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 چکیده
ژاپن  ادبیّاتشعریِ  بترین قالمهم ،ادبی . این نوعِهای شعری استترین انواع گونهیکی از کوتاه «هایکو»

احوال  ن، تأمل درفته در خود را از عرفاصدساله دارد. هایکو نیروی نهو قدمتی چند شودمحسوب می

ادبی  ةهای مختلفی در جهان از این گونادبیّات کند.و با تکیه بر عناصر طبیعت دریافت می افراد درونی

شاعران  .ها ترجمه شده استگر زبانبه دی های این شعربه تبع آن، بسیاری از نمونهتأثیر پذیرفته و 

در این میان، شعر  اند.مبادرت ورزیده آنسرودن  اندوزی دربه تجربه نیز، فراوانی در نقاط مختلف دنیا

خلق این نوعِ شعری تعدادی از شاعران عرب به   .است نصیب نماندهاز تأثیر هایکو بی نیزمعاصر عربی 

 ةکه به شیو حاضر ةمقال .اندرا به عربی برگردانده هایکوهای ژاپنی برخی دیگر هم،و  اقدام کرده

ضمن معرفیِ هایکو، جایگاه آن را در شعر  قصد دارد ، ه استش شدنگار تطبیقی -تحلیلی -توصیفی

نیز آن است که در سرودن  به دست آمدهاز جمله نتایج  معاصر عربی و شاعران آن به تصویر کشد.

که از اختالف زبان،  های ژاپنی به چشم می خوردبا نمونه هاییآن، تفاوت ةهایکوی عربی و در ترجم

 .شودمحیط و فرهنگ ناشی می

 

 عربی، هایکوی عربی.معاصر  شعرهایکو، شعر ژاپنی،  کلیدی: هایهواژ

 

 

                                      
 ho.abavisani@yahoo.com                                                        :      ه. رایانامة نویسند*
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  مقدمه .1
  «هوکو»یک مسابقة شعرسرایی، نوعی شعر که به در پی صدها سال پیش در ژاپن »

(HOKKU)هایکو»ای و یا ؛ شعر روانه» (Haiku)رواج یافت.  ،؛ شعر نمایشی معروف است

برای  «هایکو»ولی امروزه واژة  ،شدنیز نامیده می ناسب()نمایش م «هایکایی»این اشعار، 

نفوذ نیرومند آیین بوداییِ رسد به نظر می .(8 :5979 ،و سهیل )شاهق «تر استآن متداول

 ،گونه شعرهااحوال درونی در بسیاری از این ةبا تأکید آن بر عرفان و نظار (Zen) 5«ذِن»

گرد بودند و یا از یا از راهبان دورهچون بسیاری از هایکوسرایان،  ؛آشکار است

بار اغلب در هرچراکه  ؛بایست بارها خوانده شودهایکو می ،از همین رودیرنشینان. 

 .(53 :5933 بیوکانن،سی ر.ک: ) گیردای در آن صورت میکشف تازه ،خواندن
ن، ذِ ةتدریج بر اثر درآمیختن با فلسفابتدا محتوایی طنزآمیز داشت و بهدر  ،هایکو»

اعماق و جوانب آن گسترش یافت. ایجاز و سادگی و در عین حال عمق هایکو و هنر 

شاعران زیادی را در ژاپن به تصویری بدیع آن، عالوه بر آنکه در چهار قرن گذشته، 

اپن هم با استقبال قشر کتابخوان و معاصر در خارج از ژ ةدر دور ،ندهسوی خود کشا

هایکوهای ژاپنی به  ةعالوه بر ترجم از این رو ؛تشاعران و هنرمندان مواجه شده اس

 ةاند که به سرودن شعر به شیوهای دنیا در سراسر جهان، شاعرانی پیدا شدهاغلب زبان

 (.2 :تابی )میرافضلی، «اندهایکوهای ژاپنی روی آورده

که غالباً مطلوب و مقصود  «آرایش صوری و ساختاری»و  «زیبایی»هایکو از آن 

باید تجربه هایکو را می از این رو ؛بهره استبی ،ی استسزبان از شعر فارارسیف ةخوانند

از  مرسوم ایست توقعی را که معمول وبنمود، به عبارت دیگر در رویارویی با هایکو می

بدیعی است و بدین  ةعریان و فاقد هرگونه پیرای ،چراکه هایکو ؛کنار گذاشت ،شعر است

 زدن است. گره بر بادسان بهو آهنگین،  جستن آن در کالمی زیبا سبب
ازجمله شاعران طراز اول فرانسه که از هایکو الهام گرفته و مجموعه شعرهای کوتاه »

اشاره  [Paul claudel] و پاول کلودل [Paul Eluar] لوارتوان به پاول اِمی ،سرودند

ی زبان و گلیسار مشهور انس الیوت نیز که از شاعران بسیپاوند و تی ارا زاِنمود. 

