شماره ۵

آرمان

به مناسبت نودمین سالگرد تولد:
هوشنگ ابتهاج (هـ -الف -سایه)

شاعر بزرگ و بنیادگذار برنامههای موسیقی گل های تازه و گلچین هفته

مرتضی حسینی دهکردی

به دوست فرزانه ام غفور میرزایی
مقدمه

عالقة ملتها به هنرهای گوناگون یكسان نیست و هر قوم و ملتی ،به یك یا چند هنر خاص،
بیشتر دلبستگی نشان میدهد .مردم فرانسه و ایتالیا به هنرهای تصویری و تجسمی ،آلمانی ها و
اتریشیها به موسیقی ،روسها به ادبیات داستانی و موسیقی و باله ،چینیها و ژاپنیها به
مینیاتورسازی و تئاترهای سنتی و هنرهای ظریفه ،مردم هند به موسیقی و رقص و به همین ترتیب
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در هر كشور هنر مخصوصی ،بیش از دیگر هنرها مورد توجه قرار دارد و تطور این هنرها در آن
ممالك ،با تكامل و تعالی بیشتر روبهرو بوده است.
ایران ،سرزمینی است كه از دیرباز ،هنر شعر و شاعری در بین مردم ،مقام و منزلتی بسیار واال و
آسمانی داشته ،نه تنها از بُعد فرهنگی و ادبی مورد توجه جامعه است ،در زندگی روزمره هم
كاربرد دارد.
بسیاری از نامهها با شعر آغاز و با شعر پایان میپذیرد .در سخنرانیها و حتی محاورات روزانه،
شعر چاشنی اصلی سخن است و گاه خو اندن یك بیت شعر زیبا و بدیع و به جا ،از چند صفحه
مطلب گویاتر و اثربخشتر است؛ بسیاری از ایرانیان براین باورند كه ژرفترین و پیچیدهترین
افكار انسانی و حتی اندیشههای فلسفی را میتوان با شعر بیان كرد .از عشق و محبت تا كینه و
نفرت ،از امید تا نومیدی ،از حكایت و شكایت تا پند و اندرز ،در همة شئون حیات ،شعر
می تواند مورد استفاده و استناد قرار گیرد .مردم ایران شعر را از ضروریات زندگی معنوی به
شمار آورده و این دلبستگی به حدی است كه در خانة هر ایرانی ،خواه غنی و خواه فقیر ،غیر از
كتاب آسمانی ،دیوان حافظ نیز نگهداری میشود و اكثر مردم ،برآمدن حاجات خود را با تفأل
از دیوان وی آرزو میكنند.
از همه مهمتر آن كه ،سند ملیت و هویت تاریخی و شناسنامة واقعی فرهنگ و تمدن گذشتة ایران
و مؤثرترین عامل دلبستگی بین اقوامی كه در سرزمین ما زندگی میكنند« ،شاهنامة فردوسی» ،به
زبان شعر است.
به علت تأثیر فوقالعادهای كه جادوی شعر در زندگی ما ایرانیها به جا نهاده ،در هزار سال
گذشته ،زبان فارسی تغییر چندانی پیدا نكرده و ما امروز غالباً با همان كلمات و اصطالحاتی
سخن می گوییم كه رودكی و فردوسی و خیام ،نظامی و موالنا و سعدی و حافظ و صائب ،آثار
جاودانة خویش را سرودند و پس از گذشت صدها سال ما میتوانیم قسمت اعظم مفاهیم
احساسی و عاطفی سخن گویندگان گذشته را به راحتی و سادگی درك كنیم .به همین دالیل
است كه سخن سرایان بزرگ ایران ،همواره مورد ستایش و احترام مردم ایران قرار داشته و
ماندگاری و مقام و منزلت اجتماعی و ارزشی آنها ،بسی فراتر از شاهنشاهان باعظمت و
كشورگشایان بزرگ و فرمانروایان مقتدر هزار سال گذشته بوده است.
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در هزار سال گذشته ،شعر پارسی با تحوالت گوناگونی روبهرو بوده است .در قرون پنجم تا
هشتم هجری ،شعر ایران به بلندترین قلههای تكامل و عظمت خود دست یافت ،تا حدی كه
بسیاری از صاحبنظران از این سالها به عنوان دوران رنسانس ادبی ایران یاد میكنند .بعد از
قرون یاد شده ،شعر پارسی در بستر تحوالت اجتماعی و اقتصادی زمانه ،با فراز و نشیبهای
بسیار و غالباً نشیب روبهرو بوده و به ندرت شعرای بزرگی كه هنر آنها با پیشینیان قابل قیاس
باشد در ایران ظهور یافتند.
در جریان وقایع دوران مشروطیت و سالهای بعد از آن و آشنایی بیشتر مردم ایران با فرهنگ و
تمدن مغرب زمین ،هنر شاعری در كشور ما ،تحوالت ارجمندی را تجربه كرد كه شرح كامل و
جامع این تحوالت در كتب و رساالت بیشمار و از آن جمله كتاب ماندگار «از صبا تا نیما» به
شیوهای علمی و تحقیقی مورد توجه قرار گرفته است.
در صد سال گذشته ،شعرای نامداری در ایران پیدا شدند كه در سایهی كوشش و نبوغ و استعداد
آنها ،شعر پارسی به طور بنیادین متحول شد كه از برجستهترین این گویندگان میتوان از:
امیرهوشنگ ابتهاج (هـ الف سایه) نام برد كه به باور بسیاری از منتقدین و اساتید ادب ایران،
آفرینشهای او با سخن برترین گویندگان پارسی زبان برابری میكند و میرود تا نام و آثار
ارجمندش برای همیشه در آسمان فرهنگ ایران ماندگار شود.
در  ۶۰-۷۰سال اخیر ،در باب این شاعر گرانقدر ،صدها مطلب و مقاله تحقیقی توسط شعرا و
سخن شناسان و دوستداران ادبیات ایران انتشار یافته است كه از آن جمله میتوان از مقاالت و
مطالب ارجمندی كه در دفتر هنر شماره  ،۵ویژه هوشنگ ابتهاج چاپ آمریكا و مطالب مندرج
در شماره  ۶۰مجله بخارا چاپ تهران ،انتشار یافت ،یاد كرد.
همان طوری كه در چند قرن گذشته ،بارها و بارها اشعار حافظ مورد تعبیر و تفسیرهای گوناگون
قرار گرفته است ،می توان انتظار داشت كه در آینده نیز آثار سایه ،مورد توجه منتقدین و ادبا و
دوستداران شعر قرار گرفته و سخن او از جهات مختلف مورد نقد و بررسی و ارزیابیهای مكرر
واقع شود.
نگارندة این سطور ،در ابتدا بر آن بودم كه برنامههای موسیقی «گلهای تازه» و «گلچین هفته» را
كه وسیله «سایه» بنیان نهاده شده است ،بررسی و تشریح نمایم ،ولی در نهایت به این نتیجه
رسیدم كه گفتگو از «سایه» ،بی آنكه از هنر شاعری وی سخن به میان آید ،راه به جایی
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نمی برد ،لذا علیرغم بضاعت ناچیز فكری و ادبی خود و در اختیار نداشتن همهی كتابهای این
شاعر گرانقدر ،بر آن شدم تا زندگی و دستآوردهای او را به طور یكپارچه مورد تحلیل قرار
دهم.
سالشمار زندگی و كارنامههای ادبی «سایه»

