به دنبال آفتاب
استقبال گروهی از شاعران از یکی از غزل های ناب سعدی
مرتضی دهکردی
مرتضی حسینی دهکردی در سال  ۱۳۰۸در شهرکرد متولد شد و در سال  ۱۳۳۲از دانشکده کشاورزی کرج فارغ التحصیل گردیدد وی
از نوجوانی به شعر و ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی عالقمند بود و تا کنون  ۴جلد کتاب موسیقی بده ندا «هداار ووا» از وی انتشدار
یافته است در این کتب به سرگذشت وهنگ ها و ترانه های ماندگار و شرح احوال اساتید موسیقی و ترانه سرایی ایران پرداخته است

***
در سال  ۱۳۳۲خورشیدی ،من به عنوان دبیر در دانشسرای کشاورزی ساری در ون شهر به کار اشدتاال داشدت ،
در ون سال ها به سبب نبودن تلویایون و اینترنت و اشکاالت فراوانی که در شنیدن صدای رادیو تهران وجود داشت،
تفریحات جوان ها در شهرستان ها بسیار محدود بود و من و تنی چند از دوستان اغلب شب ها بده حکد جدوانی بده
ماازه کوچکی که وسیله یکی از ارامنه اداره می شد ،می رفتی و پس از این که سرها از باده گر می شد ،به شعر و
شاعری پرداخته و ساعات فراغت را با این سرگرمی جذاب سپری می کردی
از جمله مشتریان دائمی این محفل ادبی ،یک وکیل دادگستری بود به نا «بایگان»که ذوق شعر داشت و پس از
چند پیاله ،اشعار زیبائی از سخن سرایان مختلف ،اع از شعرای متقد و یا متأخر می خواند و همه ما را مسدحور مدی
کرد یک شب این دو بیت را خواند:
گرچه مستی و خرابی چو شب های دگر
باز کن ساقی مجلس در مینای دگر
امشبی را که در ونی غنیمت شمری
شاید ای جان نرسیدی به فردای دگر
این شعر به حدی برای ما جذاب و دلنشین و هیجان انگیا بود که برای همه ما این شعر حافظ تداعی شد:
بر لب بحر فنا منتظری ای ساقی
فرصتی دان که زلب تا به دهان این همه نیست
استقبال از وثار ناب سخن سرایان بارگ ایران ،در میان شعرا ،امری معمول و متداول است می توان به اسدتقبال
هائی که ملک الشعراء بهار و محمد حسین شهریار از غال های سعدی کرده اند اشاره داشت پرشدورترین اسدتقبالی

که در عرصه ادبیات پارسی دیده شده است ،شرکت بیش از  ۵۰۰نفر از شاعران ایران از یکی از غال های هوشنگ
ابتهاج بود که با این بیت وغاز می شد:
هرشب به قصه دل من گوش می کنی
فردا مرا چو قصه فراموش می کنی
در این طبع وزمائی نیا بارگانی چون :فروغ فرخااد ،سیمین بهبهانی ،شهریار ،فریددون مشدیری ،ندادر ندادرپور،
غفور میرزائی و صدها شاعر دیگر شرکت کردند که شرح مبسوط ون در جلد چهار «هداار ووا»  ،تدالیف نگارندده
منتشر شده است
در ون شب ما ،بارها و بارها این دو بیت را خواندی و مستی کردی و لذت بردی  ،اما نمی دانستی که سدراینده
این اشعار کیست؟
چند روز بعد معلو شد که این دو بیت برگرفته از یکی از غال های ناب «عماد خراسانی» است کده از شدعرای
پرووازه به شمار می رفت و سری در میان سر ها داشت
در ون سال ها اغلب ما جوان ها دوستدار شعر نو بودی و بدرای افدرادی چدون «نیمدا»« ،فریددون تدوللی»« ،ندادر
نادرپور»« ،هوشنگ ابتهاج (سایه)» و امثال ون ها حرمت بسیار قائل بودی و با خا اندیشی بسیار باور داشتی که عمر
شعر کهن به سر ومده و در قرن بیست  ،نمی توان مفاهی و مضامین متعالی را در قالب شعر کهن عرضه کدرد اصدرار
داشتی که سعدی و حافظ و نظامی و فردوسی تما گهرهای ناب را پیدا کرده و در اشعار خدود بده کدار بدرده اندد و
چیای ناگفته برای شاعران امروز باقی نگذاشته اند ،اما با شنیدن این ابیات زیبا و مضمون دلپذیری که در ون به کدار
رفته ،این فکر در وجود ما شکل گرفت که شعر کهن نیا می تواند منعکس کننده زیبائی ها و معانی دلکش و اندیشه
های ناب باشد ،به گفته «عالمه اقبال الهوری»:
گمان مبر که به وخر رسید دور ماان
هنوز باده ناخورده در رگ تاک است
و بار دیگر این باور در ذهن ما جای گرفت که اگر گوینده صاحب ذوق و استعداد و توانائی باشد ،شدعر کهدن
قابلیت های نامحدودی در ارائه مفاهی واال دارد و تا ابد ه این قابلیت را می تواند حفظ کند در هر صدورت چندد
روز بعد من همه غال عماد را پیدا کرد و در دفترچه اشعار نوشت
چندی بعد ،شعر دیگری در همان وزن و قافیه از یک شاعر گمنا به نا «صالحی سمنانی» بده دسدت رسدید کده
یکی از ابیات ون بسیار جذاب و رندانه بود:
توبه کرد که دگر می نخور در همه عمر
به جا از امشب و فردا شب و شب های دگر
به راستی سخنی رندانه بود و طنا دل وویای داشت و چنین مضمونی در اشعار متقدمین دیده نمی شد
بعد از مدتی معلو شد که «عماد خراسانی» و «صالحی سدمنانی» غدال هدای خدود را در اسدتقبال از یدک غدال
سعدی با این مطلع سروده اند:
هر شب اندیشه دیگر کن ورای دگر
که من از دست تو فردا برو جای دگر

