اخوان و سیمین بهبهانی و بحور شعر عربی
سیّد اسعد شیخ احمدی
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چکیده
شعر معاصر فارسی ،دوره ای شکوهمند از ادوار درخشان شعر فارسی است که به صورت های گوناگونی چون شعر موزون
وشعر سپید متجلی شده است.
سخنورانی توانمند با آثار خویش،این دوره از شعر فارسی را،بر پا نگاه داشته اند.از میان این سخنوران ،اخوان وسیمین
بهبهانی ،عالوه برقالبهای نو ،در قوالب شعری کهن نیز شعر گفته اند و نیک از عهدهی آن بر آمده اند.
این دو شاعر،عالوه بر بحور مستعمل شعر فارسی ،از چند بحر ویژه شعر عرب نیز بهره برده اند و تفاوت این دو شاعر در
کاربرد این بحور با شاعران کهن فارسی در آن است که ،این دو شاعر ،مضامین نو و معانی جدید را نیز با شعرشان ترکیب
کرده اند و این بحور را به قصد خود نمایی ومتکلّف گونه به کار نداشته اند بلکه توانسته اند با این بحور ویژه شعر عربی که
در شعر فارسی کم استعمال است ،معانی مورد نیاز خویش را نیک بپرورانند .بحور به کار داشته شعر عربی در شعر این دو
شاعر ،طویل و بسیط و کامل است.

کلید واژه ها :اخوان ،سیمین بهبهانی ،شعر معاصر،بحور شعر عربی
مقدمه:
شعر معاصریا شعر نوگرای امروز ،از نظر قالب و محتوا و از لحاظ بافت زبان و نحوهی بیان و هم به سبب دید و
ساخت خاص آن ،با شعر قدیم فرق دارد( .حقوقی 3131ج2/ص)202
این شیوه از شعر را که نیما پایه گذار آن بود در دو طیف گسترده می توان دید .طیف نخست ،از آن گروهی از
شاعران است که عالوه بر معیارهای نو از اسالیب و شیوهی گذشتگان نیز پیروی می کنند .و طیف دوم ،شاعرانی
هستند که شعر آنان شعر بی وزنیا سپید نامیده شده است (همان)250 :
از سخنوران گروه اول ،که هم در شیوهی نو وهم در شیوهی کهن ،طبع آزموده اند ،دو شاعرند که هر چند در
شعر خویش از قالبهای کهن ،بهره برده اند ،بر سر این ،در برخی از سروده هایشان از اوزان ویژهی شعر عربی نیز
بهره جسته اند و برگی شگفت انگیز بر درخت پهناور شعر فارسی آویخته اند.
مهدی اخوان ثالث و سیمین بهبهانی همان دو شاعری هستند که از اوزان شعر عرب بهره برده اند.
اخوان قصاید و قطعات فراوانی به سبک شاعران سبک خراسانی سروده است .وی در غزل نیز ،دستی باال داشته
است ویکی از غزل هایش را در بحر«طویل» که از بحور ویژهی شعر عربی است ،سروده است،و در دو بحر «بسیط»
و بحر «کامل» ابیاتی را فراهم آورده است.که در میان سخنوران معاصر کم نظیر است.
در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین جایگاه بحور شعر عرب در شعر این دو شاعر ،ارزش شیوهی آنان
در گسترش و توان شعر فارسی معاصر در مواجهه با این بحور ویژهی عرب ،نمایان آید.
سخنی درباره این دو شاعر معاصر:
مهدی اخوان ثالث از شاعران و محققان برجستهی معاصر است که در سال  3101شمسی به جهان آمد و در سال
 3121از خراسان به تهران آمد .از آثار برجستهی او می توان از « ارغنون»« ،زمستان» « ،آخر شاهنامه » « ،از این اوستا
» و پاییز در زندان ،نام برد.
وی که زاده خراسان بود ،کار شاعری خویش را با شعر به سبک خراسانی آغاز کرد( .یا حقی )320:3115

 3استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
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مجموعه شعری ارغنون از آثار برجسته آغاز کار این شاعر بزرگ است که در سال  3110فراهم آمده است ،و بیشتر
قالبهای شعری آن ،همان قالبهای کهن شعر فارسی،یعنی غزل و قصیده و قطعه و رباعی است.