امیرهوشنگ ابتهاج ،در سال  ۱۳۰۶خورشیدی در رشت ،در خانوادهای مرفه و قدیمی تولد
یافت .وی دورة ابتدایی و بخشی از دبیرستان را در مدارس رشت گذراند ،سپس به تهران رفت و
تا كالس پنجم دبیرستان تحصیل كرد.
سایه از نوجوانی با شعر وادبیات پارسی پیوند داشت و در سال  ۱۳۲۸نخستین دفتر شعر خود را
به نام «نخستین نغمهها» ،با مقدمهای از دكتر مهدی حمیدی شیرازی ،شاعر بزرگ ،در رشت
منتشر كرد.
در سال  ۱۳۳۰دومین دفتر شعر او به نام «سراب» در تهران به چاپ رسید .در این مجموعه كه
دربرگیرندة آثار سایه در سالهای  ۱۳۲۵-۱۳۳۰بود ،اشعاری زیبا و روان و قطعاتی چون «گلهای
یاس»« ،سراب»« ،مرگ روز»« ،عشق گمشده»« ،آواز نگاه» و «درد گنگ» وجود داشت كه با
مختصات بدیع و مضمونهای دلنشین و موسیقی خوشآهنگ كلمات و به طور كلی بیان تازهای
كه در خلق آنها به كار رفته بود ،با استقبال فراوان دوستداران شعر ،به خصوص جوان ها و
دانشجویان روبهرو شد و همگان دریافتند كه ستاره درخشانی در آسمان ادب ایران در حال
طلوع است.
اشعار این مجموعه به صورت دوبیتیهای دلنشینی بود كه سالها پیش از آن در «افسانه» نیما و
برخی از آثار ملكالشعرای بهار و بعداً در آثار دكتر محمدعلی اسالمی ندوشن و اشعار فریدون
توللی و نادر نادرپور و فروغ فرخزاد و دیگر شعرای مطرح آن روزگار رواج پیدا كرد .اكثر
قطعات این كتاب ،تصویر عشقها و اندیشههای جوانی و شرح آرزومندیها و یا تمنیات دوران
شباب و حدیث نفس و ابهامها و ایهامهایی است كه در این سنین ،وجود آدمیان را تسخیر
میكند.
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گلهای یاس (از كتاب سراب)
دوش آن رشتههای یاس كه بود
خفته بر سینة دلانگیزت،
راست گفتی كه آرزوی من است
كه چنان گشته گردنآویزت
با چه لبخندهای نازآلود،
با چه شیرین نگاه شورانگیز،
باز كردی ز گردن و ،دادی
به من آن یاس های عطرآمیز؛
بوسه دادم بسی به یاد تواَش:
دلم از دست رفت و مست شدم
آن چنانش به شوق بوییدم
كه به بوی خوشش ،ز دست شدم
دوش ،تا وقت بامداد ،مرا
گل تو در كنار بالین بود
در بر من بخفت و عطر افشاند؛
بسترم ،تا به صبح ،مشكین بود
به شگفت آمدم كه :این همه بوی
ز گلی این چنین ،عجب باشد!
حیرتم زد كه راز این گل چیست؟
كه چنینم از آن طرب باشد!...
آه ،دانستم ،ـ ای شكوفة ناز! ـ
راز این بوی مستیآمیزت:
كاندر آن رشته ،بود پیچیده
تاری از گیسوی دلآویزت!...
رشت ۲۸ ،مرداد ۱۳۲۵
در بخشهای دیگر این مقاله باز هم به اشعار دیوان سراب اشاره خواهیم داشت.
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در سال  ۱۳۳۲سومین مجموعه اشعار سایه ،به نام «سیاهمشق» شامل غزلیات آن دوران وی و چند
ماه بعد ،چهارمین دفتر شعرش به نام «شبگیر» منتشر شد .بسیاری از غزلیات «سیاهمشق» از نظر
مضمون و محتوا و زیباییشناسی شعری به تعالی قابل مالحظهای دست یافته و سایه میرود تا
جایگاه واقعی خود را در ادبیات فارسی به دست آورد .از جمله غزلهای ناب و بیهمتای این
دفتر ،غزل جاودانه «زبان نگاه» است كه در دیگر صفحات این مقاله در مورد آن گفتگو
میكنیم .گفتنی است كه اشعاری كه در همة دفاتر سیاهمشق ،به چاپ رسیده است ،دربرگیرنده
غزلیات سایه است .آثار مجموعه «شبگیر» از باورهای اجتماعی شاعر نشأت گرفته و در آفرینش
آنها ،واالترین پیامهای انسانی ،به صورت شعر نو ،انعكاس دارد .پیامهایی كه علیرغم رنگ
اجتماعی و صبغة سیاسی ،به هیچ مرام و مسلك و حزب و جمعیتی اختصاص ندارد و تنها
انسانیت است كه در كانون این پیامها میدرخشد.
قطعة شبگیر نمونهای از این پیامهاست:
شبگیر

