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گفتوگوبامصطفیمحدثیخراسانی
درزادروز شاعر امیدها و آرزوها

مأموریتتاریخی«فردوسی
بردوش «اخوانثالث»

»

الهه آرانیان – تهران ،خیابان دکترفاطمی،
خیابان ششم ،کوچه خجسته ،پــاک 31؛
مهمترین خبر امسال درباره مهدی اخوانثالث
در این مکان اتفاق افتاد؛ روز  29مردادماه،
افتتاح خانهموزه او با عنوان «م.امید» ،پس
از هفتسال؛ خانهای که اگرچه انتقادهایی
به نحوه بــازســازی آن وارد اســت ،امــا بعد از
گذشت این همه سال ،همین که محل زندگی
ایــن شاعر احیا شــدهاســت و دوستدارانش
میتوانند به آن پا بگذارند ،وجودش غنیمت
است .امــروز 10 ،اسفندماه ،زادروز مهدی
اخــوانثــالــث ،شاعر قــاصــدکهــا ،امیدها و
آرزوهاست؛ شاعری که سبک خراسانی و زبان

هموالیتیاش فردوسی را ،وارد شعر نو کرد .به
همین مناسبت با مصطفی محدثیخراسانی،
شاعر و پژوهشگر ادبیات ،درباره شعر اخوان
و تأثیر ویژه او بر جریان شعر معاصر گفتوگو
کرد هایم.
محدثیخراسانی در گفتوگو با خراسان،
اخوانثالث را در میان شاعران برجسته معاصر
فارسی،ازجملهنیما،شاملو،سهرابسپهریو
فروغفرخزاد،باسوادترینوباپیشینهترینشاعر
دانستوگفت«:اخوانثالثازهمهبیشتربهزبان
فارسیخدمتکردهاست.اوحوزههایمفهومی
زبــان فارسی را وسعت داده و به ساختهای
زبانیشعرفارسیهمکمککردهاست.ویژگی

گزارش مرتبط
توصیف رهبر انقالب از جایگاه کم نظیر اخوان ثالث در ادبیات معاصر فارسی

پیشتازشاعراننوپرداز درخدمتبهآگاهیوبیداریمردم
کیفیتهای
قبلازانقالبشعرایخوبیداشتیم؛شعرایبزرگیداشتیمکهدرانواعمختلفشعر،در ّ
گوناگونودردرجاتمختلفشعرمیگفتند؛لکنآنچهدرمیانآنشعرهابهدرداینم ّلتمیخورد،
زیاد نبود ،کم بود؛ چه شعر قدیمی  -و به قول آقایان ،کالسیک  -و چه شعرهای نو .خب ما در محیط
ادبی آن روز بودیم ،میدیدیم؛ کسانی بودند ،شعر میگفتند ،شعر نو میگفتند ،داعیه نوگرایی و
ِ
تجدد واقعی و صحیح کشور
نواندیشی هم داشتند ،ا ّما در واقع هیچ خدمتی به پیشرفت کشور و ّ
نمیکردند .خیلی از همانهایی که شعر نو میگفتند و افتخار میکردند و ُپز این را میدادند که در
خدمت مفاهیم نو هستند ،در دستگاههای دربار و وابستگان دربار و مانند اینها نوکری میکردند؛
[یعنی] نمیشود گفت آنجا همکاری میکردند؛ بهمعنای واقعی کلمه نوکری میکردند؛ خب ما
بعضیهایشان را از نزدیک میشناختیم ،بعضیها را هم دورادور؛ هم کارهایشان را میدیدیم ،هم
میشناختیم .شعر در خدمت مفاهیم انقالب نبود؛ شعر در خدمت مفاهیم آگاهی و بیداری کشور
نبود؛نهاینکههیچنبود،کمبود،خیلیکمبود؛نسبتبهآنچهبایدمیبود،کمبود؛آنچیزهاییهم
محتاجراهنماییوراهبریازآناستفادهکنند.شمامالحظه
کهبود،جورینبودکهعا ّمهمردموطبقه
ِ
ً
کنیددربینشعراینوپردا ِزآنروز-آنترازا ّولهایشانوباالهایشان-آنکهشعرشمثالدرخدمت
اینجورمفاهیمبود،بیشترازهمهاخوانبود.
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دیگر اخــوان کاملکردن راه نیماست .نیما
پیشنهادهایی برای شعر نو داشت و نتوانست
نمونههای کامل و موفق آنها را ارائه کند و ما
اینرادرشعراخوانمیبینیم.دیگرویژگیشعر
اخوان،دلبستگیشدیداوبهپیشینههایملیو
فرهنگیاینسرزمیناست».
معیار شعر اصیل
▪شعر اخوان ،مالک و
ِ