تأثیر زیادی از روش شعری  ،شوندگذار جنبش ادبی تصویرگرایی محسوب می بنیان

ا برای آنها و امّ ،ژاپنی است ادبیّاتمند در هایکو گرفتند. هرچند هایکو، شعری قاعده

آزاد از قید  ادبیِ تصویرگرایی که حرکتی است پیرو تشبیهات زنده، سایر شاعران جنبش

  (.3 :5983 )ذاکری، «ستابه اقرار خودشان روشی پیشقراول در شعر نو وزن و قافیه، 

های از جمله دالیل زیبایی هایکو، یکی آمیختگیِ میراثِ دینیِ موجود در فرهنگ

همسویی »مبیّن  که آسیایی با میراث فلسفی موجود در آنهاست، دو دیگر، طبیعت است

 یباییِ موجود در هایکو نیز برآمده ازو سومین ز است «انسان با عناصر موجود در طبیعت
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 های دیگری را هم. البته ویژگیکه با تأمل و اندیشه همراه است ذِن است حال و هوای

  :از جمله آنکه ؛اندبرشمرده ،شودت هایکو میکه باعث جذابیّ
در  ؛کندندارد و چیزی به اسم نتیجه برای فهم، به خواننده ارائه نمیهایکو پایان »

کنند. ه بیان میهای شعری همه چیز را به طورکامل برای خواننده سایر سبکحالی ک

کلمات است، همچنین است کنندگی و بازی با ت سرگرمدیگر آنکه هایکو دارای خاصیّ

معانی  ةادبی، آزادی در بیان، و دوری از ارائی، ایجاز، رهایی از کاربرد صنایعسادگ

 .(3: همان) «نمایدکنندگی میرمخاصیت سرگپیچیده که هایکو را دارای

شود. بسیاری از هایکوها، به کاربرده میبه صورت فراوان  «تصویرگری»در هایکو 

ها و شود؛ نگفتههای جزئی در آن دیده نمیتصویرهای کالمی زیبایی هستند که توصیف

خوانی خود، باز ةها در آن بسیار است و خواننده مختار است تا آنها را در اندیشنیامده

توان خواهد تعبیر کند. بنابراین کم نیست هایکوهایی که مینماید و به هر شکلی که می

 آنها را به چندین گونه تعبیر نمود.

این مقاله در پیِ آن است تا ضمن معرفی هایکو و بیان جایگاه آن در شعر عربی و 

آید نیز پاسخ هایی که در پی میبه پرسش ،همچنین تأثیرپذیری آن از هایکوی ژاپنی

 دهد:

 هایکو در شعر عربی چه جایگاهی دارد؟  -
 میزان تأثیرپذیری هایکوهای عربی از هایکوی ژاپنی تا چه حد است؟  -

اند به پای موفقیت هایکوسرایان ژاپنی توانستهتا چه میزان هایکوسرایان عرب زبان   -

 برسند؟
طوالنی و گسترده  هایکو در زبان عربی، چندان ةفعالیت در زمین ةنهرچند پیشی

هایکو به  ةاما آثاری چند، در زمین ؛گونه آشنایی با آن ندارندنیست و نیز بسیاری، هیچ

 .ی به این زبان برگردانده شده استتحریر درآمده و هایکوهایی نیز از زبان ژاپن ةرشت

اند که البته آثاری چند به نام هایکو خلق کرده و سروده ،زبانهمچنین شاعرانی عرب

های ها و پژوهشدر مقاله جای خالی این نوعِ ادبی ،هم نیستند. به هرحال فراوان

ای هم میان این دو زبان که قرار باشد مقایسهزمانی  به ویژه شوددانشگاهی احساس می

ه این ، فتح بابی باشد برای ورود پژوهشگران بحاضرة مقال می رودامید  صورت پذیرد.

دوستان در این  مندان و ادبد برای عالقهشوان چراغ راهی ایش هایقلمرو ادبی و تالش

 شعری. ةگون
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 هایکو و قواعد نگارش آن .2

ترین گونة شعری جهان را لب شعری ادبیات ژاپن است و کوتاهترین قاکه مهمهایکو 

سطر اول و  شود؛که در سه سطر نوشته میاست هجایی  57 دهد، شعریمی تشکیل

-طر دوم هفت هجا دارند. هایکو نه وزن دارد و نه قافیه، آرایهسوم هرکدام پنج هجا و س

رود. حدود دو هزار سال پیش، هایکو جزئی از های کالمی نیز به ندرت در آن به کار می

شده و شاعران بوده که از دو بخش تشکیل می «تانکا»هجایی به نام  95یک فرم شعری 

هجا دارد و  57بخش نخست تانکا  .اندسرودهپرسش و پاسخ می ةمعموالً آن را به شیو

ار قر «چوکا»است و در مقابل آن  «شعر کوتاه»هجا. تانکا به معنی  51بخش دوم آن 

   .(91: 5983علی، )شیعة است «شعر بلند»دارد که به معنی 
کیره »و  «فصلی ةنشان»یعنی  (Kigo) «گُکی»هجا باید دارای  57هایکو عالوه بر »

 «فصل»باشد. در هایکو یا مستقیماً به  «استقالل معنایی هر واحد» یعنی (Kireji) «جی

های فصلی شامل پنج گروه بهاری، تابستانی، . نشانه«فصلی ةنشان»شود یا به اشاره می

های نوروزی به دلیل قرارگرفتن سال نوی البته نشانهپاییزی، زمستانی و نوروزی است. 