و کال سعدی به حدی فاخر و منسج و دلنشین است که در  ۷۰۰ –۸۰۰سال گذشته ،بسیاری از پارسی گویان
هنرمند ،به استقبال ون رفته و غال های نابی در همان وزن و قافیه ،منتها با مضمون های متفاوت سروده اند و گنجینده
ادبیات فارسی را غنا بخشیده اند
در سال های بعد ،هر وقت به چنین غالیاتی بر می خورد  ،با عالقه ای که به ادبیات داشت ونها را ثبت و ضدب
می کرد حدود ده سال قبل نوشته ای از :محمد علی حقیقت سمنانی در مجله پیا وشنا خواند که معلو شد او ه
در ضمن نوشته ای برخی از این اشعار را جمع ووری کرده است
گو اینکه هیچ یک از غال های شعرای مابور که به استقبال سعدی رفته اند از نظدر مضدمون و محتدوا و جدوهر
شعری ،با کال سعدی قابل قیاس نیست ،معهذا از ونجا که سحر کال سعدی بر همه ونها سایه افکنده است و بخشی
از ادبیات غنی ایران به شمار می ویند ،فکر کرد بد نیست اگر همه این اشعار را جمع ووری کرده و طدی نوشدته ای
مشروح ونرا منتشر نمای
چندی قبل بخشی از غال های گردووری شده را برای برخی از دوستان ادب پرور فرستاد و تقاضا کدرد کده
لطف کرده و اشعار مابور را مورد بررسی و تجایه و تحلیل قرار داده و نظریات خود را برای من مرقو دارند
از میان پاسخ های رسیده ،دیدگاههای تحلیلدی و انتقدادی «اسدتاد فضدل ار رضدا» ،ادیدب و دانشدمند نامددار و
«حسین وصال» شاعر گرانقدر و مولف ارجمند کتاب های ادبی و تاریخی ،بسی در خور توجه بود
در زیر ،نخست غال سعدی و اشعاری که در استقبال از این اثر سروده شدده ذکدر مدی گدردد ،سدپس بده درج
می پردازد ،بدین امید که مورد توجده صداحب نظدران
دیدگاههای «پروفسور فضل ار رضا» و «حسین وصال»
قرار گیرد و دوستداران هنر دریابند که وزن و قافیه و عروض به هیچ وجده سددی در برابدر ندوووری هدای فکدری و
تعابیر و مفاهی جدید نیست و شعر کهن پارسی دارای قابلیت های ممتازی است که تا ابد ادامه خواهد داشت
سعدی شیرازی
شیخ مصلح الدین شیرازی مشهور به سعدی از بارگ ترین نوابغ ادبدی ایدران در قدرن هفدت هجدری اسدت کده
برترین اشعار و نوشته های ادبی را به زبان فارسی به وجود وورده است او در خدانوده ای اهدل علد در شدیراز تولدد
یافت و پس از اتما تحصیالت مقدماتی در زادگاه خود به باداد رفت و در نظامیه باداد به ادامه تحصدیل پرداخدت
او طبعی ناورا داشت و به سیر وفاق را نفس پرداخت و سفرهای طوالنی بده بادداد و شدا و حجداز و شدمال وفریقدا
داشت از وی کتب گرانقدر بوستان ،گلستان و دیوان قصائد و غالیات باقی مانده است کده همده ونهدا شداهکارهای
ادبی به شمار می ویند سعدی در سرودن اشعار عاشقانه ،زیباترین غال ها را سدروده اسدت (برگرفتده از جلدد پدنج
فرهنگ معین)
غال زیر که در قرن های گذشته ب ارها وسیله سدخن سدرایان مدورد اسدتقبال قدرار گرفتده از دل وویاتدرین وثدار
عاشقانه است:
هر شب اندیشه دیگر کن ورای دگر
که من از دست تو فردا برو جای دگر
بامدادان که برون می نه از منال پای
حسن عهد نگذارد که نه پای دگر