شعر اخوانثالث را که میخوانی ،زبان
و لحنش یادآور شاهنامه فردوسی
حکمفردوسیدر
است.اخوانِ ،
دورهمعاصررادارد؛زیرابهنظر
مــحــدثـیخــراســانــی ،مانند
حکیم توس که نجاتدهنده
زبــان فارسی در روزگ ــار خود
بود ،او هم شعر معاصر فارسی را
از آفات و آسیبها نجات داد و اجازه
ندادزبانشعر،اسی ِربیقیدیهاوتفننهاشود.
شاعرمجموعهشعر«هزارمرتبهخورشید»،تأثیر
ویژه اخوانثالث را در شعر معاصر ،پیشگیری از
آسیبهاییدانستکهدرآندوره،گریبانشعر
را گرفته بود« :دوره اخوان ،دوره نوآوریهای
مـــندرآوردی و بیپیشینه بــود .هر روز کسی
ادعــای سبک تــازهای در شعر میکرد .اخوان
با میراثداری و شعر نو و ریشهداری که سرود،
توانست راه درست و مفهوم و زبان درست
را به عنوان مالک و معیار در آن روزگار،
مشخصکند.بهتعبیری،شعراخوان،
معیار و مالک شعر اصیل و نو فارسی
شد».
▪آرزویرونقانجمنهایادبی

مــهــدی اخ ــوانث ــال ــث ،بــا ای ـنکــه
تحصیالت دانشگاهی نداشت،
اما شعرش چنان به اوج رسید که
دانشگاهیان کتا بها و مقاالت
پرشمار در وصفش نوشتهاند.
محدثیخراسانی درباره اینکه
چــطــور ممکن اســت شاعری
بدون تحصیالت دانشگاهی
ب ــه ایـــن مــرتــبــه از اعــتــبــار
برسد ،گفت« :در گذشته
فرهنگی مــا ،دانشگاه
تنها راه کسب علم
نبوده و انجمنهای
ادبـــی و مطالعات
شــــخــــص کــمــک

زیادی به پشتوانه فرهنگیاش میکرده است.
رفقای اخوان ،کسانی مانند شفیعیکدکنی،
قهرمان و بسیاری از استادان دانشگاه بودند.
حشر و نشر با اینافراد به او کمک میکرد
تا پشتوانه ادبی پیدا کند .اخوان ،با انجمن
انجمن چند دههای بود و
ادبی فرخ که یک
ِ
افرادی مانند دکتر یوسفی ،دکتر مجتهدی
و سایر بزرگان ادبیات مشهد به آن رفــت و
آمــد مـیکــردنــد ،مــأنــوس بــود .اینها
بــا انجمنهایی کــه امــــروزه در
فرهنگسراها برگزار میشود،
خــیــلــی مــتــفــاوت اســــت .به
همین دلیل هم ،مقام معظم
رهبری در دیدار شاعران،بر
رونـــق دوبـــــاره انــجــمـنهــای
ادبــی تأکید کردند» .مصطفی
مــحــدث ـیخــراســانــی معتقد اســت
شعر و زبــان اخوا نثالث ،بر شاعران جوان
تأثیر خــودش را دارد و از شاعرانی مانند
علیرضا رجبعلیزاده کاشانی نــام میبرد
که از شعر اخــوان متأثر هستند .ایــن شاعر
معاصر کشورمان در پایان،در توصیف شعر
اخوان ،تعبیر مقام معظم رهبری را در وصف او
یادآوری کرد که فرمودهاند« :آنچه یک ملت
از شاعر خودش انتظار و توقع
دارد ،در شعر اخــوان
هست».
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شعر اخوان،هرسازی را کوک میکند

نگاهیبهجایگاهموسیقاییسرودههای«م.امید»درگفتوگوباهوشنگجاوید
اکرم انتصاری-امروز سالروز تولد مهدی اخوانثالث
است.شایداگرپدرشآقاعلیعطاراجازهمیداد،اودر
موسیقیهمبهاندازهشعرموفقبود.اخوانثالث،سهتار
را خیلی دوست داشت و گاهی برای خودش
ساز م ـیزد ،اما به واسطه اصــرار پدر به
سمت شعر رفت .عالقه او به موسیقی
و آگ ــاهـ ـیاش دربـــــاره مــقــامهــای
موسیقی ،عــاوه بر اینکه به رشد
شعر او منجر شد ،باعث استقبال
موسیقیدانهاازآثاراخوانهمشده
است.موضوعیکهدرادامهدربارهآنبا
هوشنگجاوید،پژوهشگرموسیقینواحیو
آیینیایرانگفتوگوکردیم؛موسیقیدانیکهسازمان
یونسکو از او برای ثبت معنوی موسیقی بخشیهای
شمالخراسانتقدیرکردهاست.
▪استفادهازاصطالحاتموسیقیدرشعر