  ؛(: ذیل هایکوپدیا)ویکی «شوندی میبندمسیحی در زمستان، جزو زمستان طبقه

بنابراین هایکو به صورت تصویری گذرا، اندیشه و احساسی حاکی از پیوند انسان با »

هایکو دارای » .ذیل هایکو( :5981)انوری،  «کندطبیعت و یگانگی با هستی را بازگو می

 اند:است که برخی از آنها را این گونه بیان کرده یقواعد

 ؛هافصل واژهاستفاده از  -

 ؛گیری از زمان حالبهره -
 ؛استفاده از اسامی خاص و ضمایر شخصی تا حد امکان -
 ؛بودن بند نخستجذاب -
 ؛های معمول زبانفاده از مضامین و شیوهاست -
 ؛های مختلفادیان و فلسفه ةمطالع -
 ؛استفاده از جناس و بازی با کلمات -
: 5983علی، )شیعة «هایکو آغاز خلق ةبه عنوان نقط گیری از هر الهام و شهود آنیبهره -

93-97). 
بارز شعر ژاپنی را در لطف و  ةمشخص»برخی، ةموارد یادشده، به عقید عالوه بر

طبیعت را چندان  ،توان سنجید. شعر ژاپنیاحساس و تراکم مضمون، با هیچ چیز نمی

 «دو احساسی تند شباهت یاب ای مجردکند تا به اندیشهخالصه و چندان برهنه می
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-تکبسیاری از چه،  ؛نیست «شعر کوتاه»همچنین بایدگفت هایکو  .(11-11 :5981 شاملو،)

ند، هستتر از هایکوی هفده هجایی ژاپنی های فارسی هستند که کوتاهعاها یا مصربیت

ع کامل چهارده ابه عنوان مثال، این مصر ؛ها را هایکو نامیدتوان آنبا این همه نمی

-نگارهتصویری است کامل و زیبا با معنا ،«ه غنچه شده در کمین گلبلبل نگر ک» هجایی

تصویری است از  ؛اما هایکو نیست ،کالمی موجز است که های بلبل و غنچه در آن

در ، سه عنصر بلبل، غنچه و گل در خیال او ةنگاه شاعر ایرانی و ای بسا بر تنید ةدریچ

شما را به سیر و سلوک در  ،راز، آغازی است که سالیان دحالی که هر هایکوی اصیل

 «ش رسیدن به آغاز است، همان آغازِ سالیان پیشخواند؛ سیری که فرجامودش فرامیخ
 (.51 :5985 دا، مائه و )پاشایی

احساسات نیز هست. بسیاری از  ةشعر ژاپنی معموالً برانگیزند ةاین مشخصات برجست»

 «حذف جزئیات»و  «تأکیدعدم»یق. ای زیبایند نه توصیفی دقفقط تصویر واژه ،هایکوها

فکری را در آن  ،دهد تا خوددیگر شعر هایکو است، به خواننده فرصت می ةکه دو نشان

پذیری زبان ژاپنی، تعداد بگنجاند و یا به تعبیر شعر بپردازد. همچنین به سبب انعطاف

 شبسا دلیلتوانند تعبیرهای گوناگون داشته باشند، اندک نیست و چههایکوهایی که می

آن است که در زبان ژاپنی به صنعت تجنیس، چه در نگارش و چه در بیان، ارج بسیار 

 (.8 :5979 ،سهیلو  شاهق) «نهندمی

تر نیز اشاره شد از جمله دالیل گسترش و نفوذ هایکو در جهان، حضور چنانکه پیش

-ان ادبی ذِن نامیدهبسیاری از بزرگانِ ذن، هایکو را بی»در آن بوده است بنابراین  «ذِن»

شکال و حاالت مختلفی تجلی پیدا ااند که ذِنِ جانِ هایکوسرا به اند و بر این اعتقاد شده

 د:کرتوان آنها را در چند عنوان زیر خالصه کند که میمی
 

-کند و در بیپرستی جلوه میهای گوناگون چون ناخودکه به صورت :خویشیبی -الف

مندی نگرد، به دور از فایدهاعر در این حالت، در چیزها میرسد. شگی به کمال میخودان

 .آنها بارییا زیان
 

سان تنهایی، حالتی از در ذن، خاموشی و گفتن، هر دو یک چیز است، بدین :تنهایی-ب

 راه یافتن یا نفوذ در یکدیگر است.
 