هر کسی را سر یاری و تمنای کسی
ما به غیر از تو نداری تمنای دگر
هر صباحی غمی از دور زمان پیش وید
گوی این نیا نه بر سر غ های دگر
زانکه هرگا به جمال تو در وئینه ده
متصور نشود صورت و باالی دگر
وقت ون است که صحرا گل و سنبل گیرد
خلق بیرون شده هر قو به صحرای دگر
بامدادان به تماشای چمن بیرون وی
تا فراغ از تو نماند به تماشای دگر
باز گوی نه که دوران حیات این همه نیست
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر
فرهنگ شیرازی:
فرهنگ شیرازی فرزند وصال شیرازی از شعرا و اندیشمندان مشهور دوران ناصرالدین شداه قاجدار بدود وی در
سال  ۱۲۰۵خورشیدی در شیراز تولد یافت و در سال  ۱۲۷۰درگذشت
فرهنگ با داشتن ذهنی پر بار و طبعی روان و ذوق و استعداد فدراوان ادبدی ،در بده کدارگیری مضدامین بکدر در
اشعار خود ،توانائی های ویژه دانشت در اشعار او نوعی نوووری و تجدد طلبی دیده می شود فرهنگ عالوه بر هندر
شاعری در خوش نویسی ،به خصوص خ نسخ و شکسته دارای مهارت های ویژه بود از وی حدود  20هاار بیدت
و ه چنین کتب متعدد به جا مانده است استقبال فرهنگ از شعر سعدی ،در نهایت لطافت و روانی و زیبائی است:
از سر کوی تو گیر که رو جای دگر
کو دلی تا بسپار به دل ورای دگر
عاقبت از سر کوی تو برون باید رفت
گیر امروز دگر ماند و فردای دگر
راه پنهانی میخانه نداند همه کس
جا من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر
عاشقان را طرب از باده انگوری نیست
هست مستان تو را نشات صهبای دگر
ما گدائی در دوست به شاهی ندهی
زانکه این جای دگر دارد و ون جای دگر
گر به بتخانه چین نفش رخت بنگارند
هر که بیند نکند سیل تماشای دگر
مگر وزاد کنی ورنه چو من بنده پیر

گر فروشی ،نستاند ز تو موالی دگر
سر و یک بار ،اگر قد تو بیند در باغ
زیر دامن زخجالت بکشد پای دگر
دل فرهنگ زغ های جهان خون شده بود
غ عشق ومد و افاود به غ های دگر
شوریده شیرازی:
محمد تقی فصیح الملک مشهور به شوریده ،شاعر نامدار در سال ۱۲۳۷خورشیدی در شدیراز تولدد یافدت و در
سال  ۱۳۰۵در همین شهر درگذشت وی شاعری توانا و شیرین سخن بود و ذوق و استعداد فراوانی در خلق مضامین
زیبا و به کارگیری کلمات و جمالت موثر و دلنشین داشت گرچه در هفت سالگی به علت بیماری وبله ،نابیندا شدد،
اما باهوش و ذکاوت و حافظه شگفت انگیای که داشت ،از راه گوش به فراگیری علدو و ادبیدات پرداخدت و طدی
مدت کوتاهی بلند ووازه شد و اشعارش بر سر زبان ها افتاد ،تا حدی که ناصرالدین شاه قاجار لقب «فصدیح الملدک»
به وی بخشید دیوان اشعار شوریده که بیش از  ۱۴هاار بیت دارد به همت فرزندش به چاپ رسیده است مامن ابدی
شوریده در جوار ورامگاه سعدی ،زیارتگه دوستداران هنر و ادب است او از نوادگان اهلی شیرازی به شمار می وید
و غالی که در استقبال از شعر استاد اجل سعدی سروده است ،در غایت لطف و زیبایی است به چند بیت از این غال
توجه فرمائید:
می کند حسن تو هر لحظه تفاضای دگر
هر زمان شور دگر دارد و غوغای دگر
دوستان مست و افتاده زپا ،رفته ز دست
مست را دست بگیرید به مینای دگر
دل گهی طالب وصل است و گهی مایل هجر
دارد این شیفته هر لحظه تمنای دگر
ای خوش ون شب که سر زلف تو در دست ور
تا بدو شرح ده قصه شب های دگر
در دو صد قرن دگر ،می نبود جا من و تو
شاهد دیگر و شوریده شیدای دگر
عماد خراسانی:
عمادالدین حسن خراسانی متخلص به «عماد» در سدال  ۱۲۹۹در مشدهد تولدد یافدت و در سدال  ۱۳۸۲در تهدران
درگذشت عماد ا ز غال سرایان توانا و پر ووازه معاصر ایران بود و در خلق مضدامین لطیدف عاشدقانه نهایدت درجده
توانائی و ذوق و استعداد داشت برخی از غالیات عرفانی او مانند:
پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکی است
حر و دیر یکی ،سبحه 1و پیمانه یکی است
 -۱سبحه به معنای تسبیح است (فرهنگ معین)

