شاعران بزرگ بلکه در رديف اسطورهها و افسانههاي
الهامبخش مجارستان قراردارد؛ آرزو ميکرد در گیر و دار معرکهها و میدانهاي پیکار ،براي
آزادي وطن و خوشبختي و آسايش هموطنانش ،جانسپارد ،آرزويي که خیلي زود تحقق
پذيرفت .راز ماندگاري پتوفي در پرداختن او به شعر اجتماعي و همگامي و همدلي با مردم
دردکشیدۀ کشورش است .هم از اين روست که ملت مجار همه ساله در اول ژانويه روز تولد
و  14ژوئیه روز مرگ وي و در  49مارس روز انقالب تاريخي 1848نام و ياد اين بزرگ را
تکريم ميکند.
پتوفي به پیروزي نهايي تمام انسانها ،اعتقاد داشت؛ اين پیروزي نهايي در نظرش قطعي
و حتمي بود ،در شعر او احساسات با سیاست ،عواطف با وطنپرستي و آزاديخواهي با امید به
شکلي جدايي ناپذيربه هم آمیخته است(.ر.ک :تفضلي و باراني 49 :4182،ـ  )80پس از آزادي
مجارستان و روي کارآمدن حکومت جمهوري ،ملت مجارستان تمام افتخار و عظمتي را که
شايسته اين فرزند قهرمانش بود به او بازگردانید و امروز نه تنها نام او را با عظمت تجلیل مي-
کند و خاطره قهرماني او را ميستايد بلکه آثارش را الهامبخش راه آينده خود ميشمارد .اکنون
ملت مجار هرسال در روز تولد و مرگ پتوفي و مخصوصا در  48مارس ،روز انقالب تاريخي
 4212نام پتوفي و خاطره او را تجلیل ميکند .در سال  4021به توصیه سازمان علمي و
فرهنگي ملل متحد (يونسکو) به مناسبت يکصد و پنجاهمین سال تولد «شاندور پتوفي» در
سرار جهان از او تجلیل شد .در ايران هم به همین مناسبت مجلسي در دانشگاه تهران
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برپاگرديد .از نمونههاي اشعار او ميتوان «به نام ملت ،به نام مردم ،انقالب ،دريا طغیان کرده-
است ،سرود ملي ،ترانۀ پايیزي ،به سربازان احترام بگذاريد ،دوران دهشت بار» ،را ذکر کرد.
(ر.ک :تفضلي )2-0 :4182 ،از انتخاب اين عنوانها براي اشعار ،ميشود آن «درد مشترک» را
که شاملو هم از آن حرف ميزند در نهاد شاعر غربي هم دريافت.
 .4 .8 . 1سگ و گرگ در فرهنگ ،اساطير و ادبيات
نظام هستي به گونه سامان يافته که از آغاز حیات معموال حیوانات هم در زندگي انسان،
کنار او و در بسیاري مواقع يارغار ،غمخوار و همدم تنهاييها ،کامیابيها و ناکاميها او
بوده است« .اين تماس اولیه به همکاري و پیوند میان انسان گلهدار و و سگ انجامید به-
همین جهت در متون زرتشتي بهويژه سگ خانگي و سگ شبان گرامي داشتهمي-
شد»(عبدالهي .)180 :4122،در اساطیر مصر سگ به عنوان پیك میان انسان و
جوکو(خداوند) برگزيده ميشود و از طرف آدمیان مأموريت مييابد که از خداوند بخواهد
تا مرگ را از سر جهانیان بازگیرد (ر.ک:ياحقي )130 :4123،دين بهي(آيین زرتشت)
آفرينش گرگ را به اهريمن نسبت ميدهد و آفرينش سگ را به اهورا (ر.ک :دادگيفرنبغ،
 )82-89 :4122در مورد سگ هم ميگويد «سگ در پايیدن هستي مردم ،آنگونه از میان
برندۀ دروج [=دروغ] و درد است که خوک در پايیدن هستي ستوران» و ميگويد «خانه
