
 
  
  
  
  
  
  

  هاي اخوان ثالثناپرهيزي
  »هاي وينويس و واكاوي داستاندربارة اخوان ثالث داستان«
 

 ٭دكتر مجاهد غالمي

 شهيد باهنر كرماندانشگاه زبان و ادبيات فارسي استاديار 

  
 چكيده

نويسـي دارد  هايي هم در داسـتان خودآزمايي ،مهدي اخوان ثالث عالوه بر اشعار و تحقيقات ادبي
. دارنـد  هاييها و شناسهفهها، هركدام مؤلاست. اين داستانتعبير نموده» ناپرهيزي«ه از آنها به ك

نويسـي و تعريـف تعليـق و    چون هنـر داسـتان  ها، ضمن تبيين چنـدو آن محتوايدرنگ بر زبان و 
ر ها و شعرهاي وي برقـرا از ديالوگي كه در ابواب انديشگي و زباني ميان داستان، پردازيتشخصي
 هـاي گونـاگون بررسـي   در سـاحت  توان را ميآنها دارد. همچنين هركدام از پرده برمي است شده
 نيز به قدر خود دربارة نگرش درخت پير و جنگلاخوان ثالث بر  ةمها، مقد. در جنب داستانكرد
كـه بررسـيدن آن بـا برخـي مسـائل ديگـر، خـود از         محـل تأمـل اسـت   به مدرنيسم داستاني  او

نهايت آنكه با وجود قدر و دهد. درت و مدرنيته خبر ميروشنفكريِ ايراني در ميان سناني سرگرد
صـرفاً  كه اخوان ثالث  بايد پذيرفتهاي اخوان ثالث در نظر گرفت، شود براي داستانقربي كه مي

اخـوان ثـالثي كـه    بـا  ، هـاي تحقيقـي  شـعرها و برخـي از نوشـته   نظـر از   صـرف ها اين داستانبا 
   ، قابل مقايسه نيست.ستاييممي شناسيم و مي
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  مقدمه -1
رو  بي اخوان ثالث، اين جستار با پـيش ت ادنويسي شخصيهي به ضلع داستانتوجكم بنابر

-هاي وي و به روش تحليل محتوايي و با گوشه چشمي به مسائل جامعهگذاشتن داستان

نتقادي، مدرنيسم هاي ادبي از قبيل رئاليسم اات نظري برخي مكتبشناسي و نيز مقتضي
كوشـد تـا ضـمن ترسـيم     ات عناصر داستان مـي چنين توجه به مختصو سمبوليسم و هم

گذر تطبيق با برخي شعرهاي وي، هايش از رهخطوط انديشة اخوان ثالث در متن داستان
نويسي اخوان ثالث را تبيين نمايد و به قدر وسع، جنبة كمتـر  هاي داستانها و ضعفتقو

هـاي اخـوان   ت ادبي وي را مورد تحليل قـرار دهـد. در داسـتان   ز شخصياي اشدهشناخته
برخي مسائل، چه از نظر انديشگي و چه از نظـر تكنيكـي و هنـري، نسـبت بـه       ثالث گاه

اند شده هايي قرار دادهها در مركز بررسياند. اين برجستگيديگر مسائل برجستگي داشته
  را تبيين نمايند.  هاي اين مسأله كه به نحوي بتوانند زمينه

كنـد كـه   داند و نجيبانـه اعتـراف مـي   ثالث، خود را آموختة فضا و فن شعر مياخوان 
نويسـي بـراي كوچكترهـا. از    نويسي براي بزرگترها دارد و نه در قصهدستي نه در داستان

 است نيز وي، انصافاًثالث گذشتههايي كه بر شيوع آثار اخوان انداز در تمام سالاين چشم
كـه در   انداز، تا منظرهايي رااز اين چشم است. خود را جز با اين چهره به همگنان ننموده

است ناديده نگرفتـه   ثالث منتقد و... چهره نمودهثالث محقق، اخوان چارچوب آنها، اخوان 
  اندازها نيز به جاي خود و بـه قـدر خـود، نگريسـتني و برانـدازكردني     باشم؛ كه اين چشم

-هاشان نيز متفـاوت مـي  متفاوت، چهره از منظرهاي آنكه برخالف برخي كه . ضمناست

هـايي نيسـتند    اندازها آشكار شده، چهـره ثالث كه در اين چشمهايي از اخوان شود، چهره
كار داريـم؛ بلكـه   هـاي متعـددي سـرو   ثالـث كه با ديدنشان به گمان بيفتيم كه با اخـوان  

ثالـث كـه   است بـه اسـم مهـدي اخـوان      1ا شخصيتيها، مواجهه بما با اين چهره ةهمواج
و به تناسب با آنهـا، بـه وجهـي كـه      فتة خود را در هركدام از اين منظرهاچهرة فرديت يا

  پيرايد.  آرايد و ميقابل اشتباه و التباس نباشد مي
انداز ادبيات داستاني، نگاه كـردن بـه   بنابراين نگاه كردن به چهرة اخوان ثالث از چشم

-بان سبك خراساني و بيـان اسـاطيري  ها در ز(با همان تردستي خوان ثالث شاعرهمان ا
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اسـت كـه در    ق و اخوان ثالث منتقـد ميهني) و اخوان ثالث محق -حماسي و انديشة ملي
    آيد:ميهايي كه در پي  عنوان است با هايي نمودهآزمويينويسي نيز، طبعحوزة داستان

(فـروردين   درخـت پيـر و جنگـل    -3)؛  1344(اسفند  آژدان -2)؛   1327(فروردين  شب عيدي -1
  شمار شاعرانانبوه بي -5)؛  1335(فروردين  زدهمرد جن -4)؛  1349

گـويي را خـود، از مقولـة    نويسـي و قصـه  هـا در داسـتان  آزمـايي اخوان ثالث اين طبع
، »عيـدي شـب  . «)24: 1380(اخوان ثالث، الف است دانسته» تفنن«و » تخطي«، »ناپرهيزي«
انـد كـه در   هـاي كوتـاهي  ، داسـتان »شـمار شـاعران  انبوه بي«و » زدهمرد جن«، »آژدان«

بـار در  كـه نخسـت  » شمار شـاعران انبوه بي«اند. در اين ميان، آمده زده مرد جنمجموعة 
است بـه خـاطره و نقـل     آمده )1344( از اين اوستا ةند اخوان ثالث در مؤخرضمن مقالة بل

ـ  اسـت، بـه   اي كـه داشـته  حسب شـكل روايـي  استان كوتاه و ظاهراً برتا به د ماندمي  همثاب
ــه     ــده و در مجموعـ ــداد شـ ــدود قلمـ ــن حـ ــزي در ايـ ــا چيـ ــه يـ ــا قصـ ــتان يـ   داسـ

آن است كـه  . اصل قضيه است هاي كوتاه اخوان ثالث نيز جايي را از آنِ خود كردهداستان
ضايعات و تلفات شـعر در   وفور«، ضمن صحبت دربارة از اين اوستااخوان ثالث در مؤخره 

هاي خاص هر شـهر و واليـت و   تذكره كند به اينكه هم امروزِ روز،استشهاد مي» كشور ما
يابيم كه چقدر صفوف شعرا و متوهمـان  هاي عمومي را كه ببينيم، درميهمچنين تذكره

مناسـبت  اينجا داستاني به يادم آمد كه نقلش بـي «گويد شاعري طويل است و سپس مي
-149: 1383(اخـوان ثالـث،    الي آخر...» : راوي داستان، دوست فاضل گرامي، حضرت نيست

ايد يا در اين مجموعه داسـتان؛ و اگـر هـم مـاجرايي     كه حتماً در آن مؤخره خوانده )138
سـبيل چاشـني   هايي بدان داده و ابيـاتي بر برساخته نبوده باشد، اخوان ثالث شاخ و برگ

  الغي و متناسب با مقتضاي حال!بدان درافزوده و بسيار هم ب
هاي عاميانه، در بدايت داستان بلندي است به سبك و سياق قصه درخت پير و جنگل

امر براي كودكان و نوجوانان و حقيقتاً داستان بلندي در مرز ادبيات كودكان و نوجوانان و 
پـانزده  اي از مجموع هفـده هجـده قطعـة ده    ادبيات بزرگساالن؛ شكل ويراسته و پيراسته

اي از آن توسط اخوان ثالث در برنامة كودكان تلويزيون ملـي  اي كه هر هفته، قطعهدقيقه
از  اي نيز بدان افزوده شـده و هاي بعدي، مقدمهاست. در چاپ  شدهايران، روايت و اجرا مي

گـويي بـراي    جملـه قصـه  ن ثالـث را دربـارة برخـي مسـائل، از    آنجا كه ديد و داوري اخـوا 
هـا هـم   كند، داراي اهميت است. اين داستانرنيسم داستاني و... را آينگي ميكودكان، مد
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 بازتابيده اسـت  نويسي نوين كه در آنهاهاي داستانچون تكنيك و از جهت وقوف بر چند
كـه  ايـن ، وقـوف بـر   (به اعتبار اينكه نوشتة يكي از سرآمدان شعر معاصـر پارسـي اسـت)   

هـاي  بسـتان  و نيـز از جهـت بـده   است نويسي تانهاي داسشان به كدام ساحتبازبستگي
اي كـه ميـان آنهـا بـا     سـتيزي و...) و زبـاني  ستايي و عـرب و غـرب  (در ايرانيت انديشگي

  اند.  شعرهاي اخوان ثالث هست، قابل ديدن و بررسيدن
انـد از همـان انديشـه و زبـان     هـاي منثـوري  هاي اخوان ثالـث روايـت  واقع داستاندر
هايش به درد هاي اخوان ثالث در داستانعرهايش. هم درد و دغدغهيافتة وي در شتجسد

هـا  ماند و هم زباني كه براي بيان اين دردها و دغدغـه هاي وي در شعرهايش ميو دغدغه
توانـد در جنـب   مـي هـاي اخـوان ثالـث ن   است. پر روشـن اسـت كـه داسـتان     به كار برده

نويسي است و كارشان از بن داستان هاي ادبيات داستاني ايران كههاي پيشكسوت داستان
مقارن با اخوان ثالث مشغول نوشتن آثارشان هستند، براي وي شهرت و محبوبيتي به بار 

نويسـي  ند كه از حدي از هنر داسـتان ا هاي اخوان ثالث نه چنانهمه داستان بياورد. با اين
خسـت از همـه بـه    بهره بوده باشند و بـه خوانـدن نيرزنـد؛ امـا اعتبـار اخـوان ثالـث ن       بي

هـاي  اي كه ميانشان بايد رعايت شود، به برخي نوشتهشعرهايش است و سپس و با فاصله
كردن شعر نيمايي. چنانكه اگر اخـوان ثالـث، سـرايندة     باب تئوريزهاش، خاصه درتحقيقي