این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است
گر نظر پاک کنی ،کعبه و بت خانه یکی است
از شاهکارهای جاودانه ادبیات فارسی به شمار می رود از وی حدود  ۲۰هاار بیت باقی است که وسیله کدانون
معرفت با مقدمه ای بسیار زیبا و پرمحتوا از «مهدی اخوان ثالث» به چاپ رسیده است عماد عالوه بر ذوق و استعداد
شاعرانه ،با موسیقی اصیل ایرانی نیا پیوند داشت و در برخی از برنامه های گل ها (برگ سبا) ،وواز خواندده اسدت و
وثارش از لطیف ترین و پرشورترین برنامه های گل ها محسوب می شود
به نظر نگارنده غال زیر در زیبائی و روانی و لطافت و جوهر شعری و به کارگیری کلمات و جمالت پر معنا و
تاثیر گذار ،از جذاب ترین وثار ادبی ایران است:
گرچه مستی و خرابی چو شب های دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر
امشبی را که در ونی غنیمت شمری
شاید ای جان نرسیدی به فردای دگر
مست مست مشکن قدر خود ای پنجه غ
من به میخانه ا امشب تو برو جای دگر
چه به میخانه ،چه محراب حرام باشد
که به جا عشق توا نیست تمنای دگر
تا رو از پی یار دگری ،می باید
جا دل من دلی و جا تو دالرای دگر
باده پیش ور که رفتند از این مکتب راز
اوستادان و فاودند معمای دگر
این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش
ورزو ساخته بستان طرب زای دگر
از تو زیبا صن این قدر جفا زیبا نیست
گیر این دل نتوان داد به زیبای دگر
می فروشان همه دانند عمادا که بود
عاشقان را حر و دیر و کلیسای دگر
صالحی سمنانی
عبدار صدالحی سدمنانی مدتخلص بده وشدنا در سدال ۱۲۸۵خورشدیدی در سدمنان تولدد یافدت و در سدال ۱۳۵۵
درگذشت او از شعرای خوش ذوق و با استعداد به شمار می رفت شعرش روان ،فصیح و سلیس بود دیوان وثارش
به نا « :سرود ناتما » به چاپ رسیده اما بخشی از اشعارش هنوز انتشار نیافته است از وثار درخشان صالحی ،منظومده
کاوه وهنگر است که فوق العاده مورد توجه خوانندگان قرار گرفت

صالحی نیا به استقبال شعر سعدی رفته و بیت معروف غال او:
عهد کرد که دگر می نخور در همه عمر
به جا از امشب و فردا شب و شب های دگر
از زیباترین و رندانه ترین وثار ادبی محسوب می شود غال زیبای صالحی به شرح زیر است:
غمش افاود غمی بر سر غ های دگر
ده به شادّیِ غ او ،دو سه مینای دگر
وشیان کرد ،غمت در دل بی کینه ی ما
چون ندیده به جهان خوش تر از این ،جای دگر
سرسری نیست مرا عشق ،که با یک دو عتاب
گیر از تو دل و بند به دالرای دگر
جا شرابی و کتابی و تو و طرف چمن
زخدای به خدا نیست تمنای دگر
عهد کرد که دگر می نخور در همه عمر
بجا از امشب و فردا شب و شب های دگر
زین جهان چه ثمر بود بجا غ که دهی
زاهدا! وعده ی بیهوده به دنیای دگر
تو که امروز توانی و به درد نرسی
جا بهانه نبود وعده به فردای دگر
گر به طبع تو موافق سخن نیست مرنج
بیدالن را بود ای دوست الفبای دگر
ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در سال ۱۳۱۰خورشیدی در سمنان زاده شد او تحصیالت خود را تا اخدذ
درجه دکترا در رشته حقوق و علو سیاسی در ژنو (سویس) ادامه داد شریعت پناهی عالوه بر هندر شداعری کتدب و
تالیفات فراوانی در رشته های حقوق و جامعه شناسی منتشر کرده است در زیر ابیاتی از این شاعر کده در اسدتقبال از
سعدی سروده شده ،ذکر می گردد:
رو از خانه تو پیش دل ورای دگر
می کن چاره درد به مداوای دگر
گر زکوی تو ستمگر شده ا رانده و خوار
می زن خیمه و خرگا ه دل جای دگر
دکتر مهدی حمیدی شیرازی
دکتر مهدی حمیدی شیرازی غال سرای مشهور معاصر در سال ۱۲۹۳خورشیدی در شیراز تولد یافت و در سال
 ۱۳۶۵در تهران درگذشت او از با استعدادترین شاعران ایران محسوب شده و سخن هایش در نهایت زیبائی و شدور