سیمین بهبهانی:
سیمین بهبهانی در سال  3101شمسی در تهران زاده شد ،دوره ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و سپس به
دانشسرای عالی رفت و پس از فراغت از تحصیل به تدریس پرداخت و اکنون سالهاست که باز نشسته است.
(حقوقی3131ج2/ص)522
از میان آثار او می توان از :سه تار شکسته،جای پا ،چلچراغ،مرمر ،رستاخیز ،کاغذین جامه،یک دریچه آزادی ،آن مرد
مرد دلخواه ،نام برد (همان) 522 :
این شاعر ،خود مبدع نوعی وزن از ترکیب افاعیل عروضی بحرهای هزج و رمل و رجز است .وی بیشتر در قالب
غزل ،شعر گفته است و دو غزل وی در بحور ویژهی شعر عرب فراهم آمده است که در میان شعر معاصر کم نظیر
است و این ،توان و تسلط این شاعر معاصر را بر بحور ویژهی شعر عربی نمایان می دارد.
پیشینهی تحقیق:
سخنی دربارهی بحور ویژهی شعر عربی و دانش عروض:
پیش از سخن گفتن دربارهی بحور ویژهی شعر عربی ،بایسته است نکته ای در پیدایش این دانش گفته آید.
دانش عروضیا وزن شعر را ،خلیل بن احمد فراهیدی ازدی (متوفی به سال 313قمری ) بنیان نهاد.
پیش از خلیل ،سخنوران و سرایندگان عرب ،وزن شعر را برپایهی قاعده ای به نام (تنعیم) تعیین می کردند .و
خلیل بن احمد این شیوه را از پیر مردی در مدینه آموخت .و آن پیر به شاگردانش چنین می آموخت که:
نعم ال ،نعم الال ،نعم ال ،نعم الال( ،بروزن :فعولن ،مفاعیلن ،فعولن ،مفاعیلن که ارکان بحر طویل است)( .ابوعلی
) 22 :3833
خلیل بن احمد ،از این قاعده ،ارکان عروضی را با بهره از حروف (ف ع ل) بنیان نهاد .وی پانزده بحر فراهم
آورد و پس از وی،شاگردش ،با نام « اخفش اوسط» بحری دیگر به نام « متدارک» بر آن ها افزود که مجموع آنها به
شانزده بحر بر آمد( .معروف و عمراالسعد .)51 :3831
از این شانزده بحر ،پنج بحر آن ،ویژهی شعر عربی است و بحور دیگر آن میان شعر فارسی و عربی مشترک
است .و فارسی گویان در آن پنج بحر ویژهی شعر عربی ،بسیار اندک شعر گفته اند و شمس الدین محمد قیس رازی
دربارهی این بحور چنین گفته است:
بدانکه عجم را بر پنج بحر از این بحور پانزده گانه (یا شانزده گانه ) شعر عذب نیست و آن « :طویل» است و «
مدید» و « بسیط » و «وافر» و «کامل» (قیس رازی )13 :3110
متن اصلی:
بحور ویژهی شعر عربی در شعر اخوان:
مهدی اخوان ثالث غزلی در بحر طویل مثمن مقبوض (فعولن ،مفاعیلن ،فعولن ،مفاعلن ) سروده است:
جهانی سیاهی بیا دمیم تیا چهیا کنید
دگر ره شب آمد تا جهانی  ،سییا کنید
(اخوان ) 12:3183
(دِ گرره = فعولن ،ش با مدتا = مفاعیلن ،جَ هانی = فعولن ،سِیا کُ ند = مفاعلن )
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این بحر را به این سبب« ،طویل» نامیده اند که از لحاظ استعمال ،اَتَمّ بحور است.یعنی اجزای آن ،کامل و بدون
حذف شدن رُکنی در دو مصراع شعر می آید و هرگز به گونهی مجزوء (قسمت شده) و منهوک (یعنی بحری که
نصفی از ارکان و اجزایش افتاده باشد ) استعمال نشده است( .معروف و عمر االسعد () 12:3831
ارکان بحر طویل (فعولن ،مفاعیلن  ،فعولن ،مفاعیلن) است و آن را بحر طویل مثمن سالمیا بحر طویل صحیح
ضرب و عروض نامند .در بحر طویل مثمن سالم شعر کم گفته اند و دانایان عروض شعر عرب بر آنند که :ال تأتی
عروض الطویل سالمه (مفاعلین ) اِالّ عند التَصریع،یعنی رکن پایانی این بحر بر وزن (مفاعیلن ) نمی آید مگر آن که
بیت مصّرع باشد وبیت مصّرع آن است که هر دو مصراعش قافیه داشته باشد( .بدیعیعقوب  ) 88:3883چنانکه امرؤ
القیس گوید:
وَ هَایعِمَن مَن کَانَ فی امعُصَیراامخامی
اَال عِییم صییباحاا ایّهییا امُل یال امبییامی
(اَ اال عَم = فعولن ،صَ با حن ای = مفاعیلن،ی هط طَ = فعولن ،لَ لُل با لی = مفاعیلن ).