سامان نمييافت اگر نميآفريدم سگ شبان و نگهبان خانه را» (همان )491 :گذشته تاريخي
و اساطیري سبب شده پاي بسیاري از حیوان از جمله سگ به قلمرو ادبیات و فرهنگ هم
کشاندهشود .بنا به اقتضاي طبیعت که تعادل ،يکي از مهمترينها است و ماهیت زندگي
طبیعتمدار انسان ،سگ در زندگي او در کنار ديگر حیوانات اهلي و بعضا وحشي مانند
گرگ ـ در حاشیه زندگي او ـ همواره حضور داشته باشند و بنا به اقتضاي طبیعت و
ويژگيهايي که دارند در فرهنگ و ادبیات ملتها کارکردي نمادين هم يافتهاند .سگ در
فرهنگ عامه به دلیل شهرت به وفاداري ،پاسباني از شبانان و روستائیان و وظیفۀ گلهباني را
بر عهده دارد( .ر.ک :عبداللهي ،4124 ،ج 132–188 :4 :و ج )018-090 :8 :در حیاۀ
الحیوان در صفات سگ آمدهاست «شدید الریاضۀ است و کثیرالوفاء ،خلقتش ترکیبي است از
«بهیمیت» و «سبعیت» چون صفت سبعیت غالب شود با مردم الفت نگیرد و چون صفت
بهیمیت غالب آيد گوشت حیوان نخورد»(دمیري )122-0 :4181 ،در مورد گرگ هم ضمن
مقايسه برخي صفات مشترک با شیر آمده است «در صبر بر گرسنگي هیچ حیواني را چنان
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تواني نیست که گرگ را؛ کم خوراک است و سختکوش؛ چون چیزي براي خوردن نیابد
به نسیمي اکتفا کند (همان ،ج .)102 :4 :از کارکردهاي سگ و گرگ در مفهوم اساطیري
اين است که «وظیفۀ نگهباني و هدايت ارواح را دارند»(شوالیه )349-398 :4128 ،به
روايت بندهشن «روان درگذشتگان را راهنمايي ميکند»(فرنبغدادگي 20 :و  .)00مطالعه
اساطیر ملتها نشان ميدهد اين دو حیوان در سابقه تاريخ اساطیري بسياری از ملتها
حضور و نقش دارد به همین دلیل است که پتوفي هم باتوجه به ويژگيهاي مشترکي که
فرهنگ ملتها دارند اين دو حیوان را از عناصري شعري خود در مفهوم نمادين تیپهايي
خاصي از آدمیان برگزيدهاست.
 .8 .8 . 1نقد تطبيقی شعر اخوان و پتوفی
 «قالب ،ساختار ،درونمایه ،مضمون ،تصویر( )Imageو زبان»اخوان نخستین تجربههاي شعري خود را با آشنايي با سبك خراساني آغازکرد و بر اثر آشنايي
با نیما به قلمرو شعر نو قدم گذاشت .زبان شعرهاي اخوان ،هم در حوزۀ مفردات و ترکیبات،
هم در حوزۀ نحو و ترکیبات و بافت و ساخت آن عمدتا نتیجۀ تأثیرپذيري مستقیم و پايدار
شاعر از سبك خراساني و اشعار قدماست .بسیاري از ويژگيهاي سبك خراساني در شعر
اخوان مشهود است(ر.ک:پورنامداريان .)892-422 :4129،نکتۀ ديگر زبان رمزآمیز و کنايهاي
در شعر است زباني که از همان آغاز پیدايش شعر نو به سبب اختناق و خفقان نظام حکومتي
در شعر نیمايوشیج راه يافتهبود و اکنون پیروان وي ،با فهم درست زبان اين شعر ،راه او را
درست پیش ميبرند .بهترين نماينده اين زبان هم «اخوان ثالث» است« .شعر نمادين و لحن
حماسي و اندوهبار اخوان در کتاب زمستان که از اعماق شکستها سخن ميگفت زبان حال
مردم و روشنفکران جامعه ميشود»(.شمس لنگرودي )81 :4122،در شعر مورد نظر ما ،عنوان
همین شعر يعني «سگها و گرگها» خود ،نمودي از اين زبان نمادين است.