و دلنشینی است به باور استاد عبدالرحمن فرامرزی ،دکتر حمیدی سرومد شاعران غال سرای ایران در دوران معاصر
است برخی از وثارش مانند« :مرگ قو» از کارهای درخشان ادبی به شدمار مدی ویدد از وی کتدب و مقداالت بسدیار
منتشر شده است و وثارش پیش صاحب نظران ،دوستداران فراوان دارد مکاتبات دکتر حمیدی با پروفسور فضدل ار
رضا که بخشی از ونها در فضلنامه ره وورد و کتاب «نقدها را بود ویا که عباری گیرندد» منتشدر شدده اسدت ،از وثدار
ماندگار ادبی این دو استاد بارگ محسوب می شود دکتر حمیدی نیا ،از شعر سعدی استقبال کرده که متاسفانه مدن
فق به سه بیت ون دسترسی پیدا کرد :
وقت ون شد که نه از پی دل پای دگر
جا ی دگر رو و جوی زیبای دگر
شهر دیگر خر و ترک دل ورای دگر
دل از اینجا کن و جوی ماوای دگر
« هر شب اندیشه دیگر کن و رای دگر
که من از دست تو فردا برو جای دگر»
فهرست وثار ادبی این شاعر بارگ به شرح زیر است:
«شکوفه ها یا نامه های جدید»« ،پس از یک سال»« ،سدال هدای سدیاه»« ،اشدک معشدوق»« ،شداعر در وسدمان»،
«سبک سری های قل » « ،فرشتگان زمین»« ،طلس شکسته»« ،دریای گوهر»« ،بهشت سخن» و باالخره «شعر در عصدر
قاجار»
یغمای جندقی
یاما از شعرای معروف قرن  ۱۳هجری است و ه زمان بدا دوران محمدد شداه قاجدار ،زنددگی مدی کدرد و در
حدود سال  ۱۱۶۰خورشیدی در «خور و بیابانک» از دهات کویری ایران متولد شد و در سال  ۱۲۳۹درگذشت
گرچه یاما در سرودن انواع شعر مانند قصیده و غال و مثنوی بی نهایت با استعداد بود و وثار به جا مانده از وی
در گنجینه ادبیات پارسی مقامی واال دارد ،معهذا شهرت او به علت طنا سرائی و هالیاتی است که از وی باقی است
او در حقیقت «عبید زاکانی» دوره خود بود اشعار یاما به زبانی ساده ،شیرین و روان سروده شده و دیدوان اشدعارش
بارها به چاپ رسیده است و از ون جمله چند سال قبل به همت نصرت ار نوح ،دیوان وی در ومریکا منتشر شد یاما
نیا از شعر سعدی استقبال کرده و چنین گفته است:
خرد طبل جنون کوفت ز سودای دگر
عهد مجنون شد و شد نوبت شیدای دگر
مژده وصل به فردا دهی  ،وه که نیست
از قفای شب امروز تو ،فردای دگر
زلف بر پای تو بی است که دیوانه شو
وای بین اگر این سلسله برپای دگر
بستان از من و در زلف دل وویاش بند
این دل خون شده ه بر سر دل های دگر

از یک ایمای تو جان داد و افسوس که ماند
تا قیامت به دل حسرت ایمای دگر
المکان دو جهان گشت و به مقصد نرسید
هر که جا کوی تو شد طالب ماوای دگر
سبب گریه یاما و شب هجر مپرس
کشتی نوح و در او هر مژه دریای دگر
هاللی جغتائی
از شاعران غال سرای نامدار اواخر قرن نه و اوائل قرن ده هجدری اسدت «دوران صدفویه» وی در اسدتروباد
(گرگان) متولد شد اما به علت انتساب به ترکان جاتای ،به هاللی جاتدائی شدهرت یافدت هاللدی در سدرودن اشدعار
عاشقانه و غا ل های ناب ،استعداد فوق العاده ای داشت و از بهترین غال سرایان زبان فارسدی بده شدمار مدی ویدد او
برای سرودن اشعار عاشقانه مضامین ویژه و بکری برمی گاید و سخنش لطافدت و تداثیر بسدیار داشدت از وی اشدعار
فراوانی به جا مانده که گنجینه ادب ایران را غنای بسیار بخشیده است
متاسفانه پایان زندگی هاللی بسیار تلخ و اندوه بار بود هنگامی که وی ساکن هرات بود ،عبیدار ازبک هدرات
را محاصره کرد هاللی قطعه توهین ومیای در ذ عبیدار سرود و او را هال کرد با فتخ هرات وسیله ازبدک هدا ،بده
دستور عبیدار ،هاللی دستگیر شد و مورد وزار و شکنجه بسیار قرار گرفت و نهایتا وی را به وضع فجیع و رقت باری
پاره پاره کردند
از جمله وثار باقی مانده از این شاعر ،غال زیبائی است که در استقبال از غال سعدی سروده است و من فق به
دو بیت ون دسترسی یافت :
وه که باز فلک انداخت به غوغای دگر
من به جای دگر افتاد و دل جای دگر
یک دو روز دگر از لطف به بالین من وی
من که امروز دگر دار و فردای دگر
***
غیر از شعرای فوق ،شعرای دیگری نیا از غال سعدی استقبال کرده اند که به علت طوالنی شدن نوشته ،از ونها
در می گذری و به نقدهای استاد فضل ار رضا و حسین وصال می پردازی :
نوشته پروفسور رضا

یادداشت درباره نامه جناب مهندس مرتضی دهکردی (۱۱سپتامبر )۲۰۰۹

اگر من این شعرهای پرشور را با وواز خوش خوانندگان موسدیقی شدناس مانندد مهنددس دهکدردی در جدوانی
شنیده بود همان حال و شور او را می داشت اما اکنون در سال های بازپسین بدا نگداه بده اشدعاری کده معاصدرین بده
اقتفای غال روان استاد سخن سعدی سروده اند ونها را متوس یا پائین می دان