از ماست.  تمام چیزهایی است که در ما و بیرون ةیا تسلیم و رضا، قبول شاکران :رضا-ج

 های خود و دیگران است.پذیرش تمام کم و کاستی
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برند که سخنی، حالتی است که در آن کلمات را نه از آن رو به کار مییا بی :کالمیبی-د

رسد میان ما و بلکه مقصود از آن، زدودن چیزی است که به نظر می ؛چیزی بیان شود

 هاست.ل است یا حجاب میان ما و آنچیزهای واقعی که در واقع از ما جدا نیستند، حای
 

تواند جای آن را بگیرد. اما نمی ؛بخشداندیشه و تعقل به شهود عمق می :گریزیعقل-هـ

 گریزیِ عرفان و ذِن و هایکو.جاست عقلاز این
 

 برد.به کار می ی در پرده، سخن را متناقض گونهذِن گاهی آشکار و گاه :تناقض-و
  ها م و دوست نداریم، نه آن که به آنچیزهایی که دوست داری یعنی رهاشدن از :آزادی-ز

 .(13-15: 5987 و پاشایی، شاملو) «ها نداشته باشیماعتنا باشیم یا احساسی به آنبی
 

 هایی چند از هایکوهای ژاپنینمونه .9

؛ ندهست)سال نو(  روزهای اول سال ةدهندها نشانفصل واژه گاهی ،در هایکو

. چتر «بهار واژه» ؛عسل، درخت گیالس، کرم ابریشم، زنبور و برای نمونه پروانه

تابستان » تاب و هلو؛فرنگی، کرم شب ه، توتجره، برگشتن به زادگاآفتابی، زن

و مرغ  «پاییز واژه» ؛. باله ماهی، مرغابی، ماه، نی، جیرجیرک و آخوندک«واژه

 هستند «ستان واژهزم» ؛فهای پوشیده از برهای پژمرده، و کوهباران، برف، علف

 .(59و  52 :5983 ،ذاکری)

 شد. ارایه خواهد ایهنمون ،در ادامه، برای هر فصل 
 

 بهار. 9-1

 Kino ini                    رفتند دیروز،می»

 Kyo ini Kari no     امروز، امشب ... غازهای وحشی

 Naki yo Kana                     اند، آوازخوانهمه رفته

توانند در اندوه شاعر که بر رفتن غازهای وحشی از اق حیات وحش میعش ةهم

شریک باشند. در جانِ ژاپنی، پرواز غازهای وحشی از  ،کندهایشان مویه میآشیانه

 .(21 :5933 ،)سی. بیوکانن «روشنی است به بهار ةخود، اشار زمستانیِ ةکاشان
 

 تابستان. 9-2

 Hototogisu                                           کوکو»

         Naki, naki tobu zo                       خوانَدکند، میخوانَد، پرواز میمی
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                     Isogawashi              ی!ا مشغلهچه زندگیِ پُر 

یعنی کوکو، پس از آن که هشت هزار بار خواند،  «هوتوتوگیسوُ» ،هابنابر باور ژاپنی

 کالمیِ تصویرِ ،و این» (539 :5987 ،پاشایی و شاملو) «میردو می چکدش میخون از گلوی

 .(17 :5933 )سی. بیوکانن، «آموزدها کارکردن و شادبودن میزیبایی است که به انسان
 

 پاییز. 9-9

 Furu-ike ya                            کهن، آه! ةبرک»

        Kawazu tobikomu                           جهیدن غوکی،

 Mizu no oto                                                      صدای آب

سبز و بر آنها و بر  ،های درختانای است در باغی کهن، درختان پیرند، تنهبرکه

هاست. غوکی به برکه ها خزه نشسته است. این سکوت، آن سوی هیاهوی انسانسنگ

گیرند و این جای می -در صدای آب -!«تاپ»تمامی باغ، تمامی هستی در یک  جهد.می

 و شاملو) «صدایی است که آن سوی صدا و سکوت است و با این همه، آواز آب برکه است

 .(583 -581 :5987 ،پاشایی
 

 زمستان. 9-4

                                                                  Michinoku no اگر بر عمق برف»

   yuki fukakereba            و افزوده گرددنوکونچیدر می

 yuki joro                     زن برفی

های قدیمی، کنونی است و زن برفی در افسانه ةو، نام قدیمی استان ایواتنوکونچیمی

، ذاکری) «ودشورت زنی کامالً سفید ظاهر میروح برف در روزهای برفی است که به ص

5983: 523). 
 