دیگر این پنجره بگشای كه من
به ستوه آمدم از این شب تنگ
دیرگاهیست كه در خانة همسایة من خوانده خروس
وین شبِ تلخ عبوس
میفشارد به دلم پای درنگ
دیرگاهیست كه من در دلِ این شام سیاه،
پشت این پنجره ،بیدار و خموش،
ماندهام چشم به راه،
همه چشم و همه گوش:
مست آن بانگ دالویز كه میآید نرم
محو آن اختر شبتاب كه میسوزد گرم
مات این پردة شبگیر كه میبازد رنگ.
آری ،این پنجره بگشای كه صبح
میدرخشد پسِ این پردة تار.
میرسد از دلِ خونین سحر بانگ خروس.
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وز رخ آینهام میسترد زنگ فسوس
بوسة مهر كه در چشم من افشانده شرار
خندة روز كه با اشك من آمیخته رنگ...
رشت ۴ ،مرداد ۱۳۳۰
گرچه گردش ایام نشان داد كه علیرغم برخی باورهای غالب در آن روزگار ،در خانة همسایة ما،
جز وحشت و تاریكی و لعنت و رنج ،هرگز خبری نبود و هرگز خروسی در آنجا نخواند و آنچه
میگذشت ،سایة شوم بختكی بود كه تاریخ بشر هرگز آن را از یاد نخواهد برد .اما نباید فراموش
كرد كه دستیابی به گوهر نابی به نام «آزادی» ،سالهای سال بود كه در صدر تمنیات و
آرزوهای مردم ایران قرار داشت و روشنفكران ایران تحقق آزادی و عدالت اجتماعی را برترین
عامل سعادت مردم ایران میدانستند و آنچه در قطعة شبگیر بیان شده ،در حقیقت همان نكتههای
مسحوركنندهای است كه حدود  ۳۰سال قبل از آن در ترانة مشهور «مرغ سحر» اثر فناناپذیر
ملكالشعرای بهار و آثار دیگر اندیشمندان و فرزانگان یكصدسال اخیر ایران ،بازتاب یافته است.
دیگر اشعار مجموعه «شبگیر» ،به عشق و تمنیات انسانی و آرزوهای جوانی و امیدها و نومیدیها
و بی ان احساسات و عواطف نجیب بشری و تأثرات شاعرانه ،اختصاص دارد .دو قطعه كوتاه زیر
از برترین آثاری به شمار میروند كه تاكنون به زبان فارسی سروده شده و لطافت و
نازكاندیشی و تخیالت عمیقی كه در آن ها به كار رفته ،در آثار دیگر گویندگان دیده نشده
است:
شاید