در غال سعدی (هر شب اندیشه دیگر کن ورای دگر) ،لطافت ومیخته به خرد ،ناوگاهانه بیدرون مدی ریداد در
سروده هائی که در نامه از معاصران یاد شده نقش خرد وشکار نیست گوئی سروده ها خرد را در حدال مسدتی شداعر
بیرون رانده باشند
از شوریده ضریر شیراز شعرهای خوشتر دیده بودی  ،به از این غال مصرع اول بیت دو غال شوریده تصدنعی
به نظر می وید مقدمه ای که مصرع دو ون بیت را توجیه کند
در شعر حمیدی ،یک قدری نخوت نهفته است ،مثل این که عاشق جوان عابی باشد نه حمیددی شدیرازی ،کده
«وقت ون شد» که با صن دیگری خوش باشد گله از دیار و شهر را ه به خالف روش حافظ سرفرازانه بیان کرده،
که به جای دیگر می رو و دلبر دیگر می خر حافظ به دعا از خداوند می طلبد که شاید موالی بارگدوارتری او را
زیر بال بگیرد
معرفت نیست در این قو خدا را مددی
تا بر گوهر خود را به خریدار دگر
غال صالحی در ذهن من ذوق پرورش نیافته شاعر را جلوه گر می کند در مصرع به جا از امشب (و فردا شب)
و شب های دگر فردا شب تکراری بی محل است شاید در وواز خوش باشد ولی در سخنوری خوش نیست مفهو
دو بیت غال قاضی شریعت پناهی با دنیای جدید بیشتر هماهنگی دارد ،تا با دنیای شعر مستی شرق ،سدعدی «اندیشده
می کند» که از خانه ست معشوق بدر برود ونگاه تحمل را ترجیح می دهد ،همچنین حافظ
شاعر جوان سمنانی زیر بار خواری در برابر معشوق نمی رود البته این سرفرازی بدک نیست اگر با بیان زیبداتر
همراه باشد مانند گرایش به:
شب پره گر وصل ناطبی بنخواهد
رونق بازار ناطبی بنکاهد
شب پره گر وصل وفتاب نخواهد
رونق بازار وفتاب نکاهد
البته سرودن شعرها به وواز برای مستمعان مختلف انگیاه های گوناگون و پذیرش های رنگارنگ دارد ،کده در
نگاه ادبی خشک جلوه گر نمی شود وواز خوش بعضی کاستی های ادبی را می پوشاند
غال نیای شادروان حبیب یامائی را نپسندید  ،سلیقه ها یکسان نیست در بیت سو مخاطب معلو نیست
در بیت دو «مژه وصل به فردا» را قوی تر می بایست تائید می کرد
ادیب پیشاوری در اوایل سده چهارده هجری شمسی می فرماید:
سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپر
اگر ام ان دهد امشب فراق تا سحر ؟
در بیت وخر غال یاما ویا مژه جای کشتی نوح است؟ مژه نباید به جای دریا باشد؟ به هدر روی بیدت پدنج در
میان ابیات نامه شمی عارفانه دارد ولی بی محل در میان غالی جای داده شده است
مفاهی غال عماد خراسانی با جدّ موسیقی وواز ایرانی قیداس دارد گمدان دار اثدر ون بدرای مسدتمعین دروواز
بیش از اثر هنر کالمی در شعر باشد