ناگـه غـروب   «، »بـاغ مـن  «، »چاووشـي «، »نادر يا اسكندر«، »زمستان«، »آخر شاهنامه«
درخت پيـر و  «هاي  بود اما داستان برخي ديگر از شعرهايش ، و»3غزل«، »كدامين ستاره

كه حالينداشت همچنان اخوان ثالث بود، دررا » شب عيدي«و » زدهمرد جن«و » جنگل
شـب  «و » زدهمـرد جـن  «و » درخت پير و جنگل«هاي اگر اخوان ثالث، نويسندة داستان

  بود.وان ثالثي كه بود و هست، نميگاه اخ بود اما آن شعرها را نداشت، هيچ» عيدي

  پيشينة پژوهش -2
شـمار وي،  هاي كمة تفسيري از اخوان ثالث در متن داستانئرو به ارا اهتمام جستار پيش

هـاي پرشـماري را كـه دربـارة     هـا و مقالـه  شود كـه نتـوان كتـاب   خود باعث مي خودي به
هشـي  عنـوان پيشـينة پژو  است به هاي مختلف هنر شاعري اخوان ثالث نوشته شده جنبه

هرحال نوشتة همان اخوان  هاي مذكور بهبا توجه به اينكه داستان كار مد نظر قرار داد. اما
هـا بـا برخـي اشـعار وي و     ثالث شاعر است و نظر به مطابقت يا مقارنـت زمـاني داسـتان   
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توا بر اجتماعي روز و اح - انداز در تأثيرپذيري از تحوالت سياسياشتراكشان از اين چشم
هـا، توانـد بـود كـه از برخـي      ي همسان و رويكردهاي هنـري بيـان آن  هاها و دريغدغدغه
جملـه  ان پيشينة اين پـژوهش نـام بـرد؛ از   ها بشود به عنوها و مقالههاي اين كتاب بخش

نوشـتة محمدرضـا    ،ارسي: از مشروطيت تا سقوط سـلطنت ادوار شعر ف فرازهايي از كتاب
هـاي  انديشـه «و » هـاي اجتمـاعي و شـعر اخـوان    دگرگوني«هاي بخش ؛شفيعي كدكني

هـايي از  قسـمت  ؛نوشتة عبدالعلي دستغيب نگاهي به مهدي اخوان ثالثاز كتاب » اخوان
 )1379( د حقـوقي توضيحات و تفسيرهاي محم ؛شمس لنگرودياز  تاريخ تحليلي شعر نو

ن قبيـل. حتـي در   و از ايـ  : مهـدي اخـوان ثالـث   2شعر زمـان مـا  از اشعار اخوان ثالث در 
گـاه  ت، اسـ  زندگي اخوان ثالث به دست داده شدهاز  هاگزارشي كه در مقدمة برخي كتاب

بـاغ  اسـت. در  هاي وي از قلم افتـاده نويسي اخوان ثالث و داستانبار داستانكارواشاره به 
رود مقـاالت كسـاني مثـل جمـال     نيز كه انتظار مـي  برگي: يادنامة مهدي اخوان ثالثبي

گر داستان است به اين جنبـه از كـار اخـوان    نويس و تحليلدقي كه اساساً داستانميرصا
نويس در ساية اخـوان ثالـث    بينيم كه باز اخوان ثالث داستانباشد، مي ثالث معطوف شده

است. از طرف ديگر، همين اعتبار و اقتدار اخـوان ثالـث بـه    ها پوشيده ماندهشاعر از چشم
باعـث شـده كـه در    جنـب شـعرهايش    هـاي وي در يگـي داسـتان  بنشاعري و البتـه كـم  

محمدعلي از  نويسندگان پيشرو ايران ؛)1371( رضا براهني از نويسي قصههايي نظير  كتاب
 ؛محمـد بهـارلو  از  داستان كوتـاه ايـران   ؛تورج رهنمااز  نويسان امروز ايرانداستان ؛سپانلو
 ؛ميرصـادقي  ،ادبيـات داسـتاني  تـاب  از ك »نويسي معاصـر ايـران   نگاهي به داستان«فصل 

آيـد  حسن ميرعابديني نيز كه چنانكه از نامشان برمـي  از هشتاد سال داستان كوتاه ايران
هـاي داسـتاني وي   در تعريف و تحليل داستان معاصر ايران است، از اخوان ثالث و نوشـته 

 )1383( حسـن ميرعابـديني   ،نويسـان ايـران  فرهنگ داسـتان . هرچند در برده نشودنامي 
صـد سـال   اسـت امـا در   نـويس اختصـاص داده شـده   جايي هم به اخـوان ثالـث داسـتان   

اي كه از اخوان ثالث سخني به ميـان  ، در حدود ده دفعهميرعابديني نويسي ايران داستان
است و جز آنكه بتوانيم نظر ميرعابديني در نشده ويآمده، باز توجهي به اين جنبه از كار 

شاعر به تعاليم انديشمندان ايران باستان چـون زردشـت و مـزدك    دلبستگي اخوان ثالث 
 1357تـا   1340هاي خودآيي سال در دورة ادبيات بيداري و به )407/ 1: 1383(ميرعابديني، 

از آن كتـاب در   ي ديگـر اخوان ثالث تسري بدهيم، طرف درخت پير و جنگلرا به داستان 
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هـاي اخـوان ثالـث بـه     رفته داستانهمديم. رويتوانيم ببنارتباط با موضوع اين جستار نمي
است  هاي ادبي وي بسيار كمتر ديده و سنجيده شدهها و تحقيقنسبت شعرها و حتي مقاله

  هاي يك دست هم نباشد. باره بيش از انگشت توجه در اين هاي قابلو شايد نوشته

  گويي و نقالياخوان ثالث؛ سنت قصه -3
معاصر كسي نيست كه به كاربلدي اخوان ثالث در سـرودن  از شناسندگان ادبيات پارسي 

شعرهاي روايي و نقلي پي نبرده باشد. روايت، مركز ثقل شعر اخوان ثالث است، تا جـايي  
 »شـود ندرت، مثل در كتيبه، از طريق وصف، مثل نيمـا، وارد شـعر مـي    او به«كه به قولي 

هـا كـه قـدر و قـرب وي     آن سـروده هاي اخوان ثالث، از بهترين سروده ).82: 1382(آتشي، 
بدانهاست، عمدتاً آنهايند كه ساختي روايي و نقلي دارند. دور از انتظار نيست كـه اخـوان   

هاي عاميانـه و  ثالث اين كاربلدي را به قلمرو نثر نيز ببرد و داستاني بنويسد به سنت قصه
رويي سوي مخاطـب   مبتني بر وتيرة نقالي؛ داستاني در اصل براي كودكان و نوجوانان كه

هـاي كـودك و   بزرگسال نيز دارد. همچنين اگر داستان اخوان ثالـث را از قبيـل داسـتان   
 نوجوان بدانيم كه از ديدگاه بزرگساالن و بـا نوسـتالژي و حسـرت گذشـته نوشـته شـده      

اي قـومي  اين نوستالژي نه يك نوسـتالژي فـردي، بلكـه نوسـتالژي     )،170: 1383(تسليمي، 
كـودكي  هاي نه در تفريحات و تفننات سال ر فرهنگ و آييني كهن داردد است كه ريشه

آغـازد.  به همان شيوة سنتي با يكي بـود يكـي نبـود مـي     درخت پير و جنگلو نوجواني. 
نويسـي   هـاي روز داسـتان  آنكـه ايـن كـار را بـا قاعـده     راوي داستان هرجا الزم بداند و بي

گرداند و ها رو به سمت مخاطبان ميمانند نقالشود و به ناسازگار ببيند، وارد داستان مي
هايي چـون القصـه، بلـه     دهد؛ گاه نيز ادامة داستان را پس از گزارهتوضيحاتي را بدانها مي

گويي ايرانـي  قصه ةيرد. استفاده از اين شگرد ديرسالگپي مي دست،از اين هاي عزيز وبچه
اسـت،   يان آنچه قصد گفتـنش را داشـته  است كه اخوان ثالث آن را براي ب از آن بابت بوده

تر ديده. ضمن آنكه استفاده از اين شگرد از ديد اخوان ثالث، كـاركردي نيـز دارد   مناسب
  در جهت گذاشتن تأثيري پروراننده بر كودك و نوجوان ايراني:

هاي تا سـرحد هيچـي و   بهره از فن و فضيلتچنين قديمي، و بي هايي اينمن معتقدم كه با قصه
هاي گشايش و رهايي به دست كودكان سپرد و نت و نـواي  توان و بايد سررشتهي مدرن، ميپوچ

توان و بايد به هاشان؛ ميهاي نازنين دلذوق و زيبايي، سادگي و سالمت نقش بايد كرد در نگين
هاي قديمي، اما نه عقيم و يائسه و يا تا سـرحد عقيمـي و يائسـگي مـدرن،     قصه و شعر و نقاشي
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فريننده و فعال نوجوانان و كودكان را تا مرز انديشة سالم و زاينـده رهنمـوني و همراهـي    خيال آ
  .)13: 1380(اخوان ثالث، الف كرد

داند كه به دانـة معنـا محتـوي    اي ميسان مولوي، قصه را پيمانههاما اخوان ثالث كه ب
درخـت   1هايهاي را سراغ داده؟ پاسخ بدين پرسش، درونماياست، در اين قصه چه معاني

  نمايد:را ترجماني مي نگلپير و ج
(كـه بـا شـناختي كـه از      از آسيب رساندن به معنويات و مقدسات خـودي ز پرهي -1

هايش داريم روشن است كه اين معنويات و ها و ناخوش داشتداشتاخوان ثالث و خوش
  ند).ا مقدسات كدام

و ورد پيشوايان و پيـران قـوم   درمه از درافتادن به ورطة غرور و منيت، خاص زپرهي -2
  ن.ه آآمدن بايي از اين ورطه، در صورت گرفتاركردن براي ره عزم

هاي بدخواهان و دشمنان و به اين وسائط، خود را ها و بدگوييگرفت بدرفتاريكم -3
  نداشتن.ها و اهداف بلند خود برنباختن و دل از ارزش

تنهـايي اسـت در دامنـة كـوه     صـنوبر پيـر و    - قصه، سرگذشت درخت كاج 2موضوع
انـد  هـاي آن آمـده  شكن كه به قطع شـاخه بينالود كه از زبان وي براي پدر و پسري هيزم

شود. درخت، درخت عجيبي است؛ مقدس است و نظركـرده و از همـان ابتـداي    بازگو مي
شدن آن، خواننده را نيـز   داستان، تعليق يا هول و والي دانستن چرايي و چگونگي مقدس

  نشاند.  شكن پاي سرگذشت درخت ميانند پدر و پسر هيزمبه م
تـوان بـا   اي كـه مـي  گونه مواجهه از آن درخت پير و جنگلاي با انتظار مواجهه !اما نه