اخوان مايه ،مضمون و حتي عنوان شعر را از شاندور پتوفي شاعر مبارز و قهرمان ملي
مجارستاني بهوام گرفته ،در ساختار و عناصرشعري هم متأثر از اوست .شعر روايت تمثیلي
است از زبان سگها و گرگها که هر کدام تمثیل تیپهاي خاصي از انسانهاست .هر دو شعر
با توصیف طبیعت سرد زمستان آغاز ميشود؛ ابتدا صداي سگها به گوش ميرسد سپس زوزۀ
گرگها« .صداقت و صراحت در تجربههاي شعري و اهمیت دادن به انسان و زندگي انسان و
رسوخ در اعماق لحظههاي وجودي انسان ايراني»(شفیعي کدکني )892 :4109 ،از او انسان و
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شاعري ممتاز و متمايز ساختهاست .مقايسه دو شعر نشان ميدهد که اخوان حتي در
تصويرهاي شعري هم متأثر از شاعر ملي مجار بودهاست.
اخوان شعر «سگها و گرگها» را در قالب چهارپاره ـ قالب رايج آن روزگارـ در دو بخش
تقريبا متقارن ،با ساختاري نوقدمايي مرکب از شانزده بند سرودهاست .بخش نخست شامل
هشت بند با صداي سگها و بخش دوم هم در هشت بند با صداي گرگها تنظیم شدهاست.
سه بند آغازين حکم «براعت و استهالل دارد .سپس توصیف اوضاع وهمآلود زمانه و شرايط
زندگي اجتماعي مردم در قالب عناصر نمادين از زبان «سگها»؛ بخش دوم هم در هشت بند
که بند نخست در حکم براعت استهالل و هفت بند بعدي توصیف نمادين شرايط زندگي از
زبان «گرگها»ست .در قسمت نخست ،سه بند ابتدايي فضاي بیروني را توصیف ميکند و در
قسمت دوم تنها يك بند فضا و زمان1را توصیف ميکند .عناصر و اشخاص سروده هم الگو
گرفته از شاعر مجار است و نیز انتخابي است مبتني بر پاسداشت باورها و سنتهاي بومي
ايران .قالب کلي شعر هم نه کامال در قلمرو ادبیات سنتي مانند قصیده و غزل است و نه کامال
به شیوۀ شعرهاي نو؛ بلکه به شیوۀ نوـ قدمايي؛ در بحر هزج مسدس محذوف بر وزن
«مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعي /فعولن» ـ که حدود  81وزن رباعي را هم از اين وزن دانستهاندـ
بدون هیچگونه تغییري تا آخر تکرارميشود.
زبان شعر سگها و گرگهاي اخوان ثالث ،شعري است منطبق با قواعد دستوري زبان
فارسي؛ تمايالت باستانگرايانه ،در غالب اشعارش ،هم در کلمات و هم در نحو زبان شعر
اخوان ثالث مشهود است .در اين شعرترکیب فاخر «مرگمرکب» در کنار واژگان و ترکیبات
ساده و عامیانهاي مثل :الحق ،عزيزم گفتن و جانم شنفتن ،تهماندههاي سفره ،ولي ارباب آخر
رحمش آيد؛ که نشان ميدهد آگاهانه و به عمد ،براي ايجاد لحن و «حالت» است تا تأثیر
بیشتري به کالم خود ببخشد.