(وَ هَلی = فعولن ،عِ مَن مَن کا = مفاعیلن ،نَ فل عُ = فعولن ،صَ رل خالی = مفاعیلن ).با این همه ،همانگونه
که پیشتر گفته آمد .بیشتر اشعار عربی از بحر طویل ،در بحر طویل مقبوض ( فعولن ،مفاعیلن ،فعولن ،مفاعلن )
سروده شده است و قبض ،تبدیل رکن آخر این بحر از (مفاعیلن ) به ( مفاعلن ) است .شاعران پارسیگوی در این
بحر به ندرت شعر گفته اند ،چنانچه صاحب کتاب المعجم هم ،که پیشتر ذکر آن رفت ،تصریح کرده است که عجم
را بر این بحور شعر گفتن عذب نیست.
بحر طویل از بحر نامور شعر عرب است و بیشتر اشعار کهن عرب در این بحر سروده آمده است و نخستین
بحری است که در کتب عروض شعر عربی از آن سخن می گویند ( خطیب تبریزی  ) 1 :3113این بحر در شعر
فارسی بحری ثقیل و نا مطبوع به شمار آمده است و در دیوان استادان مسلم شعر فارسی ،جز ابیاتی اندک ،که به
عربی سروده شده است ،در این بحر بیتی نمییابیم .سعدی سخنور نامور شیرازی ،ملمعّییک بیتی (شعری که
مصراعی از آن عربی و مصراعی دیگر فارسی است ) در این بحر سروده است:
شگفت آمد از بختم که این دولت از کجاا
سَییری فی یَُ مَیینیجللییو بَُلعَتِ یهِ ام یدیجی
(سعدی ) 12 :3151
(س را طی =فعولن ،فَ منیج لو = مفاعیلن ،ب طل ع = فعولن ،تِ هِد دُجی = مفاعلن )
شِ گف تا = فعولن ،مَ دَز بخ تم = مفاعیلن ،ک ای دَو = فعولن ،لَ تَزکُ جا = مفاعلن )
شاعران دوره بازگشت ادبی ابیات پراکنده ای در این بحر سروده اند .از جمله نجفقلی میرزا ،از شاعران و
نویسندگان دورهی مشروطه در غزلی سروده است:
ز اشک دو چشم خود زمین بس که تر کینم
به کویت نمی دانم چیه خیاکی بیه سیرم کینم
(میرزا) 22 :3112 ،
(بِ کویت = فعولن ،ن می دانم = مفاععیلن ،چ خاکی = فعولن ،بِ سر کُ نم = مفاعلن )
(ز ا ش کِ = فعولن ،دُ چش می خُد = مفاعیلن ،زمی بس = فعولن ،کِ تَرکُ نم = مفاعلن )
واما این غزل مهدی اخوان ثالث که در بحر طویل سروده شده است و پیشتر از آن سخن رفت در نُه بیت فراهم
آمده است .در تمام این نه بیت وی خروج از قاعده و هنجار دیده نمی شود و در عرض و ضرب همه ابیات (رکن
پایانی مصراع اول ودوم ) بر وزن مفاعلن ( زحاف قبض ) آمده است ودر رکن پایانی ( مفاعلن ) به ( مفاعیلن )
تبدیل نشده است.
بحور ویژه شعر عربی در شعر سیمین بهبهانی:
سیمین بهبهانی از شاعران معاصر و نو پردازی است که در اشعارش از دو وزن ویژهی شعر عربی بهره برده است.