گـردد و در  ي نيما يوشيج، كه آن هـم بـر مـدار يـك درخـت نظركـرده مـي       »مرقد آقا«
ــه ــه   الي ــود خراف ــرين خ ــاي زي ــي ه ــتي را م ــ  پرس ــخند م ــه ريش ــد و ب ــرد،ينكوه   گي

كشد كه زماني زرتشت، براي رفع خستگي بـه  نتيجه است. درد دل درخت بدانجا ميبي 
هايي از درخت صنوبر را ساية آن درخت پناه برده و در حقش دعا كرده و بعدها نيز جوانه

است. پس از اسالم نيز  گونه مقدس و متبرك شده سان، درخت اينبدان پيوند زده و بدين
القضات، نجم كبري و عطار نيز هركدام بـه مبـاركي و   ياني چون حالج، عينپاكان و پارسا

همـه   آمدن به منيـت، ايـن  اند. اما گرفتار ميمنت قدم و دم خود، بر تقدس درخت افزوده
                                                 
1. theme 
2. subject/ topic 
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آشـكارگي   اسـت. اينجـاي داسـتان بـه     صنوبر نظركرده ستانده - شكوه و فره را از اين كاج
 كه مني بـدو  همين شاهنامهآورد كه به روايت يسرنوشت جمشيد پيشدادي را فرايادها م

آمـد. و چـرا علقـه و    شد و به دست دهاگ ماردوش گرفتـار   ايزدي از او جدا ةپيوست، فر
دليلـي نباشـد كـه ايـن بخـش از سرگذشـت درخـت را         شـاهنامه عالقة اخوان ثالث بـه  

  رونوشتي از فرجام كار جمشيد ندانيم؟
  

  اخوان ثالث؛ مدرنيسم داستاني -4
شـيوة نقـالي و روايـي سـنتي را      جد و بـه اصـرار   به، درخت پير و جنگلخوان ثالث در ا

فوت و فن «برگزيده است و خويش را از درافتادن به دام مدرنيسم بازداشته. انتقاد وي به 
در  )12: 1380(اخوان ثالـث، الـف   »بازي و نوآوري و به اصطالح اسلوب و مهارت يا مثالً مدرن

پـذير بيـان شـده و مدرنيسـم     كودك و نوجوان، البته به لحنـي شـمول  نويسي براي  قصه
اسـت. وي مدرنيسـم    داستاني را در كليت خود آماج طعـن و طنـز اخـوان ثالـث سـاخته     

هاي بهـت و ابهـام و آخـرش    هاي نابجا و نابهنگام، بستگيداستاني را يكسره با گسستگي
ه بـه وجهـي تهكميـه بـه فـن و      هم كاسه نموده و از اينهم تاريكي و خستگي فرجام يك

ا فرضـية نسـبيت زبـاني و اينكـه     است. اگر نيز ب هاي پوچ تعبير كردههاي داستانفضيلت
(نـك صـفوي،    »حدي ساخته و پرداختة زبـان ماسـت  جهان ما تا«بوآس و ساپير،  ءآرا بربنا

هـم   فـودور و اسـتيلينگر   ءداستان نباشيم و بـر فرضـية زبـان انديشـه و آرا    هم) 86: 1379
  )81: 1382(كـالر،   »تجلي عينـي ايـدئولوژي اسـت   زبان، «ايراداتي را وارد بدانيم، در اينكه 

چندان اختالف نظري نيست و بر ايـن بنيـان، يـادكرد زبـاني اخـوان ثالـث از مدرنيسـم        
هاي تا سـرحد هيچـي و پـوچي    فن و فضيلت«، »بازيمدرن«هاي آن به داستاني و مؤلفه

نيز به قدر خود ذهنيت اخـوان ثالـث از   » عقيمي و يائسگي مدرن سرحد«[...] و » مدرن
از  ، اخوان ثالث شاعر نيـز نويسكند. گذشته از اخوان ثالث داستان مدرنيسم را تفسير مي

آخـر  و  زمسـتان مدرنيسـمِ  آغاز كـرد و پـس از تجربـة     ارغنونشعرهاي قدمايي و سنتي 
تـو را اي كهـن   در شـعر  نگاري نگري و سنتيديگرباره به قدمايي ،از اين اوستاو  شاهنامه

رسيد؛ يعني گذر از سنت، رسيدن به مدرنيتـه و بازگشـت بـه همـان      وبر دوست دارم  بوم
اسـت و در   سنت! عالوه بر آنكه مدرنيسـم شـعري اخـوان ثالـث نيـز بـه سـنت آميختـه        

يـدون  و ا از قبيل آمدستم و بشخاييم و يازيدن و همي و اندر هاييواژههاي وي، نوسروده
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كم نيست. چيزي كه محمد حقوقي از آن به عنـوان يكـي از اضـالع مثلـث     و نوز و بهل، 
در  تر از حقوقي، رضـا براهنـي،  و پيش )23: 1375(حقوقي،  است زباني اخوان ثالث ياد كرده

ميرزا و زبان نيمـا بـه عنـوان يكـي از منـابع زبـان        ، آن را در جنب زبان ايرجطال در مس
    .)1007 /2 :1371(براهني،  ورد توجه قرار دادهاخوان ثالث م

نيز كه در ضمن ديالوگ برقرار شده ميـان چيـدال و   » زدهمرد جن«جايي در داستان 
هـا بـا لحنـي    شود و يكي از اين شخصـيت معنايي در شعر خرده گرفته ميابراهيم، بر بي

 ؟شـود  هـم مـي   پرسـد: مگـر شـعر، بـدون معنـا     آميخته به اعتراض و انكار از ديگري مي
، از تعريضي به شعر مدرن و عـدم قطعيـت معنـايي در آن خـالي     )87ب:  1380ثالث، (اخوان

نيست. اين سردرگمي ميان سنت و مدرنيته و گرفتار بودن به تعارض و تناقضـي چنـين،   
ارد. چه وقتـي كـه   خاص اخوان ثالث نيست و در جامعة روشفكري ايران شيوع داشته و د

در خــدمت و خيانــت احمــد  نويســد، آلرا مــي جنــي ةرار گــنج دراســابــراهيم گلســتان 
و  پويـه را و فريـدون تـوللي هـم     و جنگـل  درخت پيررا، اخوان ثالث مقدمة  روشنفكران

را در مقولة شعر. گو اينكه بايد با گروهي از پژوهشگران از جهت اعتقاد  بازگشتو  شگرف
راني موافقت كـرد و بـه درسـتي    به غموض نسبت ميان سنت و مدرنيته براي روشنفكر اي

تبريـز در آسـتانة    ةاين عقيده اعتراف نمود كه اگرچه ايران عصر مشروطه، در دارالسـلطن 
اما اين حضـور در دوران جديـد بـه لحـاظ انديشـه      «دوران جديد تاريخ خود قرار گرفت، 
جهــت بــا ايــن نظــرات، . هــم)211: 1385(طباطبــايي،  »حضــوري تحميلــي و منفعــل بــود

بـر  » مـدت  جامعة كوتـاه «كاتوزيان نيز كه تفسيرش از ايران به عنوان  لي همايونمحمدع
ترتيـب از اروپـا ارزيـابي    هاست، ايرانِ بين دو انقالب را ايرانِ تقليد دلبخواه و بـي سر زبان

نمايد و آن را اساساً نه ايراني كه به درك مدرنيسم رسيده، بلكه ايراني كه رنگ و لعـاب   مي
رغـم دور و دراز  ؛ ايراني كه تاريخ آن عليكندرا به خود گرفته، قلمداد مي» سممدرنيشبه«

  .)74: 1391كاتوزيان،  (همايوننيست » مدت به هم پيوستههاي كوتاهدوره«بودنش، جز 
روشني از تصوير روشنفكريِ ايراني اسـت كـه    - اين تعارض و تناقض، خود تنها سايه

قدرشناسـي و دفـاع اسـت، عمـدتاً دچـار نـافهمي و        ايانطور مهيبي ش رغم اينكه بهعلي
فريادش بر سـر    دانستهها اساساً نميكم بدفهمي موقعيت موجود بوده و خيلي وقت دست

خواهد؟ در ايـن راسـتا محمـد مختـاري نيـز ضـمن آنكـه نقـد         چه كسي است و چه مي
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تاريخي دانسته، شناسي اخوان ثالث را نه نقد انديشة يك تن، كه نقد يك ذهنيت معرفت
  برآن است كه:

زيستن ميان ده قرن فاصلة فرهنگي، معلق بودن ميان دو ذهنيت تاريخي ناهمزمـان و نـامنطبق   
اسـت،   اي عميـق آن دو را از هـم جـدا كـرده    خوردن ميان گذشته و اكنون، كه ورطه بر هم، گيج

و هـم در راه حـل   خويش دچار تناقض است  ةآورد كه هم در حكم مسألجان متناقضي پديد مي
  .)436: 1378(مختاري،  اش انباشته از تناقض استمسأله؛ زيرا اساساً مسأله

، كـه  »زدهمرد جن«واقع سرگرداني و سردرگمي ابراهيم، شخصيت اصلي داستان در  
داند و در جزيـرة مقدسـي   هايش زيادي ميسرزمينيخود را در سرزمينش و در ميان هم

يابد، هم دارد و در ميان مردمان آن جزيره نيز خود را غريبه ميكه بوية رسيدن بدانجا را 
نمايندة سرگرداني و سردرگمي روشنفكر ايراني بر سر دوراهة سـنت و مدرنيتـه اسـت و    

داند به دنبال چيسـت. چنـين   كه نمي ايهم نمايندة سرگرداني و سردرگمي روشنفكري
هاي حساس تـاريخي در  مروز، در بزنگاهتاريخ جديد ايران، از قاجار تا به ا ةدور«است كه 
(آجـوداني،   »اسـت  است و سـاخته شـده   هاي خشونت و افراط و تفريط شكل گرفتهگذرگاه

1385 :25.(  
چشم،  لث بسنده كنم و از اين داستان پرآباي از اخوان ثابه بازآوري اعتراف صميمانه

  كه پژواك پياپي يك درد ديرساله است بگذرم:
بـراي    سـالگي كـه دوران كـودكي بـود،     سال اخير از عمرم، پس از بيسـت  من در اين سي چهل

ام كه چند سال بعدش متوجه نشده باشم كه اي بابا، مـا چقـدر   خودم هيچ داوري سياسي نكرده
ايم، چقدر تحت تأثير جوسازي و ترفنـد  كرده ايم، چه عوضي فكر و داوري مياز مرحله پرت بوده

سياسـي روز، فـالن    ةايم، دربارة فالن مسألريزان چنين و چنان بودهسياستمداران جهان و برنامه
ايـم!  كـرده  مرد سياسي و تاريخي، فالن جريان جاري زمانه چقدر غلط و عوضي فكر و داوري مي

كلـي اصـالً و اساسـًا چيـز     طـور انگيز است؛ قضـايا بـه  راستي كه بسيار تأسفاي واي، اي واي، به
ام، بـه  كلي پرت. اين بود كه حاال كه به اين معني اسفبار پي برده به است و داوري ما ديگري بوده