«حالت» يا «کیفیت» بیان که معلول گذشته ،شرايط اجتماعي و جغرافیايي و همه عواملي
است که در طول تاريخ بر آن ملت اثر گذاشتهاست؛ در شعر اخوان نمود بارزي دارد .به نظر
ميرسد انگیزۀ اصلي شاعر؛ ابراز يك باوراجتماعي است پاسداشت عزت آزادگي؛ با وجود
مشقاتي چون گرسنگي ،آوارگي و سرما چیزي که در اين شعر نمود بیشتري دارد همان است
که آقاي آشوري گفتهاند؛ بیان «درد و دردمندي» ( )408 :4122که البته نه فقط درد خود شاعر
بلکه درد مردم و جامعه.
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اخوان همچنان که در آغاز منظومه آورده ،اصل مايه و مضمون را از شاندور پتوفي شاعر
مبارز مجارستاني گرفتهاست آن هم نه بهطور مستقیم از زبان مجاري بلکه از طريقه ترجمه ،که
اتفاقا شعرش را به مترجم اثر پتوفي ـ محمود تفضلي ـ تقديم کردهاست .نقش شاعر پروردن
درست ،اثرگذار و عمیق اخگري است که در ذهن ديگري جرقه زده اما شرارههاي آن شوري
در نهاد اخوان شاعر نهاده که فضاي ذهني و قلمرو فرهنگي او را تسخیر و فطرت بیدار او را
هم متأثرکردهاست .با مقايسه دو ترجمه از شعر پتوفي(ترجمه انگلیسي از زبان مجاري ،و متن
ترجمه شده به فارسي از محمود تفضلي و آنگال باراني که ظاهرا خود مجارستاني بوده و به
زبان و فرهنگ آن کشور کامال آشنا بودهاست) هنر و توانمندي اخوان ثالث در مقام شاعر در
پروردن مايه و مضمون ،و انتقال حس و معنا محرز ميگردد .ترکیب هماهنگ زبان ،ريتم و
آهنگ ،وزن شعر ،انتخاب واژگان مناسب ،تصوير و حالو هوايي که بتواند فضاي زمستان،
سرما و سختيهاي ناشي از آن را منتقل کند کامال موفق بوده است .کلیت شعر تصويري است
از حیات جمعي آدمها در قالب يك زبان تمثیلي براي تحمل سختيها و هموارکردن راههايي
که پیش رو دارند و انتخاب آگاهانۀ آن :خفت و خواري کشیدن و به اندک استخواني ساختن
(=سگها) و يا عزت ،آزادگي ،نداشتن و در عین نداري سربرافراشتن (=گرگها) .اين دو راهي
است که انسان همواره در زندگي پیش روي خود دارد؛ انتخاب هرکدام ضمن اين که گوهر
ذاتي او را مينماياند سرنوشت دنیوي و اخروي او را هم رقم ميزند.
اخوان متأثر از «شاندور پتوفي» ،انسانها را در دو گروه و در قالب تصويري نمادين از دو
حیوان به تصوير کشیدهاست؛ سگ در اغلب فرهنگهاي کهن از قديمااليام هم به صفات نیك
شناخته شدهاست ،هم به صفات مذموم؛ قدرت پیش بیني «وفادار»ي« ،پلید و بیماريزا بودن»؛
به لحاظ طبیعت و شرايط زندگي ،نماد رذالت دانسته ميشود که هیچگاه تمايل يا توان تغییر
شرايط را ندارد و با هرگونه خفت و ذلت ميسازد .اما گرگ نماد حیواني فرصت طلب،
جنگجو ،خطرپذير و خونخوار ،با تکیه بر قدرت خود در پي هرچیزي است که ميخواهد؛
خطر ميکند تا به چنگ بیاورد .در شعر هر دو شاعر با نگاهي مثبت ،نه آن صفت درندگي و
خونخوارگي بلکه روحیۀ سختکوششي ،جنگندگي ،سعي براي تغییر اوضاع و «حرکت و
دست به کاري زدن» مراد است؛ به ويژه در شرايط اجتماعیي که ديو درون ديکتاتورها ،سايۀ
وحشت بر ذهن و زندگي مردم انداخته ،جز عصیان و طغیان چیزي نميتوانست اين سايه شوم
را کنار بزند .شاعر ميخواهد با بیدار کردن فطرت پاک ملت خود ،با خیزشي برآمده از فطرت
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پاک و عمق وجود ،تغییر شرايط خفتبار را به آنان نشان دهد تا در عزت و آزادگي حیات
خود را ادامه دهد .ادبیات ايران سرشار است از تجسم و بازتاب اين آرمان در قالب شعر،
داستان ،مجسمه و رمان؛ ذکر آنها در حوصله مقاله نیست؛ ريشه و منشأ اصلي آرمان آزادگي و
و
عزت طلبي را هم بايد در سرچشمه فرهنگي ـ تاريخي ايرانیان يعني شاهنامه فردوسي جست
جو کرد.