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نخست بحر «کامل» مقطوع ( مُتَفاعِللن ،مُتْفَاعِاْ )
سیمین بهبهانی غزلی در این بحر فراهم آورده است با مطلع:
چییه سییکود سییرد سیییاهی ،چییه سییکود سییرد سیییاهی

نه فراغ ریزش اشیکی ،نیه فیروغ شیعلهی آهیی

(جالمی پندری )183:1481
( چ سُ کوتِ سر = مُتَفَاعِلُن ،دِسِیا هی = مُتَفاعِل،چِ س کو تِ سر = مُتَفاعِلُن ،دِ سیا هی = مُتِفاعِل =(فعالتن )
پس از بحر «طویل» بحر «کامل» دومین بحر پرکاربرد شعر عربی است.
درباره تسمیهی این بحر به کامل ،گروهی گفته اند که چون زحافات عَجُز این بحر (یعنی رکن پایانی ابیات ) از
بحور دیگر فراوان تر وبیشتر است بدان کامل گفته اند .وگروهی دیگر گفته اند گه چون حرکات ارکان (افاعیل
عروضی ) این بحر افزون از بحور دیگر است به آن «کامل» گفته اند (بدیعیعقوب  )301:3883این بحر برای تمام
موضوعات شعری مناسب می باشد وشاعران متقدم و متأخر عرب از آن بهره جسته اند.
اجزای این بحر شش بار(( مُتَفَاعِلُن )) در هر بیت است ( .هاشمی ) 52:2003
مانند:
مِنی وبایضُ امهانیدِتَقُلرل مِین دَمیی.
وَ مَقَد ذَکَیرتلیکَ وامرَمیا ُ نَواهِیال
( وَلَ قَد ذَکَرْ= مُتَفَاعِلُن ،تُ کِ وَ رْ رِما = مُتَفَاعِلُن ،حُ نَ و ا هِ لُن= مُتَفاعِلُن)
(مِنْ نِی وَ بی= مُتَفَاعِلُن  ،ضُل هن دِتَقْ= مُتفَاعلُن،طُ رُ مِنْ دَمی= مُتَفَاعِلُن)
معلقهی مشهور عَنتره بن شداد العبسی (از شاعران بنام جاهلی) در این بحر سروده شده است:
اَم هَاْ عَرفْتَ امدَّارَ بعْد تَیوهیما
هَیاْ غَییادَر امشلییعراُِ مِینْ مُتَییردِما
( آیتی ) 38:3113
سعدی نیز در شعرهای عربی خویش از این بحر بهره برده است:
ال تَحْسَبونی فِیی امَمیودَّة ا مُنصیفاا
اِنْ مَ یمْ اَمُییتْیییوْمَ امییودا ا تَُّسیییفاا
( سعدی ) 111:3151
بحر کامل در شعر عربی مُسدّس ( سه رکن در هر مصراع ) و مرّبع ( دو رکن در هر مصراع ) به کار رفته است.
جالل الدین بلخی (مولوی) غزلی در بحر کامل مربع سروده است:
در عییییش را سیییره برگشیییا
هلییییه ای کیییییا نفسییییی بیییییا
(بلخی  3111ج ا ص)328
( هِ لِ ای ک ِیا= متفاعلن ،نَ فَ سی بِیا = مُتَفَاعِلُن )
سَ رِ برگُ شا = مُتَفَاعِلُن )
( دَ رِ عی شُ را = مُتَفَاعِلُن،
شاعران پارسیگوی،در اشعار اندک و ابیات پراکنده ای که بر جای مانده است از مثّمن این بحر بهره برده اند و
مثمّن چهار بار تکرار «مُتَفاعِلن» در هر مصراع است که در شعر عربی بحر کامل مثمّن به کار نرفته است.
عبد الرحمان جامی و شاعران بعد از او از شاعران سبک هندی و سپس دورهی بازگشت ادبی از مثمَّن این بحر
در دیوانشان بهره برده اند برای نمونه جامی گوید:
تو چه مظهری که ز جلوه ی تو صیدا صییحه ی صیوفیان

گذرد ز ذروه ی ال مکان که خوشا جمیا از خوشیا

(جامی ،بی تا)323 ،
(تُ چِ مظ هَ ری = متفاعلن ،کِ زِ جل وَیی= مُتَفَاعِلُن ،تُ صَ دای صَی = مُتَفَاعِلُن ،حَی قُد سِیا = مُتَفَاعِلُن).