ام كه بهتر آن است كه ما اصالً داوري سياسـي زمـان معاصـر نكنـيم. زيـرا      اين عبرت هم رسيده
دان را كـه مـن نيـك مـي     فهميده ام و چـه بسـيار نيكـان را كـه بـد      پنداشـته ام كه چه بسيار بـ

كاران مهم و ستارگان قدر اول سياست روز. پـس عبـرت اينكـه داوري    اندرام، از دستانگاشته مي
بس! از كجا معلوم كه هم امروزِ روز نيز اشـتباه و غلـط داوري نكنـيم؟ و زيـر تـأثير جوسـازي و       

ريزان نباشيم؟ و باز چند سالي ديگر بفهميم كه عجب! ايـن يكـي را   ترفند سياستگزاران و برنامه
ايـم!  ايم. نيك را بـد انگاشـته، بـد را نيـك پنداشـته     ضي داوري كردهربط، عوهم بد، نادرست، بي
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خواهـد بـه سـنگ بيـدارگر     عجب! العجب ثم العجب بين الجمادي والرجب! پس كي اين سر مي
اندركار سياسـت بـودن   گرفتن حاصلي داشته باشد؟ اين بود كه گفتم امروزه دست بخورد و عبرت

 ، كار هر يقنعلي بقالي نيست تا چقاالن كذايي چـه گوينـد؟  امور مربوط به آن ةو نيز داوري دربار
  .)26: 1387(اخوان ثالث، 

   
؛ كمتـر از دو سـال   1367است؟ در اواخر سـال   و اخوان ثالث كي بدين عبرت رسيده

ها و چه و چه. ضمن اينكه عالوه بـر  باد ها و مردهباد پيش از مرگش! و بعد از همة آن زنده
، اخوان »ما اصالً داوري سياسي زمان معاصر نكنيم«بهتر است  عجيب بودن اين درك كه

بار و رسيدن بدين عبرت، باز مشغول بردن به اين معني اسف هاي پيثالث در همين سال
  داوري سياسي است!  

  اخوان ثالث؛ رئاليسم انتقادي -5
ردار آمـدني برخـو   چشـم  در ادبيات داستاني ايـران، رئاليسـم انتقـادي از قـدر و قربـي بـه      

هايي كـه  اعتبار پارسي كم نيستند داستان هاي پربار و صاحباست و در ميان داستان بوده
نويسـي   سـالة داسـتان  شدن كتـاب صد  اند. اساساً گشودهبر اين سبك و سياق نوشته شده

البتـه   شدن آن با رئاليسم انتقادي اسـت.  زاده، گشوده جمال يكي بود و يكي نبودايراني با 
ها، ستارة اقبال رئاليسم انتقـادي مـدتي را بـه    تفي نيست كه در برخي دورهاين مسأله من

زدايـي، (پـدر    زادهحضيض افتاده باشد؛ كما اينكه برخي منتقـدان يكـي از داليـل جمـال    
ادبـي ايـران را بـه پـاي ايـن       ةنويسي و بالطبع پـدر رئاليسـم انتقـادي) در جامعـ    داستان
از نظر اجتمـاعي   هاي بيست و سيهنتقادي او در دهزاده و رئاليسم اجمالاند كه گذاشته

بهرگي از ناسيوناليسـم  بي ةواسطهب زادهجمال هاياند و قصهو سياسي ديگر مد روز نبوده
كـرده  صاحبان اين دو ايدئولوژي غالب زمان را راضي نمي ،گرايي رمانتيكرمانتيك و چپ
اين طرف از نظر شكل و تكنيـك   دهندگان شهريور بيست بهگذاران و معيارو براي ارزش
 بـاقي مانـده   يكـي بـود و يكـي نبـود    ويژه از نظر حرف و محتوا در حد همان  و زبان و به

  .)18 و 76 ؛1382: كاتوزيان(همايون است بوده
هـاي رئاليسـت انتقـادي خـود را     اخوان ثالث تقريباً در همين دوره است كه داسـتان 

و تـا  » آژدان«و » شب عيـدي «هاي كوتاه استانهاي بيست و چهل. داست: در دهه نوشته
تـر بـه صـواب اسـت،     ، كـه داسـتان ندانسـتنش نزديـك    »شمار شـاعران انبوه بي«حدي 
  ترين رگة شخصيتي آنها رئاليست انتقادي بودنشان است.  اند كه برجستههايي داستان
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باني پيكان انتقاد اخوان ثالث با طعني تلخ، رو به سـوي يـك افسـر شـهر    » آژدان«در 
آغازد كه از خـارش بـيخ گـردن بـه     رژيم شاهنشاهي است. داستان با توصيف آژداني مي

ـ  دليل تنگي و نايلوني بودن لباس فرم كالفه است. صحنة آغازين داستان، به براعـت   همثاب
خـارد و عمـداً بـه    اصـطالح تـنش مـي    استهاللي است كه انتظار مواجهه با كسي را كه به

آورد. آژدان بـه دنبـال بهانـه بـراي     چد، براي خواننـده پـيش مـي   پيپاي اين و آن ميپرو
سركيسه كردن مردم است؛ كاري كه نويسنده مبتني بـر ديـد انتقـادي خـود بـه لحنـي       

  نمايد:تعبير مي» انجام وظيفه«آلود و تهكميه از آن به كنايه
در آن وقـت  اش، كـه  كرد و براي انجام وظيفـه آژدان در خود كيف و سرخوشي فراواني حس مي

ديـد ولـي   كيف، در خويش آمادگي فراوانـي مـي  زدن آهسته و در عين حال پر عبارت بود از قدم
  .)124: 1380(اخوان ثالث، ب اي بگيرد و انجام وظيفه كندكس نبود كه بهانهچيز و هيچهيچ

كنندة اين ديـد و داوري انتقـادي    همين تلقي از وضعيت آژدان به انجام وظيفه، برمال
خـواري  گيـري و بـاج  گري، بهانـه اش در الاباليكه نيروي نظامي رژيم گذشته وظيفهاست 

شدن يـك امنيـه در داسـتان، كـه مـأمور نظـامي حكومـت در        است. وارد شدهتعريف مي
خـدمتي خـود    ةبه همين سـنخ انجـام وظيفـه در حـوز     ها و روستاهاست و وي نيز بيابان

هاي وي با واسطه، در ضمن ديالوگو بيمشغول است و نويسنده عالوه بر توصيف صريح 
انـدازد،  اي ديگر پتة خوي و خيم منحط و منحرف ايـن دو را روي آب مـي  آژدان به گونه

راهكاري است براي آنكه اخوان ثالث نگرة خود را مبني بر اينكه اين قبيل انجـام وظيفـه   
شـود و اخـوان   مـي جا نيز خـتم ن  مختص آژدانِ داستان نيست، بيان دارد. اما ماجرا بدين

ثالث در ادامه پاي يك گروهبان يكم ارتشي و يـك گروهبـان يكـم شـهرباني را نيـز كـه       
اي زودگـذر بـا آژدان نقشـي در داسـتان     گردند و جـز مواجهـه  ول مي ،گوبدمست و ياوه

هايي به هاي نظامي شاهنشاهي نمونهكند تا تقريباً از همة ارگانمي ندارند، به داستان باز
زعم نويسنده فساد كل تشـكيالت   هم آمدنشان با آن وضعيت، به ده باشد كه گرددست دا

  گويند.  نظامي پهلوي را به بانگ بلند مي
شده ميان آژدان و امنيه همچنين فرصـتي اسـت بـراي بازتـاب تمايـل      ديالوگ برقرار

اخوان ثالث به نهضت ملي محمد مصدق و خشم فروخوردة وي از درافتـادن هواخواهـان   
  هاي سرسپردگان رژيم پهلوي:نهضت به دست بدكاري اين
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شـه؟  س، نه ما بدبختاي بيابون و دهات؛ توي ده چي پيدا مـي ها سكه[امنيه:] كار شما شهري -
هـا نوطـوق   كنـي؟ چـي دارن؟ بيچـاره    اي؟ كاسب بساط پهناي؟ مصدقيمست آخر شبي؟ توده

  ماها خيلي بهتره.كشن؛ اگه سالي، ماهي يك دعوايي چيزي بشه؛ كار شنمي
م نـيم  زنه. به جـان بچـه  بيني كه پرنده پر نمي[آژدان:] كجاش بهتره؟ مخصوصاً پست من مي -

م يك ديوث پيدا نشده بگه ابولي خرت به چند؟ حاالم كـه بسـاط   ساعته كه پستو تحويل گرفته
  .)126: همان( اي جمع شده بگه علي مونده و حوضشمصدقي، توده

ان ثالث باري ديگر انتقاد خود از تشكيالت نظامي شاهنشاهي و ديـد  در پايان نيز اخو
فروشـي يـك   قيدي و هرزگي اعضاي آن را در صحنة رفتن آژدان به عـرق خود دربارة بي

زدن در خيابان و انجام وظيفه  يهودي و عرق مجاني خوردن و آن وقت با يقة باز به گشت
  است. ادامه دادن، متمركز نموده

هـا و  با روايت چند ساعت از زندگي يك پيرزن و تعامل وي با كاسـب » شب عيد«در 
بين انتقـاد  بورژوازي زير ذره  دارهاي محل در ساعات نزديك به تحويل سال نو، خردهمغازه

اي باشـد كـه ريشـه در    است. لزومي ندارد كه اين بورژوازي، جنبه اخوان ثالث قرار گرفته
اي از دارهـا مـرتبط اسـت. بلكـه جنبـه      وليد و كارخانهماركسيسم دارد و به مالكان ابزار ت

بورژوازي پيش چشم است كـه بـه گفتـة كرايـب، ريشـه در هنـر آوانگـارد دارد و افـراد         
 هـا، تجـار و  آور و همچنين سبك زندگي ظاهري وكال، كشيشنظر و ماللگرا، تنگ سنت
  ).175: 1392( دهدرا پوشش مي غيره

در وجـود يـك عطـار و يـك نـانوا نمادينـه        خـوان ثالـث  بورژوازي مورد انتقاد ا خرده
هاي مـذهبيگري در توصـيف شخصـيت عطـار و تـا حـدي       است. پررنگ كردن رگه شده

بـودن بـا رفتـار ايـن      و پيغمبـر  شخصيت نـانوا و در تعـارض قـرار دادن ايـن اهـل خـدا      
ا ناحق اند و يا حق وي رها كه يا به پول ناچيز پيرزن داستان چشم طمع دوخته شخصيت

  خالي نيست: بودگي و ناسرگي مذهبي الصالحركنند، همچنين از تعريضي به ظاهمي
م پاك خراب رفته. نماز  [پيرزن:] يه قرونم تنباكو؛ ارواي خاك بابات تنباكوي خوب بدي. سينه -