 .1 .8 . 1شاندور پتوفی و شعر آواز سگها و گرگها
 روزگار شاعردر شــعر پتوفي هم مانند شعر اخوان ،صورت ملتي رنجکشیده و بیمار ديدهميشود که يك
عمر در دهان گرگ استعمار جويده شدهاند؛ او که برخاسته از میان همین ملت است آرزوهاي
دور و دراز ناامیدانه و آرمانهاي سرکوفت شدۀ اين ملت را فريادميزند .پتوفي در شرايطي اين
شعر را سروده که جامعه مجارستان هم همانند ايران عصر پهلويها در گیر و دار خفقان و
اختناق دستو پا ميزد.
از نکات قابل توجه در شباهتهاي اخوان و شاعر مجار ،رواج مکتب ادبي رمانتیسم در
روزگار هر دو شاعر است ـ گرچه رمانتیسم در مفهوم اروپايي با آنچه در ادب فارسي از آن
مستفاد مي شود متفاوت است ـ «نخستین موج شعر نو فارسي که پس از پیدايي شعر نیمايي
منتشر شد شعري بود که بايد آن را نوعي رمانتیسم نامید؛ دومین موج مهمي که پس از
رمانتیسم در شعر نو برخاست جنبشي بود که از درون شعر نو نیمايي سربرآورد اين نوع شعر
را مي توان گونهاي نمادگرايي اجتماعي نامید .بهترين سرايندگان عبارتند از  :شاملو ،اخوان
ثالث ،فرخزاد و سهراب سپهري که با ظهور نیما جاي خود را به سمبلیسم اجتماعي ميدهد.
(ر.ک :شفیعيکدکني؛ 499-00 :4122؛ و شمس لنگرودي ،ج 88 -81 :4122 ،8 :و شفیعي،
 88 :4129و ) 419
حیات پتوفي همزمان است با رمانتیسم نیمۀ اول قرن نوزدهم در اروپا و بديهي است که
شاعر تحت تاثیر اين مکتب و جريان تاثیر گذار روزگار خود باشد؛ با اين تفاوت که «وي بر
خالف رمانتیكهاي بیماردلي که همیشه دستي در شکنجۀ خود داشتهاند و با واهمه نام فردا را
بر زبان ميآوردند؛ شاعر سر پرشوري دارد و امیدوار به آينده و نجات انسان است .شاعري
انقالبي که اشعارش به شعار و ابتذال کشانده نميشود؛ حساس و دلدادۀ طبیعت است اشعاري
که مربوط به نیمه اول زندگي پتوفي است خالي از سیاست است و به همین خاطر اين اشعار
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را زاده خويش به شمار نميآورد» (ر.ک :تفضلي )89 -48 :4182 ،در شــعر پتوفي تصوير
رنجور ملتي ديدهميشود که قرنها اسیرچنگال استعمار بودهاست ،شاعر که از میان همین ملت
برخاسته ،آرزوهاي دور و دراز و آرمانهاي سرکوبشدۀ اين ملت را فرياد ميزند.