در بگشایید
شمع بیارید
عود بسوزید
پرده به یكسو زنید از رخ مهتاب...
شاید
این از غبار راه رسیده
آن سفری همنشین گمشده باشد.

تهران ـ اردیبهشت ۱۳۳۱

احساس
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بسترم
صدف خالی یك تنهایی است.
و تو چون مروارید
گردنآویز كسان دگری...

تهران ـ  ۲۱دی ۱۳۳۱

در باب ویژگیهای ممتازی كه در قطعات« :شاید» و «احساس» به تصویر درآمده ،بهتر است به
تحلیل كارشناسانه و آگاهانه و كوتاهی كه نادر نادرپور شاعر بزرگ زمان ما در خصوص این
دو شعر انجام داده ،توجه نمود:
نادرپور میگوید ...« :با آن كه قطعة «شاید» اثر سایه و منظومه «دو مرغ بهشتی» اثر شهریار،
دارای مضمونی مشابه میباشند ،اما خالقیت هنرمندانه سایه در شعرش نیرومندتر است و مجموعه
این قطعه از منظومه شهریار زیباتر مینماید .این برتری از آن روست كه زبان ساده و استوار
سایه ،با پیشنهادهای «نیما» سازگار افتاده است و اثری هنری به وجود آمده است .نظیر همین
توفیق را در قطعة «احساس» هم میبینیم».

1

مهدی اخوان ثالث مینویسد« :به نظر من شعر «احساس» یك قطعه كامل است و به هیچگونه
بسط و تفسیری احتیاج ندارد و هر تصرّفی در آن صورت گیرد ،اگرچه از طرف شاعر باشد ،به
كمال و زیبایی آن لطمه وارد میكند».

2

در سال  ۱۳۳۴منتخبی از اشعار سایه ،به نام «زمین» منتشر شد كه به شهرت و محبوبیت و اعتبار
شاعرانه وی افزود .یكی از اشعار این كتاب ،غزل نابی است به نام« :ترانه» كه از نظر مضمون و
محتوا و تازگی و طراوت و روانی و بالغت و استواری و جوهر شعری و خوشآهنگی با سخن
برترین شعرای ایران برابری میكند و كمترین عیب و ضعف و نارسایی در آن دیده نمیشود .به
حقیقت میتوان این غزل را تبلور زیبایی دانست.