در بیت اول (چو شب های دگر) ضرورت ندارد مگر ونکه بیت دو مقد بر ون بیت باشد کده خوانندده بداندد
صحبت از شب است
در بیت چهار مگر عشق در میخانه و دیر و کلیسا و محراب حرمت و محدودیتی دارد؟
در بیت وخر ه همین پرسش به ذهن می وید که ظاهرا می فروشان جواب ونرا می دانند
غال فرهنگ وصال بدک نیست بیست سو ون شهرت دارد
مصرع دو بیت شش  ،ایضاح واضحات است بیت ما قبل وخر روشن نیست سر و یک پای و پای دیگدر کجدا
نهاده شده! و در بیت مقطع غ عشق را برابر باغ های دیگر نباید شمرد غ عشق ومد و غ های دگر پاک ببرد
به هر روی ،همه گویندگان صاحب هنراند و مشکل پسندی من نشان سلیقه فرسوده وی است نده خدرده گیدری
معلمان مطلع غال دیگری از عبید زاکانی به یاد دار که با سروده معاصران در این نامه تفاوت وشکار دارد ولدی بده
تمامی غال اکنون دسترس ندار وهمچنین فرصت نگارش و تصدیع اندک است
می پاد باز سر بیهده سودای دگر
می کند خاطر شوریده تمنای دگر
غال روان سعدی را نمی توان با غال های معاصرین که در نامه به ونها اشاره شده بود در یک ردیف گذاشدت
که فاصله خیلی زیاد است مگر مفهو غالی از حافظ را با غال سعدی و چگونگی بیان هدا را در میدان بگدذاری بدا
کمی دقت از دو سه بیت از غال حافظ یاد می کن قافیه «کار دگر» با «رای دگر» ناهمخوان نیست گر بدود عمدر بده
میخانه رو بار دگر  ،بجا از خدمت رندان نکن کار دگر
حافظ مانند سعدی می اندیشد که از خانه (وضع موجود) به سوی مقصد واالتدری بدرود اگدر عمدری باشدد بده
سوی میخانه و خدمت رندان
سعدی می گوید هر صباحی غمی از دور زمان پیش وید
حافظ می گوید:
هر د از درد بنال که فلک هر ساعت
کند قصد دل ریش به وزار دگر
می توان اندکی مقایسه کرد:
هر صباح = هر د و هر ساعت
دور زمان = فلک
غ تازه و غ های دگر = وزار و وزار دگر
سعدی در مقطع غال خود را به صبر و بردباری نوید می دهد سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر حافظ ه
می خواهد غ ها را تحمل کند ،خود را از دیگران ممتاز نمی داند ،باید مانند همه انسان ها تحمل به کار بندد
باز گوی نه در این واقعه حافظ تنهاست
غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر
هر دو گوینده به یک نتیجه (تحمل) توجه دارند ،یکی را کاربرد اجتماعی راهنماست که سرانجا من از دست
تو فردا نرو جای دگر راهنمای حافظ حکمت کلی است که به قانون طبیعت نادیکتدر اسدت و بده عشدق ماهرویدان
محدودیت ندارد هیچ چیا پایدار نخواهد ماند

سعدی در این غال ،مثل همیشه ،خرد عملی دارد  ،وقت را باید غنیمت بشمارد که دوران حیات اینهمه نیسدت
به قول حافظ «باده پیش ور که اسباب جهان اینهمه نیست»
یک شاه بیت ه در غال حافظ دیده می شود که در تما ابیات نامه ،به سلیقه من ،همتا ندارد:
راز سربسته ما بین که به دستان گفتند
هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر
نوشته آقای حسین وصال شیرازی ( ۱۲نوامبر )۲۰۱۰
دوست بسیار عزیز و فرزانه آقای مهندس دهکردی

پس از تقدی صمیمانه ترین درودها از بنده حقیر خواسته بودید که در مورد غال شیخ اجل سدعدی و اسدتقبال
هایی که از ون سروده شده است نظر خود را تقدی بنمای و ایندک « مدور کده پدای ملدخ پدیش سدلیمان بدرد» رسد
براینست که به سبب عظمت سعدی هیچ منتقدی جا به احترا در مورد اشعار او سدخن نگویدد کده حدری سدخن او
حرمتی دیگر دارد ولیکن جسارتا به عرض می رساند که در همین غال مورد بحث به نظر این بنده ناچیا به جدا ایدن
یک بیت که:
زانکه هرگا به جمال تو در وئینه وه
متصور نشود صورت و باالی دگر
که احساسات شاعرانه و عذوبت کال و صورت خیال در یکدیگر نقش بسته است بقیه ابیات شرح معمول حال
یک عاشق است که به صورت متداول و رایج و عادی و البته به صورت نظمی استوار بیان شده اسدت و مثدل ونسدت
که عاشقی ادیب در نامه ای به گالیه برای معشوقش شرح دهد که من هر شب را که با تو به سدر مدی بدر بده علدت
بی مهری تو در این اندیشه می افت که فردا از دست تو رهایی یافته و به جای دیگدری بدرو ولدی همدین کده بددین
منظور پای را از وستانه خانه بیرون می گذار پای دیگر از پس ون نمی وید و بقیه ابیات نیا بر همین منوال است
و اما در این بیت سعدی وضع به گونه دیگریست که (بازگوی نه کده دوران حیدات ایدن همده نیسدتی سدعدی
امروز تحمل کن و فردای دگر) چه سعدی بارگوار به جای ونکه بگوید چون دوران حیات این همه نیست که برای
همیشه در بی مهری تو هدرش ده  ،لذا این وضع را تحمل نمی کن به خود می گوید سدعدیا ایدن وضدع را تحمدل
کن
در بقیه ابیات ه جا درد دل های معمولی و متداول بین عاشق و معشوق نکته ای که دل را بلرزاند وجود ندارد
و اما در غال فرهنگ شیرازی این بیت که:
راه پنهانی میخانه نداند همه کس
جا من وزاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر
بیتی یگانه و دل انگیا است که از نظر لطافت و صورت ظاهر و معنی باطن و کنایه و اشاره ک نظیر بده حسداب
می وید شاعر در این بیت به خواننده القاء می کند که مستی و شرابخواری دو راه دارد یکدی راه بدی ریدب و ریدا و
حیله و تاویر و تظاهر که میگسار از شارع اصلی به میخانه وارد می شود و از میکده دار می می طلبدد و مدی نوشدد و
دیگر راه پنهانی میخانه که تنها شیخ و زاهد و چند ماور دیگر ونرا می دانند و در عین حالی که مستی و میخدوارگی
را حرا وانمود می کنند می و مسکرات می نوشند دست و صورت را می شویند و ذکر و مناجات دروغین بر لب از