 سال نو. 9-1

          E ni Kaita    ماندنقاشی می ةبه یکی پرد»

 yon a kumo ari                               ابر است 

    Hatsu-hinode    نخستین دمیدن آفتابِ سال نو

ال توان این گونه مجسم نمود: شاعر که برای تماشای دمیدن نخستین آفتابِ سمی

 .(23 ،5985: دائهماو )پاشایی  «بیندگونه میانداز را این، چشمنو رفته است
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 آمدنِ پیاپیو از خود  طبیعت، از گذر ایامِتوان دریافت که های یاد شده میاز نمونه

خاطرات تلخ و  در کنار آورد کهبه همراه می برای انسان ای راارزنده هایها، تجربهلفص

، این شاعر هایکو سرااما گونی را نیز برای او به ارمغان دارد. ات گونهشیرین خود، احساس

جان آدمی  در متفاوتیبه تبع آن، تأثیر ژرف و  و کندهمه را دیگرگونه و عمیق بیان می

خواهد تا به سفر در کُنه هستی فرا خواند. همچنین از او میاو را  گذارد تامیجای  بر

فاصله گیرد، با خود خلوت کند، به نجوای درونی  ی آنو هیاهو ی هستیاندکی از غوغا

 .آرامشی روحانی برای خود به ارمغان آورد به این وسیله، تا خویش گوش جان بسپارد
 

 هایکو و شعر عربی .4

های قبل از جنگ جهانی اول نسبت توان به سالبر شعر عربی، میرا تأثیر هایکو پیشینة 

دیگری، هایکو از قید و بندها  ةمعاصر، بیش از هر دور ةاما در دور ؛(1 :2333 ،)األسعد داد

آزاد و از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی به شعر عربی نزدیک شده است. شاعران هایکو 

های های سرشار از تناقض و از درگیرییاپردازی، از واقعیتؤاند به کمک رتالش کرده

ها بنا سازی واقعیتبرجسته محور چرا که قصاید هایکو که بر ؛بگریزندسنت و مدرنیته 

به همین دلیل در بسیاری موارد، هایکو از  ؛رسند، همیشه هم زیبا به نظر نمیاست شده

استعاره و از تصویرپردازی بهره گرفته و استفاده از این فنون را برای از میان برداشتن 

ر دستور آید، دآنها نیز طبیعت به شمار می ةهای معمول شعرسرایی که منشأ همشیوه

خود را از روح رمانتیسم  ،کار خود قرار داده است. به همین دلیل قصاید معاصر هایکو

رهانیده و از نیروهای نهفته در سمبولیسم، سوررئالیسم و نیز از تجرید و انتزاع مساعدت 

  .(5 :تابی بوکرامی،) جسته است

ف ژاپنی به شکل ربی، نگارش کیفیت تلفظ حروعاز مسائل قابل توجه در هایکوهای 

است که امروزه زبان  ، اینسبب آنو  نمایدربی است که بسیار دشوار میکامل در زبان ع

در حالی که این ضرورت  ؛بهره استز موجود در زبان، بینیا عربی از برخی اصوات مورد

های های هایکو به زباناغلب ترجمه ،رواز همین ؛دشوف التین میسر میبه راحتی با حرو

رسد وپایی، با تلفظ این هایکوها به کمک حروف التین، همراه شده است. به نظر میار

دارد، هرچند اصوات  Pو  G   و V گانة به حروف/ اصوات سه نیاز مبرمیزبان عربی امروزه 

 (.25 : و کاریا، )عضیمه استدیگری نیز موردنیاز این زبان 

-ربی نیز اشتباهاتی به چشم میشده به زبان ع از سوی دیگر در هایکوهای ترجمه

: نخست، کسانی که هایکوها را به زبان دانستتوان منشأ آنها را دو عامل د که میخورَ
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جانب  و به همین دلیل اینان پژوهشگرند نه شاعر زیرا ؛انددهکرانگلیسی ترجمه 

الب بودنِ این قم، ناشناختهاند. دوموسیقایی و هارمونیک هایکو را به فراموشی سپرده

در حالی که  ،آن با تشبیه و استعاره فراهم آمده است ةبرای شعر عربی است که جوهر

شناسد و اساس کار خود را در چارچوبی دیگر جستجو هایکو این دو عنصر مهم را نمی

نی و جمع نیز وقعی کند. به عالوه، زبان ژاپنی به ادوات ربط و وصل و مفرد و مثمی

 .(1و  1 :2333 ،االسعد) نهدنمی
 

 هایی از هایکوهای عربینمونه .1

مد مح که هایکوهای ژاپنی است ةترجماز جمله هایکوهای موجود در زبان عربی، 

با کتاب خود  در کاریا آنها را -به همراه کوتا ،مقیم ژاپن شاعر معاصرسوریِ ،عضیمه

  :خوانیممیچنین . در این اثر اندبه تصویر کشیده، کتاب الهایکوعنوان 
هایکو را در خود جای داده  ةن کتاب به تقلید از هزار و یک شب، هزار و یک قصیدای»

. البته هدف از از قرن شانزدهم تا به امروز استاست که برگرفته از حدود یکصد منبع 

چنین کاری،  ةکه الزم چرا ؛آوری تمام شاعران هایکوسرا نبودهاین کار، جمع

نمایاندن مشهورترین و  ،هدف بنابراین ؛ستین جلد کتاب به آنهادادن چنداختصاص

 (. 58 :2353 )عضیمه و کاریا، «ا از دیدِ مردمان ژاپن بوده استزیباترین هایکوه

 :استبه زبان عربی این کتاب  ةشدآید برخی از هایکوهای ترجمهی میآنچه در پ
 
 

 گربه گریزدمی                                                     

 درخت آلو لرزدو به خود می                                         

 فروغزیر نور ماهی کم                               

*** 

 پاییزِ پیشِ رو                   

 قط باد راف                  

 به همراه نخواهدآورد                 

*** 

 نخستین عشق، آه!                 