  مخني مرد؟
(اخـوان ثالـث،    عطار:] خاطر ناجم باش؛ به همو نمازي كه هر دو تا ما مخنيم كسب ما حاللـه! [ -
  .)12: 1380ب

از » زدهمرد جـن «گرداني شخصيت اصلي داستان توان در جنب روياين مسأله را مي
درخـت پيـر و   وان ثالـث از زرتشـت و آيـين وي در    اعمال و اوراد اسالمي و سـتايش اخـ  
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دسـت در  هـاي بسـياري از ايـن   و در جنـب شـاخص   زدهمرد جن، يا از آناهيتا در جنگل
اخوان ثالث ديد و بررسيد. گزارش اخـوان ثالـث از مسـيحيت بازتابيـده در      زندگي و آثار

مسـت بـه   يافته در رفتار ابراهيم كه سياهو تجسد» زدهمرد جن«اي از قاب كوچك صحنه
هاي سـاكت پـدرش مواجـه شـده نيـز تهـي از طعـن و        ها و مالمتخانه آمده و با ماللت

ها، نـه در شـعرها و نـه در ديگـر     ين داستانتوهيني نيست. حال آنكه اخوان ثالث نه در ا
هايش جز به زباني پاك و پيراسته از زرتشت، مزدك و مـاني و مسـائل مـرتبط بـا     نوشته

است. در اين راستا حتي بر اين نظر و نظريه اسـت كـه اگـر انوشـيروان      اينها سخن نگفته
ل حكومـت  يافـت و همچنـان بـر اعمـا     كرد و رفرم مزدكي را درمـي غفلت و حماقت نمي

(و نـه روح اسـالم) بـه ايـران      فشـرد، پـاي اعـراب   نمـي  طبقاتي و رفرم مالياتي خود پـاي 
  آمدها نيز خبري نبود.شد و از آن پي بازنمي
  

  اخوان ثالث؛ سمبوليسم -6
از مواجهـه بـا يـك اليناسـيون و اسـتحاله خبـر        عنوان داستان آشكارا» زدهمرد جن«در 
شـدن از خـوابي كـه در آن كابوسـي هـم      بعـد از بيدار يت اصلي، ابراهيم، دهد. شخص مي

ها برايش غيـر  است به وضعيت عجيبي دچار آمده: زبان مادري از يادش رفته، كتاب ديده
  زند كه ديگـران مي فهمد و خود نيز به زباني حرفاند، زبان كسي را نميقابل خواندن شده

داننـد  شاعر را آفرينندة آن مي فهمند! دورنمايي از آن واقعيت خشن كه اخوان ثالثنمي 
اسـت و   قعيت خشني كه اطـراف مـا را از هرسـو گرفتـه    وا«هويداست؛ » زدهمرد جن«در 

هـاي يكـديگر را هرگـز نتـوانيم     قصد دارد ما را آنچنان مثله و مسخ كند كه ديگر چهـره 
تس فـران  مسـخ تواند كسي را كه . وضعيت ابراهيم مي)1002، 2: ج1371(براهني،  »بشناسيم

گوار سامسا بيندازد. دور نيست كه اخوان ثالث نيز هنگـام   كافكا را خوانده باشد به ياد گره
است. همچنين بـه دليـل    ، داستان كافكا را پيش چشم داشته بوده»زدهمرد جن«نوشتن 

هـاي انديشـگي ايـن دو بـه     هاي كافكـا و نزديكـي سـاحت   ارتباط صادق هدايت با نوشته
گـويي درونـي ابـراهيم، از خودكشـي سـخن      ه اخوان ثالث در تـك يكديگر، آيا هنگامي ك

دانـد بـه صـادق هـدايت و     بودن، دليرانه و غيرتمندانه نمي رغم آسانگويد و آن را علي مي
  است؟ فرجام كار وي نظري نداشته
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شـدگي  گوار سامسا به نوعي سوسـك، فرامـوش   شدن گره كه تبديل هرحال همچنان به
ي و ناگهاني ابراهيم با مردماني كه عمري را با آنها گذرانـده نيـز   زبان مادري و غريبگي آن

در  شـدن  پذير. جز اين، اجزاي ديگري از داستان نيز نشان از نمادينه عجيب است و تأويل
وار به شهري بندري با ي سومي كه ابراهيم پس از سفري دشخود دارند. درياي آزاد، دريا

نوجـواني كـه از    ةد كجاسـت؟ چيـدال، پسـربچ   سـپار شود و دل بدان ميآن روياروي مي
گويد كه براي ابراهيم هياهوي امواج آزاد دريا بدان شهر بندري آمده و به زباني سخن مي

 »هـاي آزادي گـل روييـده بـر دريـاي آزاد و آب    «ست؟ جزيره مقدس، ايـن  ست، كيآشنا
برد بـه  د بدانجا ميابراهيم را نيز با خو كه چيدال اهل آنجاست و )96: 1380(اخوان ثالث، ب

  پذير است؟چه تأويل
بر يتي كـه ذكـر آن رفـت، بنـا    قدر مسلم آنكه ابراهيم پس از دچـار آمـدن بـه وضـع    

تايـپ سـفر و كـاركرد اسـاطيري، حماسـي و عرفـاني آن در بازيـابي و بازشناسـي          آركي
جـا  بايد رفت. كجا؟ هرجا كه اين«رسد كه: خويشتنِ از ياد رفتة خويش، به اين نتيجه مي

گويـا ايـن راوي در    .)76: ب1380(اخـوان ثالـث،    »نباشد. كجا؟ هرجا كه جاي ديگري باشـد 
كـه پـژواك    است )1(»چاووشي«يا راوي دلتنگ شعر » قاصدك«وطن خويش غريب شعر 

اسـت و ايـن آزردگـي ديرپـاي از      هاي صداي ابراهيم انعكاس يافتـه اش در پردهگوييتك
جـاي شـعرهاي اخـوان    فرهنگ ايراني، چنانكـه از جـاي   تازش تازيان به ايران و لطمه به

حـن اخـوان ثالـث در توصـيف مسـجدي      آيد: از لجاي اين داستان نيز برميثالث، از جاي
غبار كه به حصيري كهنه مفروش است و تسبيح گلين مادر؛ از رفتار پدر ابـراهيم  پرگردو

هيم بـه مـذهب و گرفتـار    بنـدي ابـرا  دادنش به اعمال و اوراد عبـادي؛ از پـاي   براي عادت
اش پس از مدتي از مذهب؛ و از گفتگـوي ميـان ابـراهيم و    گردانيآمدنش به شك و روي

  گذارند:ها ميهايي كه بر بچه چيدال بر سر نام
  مثالً اسم باباي تو، گفتي ابوالقاسم؟ ا... بو... ل... قا... سم، چه بامزه! خب يعني چي؟ -
  يعني پدر قاسم. -
  داداشت؟ تو كه گفتي اسمت ابراهيمه!قاسم كيه؟  -
  [...] بله، ولي من داداش ندارم -
  كنه؟جوري قسمت نميپس اسم پدرت يعني پدر كسي كه اصالً نيست و هيچي رو هم همين -

[...]  
  خب اسم عموت چيه؟ -
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  عبدالحسين. -
  يعني چي؟ -
  يعني بندة كسي كه خوشگله و كوچولوست. -

[...]  
  [...] م. يكيش اسمش كبراست، يكيش صغرامن دو تا خاله دار -
 [: صغرا] خاله بزرگت؟ چطـور؟  [: كبرا] خاله كوچيكته؟ زن كوچك نفهميدم. گفتي زن بزرگ -

  .)89 -91: 1380(اخوان ثالث، ب

داشت اخوان ثالث از غـرب نيـز در داسـتانش هويداسـت. روي     عالوه بر عرب، ناخوش
ستايي اخوان ثالث است، هم در اين داستان  يرانيتستيزي، ايران و ا ديگر سكه اين انيراني

هاي فراوانش. بنابراين تصويري را كه ابـراهيم روي جلـد يـك    ها و نوشتهو هم در سروده
ور مانند گوسفندي بريان كه از اين بيند، تصوير كشوري شعلهمجلة نه چندان قديمي مي

افتـاده بـدان    ور با دهان آبطرف و آن طرف، دور و نزديك، خرس و كفتار و گراز و الشخ
كفتـاري  و  خـو  گـرگ   نگرند و دوسـتانه سـرگرم تقسـيم آن ميـان يكديگرنـد و روبـه      مي
  ،)68و  67(همـان:  شـود  بـدانها ملحـق مـي    (كه نمادي از امريكاست) نيز نفس و جوان تازه
جملـه  و از» شـهريار شـهر سنگسـتان   « هاي ترجمان همان درد و دريغتوان ميروشني  به

  ر اين دغدغه دانست كه:تفسي
  )2(نــر ملك دارا را ببيــروس و چند شوهــيك ع    و اكنون فرنگ  گه سكندر گه عرب گاهي مغول  

  )202: 1375(اخوان ثالث، 

اش و با هالة نور مقـدس  مخصوص و هميشگي» كاله«كسي هم كه در اين تصوير، با 
دن آتش اسـت، ظـاهراً جـز    كر ثمر خاموشبخش دور سر، در تالش بي يك مبشر و نجات

گونه تصوير وي در تصور يك روزنامة خودي، توسط اخـوان ثالـث    رضا شاه نيست كه اين
  است.   به طنز و ريشخند گرفته شده

اش، بـه  تواند در يكي از اضـالع معنـايي  مي» زدهمرد جن«همه روايت سمبليك  با اين
اش، ر يكي از اضالع معناييگويم دضرورت پاسداشت فرهنگ و زبان ملي تأويل شود. مي

هاي متعددي را بدون كه نظر به تفاوت نماد با استعاره در اينكه نماد، زاياست و تأويلچرا
توانـد  مـي » زدهمـرد جـن  «تابد، ناپذير به قرينة صارفه و عالقة شباهت برمينيازي تخطي

كـه  نمايانـد. چرا آلود خود باي را از آيينة مهاجتماعي و حتي فلسفي - هاي سياسي تأويل
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، »نادر يا اسكندر«شدن  است؛ تقريباً همزمان با سروده نوشته شده 1335داستان در سال 
و دو سـه سـالي پـس از سـقوط دولـت ملـي       » زمستان«و » آخر شاهنامه«، »چاووشي«

نشين كردن حكومت ارتجـاع  محمد مصدق و تكيدن يكبارة تمام آرزوهايي كه براي خانه
اسـت و   هـاي آسـمانكوب قـوي، وا شـده    كفته بود. زماني كـه مشـت  و استبداد، در دل ش

هـاي  شـكبن هاي رنج و خشـم و عصـيان، پ  است؛ زماني كه جاي بوته گون رسوا شده گونه
تنها دري كه در اين درنـگ سـياه شـبانه، در ايـن زمسـتان اختنـاق        است و پليدي رسته

در برده  مهلكه به سالمت بهسياسي و فلسفي بر روي آزاديخواهان خودنفروخته و جان از 
  هاست:  تواند بود، درِ ميخانهباز مي