عبدالقادر بیدل دهلوی(متوفی به سال 3311قمری) از شاعران نامور سبک هندی در غزلی به این بحر گوید:
تو کریم مُلق و من گدا چه کنی جیز ایین کیه نخیوانیم

در دیگییرم بنمییا کییه میین بییه کلجییا روم چییو بییرانیم
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(بیدل دهلوی) 313:3113
(تُ کَ ری مِ مُط= مُتَفَاعِلن ،لَ قُ مَن گِ دا= مُتَفَاعِلن ،چ کُ نی جُ زی = مُتَفَاعِلن ،کِ نَ خانییمْ = مُتَفَاعِلُن).
و اما این غزل سیمین بهبهانی که پیشتر مطلع آن گفته آمد در بحر «کامل مثمّن مقطوع» سروده شده است و «
قطع » تبدیل « مُتَفَاعِلُن به مُتَفَاعِلیا فَعال تُنْ » است .این وزن در شعر عربی مُربَّع(دورکن در هر مصراع ) به کار رفته
است و مثمن آن(چهار رکن در هر مصراع) استعمال نشده است مانند:
َِةَ اَکثَراوامحسیییییییینادِ
وَ اِذا هُیی یمُ ذَکَییییروا الِسییییا
( معروف و عمر االسعد) 81:
(ءَ ةَ اَ ک ثَ رُ ل= مُتَفَاعِلُن ،حَ سَ نا تی = مُتَفَاعِلیا فعال تن )
و سیمین بهبهانی ،بجای مربَّع آن ( دورکن در هر مصراع ) به شیوهی شاعران پارسیگوی از مثمَّن (چهار رکن در
مصراع) آن بهره برده است و این خود شیوه ای بکر و نو پیداست و می نماید که شاعر پارسیگوی معاصرتابع محض
وزن شعر عربی نیست و می تواند در آن دگرگونی ایجاد کند و آن را به شیوهی شعر پارسی در آورد.
قافیه این غزل،سیاهی ،آهی ،راهی و ...است « ،هاء »حرف روی و «یا » حرف وصل است .این غزل هشت بیت
است و مصراع پایانی آن چنین است:
من و بانگ نفرد و نفرین ،که نمانده چاره به جیز ایین

تو و هم نیوایی آمیین  ،چیو فایان کینم کیه االهیی

( من و بانگ نف = مُتَفَاعِلن ،رت و نفرین = فعالتن ( متفاعل )،که نمانده چا = مُتفاعُلِن ،ره به جز این =فعالتن
(متفاعل )).
دومین بحر ویژهی شعر عربی که سیمین بهبهانی از آن بهره گرفته است بحر بسیط ،است.
وی غزلی در بحر بسیط مثَّمن مخبون ( مستفعلِن ،فَعِلن ،مُستفِعلن ،فَعِلن) با این
مطلع فراهم آورده است:
کیییومی بسیییانا بُتیییی ،ازآبنیییووا و فالسیییت.
در قابا سیر غیروب ،قامیت کشییده وراسیت
( جاللی پندری )201:3111
(دَرقابِ سُر = مُستفعِلن ،خَ غ روب = فَعِلن ،قامت ک شی = مسُتفعلن ،دِ وَ راست= فَعِلن) .
(کَ و لی ب سا = مسُتفعلن ،نِ بُ تی = فعلن ،اَزْ آبِ نو = مُستفعلن ،سُ طَ الست
= فعلن).
اجزای این بحر ( مستفعلن ،فاعلن ،مستفعلن ،فاعلن )است و چون در اوایل رُکن( مستفعلن ) دو سبب
خفیف به دنبال هم آمده اند ،آن را بسیط نام کرده اند ( مُسْ ،تَفْ ،عِ لُنْ )و سبب خفیف از دو حرف
ترکیب مییابد که نخستین متحرک ودومی ساکن می باشد.