 چهره در چهره                 

 هانور شمعدانزیر                             

*** 



 ن در شعر معاصر عربیهای آهایکو و نمونه /11

 راهم درمن                           

 و تو بر جای               

 ما را دو پاییز است               

*** 

 کهن، آه! ةبرک»                       

 جهیدن غوکی،                       

  (581: 5987)شاملو و پاشایی،  «صدای آب           (88-91 :2353 )عضیمه و کاریا، «
 

  گوید:پایانی می هایکویبارة درعضیمه 
رود و معلم، متعلم و یا این هایکو تا به امروز، مشهورترین هایکو در ژاپن به شمار می»

رسد شاعری عرب در برابر می. اما به نظر ن؛مترجمی نیست که آن را از حفظ نباشد

ای را ببیند و این هایکو در ذهنش نقش ببندد، ای قرار گیرد و چنین منظرهبرکه

رو از این ؛چراکه خاطراتی متفاوت از جمله، یاد یارانِ گذشته در ذهنش زنده خواهدشد

-مصنوعیِ متوکل قرار می «ةبرک»در کنار مشهور خود،  ةهنگامی که بحتری در قصید

گیرد و ماهیان به پرندگان ، آبِ در حال ورود به آن، شکل اسبانی را به خود میگیرد

آفریند. در از برکه چیزی فراتر از آن می ،شوند. یعنی اینکه خیال بحتریبدل می

ر شد که وی در آن به جای توان یادآوشاعر فرانسوی؛ المارتین را نیز می «ةبرک»مقابل، 

افکند تا خودکشی کند بیند که خود را درون این برکه می(، زنی را میهضفدع)قورباغه

آن زن، همان ژولیا است که شود. اما بالفاصله المارتین برای نجات وی دست به کار می

دانم چگونه باید از این هایکو لذت برد و گردد. به هرحال نمیبعدها همسر المارتین می

توانم در شعر عربی؛ نه همچنین نمیدانم نبوغ این هایکو در کجای آن است، نیز نمی

ای از آن سراغ گیرم، بلکه تنها چیزی که از قورباغه در در گذشته و نه در حال، نمونه

 .(55-3: 2353 و کاریا، عضیمه) «ناخوشایند آن استذهن خویش دارم، بوی 
 

 موجود درو با توجه به مقدمة  کوالهایکتاب  های صورت گرفته در هترجمبا عنایت به 

از انواع معاصر  متفاوت ،دیمیهایکوهای ق توان دریافت: اول اینکه ، دو نکته را میآن

و انواع  ،و عرفانی یروحانة دارای صبغبه بیان روشن، هایکوهای قدیمی  آن است، ژاپنیِ

هایکو موانع و مشکالتی  ة، در ترجمهدیگر آنک .است صر آن، سرگرم کننده و مفرّحمعا

متأثر  که استفرهنگی ژاپن زبانی و های ط به تفاوتاز آنها مربو برخی شود کهدیده می

کو نیز متعلق به محدود و گزینشی بودن واژگان های است، بخشی دیگر از فرهنگ غرب

دقیق و ة امکان ترجمبدین سبب  د.گیراست که برگردانِ سلیس و روان را از مترجم می

د و ناخواسته در ترجمه، خیانت گردمی شعری سلبة و تصرف، از این گونبدون دخل 
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جمله شاعرانی است که  از معاصر مغربی ةشاعر و نویسند ،محمدهشام گیرد.صورت می

مند شده و بعد از انطباق با های هایکو بهرهاز بسیاری ویژگی ،لحظتان در دیوانش،

وی، ربی ترجمه نموده است. گویا تمام دیوان فراوان به ع تود، آنها را با دقّدیدگاه خ

گونه تعامل از سنن و آداب هایکو به هرچند این طوالنی است. ةعبارت از یک قصید

هایی تقسیم شده و هر بخش آن، از سه اما با وجود این، قصیده به بخش ،آیدشمار نمی

یابد. به یعنی همان قالبی که هایکو از آن تشکیل می ؛بیت کوتاه تشکیل یافته است

موضوعی اساسی در هایکو است که در این دیوان نیز به عالوه، احساس گذشت زمان، 

ای کامالً متفاوت به کار بسته است. دو اما محمدهشام آن را به شیوه ؛خورَدچشم می

مضامین، از تلمیح بهره  ةدیگر آنکه هایکو به جای تصریح و بیان صریح و گزارش گون

 کرد. توان در دیوان هشام رصدگیرد که این ویژگی را نیز میمی
 

 ی تاجدار، تنها ةشاهاندیروزِ                

 ماند تنها                 

 .انتظارینه رؤیایی در آن و نه                        

 تنها ماند در کفن پیچیده، دیروزِ   

 تنهای تنها               

 یک نیمروز دادنِ سانِ جانبه               

         جز خودِ آن نیست ، چیزیدیروزشبیه به               

 نیز آیندههای گام                               

 ادخواهددسوق به سوی دیروز  را آن 

 ایدر هر کرانه              

 دیروز              

 دهدمی سرمرگ خود را امروز،              
     (، 2337 : 218) 