ام را به ميخانـه بـردم/ هـي ريخـتم خـورد/ هـي ريخـت        شب خسته بود از درنگ سياهش/ من سايه
  .)101: 1360ثالث، (اخوان خوردم/ خود را به آن لحظة عالي خوب و خالي سپردم

كيل و پيمانة هر شبة ابراهيم دسـتش   زده كهداستان مرد جن» عزيزِ«با اين تفسير، 
شـعر زمسـتان و تنهـا كسـي اسـت كـه مخاطـب دردهـا و         » مسيحاي جـوانمرد «است، 
ثالـث از جزيـرة   ست. همچنين دور نيست منظور اخوانثالث اهاي ابراهيم و اخوان دغدغه

هاي آزاد است و شخصيت اصلي داستان پس از احسـاس غريبگـي در   مقدسي كه در آب
گردد، اتحاد جمـاهير شـوروي   برد اما سرخورده به ديار خود بازميبدانجا راه ميديار خود 

هـاي ايـدئولوژي ماركسيسـتي، دل از روشـنفكران     چنـدي بـا عشـوه    بوده باشد كـه يـك  
وهشت مرداد، مشـتش بـراي ايـن قبيـل      گراي ايراني ربوده بود اما در كودتاي بيست چپ

اسـت. اخـوان    دند چه كاله گشادي سرشان رفتهروشنفكران باز شده بود و آنها فهميده بو
، در تصوير خانة همسايه كـه در آن  »آنگاه پس از تندر«ثالث باري ديگر اين منظور را در 

جملـه  و از است و كسان ديگري نيز؛ نيز نمادينه كرده )3(شودهاي فراواني ديده ميروشني
وشنم كز دست رفتندم/ من در خيال روزهاي ر »:ام ابري استخانه«شعر نيما يوشيج در 

(نيمـا   برم در ساحت دريا نظاره/ و همه دنيا خراب و خـرد از بـاد اسـت    به روي آفتابم/ مي
  )762: 1383يوشيج، 
  

  نويسي و عناصر داستانثالث؛ داستاناخوان -7
هـايي   بيست تا چهل اسـت؛ يعنـي دهـه    ةكار ده العاده كمنويس فوقاخوان ثالث، داستان

 ة، عمـد سـو  هاسـت. از ديگـر  هاي ادبيات داستاني ايران و آثار آنيشكسوتكـه در قبضة پ
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اش، خاصه آنچه را كـه  وجاهت هنري وي به شعرهايش است و تعدادي از تحقيقات ادبي
 هـاي شـعر نيمـايي   هـا و خصوصـيت  باال كردن شـعر نيمـا و شناسـاندن خصـلت    در زيرو

نويسـي اخـوان ثالـث را    ا داسـتان گويم اينهاست. نمي (مخصوصاً وزن شعر نيمايي) نوشته
اي شدنشان شده، كه با اين توصيف كليشـه  است و مانع از ديده الشعاع خود قرار دادهتحت

همه  شود. با اينهاي اخوان ثالث بيش از حد استحقاقشان نمايانده ميقدر و قرب داستان
هـاي  اسـت و داسـتان  ثالثي بدانيم كه كارش را بلد نويس را اخوانثالث داستاناگر اخوان

صـه از ايـن جهـت    ايم. خاراه نگفته وي را نيز خواندني و خوب توصيف نماييم، گزافه و بي
 ة(منهاي پيشـين  اي در ادبيات داستانيساله سر داشتن سرمشق يكصد و با پشت كه امروز

هـايي از برخـي كسـاني كـه اتفاقـاً كارشـان هـم        گويي عاميانه)، گاه داستانسالة قصه بن
شود كه نه تنها خوب نيستند، كه خواندنشان هم عمر عزيز نويسي است صادر ميتانداس

نويسـي  هـاي داسـتان  نسـبت بـه تكنيـك   حتـي  هـايي كـه   به چاه ريختن است؛ داستان
  انگارند.، سهلپيشامدرن
ثالث، همگي پيرنگي خطي دارند؛ بـه شـيوة سـوم شـخص روايـت      هاي اخوانداستان

، رشتة داسـتان را بـه دسـت دارد و هرآنچـه را كـه بايـد، بـه        شوند و راوي داناي كل مي
هـايي مثـل   گويد. منتها اين راوي داناي كل، آگاهانه يا ناآگاهانـه، در داسـتان  خواننده مي

تواند داسـتان را بـراي بيـان توضـيحات متوقـف      تا آنجا كه مي» آژدان«و » شب عيدي«
اند و نيز از گفته )70: 1383پور، ندني(م» توصيف در حركت«كند و با تكنيكي كه بدان نمي

آگاهانـد. بيـان مكـان و    ها با يكديگر خواننده را از آنچه بايد، ميخالل گفتگوي شخصيت
افتند به همـين ترفنـد صـورت گرفتـه. امـا در      زماني كه اين دو داستان در آنها اتفاق مي

زمان رويدادها نگه  به خالف اين عمل شده و داستان براي توضيح مكان و» زدهمرد جن«
است. مكان رويدادها تا حدي محالتي بسته از يك شهر است و زمان رويدادها  داشته شده

نويس حوالي بهارها ، داستانثالثاخواننيز اغلب روزهاي مرزي ميان دو سال. از اين بابت 
سـت و  ا فروردين و يا اواخر اسفند نوشـته  هايش را دركه هم تقريباً همة داستاناست! چرا

هـايي ديريـاز    انـد و اگـر داسـتان   هايش عمدتاً در اواخر اسفندماه اتفاق افتـاده هم داستان
  اند.  هاي بهاري ادامه يافتهاند و در ماهاند از اين زمان آغازيده بوده

  ثالث، دو عنصر نمودي برجسته دارند:هاي اخواندر ميان عناصر داستان
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نتظار، كيفيتي در داستان است كـه خواننـده را بـه    يا هول و وال يا ا 1تعليق: تعليق -1
شود داستاني كشش دارد يا فاقد كشـش  كند. اينكه گفته ميگرفتن داستان ترغيب مي پي

است، ناظر به برخورداري يا عدم برخورداري داستان از همـين كيفيـت اسـت. در اهميـت     
داستان باشد بايـد واجـد    داستاني كه واقعاً«تعليق داستاني، نقل اين گفته بسنده است كه 

يك ويژگي باشد: شنونده را بر آن دارد كه بخواهـد بدانـد بعـد چـه پـيش خواهـد آمـد و        
برعكس، ناقص است اگر كاري كند كه خواننده نخواهد بداند كه بعـد چـه خواهـد شـد و     

 ).33 ،1369(فورستر:  »توان نقد كردداستاني را كه واقعاً داستان باشد فقط با اين دو معيار مي
پسـند   هرچند كه بايد ميان تعليق طبيعي و تعليق مصنوعي كه خاص داستان هـاي عامـه  

هاي اخوان ثالث، بـدين اسـتنتاج    انداز به داستان است تفاوت قائل شد. نگاهي از اين چشم
، ذكر گـذراي نحوسـت عـدد سـيزده توسـط      »شب عيدي«خواهد انجاميد كه در داستان 

ة هول و والي اتفاق ناخوشي است كه احتماالً در ادامـه بـراي   آورندوجود پيرزن داستان، به
انـد. كسـي كـه     هاي شخصيت و مكـان ، تعليق»زدهمرد جن«ها در وي خواهد افتاد؛ تعليق

ابراهيم را به خانة خود دعوت كرده بوده و ابراهيم پس از رفتن به روستاي كوهستاني محل 
كنـد كيسـت؟   ها در آنجا زنـدگي نمـي  شانيسكونت آن مرد دريافته كه اصالً كسي با آن ن

اي مقدس به شـهر بنـدري    هاي آزادي و از جزيرهچيدال، پسربچه نوجواني كه از ميان آب
مقدس كجاست؟ هرچند كـه ايـن    ةآمده و مصاحب ابراهيم شده كيست؟ و اصالً آن جزير

شود تا نده داده ميمانند و گره آنها به دست خوانها تا پايان داستان ناگشوده باقي ميتعليق
  هاي نمادينه را حل نمايد. خود با تأويل، معماي اين تعليق

  ها)از جهت كاركرد زبان در پردازش شخصيت( پردازيشخصيت -2
توانـد  تكوين پيرنگ داستان بسته به وجود شخصيت اسـت. شخصـيت داسـتاني مـي    

شخصـيت وجـود   ، يعني موجود انساني، و يا جز آن باشـد، امـا داسـتان بـدون     »شخص«
هاي داسـتان از حالـت تيپيـك و نـوعي و فرديـت      نخواهد داشت. بيرون آوردن شخصيت

ــا اختصــاص زبــان ويــژه  ــدانها، خاصــه ب هــا، از توانمنــدي اي بــه شخصــيتبخشــيدن ب
هاي اخوان ثالـث،  هاي داستانترين ويژگي شخصيتدهد. مشخصنويس خبر مي داستان

ماننـد  انـد و نيـز بسـيار حقيقـت    هويتي مستقل گرفتهاند و كه به واسطة آن فرديت يافته
                                                 
1. suspense 
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هـا متمـايز اسـت و    ها زبان راوي از زبان شخصيتاند، زبان آنهاست. در اغلب داستانشده
بهتر  گويند.ها نيز هركدام متناسب با زيستگاه و پايگاه اجتماعي خود سخن ميشخصيت

در زبـان آنهاسـت، زيسـتگاه،     ها و اغالطـي كـه   است بگويم زبان و لهجة آنها و ناهنجاري
شناسـاند.  پايگاه اجتماعي، سن و سواد و برخي ديگر از مالحظات شخصـيتي آنهـا را مـي   

انـد. پيـرزن داسـتان    »شب عيـدي «هاي داستان بهترين نمونه براي اين مسأله شخصيت
و  )4(گويندهاي داستان همگي به لهجة مشهدي سخن ميو ديگر مشهدي» شب عيدي«

  كنند:بسته و خودماني ادا مي ها را شكستهسواد عاميانة خود نيز اغلب واژهبه مقتضاي 
ساخته؟ ديفال به ديفال يك دور دنيا فرقشه. مـردم  چطور بري همه همي«پيرزن به حمامي:  ●

فرسخ فرسخ راه مفتن مين مشد كه شـب سـال تحويـل ره اقـل كـم مشـرف بـرن، اووخ مـاي         
 »كنم دست بـه ضـري حرضـت برسـنم؟     ره، ماه تا ماه وقت نمهسعادت در جوار هنچي بزرگوا بي

  .)11: 1380(اخوان ثالث، ب
حيوون! تا كي نمخي آدم بري؟ زعفرون كه نمكشي. تو ديدي مو هنچـي  «عطار به شاگردش:  ●