(مستفعلین ،فاعلن ،مستعلن،فاعلن)را بحر بسیط صحیحیا سالم نامند اما در میان
شاعران عرب از صحیح آن کمتر بهره برده اند و بیشتر از« مخبون » آن ( مستفعلن،
فعلن ،مستفعلن ،فعلن ) بهره جسته اند و «خبن» در این بحر تبدیل « فاعِلُن » به
« فعلن »است.
قصیدهی مشهور « المیه العجم » مؤید الدین طغرایی در این بحر سروده شده
است.
وحلیه امفَضْاا زانَتْنِی مَیدی امعَُُیاا
اَصییامه امییرصیا صَییانَتْنی عَیینا امخََُییاا
(البستانی 3813ج  1ص )118
( اَصَالَ تُر= مستفعلِن ،رأْیِ صا = فاعلن ،نَت نی عَ نِل = مستفعلن ،خَ طَ لی= فَعِلُن )
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در شعر فارسی ،این بحر کاربرد چندانی ندارد .سخنوران سبک خراسانی جز چند بیت پراکنده ،در این بحر شعر
نگفته اند .امّا شاعران سبک عراقی ،غزلهایی اندک به این بحر سروده اند.
خاقانی شروانی ( متوفی به سال  585قمری ) از پیشاهنگان سبک عراقی ،درشعر پارسی ،غزلی در این بحر
سروده است ،که مطلع آن چنین است:
چشییم و چییراغ مییرا جییایی شییگر و چییه جییا
رفییتم بییه راه صییفت دیییدم بییه کییوی صییفا
( خاقانی ) 528:3113
( ر ف تم بِ را = مستفعلن ،هِ ص فت = فعلن ،دی دم بِ کو = مستفعلن،ی ص فا = فعلن )
سعدی نیز غزلی در این بحر سروده است که مطلع آن چنین است:
تییو خییود چییه آدمیییی کییز عشییق بییی خبییری
دانیییی چیییه گفیییت میییرا آن بلبیییا سیییحری
( سعدی ) 135:3151
(دانی چِ گف = مستفعلن ،تُ مَ را = فَعلن ،آ بُل بُ لی= مستفعلن ،س ح ری = فعلن )
در میان بحور ویژهی شعر عرب ،هیچیک ،بسان بحر بسیط بر شعر فارسی سنگین و ناخوش آهنگ نیامده است
اما سیمین بهبهانی بسیار نیک کلمات و الفاظ شعر را با این بحر هماهنگ کرده است و آن سنگینی و ناخوش آهنگی
که در شعر شاعران سبک عراقی از بحر بسیط مشهود است،در شعر او دیده نمی شود .و این بیت پایانی غزل وی را
برای نمونه نقل می کنیم:
دست است و خنجر تو پس کومی تیو کجاسیت.
در قییاب تیییرهی شییب بییا مییتنا نقییره نشییان
(جاللی پندری ،پیشین) 203 :
این غزل در نُه بیت سروده شده است و قوافی آن ،راست ،طالست ،خداست ،بجاست ...است.
در این شعر،معانی شعری ،به خوبی نمایان آمده است و مخاطب هیچ سنگینی و تکلفی را که به سبب وزن معنی
را تباه کرده باشد ،در شعر در نمییابد.
نتیجه گیری:
مهدی اخوان ثالث و سیمین بهبهانی ،از شاعران معاصرند که در قوالب شعری کهن ،شعر گفته اند و عالوه بر بحور
رایج شعر فارسی از بحور ویژهی شعر عرب « طویل و کامل و بسیط » بهره برده اند .هر چند بحور شعر عربی در
شعر فارسی کابرد چندانی نداشته است و در شعر کهن فارسی نیز کمتر بدان بحور شعر گفته اند.
تفاوت اخوان و سیمین در استعمال بحور با شاعران کهن ،در آن است که ،شاعران کهن فارسی ازبحور شعر
عرب برای تنوع و نمودن توان و تسلط خویش بر این بحور ،بهره برده اند و به گونه ای دچار تکلّف شده اند ،اما
اخوان و سیمین بی آنکه به تکلّفی گرفتار آیند ،این بحور را در القای معانی شعری خویش به کار داشته اند و معنی
را در وزن ،تباه نساخته اند و این کاری کم نظیر در عرصهی شعر معاصر فارسی است و به توانمند کردن لفظ و
معنی شعر فارسی معاصر و گسترش آنیاری کرده است.
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