ترانه
 . -۱گفتگوی نادر نادرپور با دكتر صدرالدین الهی كه تحت عنوان طفل صدسالهای به نام شعر نو در شماره ۱۳
مجله روزگار نو چاپ پاریس ،در بهمن ماه  ۱۳۷۱انتشار یافت.
 -۲دفتر هنر ،شماره  ،۵ص .۴۴۶
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تا تو با منی زمانه با من است
بخت و كام جاودانه با من است
تو بهار دلكشی و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با من است
یاد دلنشینت ای امید جان
هر كجا روم روانه با من است
ناز نوشخند صبح اگر توراست
شور گریة شبانه با من است
برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست
رقص و مستی و ترانه با من است
گفتمش مراد من به خنده گفت
البه از تو و بهانه با من است
گفتمش من آن سمند سركشم
خنده زد كه تازیانه با من است
هركسش گرفته دامن نیاز
ناز چشمش این میانه با من است
خواب نازت ای پری ز سر پرید
شب خوشت كه شبفسانه با من است
تهران ـ تیر ۱۳۳۳
در این سالها سایه به عنوان شاعری بزرگ و توانا ،در محافل و مجامع فرهنگی و ادبی مطرح
بود و با بسیاری از بزرگان فكر و اندیشه و هنر از جمله با «محمدحسین شهریار»« ،علی
اسفندیاری مشهور به نیمایوشیج» «ابوالحسن صبا» و دیگر شعرا و هنرمندان ،دوستی نزدیك
داشت و به عنوان چهرهای اثرگذار در جامعة فرهنگی و هنری ایران ،مورد احترام بود .داستان
شورانگیز روابط بین او و استاد محمدحسین شهریار و نامههایی كه بین آنها مبادله شده و
اشعاری كه به مناسبتهای گوناگون برای یكدیگر سرودهاند و شرح دیدارهایی كه با هم
داشتند ،بخش دالویزی در تاریخ ادبیات معاصر ایران است كه مشروح آنها در مجلة معتبر دفتر
هنر ،ویژه سایه ،به چاپ رسیده است.
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ابعاد فرهنگی و ادبی شعر سایه نه تنها در ایران ،بلكه بین دوستداران ادبیات ایران در خارج از
كشور نیز شهرت داشت ،به طوری كه در سال  ،۱۳۴۰بیست و چهار قطعه از اشعار او به زبان
روسی ترجمه شد و در كتاب غزلیات معاصر ایران در مسكو ،به چاپ رسید.
در سال  ،۱۳۴۴دیگر دفتر شعر او به نام «چندبرگ از یلدا» در تهران انتشار یافت .این كتاب
دربرگیرندة برخی از آثار سایه از سال  ۱۳۳۴تا  ۱۳۴۴بود .قطعات گوناگون این كتاب ،هم به
شیوة سنتی و هم به صورت شعر نو ،با مضامین تازه و جمالت و كلمات مناسب و استادانه همراه
بود.
دو شعر «بانگ دریا» و «گریز» كه در این مجموعه انتشار یافته است ،از برترین و بدیعترین آثار
جاودانه شعر پارسی به شمار می آیند .سالها بعد ،استاد فریدون شهبازیان آهنگ مسحوركنندهای
در گام بیات اصفهان بر روی قطعه «گریز» نهاد كه با صدای جادویی «نادر گلچین» در گلهای
تازه شماره  ۱۷۷منتشر گردید.
بانگ دریا

سینه باید گشاده چون دریا
تا كند نغمهای چو دریا ساز
نفسی طاقتآزموده چو موج
كه رود صد ره و برآید باز
تن طوفانكش شكیبنده
كه نفرساید از نشیب و فراز
بانگ دریادالن چنین خیزد
كار هر سینه نیست این آواز...
گریز