مكنم، اما نه براي دو پول سركه. روغن بادام، كرچك دوايه، سنگش به مثقال. نگا كن، نگـا كـن!   
اي همه توتون ره ترش و تر كرد. مخواسي هميطـو بريـزي تـوي پسـت بـذش      جنم مرگ رفته، 

  .  )14: همان( »ي آدم!بدي بره رد كارش؛ بچه

هم به همين ترتيب از خـالل گفتگـوي آژدان بـا امنيـه، جـنس و جـنم       » آژدان«در 
، زبانمن در كتاب بياُ. و نيز آنچه كه به تحقيق ويليام شود آنها برمال مي» انجام وظيفه«

ـ  منزلت و قدرت در ايران ت از رابطة مستقيم منزلت افرادي كه با هم تعامل دارند با كيفي
ت   و ماهيت ادراكـات گـزينش شـدة آن    هـاي ارتبـاطي و الگـوي    هـا از يكـديگر در موقعيـ

  :دهدخبر مي )65: 1381من، ( بيشان انتطارات
مأموريت مـن نـيس كـه     ةتو حوزبدشانسي يكي از اين المصبا دم چك من، «امنيه به آژدان:  ●

ماسـه. امـا نـاحق    انجام وظيفه كنم. يكي هس كه اونم مال رئيس پستمونه؛ به من چيـزي نمـي  
بينـه، يـا   ها گذشته مرده. گاگـداري دم مـا رو هـم مـي    كوريه؛ رئيس پستمون از همة اين حرف

ي از ايـن  ده كه بد نـيس؛ خونـه كدخـدايي، مباشـري، سـربازگيري و بعضـ      مأموريت اطراف مي
  ).127: همان( »كارهاي خردوريز كه بدك نيست. مرغ و جوجه و ماست و پنير برقراره

گويـد بـا زبـان    معيـار سـخن مـي   بـه فارسـي   ، زبان راوي كـه  »زدهمرد جن«نيز در 
 درخت پير و جنگـل فاوت دارد؛ در گويند تاي سخن ميها كه شكسته و محاورهشخصيت
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معيـار    سـت و وي گـاه بـه وجـه    نيدست يكاه زبان راوي اين داستان اخير گنيز؛ اما در 
  و گاه شكسته و گفتاري.  است  سخن گفته

پـردازي در  نويسي و شخصيتهاي زباني كه در ارتباط با داستانعالوه بر اين مشخصه
خـود نيـز مختصـاتي     خودي هاي اخوان ثالث به نظر آمد، زبان و نثر اخوان ثالث بهداستان

رهاي اخوان ثالث همخوان دكرد است؛ مختصاتي كه با مختصات زبان شعدارند كه قابل يا
است كه در آغاز اين جستار گفته شد كـه اخـوان ثالـث     جمله به اين دليل بوده است و از
نويس، شخصيتي جدا و مجزا از اخوان ثالث شاعر ندارد. در نثـر داسـتاني اخـوان     داستان

  شود سراغ گرفت:مي را ثالث، نمودهاي روشني از اين سه خصلت
خواند بحث ديگري نويسي ميادبيت متن: اينكه چقدر و چگونه اين كار با داستان -1

هـاي  كـاري ارتبـاطش بـا ريـزه   است و قرار نيز بر اين شد كه فعالً نثـر اخـوان ثالـث بـي    
قدر گفته شـود كـه گـاه نثـر داسـتاني       بين قرار بگيرد. بنابراين ايننويسي زير ذره داستان

نماياند كـه ايـن اخـوان ثالـث شـاعر اسـت كـه دارد ايـن         وان ثالث چنان است كه مياخ
هـايي  پردازيها و صنعتكاريها، نازكنويسد، با همان تردستيها از داستان را ميقسمت

  ، اين عبارت:»شب عيدي«نمونه در داستان براي د. بركه در ساختن شعرش به كار مي
ـ  [...] كردة چركين گچش ريختة سربينه و گفـت  رقسر سوي باال گرفت. سوي سقف ع  ث،(اخـوان ثال

با شبان روشـنش چـون روز/ روزهـاي تنـگ و تـارش      «هايي نظير با عبارت )،11: ب1380
كه در شعرهاي اخوان ثالث آمده و چيزي از تأثيرپذيري زبان » چون شب اندر قعر افسانه

  در نمونه اي ديگر:زند. و هلو ميدهد، پاخوان ثالث از زبان نيما يوشيج را انعكاس مي
بستان كننـد و سـكوت هـم شـاهد و شـاهين آن       اگرچه جز قبول درد چيزي نداشتند كه بده ●

انفجـار و   ةفشـرده كـه آمـاد    و تسليم؛ و سكوتي چه گرانبـار و درهـم   ترازو بود و تراز اين ناچاري
هاشان رعدي كه در بغضگرفت، با يزي هم نگذشت كه طوفان انفجار سرنمود و چآتشفشاني مي

كـم  هاشـان كـم  جهيد و ابري كه در چشـم شان ميهاي سوزانبرقي كه از نگاه ةتركيد و شعلمي
كم، چون ديگر تراويد كمشان مينم باري آهسته و آرام كه از مسامات سكوتآغاز كرده بود به نم

 وجـه نشـانة   هـيچ  نشست اما حالتي كـه بـه  اش به عرق ميشكست و پيكره داشت تب سكوت مي
  .)39(همان: [...] نمود چون بهبودي در كار نبودبهبود نمي

ـ  قلمرو هستي خود احسـاس مـي   ةاوج مستي و گرماي مطبوع الكل را در هم ●  ةكـرد. آن جاذب
پرهيز و پرواها و آن سبكي رخوتناك و كيفيت جادويي ريشـه   ةكنند خوش و حالت هر دم افزون

  هـا و ابرهـا، از جويبـاران افسـانه و راسـتين     طايي آناهيتا، ايزد آبدر اعصار و قرون كه موهبت اع
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تــرين  روح تــرين مســتي و ســبكحقيقــي اســت، مــرد غمگــين جــوان را در اعمــاق اندوهگنانــه
  ).61(همان:  ور كرده بودها غوطهخويشتني بي
ور مـن و آينـه   بله عزيزم! تو ديگه نه بادبزن، بلكه كتاب راز و نياز من، لوحه و بياض شعر و ش ●

دم و عزيـزان نظيـر تـو رو در حـريم روح و دلـم راه مـي       ةسبزي و صفاي دست مني؛ مـن همـ  
  ).61الف: 1380(اخوان ثالث، [...] كنمهاشون رو از اعماق جون و جگرم سيراب مي ريشه

ريتميـك   درخت پير و جنگلهاي داستان اخير، يعني بر آنكه بسياري از بخش  عالوه
اي تبديل به شـعر  كارييا با تغيير آهنگ و مختصر دست خود خودي به و آهنگين است و

  .)5(تواند شد
دونم كجا گذاشتمشـون/  ببخشين زمين خانوم!/ من هم البد از اينها خيلي دارم/ كه حاال، نمي ●

تره/ يـا ايـن يكـي مـال      هاي من ريزبافزحمت/ بدين دستم ببينم/ بادبادكبي ممكنه يه دقيقه/
  .)49: (همان شما؟
شما/ عـين حقيقتـو دارم بهـت    خوام دنياش نباشه بينه به جون خودت و به جون ماه/ كه مي ●
 تو/ همـين سرسـبزي و شـادابيه در سرتاسـر سـال      ةاصلي و بهترين ميو ةگم/ تو كاجي!/ ميومي

  ).56(همان: 

هاي اناست و به داست پاي سنتي ديرساله باليده دربارة آوردن نظم در ميان نثر كه پابه
نگذاشـته   امروزي نيز رسيده، شاياي يـادكرد اسـت كـه اسـتادي اخـوان ثالـث در شـعرْ       

درآوردي سست و شعرهاي اين و آن به صورت ناهمخوان و نادرست بـه نثـر   هاي من نظم
انبـوه  «و » درخـت پيـر و جنگـل   «هـا مثـل   داستاني وي راه بيابد. اگر در برخي داسـتان 

هــا آمــده، اشــعاري اســت عاري در ضــمن داســتانضــرورت اشــ ، بــه»شــمار شــاعران بــي
  سنگين شده و سازگار با بافت موقعيتي. سبك
هاي زبان شعري اخـوان ثالـث   آركائيسم واژگاني و نحوي: چنانكه يكي از مشخصه -2

ها و قواعـد نحـوي رايـج در    ها و قواعد نحو قديم، خاصه واژهنيز همين برخورداري از واژه
هـاي اخـوان ثالـث    از مـوارد آركائيـك بازآمـده در داسـتان    سبك خراساني است. برخـي  

  .غيره شدگان پيشينيان وند از: طنبي، نگريستن گرفت، نگاه كردن گرفتند، هالكا عبارت
، »گـرگ خوكفتـار   روبـه «اي چـون  هـاي تـازه  سازي: از تركيبسازي و واژهتركيب -3

نـويس هرجـا الزم ديـده،    نگذشته، اخوان ثالث داستا غيره و» موسيمچه«، »اندودمرگ«
هـايي را  خاصه جاهايي كه براي بيان مقصود خود لفظي را در زبـان پارسـي نيافتـه، واژه   

هـاي اختراعـي   . تقريبـاً تمـام واژه  است هايش به كار بستهپيش خود ساخته و در داستان
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ي (صـداي  تـره پـف  هايي چوناند. واژهمجال بروز يافته درخت پير و جنگلاخوان ثالث در 
كـردن از دهـان بيـرون     هـا و پـف  كه چارپايان هنگام سيري و سرخوشي با لرزانـدن لـب  

كـردن از دهـان بيـرون     هـا و پـف  صدايي كه چهارپايان با لرزاندن لـب ( ترهدهند)؛ تف مي
به قياس شـبنم، رطـوبتي   ( دهند و با پاشيدن آب دهان به اطراف همراه است)؛ مهنم مي

به قياس پروردگـار، كسـي كـه هـم پرورنـده      ( يند)؛ پروردياركه از مه و دمه بر چيزها نش
بـرداران  وزن كه در ميـان وزنـه  به قياس خروس( وزناست و هم مربي و مددكار)؛ عروس

  مصطلح است).
است جـز آنكـه    پردازي اخوان ثالث چيز ديگري نماندهدر ارتباط با راه و رسم داستان

هاي اخـوان ثالـث نيـز چـون     ثور ايران، داستانساله در ادبيات منظوم و من بنابر سنتي بن
هـا،  هـا، مثـل  هاي باورها، رسـم و راه روزگاران، مرصع به دردانههاي بسياري از همداستان
اي ناسنجيده كه وصـلة  بازي دل و هاي عاميانه است؛ اما نه چنان به دستها و كنايهتركيب

    است. جاي خود به اندازه و سرعمدتاً شيني باشد بر روي كار، بلكه 
  
  گيرينتيجه -8
و نـه آنكـه    ندارداستبعادي  پرداخته باشد اي به سرودن شعرنويسي حرفهكه داستاناين 