 

 ؛یش استخود شبیه هایکو و قائم به خو ةای به نوبشود هر قطعهچنانکه مالحظه می

قابل تأمل آنکه در این  ةاما نکت؛ استهای دیگر نیز در ارتباط اما در عین حال با قطعه

 شود، بنابراین طبیعتِطر، دیده نمیگانه در سه سهایکوها غالباً رعایت هجاهای هفده

 تر خواهدبود.رنگموسیقیِ شعر و حال و هوای حاکم بر هایکوهای ژاپنی، در آنها کم
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او    .است شاعر و ناقد معاصر عراقی «»یکوسرایان عرب، از دیگر ها

اگر اساس هایکوی ژاپنی بر عناصر طبیعت بنا شده باشد، هایکوی عربی به آن » :گویدمی

، گفتگویی صمیمانه و شفاف دهد و شاعر میان خود و آن عناصرانسانی می ةعناصر، صبغ

 «های من در این زمینه خواهدبودهآمد از تجرب خواهدآنچه در پی از این رو  ؛سازدمیبرقرار

(، 2331، 2). 
 

 سالم       

 مان، به تمامیدستان                   

 رودباال می تاریکیبه  سالمبرای                              

 در حالی که یک دست حتی،      

 گویدنمی نوربه  سالمی     دتَرُ

 گنجشک     

 کندگنجشکی درنگ می     

 اتبر نورگیر خانه     

 آزمایداش را میش تو، حنجرهو در آرام               

 کتاب     

 داردمی کتابی که ترا به خواندن وا    

 دهدت را تسکین میا و سرِ سنگین              

ی استابهتر از سالم زنگارگرفته                              

                        افکندت میکه عابری آن را به سوی               

 فراست     ذَکَاء

 تنها پروانه   

 ای رایابد اندوه مزرعهدرمی   

 اشهای عاشقانهورشید به نامهکه خ                         

 پاسخ نگفته است   
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 فراخوان               

 گل سرخ را             

 فراخوان تبه بستر کف دستان             

 هاهتان پروانهتا از بُ                         

  در امان مانَد            

                                                    ( ،2331: 2- 9) 
 

یا عدول از نوعی بدعت ها شود که در سرایش این نمونهبه وضوح مشاهده می

هجایی در  هفدهودنِ هایکوی به سرشاعر نبودنِ  هایکوهای ژاپنی وجود دارد و آن پایبند

 سطر شعری سروده شده است. چهارها در تر این نمونهبیشیعنی  ؛سطر است سه

شناسد و بر نیز هایکو را می ،اردنی -فلسطینی ةشاعر و نویسند ،هللاما ابراهیم نصرا

 ،ادیب و شاعر فلسطینی و ناقد ،های آن به زبان عربی آگاه است. احسان عباسترجمه

 گوید:در این زمینه می «ی بزرگیواندسخنی کوچک در »ی با عنوان در مطلب

، چارچوب کوتاه ةقصید ةبراهیم در قصاید کوتاه خویش توانسته است برای پدیدا»

شاعر  «»مشخصی وضع نماید و بعد از گذشت حدود دو دهه از انتشار دیوان 

که توجه خویش را به ارزش این از نخستین شاعرانی باشد سودانی؛ احمد ابراهیم، 

و شاید تنهاترین صدا است  هللدارند، این ابراهیم نصراقصیده و کارآمدی آن معطوف می

تعامل با  ةای هنری را بوسیلرود که توانسته است معجزهخود به شمار می در میان نسل

ان زب ةهای مخصوص به خود و نیز بوسیلهای جدید یعنی تصویرپردازیتصویرپردازی

 (.Cو  B :5331 ،هللنصرا«)جدید که همان زبان مخصوص به اوست، محقق سازد
 

 بادها              

 بادی که از سوی تو وزان شد            

 نیاورد های ما را به حرکت درتنها شاخه  

 اش به راه افتادمان در پی تانکه تمام درخ           

 نوازش    

 با نوازشی از دستان گرمت   

 پیوسته این چنین    

 گردانیغریب را به حال خویش بازمی  
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 صداقت    صد

 آن نقاش             

 بسیار گریست              

                                                   کند!! اشک را ترسیم ةکه نتوانست قطر یهنگام          

 عروسی                

 اسبِ در حال مسابقه در بیابان                

 یابدآیا درمی            

 برانگیخته؟! ،غباردر را که  شکوهیبزرگیِ             

 فرومایگی             

 دید کیست که تواند            

 کاغذ را سفیدیِ زشلر           

 هنگام که شاعری فرومایه به آن نزدیک شود؟!       
 (137-133 :5331نصراهلل، )

 

کوهِ هایکو و نیز هرچند سعی شده شُ هللهای نقل شده از ابراهیم نصرادر این نمونه

اما باز هم تعداد و حجم تعیین شده از  ؛مضامین نهفته در آن، به مخاطب نمایانده شود

 پنجهجا در سطر دوم و  هفتهجا در سطر نخست؛  پنجسوی هایکوی ژاپنی؛ یعنی 

 هجای دیگر در سطر پایانی، موردتوجه و عنایت شاعر قرار نگرفته است.