از هم گریختیم.
و آن نازنین پیالة دلخواه را ،دریغ
بر خاك ریختیم!
جان من و تو تشنة پیوند مهر بود،
دردا كه جان تشنة خود را گداختیم!
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بس دردناك بود جدایی میان ما،
از هم جدا شدیم و بدین درد ساختیم
دیدار ما كه آن همه شوق و امید داشت،
اینك نگاه كن كه سراسر مالل گشت.
وآن عشق نازنین كه میان من و تو بود،
دردا كه چون جوانی ما پایمال گشت!
با آن همه نیاز كه من داشتم به تو،
پرهیز عاشقانة من ناگزیر بود.
من بارها به سوی تو بازآمدم ،ولی
هر بار دیر بود!
اینك من و توایم دو تنهای بینصیب،
هر یك جداگرفته رهِ سرنوشتِ خویش
سرگشته در كشاكش طوفان روزگار،
گمكرده همچو آدم و حوا بهشت خویش!
تهران ـ اردیبهشت ۱۳۳۶
در سال  ۱۳۵۲مجموعه شعر «سیاه مشق  »۲و در سال  ۱۳۶۰دفتر «یادگار خون سرو» و در سال
 ۱۳۶۴كتاب «سیاه مشق  »۳انتشار یافت .در این كتابها نیز سخن «سایه» در كمال پختگی و
استواری و بالغت است .گرچه براساس قوانین جاری در طبیعت ،معموالً اكثر انسان ها در
حوالی  ۴۰سالگی به بلوغ و تكامل فكری و احساسی میرسند و بعد از آن به تدریج خالقیت
آنان كاهش مییابد ،اما به نظر میرسد كه در مورد نوابغ و نوادر ،این چنین نیست .سایه در ۲۲
سالگی غزل معروف «زبان نگاه» را سرود و در حدود  ۶۵سالگی نیز آثاری چون «غروب چمن»
و «ارغوان» را به وجود آورد كه از نظر استواری و زیبایی و نحوة القاء اندیشههای شاعر به
خوانندگان ،ذرهای نقصان در آنها راه ندارد.
اكثر آثاری كه در این كتابها منتشر شده است ،از آثار ممتاز و ماندگار ادب معاصر ایران به
شمار میآیند .غزل «رحیل» كه سایه آن را در  ۲۰سالگی سروده است ،آنچنان لطیف و مؤثر و
بدیع و بلیغ است كه با برترین اشعار حافظ برابری میكند .از آن گونه اشعار كه بیت به بیت و
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مصرع به مصرع آن میتواند به عنوان شاهدی گویا در ابتدا و یا انتهای نامهها نوشته شود و یا در
محاورات روزانه صاحبدالن مورد استفاده و استناد قرار گیرد .بر نگارندة این سطور معلوم نشد
كه غزلی با این همه بار عاطفی و عمق و مفهوم و معنا و زیبایی كه در سال  ۱۳۲۶سروده شده
است ،به چه دلیل پس از گذشت سالها انتشار یافته است.
رحیل

فریاد كه از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم كزین جمع پراكنده كسی رفت
شادی مكن از زادن و شیون مكن از مرگ
زینگونه بسی آمد و زینگونه بسی رفت
آن طفل كه چون پیر ازین قافله درماند
وان پیر كه چون طفل به بانگ جرسی رفت
از پیش و پس قافلة عمر میندیش
گه پیشروی پی شد و گه بازپسی رفت
ما ،همچو خسی بر سر دریای وجودیم
دریاست چه سنجد كه براین موج خسی رفت
رفتی و فراموش شدی از دل دنیا
چون نالة مرغی كه ز یاد قفسی رفت
رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد
بیدادگری آمد و فریادرسی رفت
این عمر سبكسایة ما بسته به آهیست
دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت
رشت ـ شهریور ۱۳۲۶
غزل «در كوچهسار شب» كه در سیاهمشق  ۲منتشر شد ،نمونة بارز آثاری است كه آفرینش آنها
تنها در افقهای وسیع و بیكران ذوق و اندیشة نوادری چون «سایه» امكانپذیر است ،شعری كه
میتواند در همة زمانها معنی و مفهوم داشته باشد.
در كوچهسار شب
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در این سرای بیكسی ،كسی به در نمیزند
به دشت پرمالل ما ،پرنده پر نمیزند
كسی ز شبگرفتگان ،چراغ برنمیكند
كسی به كوچهسار شب در سحر نمیزند
نشستهام در انتظار این غبار بیسوار
دریغ كز شبی چنین سپیده سر نمیزند
گذرگهیست پر ستم كه اندر او به غیر غم
یكی صالی آشنا به رهگذر نمیزند
دل خراب من دگر خرابتر نمیشود
كه خنجر غمت از این خرابتر نمیزند
چه چشم پاسخ است از این دریچههای بستهات؟
برو كه هیچ كس ندا به گوش كر نمیزند
نه سایه دارم و نه بر ،بیفكنندم و سزاست
اگر نه بر درخت تر كسی تبر نمیزند