مهدیاخوانثالث،مانندهوشنگابتهاجبهموسیقی
و مقامهای آن آشنایی داشت .هوشنگ جاوید درباره
تاثیر این آگاهی در شعر اخــوان میگوید« :آشنایی
مهدی اخوانثالث با موسیقی و ردیف دستگاهی،
موضوعیانکارناپذیراستواوازاصطالحاتموسیقی
در اشعارش زیاد استفاده کرده است .زمانی که اخوان
اینکاررامیکرد،بارشدموسیقیایرانومتحولشدن
موسیقی ایرانی همزمان شد .یعنی همانطور که
شعر ما متحول شده و از حالت شعر کالسیک به حالت
شعر نو درآمده بود ،موسیقی ما هم متحول شده و از
حالت موسیقیگلهایی درآمده بود .همزمانی این
دو باعث میشد شعر نو اخــوان ،دقیقا روی وزنهــا و
موسیقیدستگاهیماهمبنشیندوموسیقیدانهای
معاصر،مانندحسینعلیزاده،محمدرضالطفیو
پرویز مشکاتیان که در موسیقی بسیار باسواد
بوده و هستند ،از اوزان عروضی که در شعر
نو استفاده میشد ،در موسیقیشان
بــهــره بــبــرنــد .دلــیــل دیــگــر ای ـنکــه
اخوانثالث دوستدار موسیقی بود
و تمام موسیقیدانهایی که آن
زمانکارمیکردند،دوستدارشعر
بهخصوص شعر اخــوان و شاملو
بودند .این موضوع به نو شدن
موسیقیشانکمکمیکردوبه

همیندلیلازاشعاراخوانخیلیاستقبالمیشد».
▪عالقهبهفرهنگایران،رمزماندگاریاخوان

مهدی اخوانثالث آدم بسیار باسوادی بود.
این را هوشنگ جاوید میگوید و درباره
معیارهای اخــوان در شعرش اضافه
میکند« :عالقه اخــوان به فرهنگ
ایــران که در اشــعــارش هم مشهود
است ،باعث شد این شاعر هیچوقت
با وجود اینکه شعر نو هم میگفت،
معیارشکنی نکند ،پایش را از یکسری
حریمها فراتر نگذارد و شعر نو را خراب نکند.
یعنی همان شعر نو اخــوان ،به موازین عروضی شعر
کالسیکنیزپایبندبودوبههمیندلیلشعرشبهابزار
بسیارخوبیبرایاستفادهموسیقیدانهاتبدیلشد.
االن هوشنگ ابتهاج هم یک کار بینابینی میکند،
یعنیشعریکهمیگویدوشعریکهاخوانثالثسروده
است،یکحالتبینابینیدارد؛نهآنشعرسپیدخیلی
خیلی نو است و نه کالسیک .چون وزن کالسیک هم
بهطورناخودآگاهدرآناستوطولمصرعهاکموزیاد
میشود،بهدردموسیقیدانهایمامیخورد».
▪اخوانیکدلیلبرایپیوستگیشعروموسیقی

هوشنگجاویدمعتقداستشعرهایاخوانثالثبرای
موسیقی مدرن ایرانی هم مناسب است .او در توضیح
این موضوع میگوید« :موسیقی هم چیزی است که
هرچندسالیکباردستخوشتغییروتحولمیشود.
اما اشعار اخوان به فراخور هر دوره از موسیقی ،قابل
استفادهاست.درواقعاگرشعروموسیقیرایکزنجیر
فرض کنید ،مهدی اخوانثالث یکی از حلقههای مهم
اینزنجیربرایپارهنشدنآنمحسوبمیشودووجود
اودلیلیبرایرشدوپیونداینزنجیرهدرادبیاتفارسی
ماست؛ مثل اینکه فردوسی و حافظ و سعدی کهنه
نمیشوند ،اخوانثالث هم کهنه نمیشود و اشعارش
تاریخ انقضا ندارد .او مضامینی را برای سرودن شعر
انتخاب کرد که دردهای جامعه را بیان میکند و حال
درونــی خــودش را .اگر به حضور وی در جامعه بعد
از حیات ظاهریاش هم نگاه کنید ،متوجه جایگاه
او خواهید شد .آرمیدن او در کنار فردوسی بزرگ،
میتواند نشاندهنده جایگاه اخوان در زبان و ادبیات
فارسیباشد».