 سرودن هایکو پرداخته و در این زمینه، آثاری از از دیگر شاعران معاصر عرب که به

هایکوهای  شاعر معاصر و برجستة سوری است،« نزار قبانی»خود بر جای گذاشته است 

 نماید.دار و در عین حال، دلنواز می، نیشزنزار نیز مانند بسیاری از اشعار وی، طنا
 

 آزارَدم، شنیدن اخبار صبحگاهیمی                         

 آزارَدم ...می                     

 شنیدن عوعوی سگان                                             

*** 
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 اسپانیا

 پلی از سوگواری                                     

 یابدکه میان زمین و آسمان امتداد می                                

 

 با ما هرگز روی آرامش نخواهیددید                                         

 نزد ما ایهر کُشته                     

 سپاردهزاران بار جان می                    

*** 

 کنیملمسش می چه، آنچه را                      

 ان استفراتر از کاغذهایم                     

 «مان بادپس، از اشعارمان، شرم                                
(، 5339: 111-171) 

های سه سطریِ خود را جدای از هم نسروده و در نزار نیز مانند محمدهشام، قطعه

افته از نوآوری یا بدعتی جدید، کالمش را در قالبی چند سطری اما با ظاهری تشکیل ی

 که باز هم متفاوت از شکل هایکوهای ژاپنی است.سروده مقاطع سه سطری 
 

 نتیجه .6
ای گونه نمایاند.های مختلف میرا در شکل هنری است که خود ،گفتنگفتن و گزیدهکم

دانند. افتخار خلق و قدمت آن را از آنِ خود می ،هااز آن نیز همین هایکو است که ژاپنی

تواند در توانمندی در شعرسرایی، به تنهایی نمی آید،چنانکه از آثار بزرگان هایکو برمی

در شاعر  ذِناثری کافی باشد بلکه نوعی کشف و شهود و یا نوعی حلول آفرینش چنین 

آثار نیز با صِرف داشتن توانایی گونه این ةترجماست که رو  ینهم از ،استنیاز  نیز مورد

 شد. در هنر ترجمه، میسور نخواهد

، وارد این با ترجمه یا با سرودن هایکو نیز عرباعران شمیان از  افرادیبه هر روی، 

فرهنگی و زبانی، ف اختال» به دالیلی مانندایشان رسد اما به نظر می ؛عرصه شدند

، «مشکالت موجود در کیفیت تلفظ»، «سراییدر هایکوالزم  نبودِ تجارب»، «محیطی

این  و گزینشی بودنِ واژگانمحدود » بر سر راهِ ترجمه از جمله یموانعوجود  همچنین

به طور کامل در  نتوانستند یا نخواستند ،«آنها به بارِ معناییِ مخصوص»و  «شعری ةگون



 ن در شعر معاصر عربیهای آهایکو و نمونه /16

پایبند  و خود را به قواعد آن ژاپنی گام بردارند هایکویشکلی و محتواییِ چارچوب 

در هجا و یا در سه سطر شعری، تغییراتی  هفدهبه جای سرودن هایکو در  لذا  ؛نمایند

هرچند برخی از ایشان  ؛از آنها کاستند و یا به آنها افزودندچیزی دند؛ یعنی آن ایجاد کر

امکان آن را در آثار خود  های هایکو دیدند و تا حدنیز خود را ملزم به رعایت چارچوب

به این نوع شعر و جای خالیِ آن و نیز تأثیر دند. در هر صورت احساس نیاز لحاظ نمو

باز  شعری ةدر جان مخاطب، پای برخی شاعران عرب را به این عرص شغیرقابل انکار

 د.کنناندوزی  کرد تا در چنین میدان جدیدی نیز تجربه
 

 نوشتپی
در دو کاربرد کلی و به دو صورت متفاوت به کار برده می شود: یکی در معنای فلسفی یا  «نذِ»واژه  .5

در معنای دیگر، اما  .یی از آن سخن به میان می آیدکه معموالً ذیل مکتب و طریقت بودا است عرفانی

های زندگی روحی و عملی مردم چین و ژاپن راه یافته است. این جوهر این آیین و طریقت به تمام روزنه

نرهای چینی و ژاپنی، هرچیز یا لمس چنینیِ ه در گوهر بوداییِ ی اینچنین،نگریستنکاربرد دوم و 

 .(28 :5987احمد و ع. پاشایی، )شاملو،  شودخوانده می «ذن»
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