شعر پتوفي در اصل به زبان مجاري است .ما در اين گفتار از ترجمه انگلیسي و فارسي آن
استفاده کردهايم از اين رو در مورد زبان ،صور خیال و بالغت شعر پتوفي چیزي نميتوان
گفت انچه نوشته ميشود مقايسۀ شعر اخوان با ترجمه انگلیسي و فارسي شعر پتوفي است.
اخوان ،عناصر و درونمايه شعر خود را از پتوفي به وام گرفته است و اينکه شاعر مجاري هم
شعر (سخن) خود را از زبان اين دو موجود نقل ميکند و اخوان هم همین عناصر را حفظ
کرده ،حاکي از آن است که پارهاي مفاهیم نمادين ،ارتباطات میان ملتها و طبیعت ،مشترک
است )Cirlot, 1998: 375 (.و نشان ميدهد که سمبل و نماد زبان مشترک فرهنگها و
انسان است .شعر پتوفر مرکب از ده بند است در دو بخش متقارن پنج بندي ،که بند اول هر
بخش در حکم براعت استهالل تکرار ميشود چهار بند نخست آن از زبان سگها و چهار بند
ديگر از زبان گرگها بیان ميشود.
پتوفي شعر سگها و گرگها را در ژانويه سال  /4212ديماه 4888شمسي و اخوان حدود
يك قرن بعد در آذر ماه  /4119دسامبر 4084صدوسه سال پس از شاعر مجاري سرودهاست؛
اخوان که شعرش را به محمود تفضلي ـ مترجم شعر پتوفي ـ تقديم کرده ،اين احتمال را قوت
ميبخشد که ،پیش از آن که شعر «سگها و گرگها» بسرايد ،مترجم ترجمه شعر پتوفي را
براي اخوان خوانده و در اختیار وي قرار دادهاست.
شعر پتوفي به زبان اصلي يعني مجاري با ترجمه آن به زبان انگلیسي و فارسي با شعر
اخوان مقايسه و آنگاه اشتراکات شعر پتوفي و اخوان ذيال در قالب جدول مقايسهاي آورده مي-
شود تا میزان تأثیرپذيري اخوان ،توانايي تصويرسازي و بیان نمادين شاعر مجاري ،شناخت
عمیق اخوان از ماهیت و مفهوم شعر ،درک شرايط و مناسبات روز و اين که اين مفهوم چه
اندازه مناسب روزگار هر دو شاعر بوده است آشکار گردد:

آواز سگها
شعر پتوفي
-

شعر اخوان ثالث
-

زمان :فصل زمستان و سرما
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 برف ميبارد زمین سرد ،برفآلود برف و باران ـ دو همزاد زمستان ـ هوا تاريك ،طوفان خشمناک استفرودميآيند
 کنار مطبخ ارباب ،بر خاک ارههايطوفان خشمگین ميخروشد
 سگها در کنج مطبخ ارباب ،ارباب نرم خوابیدهاند ،از ته ماندههاي سفرۀ اربابمهربان ،وقتي ارباب سیر ميشود ميخورند ،ارباب عزيز و مهربان
-

-

 ما نیکبختان را چه باک استچیزي هم پیش سگان مياندازد
 ولي شالق اين ديگر باليي است،هیچ غمي براي زندگي نداريم
شالق  ...درست است ،مسلما درست است اين که الحق دردناک است
 ولي ارباب آخر رحمش آيد ،گذارددردآور است ولي استخوان سگ
چون فرو کش کرد خشمش ،که سر بر کفش
زود جوش ميخورد
وقتي خشم ارباب فرو نشیند اجازه و بر پايش گذاريم
خواهد داد تا  ....پاي بخشندهاش را
بلیسیم

آواز گرگها:
پتوفي:

اخوان ثالث:

 تکرار بند اول مربوط به آوازسگهابدون - -تکرار بند اول مربوط به آواز سگها باتفاوت در مشبه به
هیچ تغییري
 زمان و مکان :شبکوالک،رعبانگیزوحشي، زمان و مکان :شب ،صحرا و نیستيصحراي وحشتناک ،سرماي پرسوز ،بالي
نیستي
 حتي يك بیشۀ کوچك هم نیست پناه نه ما را گوشۀ گرم کنامي ،شکاف کوهساري،ما باشد
سرپناهي «نه حتي جنگلي کوچك که بتوان در
آن آسود بيتشويش ،گاهي»
 «دو دشمن سرسخت که بيامان بر ماميتازند :از بیرون سرما ،از درون  -دو دشمن در کمین ماست دائم ... ،ميدهد ما
را شکنجه -- - :برون ،سرما ،درون اين آتش
گرسنگي»
 و اينك سومین دشمن ،سالح آتشین ،جوع و اينك سومین دشمن ،سالح آتشین ،بيآماده
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 روي برف خون سرخ ما ميچکد سردمان است و گرسنه ايم /وپهلوهامان با گلوله ها سرخ شده است/
سهم ما بینوايي هاست.
 -اما «آزاد» هستیم»

رحم بيرحم
 بنوش اي برف! گلگون شو  ...که اين خون،خون ما بي خانمان هاست ،که اين خون خون
فرزندان صحراست
 در اين سرما ،گرسنه ،زخمخورده ،دويمآسیمهسر چون برف در باد.
 -ولیکن عزت آزادگي را نگهبانیم ،آزاديم آزاد

درست است که درونمايه ،مفهوم ،عناصر زباني و تصويري از شاعر مجار است و تنها «حالت»
و ايقاع از اخوان؛ لکن اخوان با کمترين دخل و تصرف ،تنها بیان ساده و سمبولیك شعر پتوفي
را در جامهاي آراستهتر به زباني فاخرتر بیانکرده ،خواننده با خواندن شعر پتوفي ،صرفا با زبان
ترجمه ،مفهوم را ـ بدون اغنائات شعري ـ در مييابد اما با خواندن شعر اخوان «حالت و
کیفیت» ،قدرت تأثیرگذاري اخوان و مفهوم ذهني شاعر مجاري چندين برابر ميشود .شعر
پتوفي و اخوان را اگر رنگینکماني فرضکنیم پتوفي نقشمايه اين کمان را رقم زده و اخوان آن
را رنگآمیزي کردهاست.
نتیجه گیري:
از دورۀ مشروطیت به بعد با ترجمه رمانها و اشعار فرنگي به فارسي ،زبان و ادب فارسي
دچار تحوالت اساسي گرديد؛ حال و هواي تازهاي تجربهکرد .پیوند ادبیات ايران با فرهنگ و
ادبیات ديگر ملتها سبب شد هم در بالغت( )Rhetoricهم نوع نگرش تغییراتي در اذهان
شاعران و نويسندگان ايجادشود؛ آثار بديعي به وجود آمد به طوري که بسیاري از آثار برجسته
ادبیات معاصر حاصل همین ارتباط و پیوند با ادبیات ديگر ملتهاست و چه بسا بدون آنها
چنین آثار فاخري با مضامیني متناسب روزگار خود هرگز خلق نميشد.
از نمونههاي موفق اين پیوند و تأثیر و تأثر ،شعر معروف «سگها و گرگها»ي مهدي
اخوان ثالث است که با اقتراح و اقتباس از شعري به همين نام از شاندور پتوفي شاعر
مجارستاني سروده است .شعر اخوان آرمان و دردمندي انسان معاصر ايراني را آينگي ميکند؛
اين شعر در اصل بیان نمادين و تصويري سمبلیك از اوضاع و احوال مردم و حاکمان است.