همان راه پنهانی خارج می شوند و شگفت ون که با این همه ریا و پنهان کاری از ونجا که جامعه را برای همیشه نمی
توان فریفت ،از میخواران بی ریا سرانجا رسواتر و بی وبروتر می شوند چنانکه حافظ شیرین سخن فرماید:
زکوی میکده دوشش بدوش می بردند
فقیه شهر که سجاده می کشید بدوش
مابقی ابیات غال فرهنگ شیرازی نیا بی عیب و نقص است مگر بیت وخر که بده کلدی ضدایع مدی باشدد زیدرا
«سرو» تنها یک پا دارد حال این سرو یک پا از کجا پای دیگری می وورد که اگر معشوق را ببیند ون را به زیر دامن
بکشد
اما در غال شوریده هیچگونه لطف و جاذبه ای وجود ندارد و حال ونکه وقتی شاعری به استقبال سدروده ای از
شاعر دیگر می رود حداقل ونست که شانه به شانه او حرکت کند و نه ونکه فرسنگ ها از او عقب تر بماند!
ولیکن در غال عماد حال و شور دیگری است
بیت اول انسان را به یاد بیت دو از رباعی خیا می اندازد که:
من بنده ون دم که ساقی گوید
یک جا دگر بگیر و من نتوان
و بیت دو یادوور این بیت حافظ است که:
بر لب وب بقا منتظری ای ساقی
فرصتی دان که زلب تا به دهان این همه نیست
و بقیه ابیات ه دل انگیا و دلرباست
و بیت پنج نیا خواننده را یاد وور بی وفایی جهان یعنی مکتبی که هر استادی نه تنها در ون مکتب راز خلقدت
را نمی تواند افشا کند که با رفتن خود از این جهان فانی معمای تازه ای را بر سر این معما می نهد
چهار بیت غال صالحی سخنانی ه به جای خود بی عیب و نقص است و خیال انگیا و دلربا و در ون میان بیت
چهار شاهکاریست
توبه کرد که دگر می نخور در همه عمر
به جا از امشب و فردا شب و شب های دگر
شاعر در این سروده از غ همیشگی ناشی از فراق دلدار که در دل او جا خوش کرده سخن می گوید که برای
درمان این درد چاره ای جا پناه بردن به باده ندارد و چنین است که تا غ معشوق بر دلش نشسته از نخوردن می (بده
جای خوردن ون) توبه می کند!
او تلویحا به شیخ و زاهد و عابد که توصیه به توبه از شرابخواری می کنند می گوید من ه توبده کدرده ا کده
شراب نخور ولیکن توبه ای که هرگا و در همه عمر پیش نخواهد ومد نه امشب و نه فردا شب و نه شب های دیگر
سراسر حیات
در سروده های ابوالفضل قاضی و یامای جندقی و هاللی جاتایی و بویژه حمیدی شیرازی ه هیچ نکته جالب
و دل انگیای وجود ندارد سهل است که در برابر شعر سعدی و عمداد و فرهندگ شدیرازی و صدالحی سدمنانی بسدیار
نارسا و نازل است
و در پایان ای کاش همه از ترکیب همه سروده های فوق الذکر شاعری واحد غال زیر را می سرود:

گرچه مستی و خرابی چو شب های دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر عماد
امشبی را که در ونی غنیمت شمری
عماد
شاید ای جان نرسیدی به فردای دگر
هر کسی را سر چیای و تمنای کسی است
سعدی
ما به غیر از تو نداری تمنای دگر
زانکه هرگا به جمال تو در وئینه وه
سعدی
متصور نشود صورت و باالی دگر
چه به میخانه و محراب ،حرام باشد
گر به جا عشق توا هست تمنای دگر عماد
ره پنهانی میخانه نداند همه کس
فرهنگ شیرازی
جا من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر
توبه کرد که دگر می نخور در همه عمر
صالحی سمنانی
به جا از امشب و فرداشب و شب های دگر
با ارادت تما  -حسین وصال

سخن وخر درباره این اشعار:
با ونکه در تحلیل های استاد رضا و حسین وصال ،زیبائی های کال و جوهر شعری و ارزش ادبی و هنری اشعار
فوق مورد تردید قرار گرفته و هر دو استاد سخن شناس این وثار را از نظر مضمون و محتوا و شیوه بیان ک مایه و از
وثار متوس یا زیر متوس معرفی کرده اند و علیرغ احترا فراوانی که همه ادب دوستان برای این دو صداحب نظدر
گرانقدر قائلند ،به نظر نگارنده این اشعار در مقوله «حدیث نفس» کارهای باارزشی تلقی می شدوند و نده تنهدا کدال
ونها شیوا ،شیرین و تاثیر گذار است ،مضامین به کار رفته نیا دلنشین و در خور توجه است «تا چه قبدول افتدد و چده
در نظر وید»
سپتامبر ۲۰۱۲