اي به نوشتن داستان نيز. مهدي اخوان ثالث كه اصالتاً و عمدتاً بـه شـاعري   شاعري حرفه
جملـه  از ره،غيـ  (در ايـن اواخـر) و   چون نيما، شاملو، احمدرضـا احمـدي   است نام برآورده

هـايي كـه خـود آنهـا را از     است؛ داستان هايي هم نوشتهاست كه داستان ايشاعران حرفه
  ).24الف: 1380(اخوان ثالث،  است قلمداد نموده» ناپرهيزي«و » تخطي«، »تفنن«مقولة 
شود آنها را بازبسته ها، ميترين خصائل و خصايص در اين داستانآمدني چشم بنابر به 

 شب عيديگويي عاميانه دانست. حت رئاليسم انتقادي، سمبوليسم و سنت قصهبه سه سا
بورژوازي ظاهرالصالح و در اند و در يكي خردهبه ساحت رئاليسم انتقادي بازبسته آژدانو 

گـرا از  شمول، تشكيالت نظامي رژيم گذشته، ضمن توصـيفي واقـع  وجهي همه ديگري به
نيـز كـه ظـاهراً بـا      زده مرد جناست.  تقاد قرار گرفتهانجام وظيفه صنفي و اداري، مورد ان

ماية سـفر در متـون اسـاطيري،    فرانتس كافكا و نيز برخوردار از بن مسخچشمي به گوشه
هايي دارد كه دست منتقد را بـراي بـازخواني   است، ويژگي حماسي و صوفيانه نوشته شده

نيز وجود دارد  پير و جنگل درختان در داستان گذارد. معاني پنهسمبوليستي آن باز مي
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هاي اين داستان تلقـي تواننـد شـد؛ داسـتاني كـه سـاخت آن،       اي كه درونمايهگونه اما به
اسـت   بخشي بـوده  در اصل» شمار شاعرانانبوه بي«هاي سنتي است. ها و نقلساخت قصه

ده و مورد تلفات و ضايعات شعري در ايران بدان استشهاد شـ  كه در از اين اوستاة از مؤخر
هرحال پيش و بيش از آنكه داستان به معناي متعارف آن باشد، خـاطره يـا چيـزي در     به

  همين حدود است.
انجامـد كـه بتـوان    جـا مـي  ها بدينهمچنين درنگي بر سر عناصر سازندة اين داستان

ـ  به ها)،ويژه از جهت نقش زبان در پردازش شخصيت (بهرا  پردازيتعليق و شخصيت  همثاب
  هاي اخوان ثالث ديد و بررسيد.ترين عناصر داستانبحث قابل

اش آزمـايي است در انواع ادبي گوناگوني كه مورد طبع از آنجا كه اخوان ثالث نخواسته
هـاي  هاي متفاوتي از خود به دست دهد و بر اين بنيان كـه داسـتان  قرار گرفته شخصيت

هـاي سـبكي وي در   سـتي تـوان ترد اسـت، مـي   مذكور را همان اخوان ثالث شاعر نوشـته 
كه گذشـته از جهـات انديشـگي      طوري ها نيز رصد نمود. بهشعرهايش را در اين داستان

داشـت هرآنچـه   اخوان ثالث در پاسداشت عناصر اصيل فرهنگي و آييني ايراني و نـاخوش 
(عربي و غربي) است، مختصات زباني شعرهاي اخوان ثالث و يا به تعبيري اضـالع   انيراني
يافته ديد. وي شود در نثر داستاني وي انعكاسمثلث زباني شعرهاي وي را هم مي سازندة

هـا قابـل   نويسي، زبان راوي را از زبان شخصيتهاي داستانعالوه بر آنكه منطبق بر قاعده
مطـابق  ماننـد شـدن داسـتان و پـردازش     سازد و در جهت حقيقـت تشخيص و تمايز مي

خصيت به زبـاني سـخن بگويـد كـه از زيسـتگاه و      كوشد كه هر شها ميشخصيت اسلوبِ
كـم از سـه ويژگـي برخـوردار      اش را دسـت اش سراغ بدهد، زبـان داسـتاني  پايگاه طبقاتي

شـدن بـه شـعر بـا كمـي       (و قابليت تبديل سازد كه در شعرهاي وي نيز هست: ادبيت مي
  هاي نوساخته.ها و واژهتصرف و تغيير)، آركائيسم، و تركيب

هـاي  رغم برخـورداري از حـدي از تكنيـك   هاي اخوان ثالث عليداستان رفته،همروي
هـاي برخـي از كسـاني كـه مـثالً كارشـان هـم        نويسـي و ارجحيـت بـر داسـتان    داستان
ترين شـعرها و  نويسي است، آثاري نيستند كه توانسته باشند به حد حتي متوسط داستان

  پا كرده باشند.و اي دستو مايهيا تعدادي از تحقيقات ادبي اخوان ثالث، برايش پايه 
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  نوشتپي
و هر / من اينجا بس دلم تنگ است سرايد: ، چنين مي»چاوشي«ثالث در شعر اخوان -1

/ برگشـت بگـذاريم  قدم در راه بـي / توشه برداريمبيا ره/ بينم بدآهنگ استسازي كه مي
من اينجا / نيست كجا؟ هرجا كه اينجا/ [...]/ ببينيم آسمان هركجا آيا همين رنگ است؟

در / خور وزين تصوير بر ديـوار لـرزانم  زن ز سيليز سيلي/ از نوازش نيز چون آزار ترسانم
مـن،   يبه گـرده /  وار اما نه بر دريازند ديوانه/  رحم خشايرشااين تصوير عمر با سوط بي

  .)64: 1378ثالث، (اخوان من يتو به مرده يبه زنده/ من يهاي فسردهبه رگ
  گويد:مي »شهر سنگستان ةقص«شعر در  -2

گفـت بـا تـاريكي    سـخن مـي  / گفت سر در غار كرده شهريار شـهر سنگسـتان  سخن مي
/ كـرد هـا مـي  ز بيداد انيران شـكوه / تو پنداري مغي دلمرده در آتشگهي خاموش/ خلوت
هـا  غمان قـرن / كردشكايت با شكسته بازوان ميترا مي/ هاي فرنگ و ترك و تازي راستم

  ).25: 1360(اخوان ثالث،  ]...[كردگشت و صدا ميآواي او در غار مي حزين/ ناليدرا زار مي
  از جمله در شعر آنگاه پس از تندر: -3

امـا گمـانم   / با روشناي روز يا كي خوب يادم نيست/ شب بود و تاريكيش/ باراز بارها يك
شـايد نـه   /  راغان بـود شـايد روز  شايد چ/ ديدمدر خانة همسايه مي/ هاي فراوانيروشني

  .)42(همان: [...] مان روي گليم تيره و تاريبر پشت بام خانه/ اين بود و نه آن، باري
تـو را اي  نمود نيست. چنانكه در دفتر هاي اخوان ثالث نيز بياين تردستي در سروده -4

  ، غزلي دارد به مطلع:بر دوست دارم و كهن بوم
ديدستهآي توكه سنبلْ تو مدي گال به اَو مـ 

  ر صحب خُنُكا تا وخت آفتاب تنكاــاز س
 اَتيش به جونت نگيره خوب دل مار اَلو مدي  

  ته برق نو مــديشيني كهنهورِ دل اينه مي
  )103: 1387(اخوان ثالث، 

  است.   اي عاميانه و آن هم مشهدي و سرودة خود وي، گفته كه به وزن و طرح حراره
    .است نويسنده مقالهاز ها (/)، مميز بين نوشته هاينشانهكر شده در نمونه ذ -5

  
  منابع

  تهران: آميتيس. ،اخوان، شاعري كه شعرش بود ،)1382( آتشي، منوچهر
  تهران: اختران. ،مشروطة ايراني ،)1385( آجوداني، ماشاءاهللا
  تان.تهران: زمس ،بر دوست دارمو تو را اي كهن بوم ،)1387( اخوان ثالث، مهدي
  .تهران: زمستان ،از اين اوستا ،)1383( ـــــــــــــــــ
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  .تهران: زمستان ،درخت پير و جنگل ،)1380(الفـــــــــــــــــ 
  .تهران: زمستان ،زدهمرد جن ،)1380(ب ـــــــــــــــــ

  تهران: سخن. ،آنگاه پس از تندر: منتخب هشت دفتر شعر )،1378ـــــــــــــــــ (
  تهران: مرواريد. ،ارغنون). 1375ــــــــــــ (ـــــ

  تهران: مرواريد.، از اين اوستا)، 1360ـــــــــــــــــ (
  تهران: نويسنده. ،طال در مس: در شعر و شاعري ،)1371( براهني، رضا

  ، تهران: ني.كيام، ترجمة رضا مقدزبان، منزلت و قدرت در ايران)، 1381من، ويليام. اُ (بي
 ،پسامدرن ،(داستان): پيشامدرن، مدرن در ادبيات معاصر ايرانهايي گزاره ،)1383( ، عليتسليمي

  تهران: اختران.
  تهران: نگاه.  ،: مهدي اخوان ثالث2شعر زمان ما ،)1375( حقوقي، محمد
هنري، پژوهشـگاه فرهنـگ و    ةتهران: حوز ،شناسيدرآمدي بر معني ،)1379( صفوي، كورش

  هنر اسالمي. 
  كوير.: تهران ،ايران در سياسي ةانديش تاريخ بر درآمدي ،)1385( جواد، اييطباطب

  تهران: مركز.ترجمة فرزانه طاهري،  نظرية ادبي: معرفي بسيار مختصر،)، 1382كالر، جاناتان (
  تهران: نگاه. ،ابراهيم يونسي ةترجم ،هاي رمانجنبه ،)1369( فورستر، ادوارد مورگان

ماركس، وبـر، دوركـيم و    ةاي بر انديشرية اجتماعي كالسيك: مقدمهنظ ،)1392( كرايب، يان
  تهران: آگه. ،پرستترجمة شهناز مسمي ،زيمل

 تهران: توس. ،(يا درك حضور ديگري) انسان در شعر معاصر ،)1378( مختاري، محمد

تهـران:   ،هاي داستان نـو ها، شگردها و فرمكتاب ارواح شهرزاد: سازه ،)1383( پور، شهريارمندني
  ققنوس.   

 تهران: چشمه.ج، 3 ،نويسي ايرانسال داستانصد ،)1383( ميرعابديني، حسن

گـردآوري،   ،كامل اشعار نيمـا يوشـيج   ةمجموع ،)1383( (علي اسفندياري نوري) نيما يوشيج
  تهران: نگاه. ،برداري و تدوين سيروس طاهبازنسخه
، ترجمـة  تـاه مـدت و سـه مقالـة ديگـر     ايران جامعة كو)، 1391كاتوزيان، محمدعلي (همايون

  عبداهللا كوثري، تهران: ني.
  تهران: شهاب ثاقب. ،شناسي زادهزاده و جمالجمال ةدربار ،)1382(ـــــــــــــــــ 

 