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وي در اين شعر به تأثیر از پتوفي تصويري نمادين از دو تیپ مردمان روزگار خود ارائه مي-
دهد گروهي آدمهاي بيدرد و راحتطلب که به پسمانده ديگران يا به تکه استخواني ـ با
خفت و تحقیرـ قانعاند و گروه ديگر دردمنداني که خواهان تغییر وضعیت هستند اما در عین
دردمندي سخت مراقب عزت ،شرافت و آزادگي خود هستند که دامنشان آلوده نگردد.
شعر اخوان نشان ميدهد که او گذشته از عنوان و محتوا ،در بالغت تصوير ،عناصر و
ساختار شعري ،بافت زباني ،چگونگي آغاز و پايان ،تماما متأثر از پتوفي است؛ گويي شعر
اخوان ترجمه مجدد و يا بازآفريني شاعرانهاي است از ترجمه شعر پتوفي؛ اخوان مفاهیم،
محتوا و عناصر آن را بدون کمترين تغییر و با مهارتي که خاص يك شاعر توانمند ميتواند-
باشد در شعر خود آوردهاست .از آنجا که حجم مقاله و محدوديت صفحات اين امکان را به ما
نميدهد که شعر اخوان و پتوفي را با ترجمههاي فارسي و انگلیسي آن کنارهم بیاوريم؛
مضمون ،عناصر و تصاوير شعري هردو را در قالب جدولي مقايسهاي آوردهايم که هم میزان
تأثیر پذيري اخوان را از پتوفي نشان دهد و هم اين که با چنان مهارت شاعرانهاي به
بازپرداخت تصويري و پیام شعر دست زدهاست که با اينکه خواننده پیشمتن و بیشمتن هر
دو را در کنار هم دارد اما اين که اخوان ،تقلید صرف کرده و زير سايه شاعر مجاري باشد
احساس نميشود .چیزي که شعر اخوان را در مرتبهاي واالتر مينشاند ،بازتاب «حالت» ويا
«کیفیتي» است که ريشه در روح جستو جوگر ملت ايران دارد هنرمنداني که با میراث فرهنگي
ملت خود آشنايي عمیق و وسیعي دارند هنرشان سرشار از «حالت» است.
پیام شعر پتوفي و اخوان ترويج مکارم اخالق و آرمانهاي انساني است که خاصیتي
انگیزشي دارد .شاعر موعظه نميکند و درس حکمت و اخالق نميدهد بلکه صداي شاعر
صداي ناله و اعتراض مردمي است که در سختترين حاالت ،آرمانهايشان را از زبان قهرمانان
زخم خوردۀ گرسنۀ خونین فريادميزنند؛ با آگاهي و بینش ،وضعیت موجود خويش را بر
موقعیت مطلوب ناپايدار مرفهان بيدرد ،ترجیح ميدهند؛ بر اين باور اجتماعي رسوخ کرده در
ضمیرناخودآگاه جامعه اعتقاد دارند که آدمي از گوهر پاک سرشتهاست نميتوان تضعیف و
اضمحالل اين گوهر پاک را ديد و سکوت کرد:
نشايد که نامت نهند آدمي (سعدي)47 :1369 ،
تو کز محنت ديگران بيغمي
يادداشت ها
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 اخوان خود در همان ابتداي شعر بعد از عنوان نوشته است «فکر از شاندور پتوفي» و-4
»«اهدا به محمود تفضلي
 مراد از زمان و فضا در اين نوشته همچنان که در شعر آمده است شب و فصل-8
زمستان است که همراه ديگر عناصر زباني واژگان نمادين مناسبي براي توصیف
.اوضاع و احوال و شرايط روزگار شاعر است
، نشر زوار، از نیما تا روزگار ما، در مورد نشريات رجوع شود به يحي آرينپور-1
21 - 31 :صص4122
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