تهران ـ دی ۱۳۳۷

در سال  ۱۳۶۹منتخبی از آثار گذشته سایه ،به انتخاب دكتر محمدرضا شفیعی كدكنی ،شاعر،
نویسنده ،محقق و ادیب نامدار ،به نام «آینه در آینه» در تهران انتشار یافت كه با استقبال فراوان
دوستداران شعر روبهرو شد ،تا حدی كه این كتاب تاكنون ( )۱۳۸۹به چاپ نوزدهم رسیده
است و این موفقیت برای جامعة كتابگریز ایران كه به طورمعمول تیراژ كتاب ها از یك تا دو
هزار جلد بیشتر نیست ،و دفاتر شعر به ندرت به چاپ دوم و سوم میرسد ،خبری مبارك است.
نه تنها كتاب «آینه در آینه» با چنین اقبالی روبه رو شد ،بقیه دفاتر شعر سایه نیز به چاپ های
متعدد و مكرر بعدی رسیده است و بدین ترتیب امید آن میرود كه در آیندهای نه چندان دور،
آثار این شاعر ،در كنار دیوان حافظ ،زینتبخش هر خانه و كاشانهای گردد .آخرین كتاب سایه
به نام «سیاهمشق  » ۴در سال  ۱۳۷۱توسط انتشارات چشم و چراغ در تهران منتشر گردید.
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در سال  ،۱۳۵۱با توجه به شهرت فوقالعادهای كه هوشنگ ابتهاج در شعر و ادب فارسی و
آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی به دست آورده بود ،مسئولیت موسیقی رادیو و سرپرستی برنامه
مشهور گلها ،به وی واگذار شد كه شرح اقدامات و موفقیتهای او در بنیانگذاری «گلهای
تازه» و «گلچین هفته» و شكلگیری گروههای مختلف موسیقی ،در بخش دیگر این نوشته ،مورد
گفتگو قرار میگیرد.
در جریان وقایع انقالب اسالمی در سال  ،۱۳۵۷ابتهاج از فعالیتهای خود در رادیو ایران دست
كشید و به انقالبیون پیوست و اشعار انقالبی سرود كه آثاری چون« :كیوان ستاره بود»« ،به نام
شما»« ،در پردة خون» و «یادگار خون سرو» از آن زمان باقی است.
در سال  ،۱۳۶۲با توجه به انتساب ابتهاج به جریان های چپ ،بازداشت شد ،مدت یك سال در
زندان ماند كه با وساطت «محمدحسین شهریار» شاعر بلندآوازه روزگار ما ،رهایی یافت.
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شهریار و سایه

بعد از آزادی ،هوشنگ ابتهاج به كار عظیمی دست زد كه بیش از چهل سال بدان اندیشیده بود
و انجام آن را از مهمترین وظائف ملی و فرهنگی و ادبی خویش میدانست« :تصحیح كتاب
حافظ»  ،شاعری كه در همه عمر مراد و مقتدا و راهنما و آموزگار وی به شمار میرفت .نهایتاً
این كار بزرگ پس از ده سال كار تحقیقاتی به انجام رسید و كتاب «حافظ به سعی سایه» به
ترتیبی كه در صفحات دیگر این مقاله منعكس است ،در سال  ۱۳۷۲در تهران انتشار یافت.
پیش از آن كه به دیگر مباحث و مطالب مربوط به شعر سایه پرداخته شود ،توجه به نكات زیر
خالی از فایده نیست:
ـ اشعاری كه در میان انبوه آثار سایه برای درج در این مقاله انتخاب شده ،براساس ذوق و سلیقة
نگارنده و بسته به موضوع مورد بررسی صورت گرفته است.
ـ از آنجا كه در دیار غربت ،به همة كتابها و آثار سایه دسترسی نبود ،احتمال دارد كه برخی از
دستآوردهای ارجمند وی از نظر نگارنده به دور مانده و سخنی از آنها به میان نیامده باشد.
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ـ توانمندی های ادبی و فرهنگی و هنری هوشنگ ابتهاج منحصر به سرودن شعر نیست .در شش
دهة گذشته ،كتب ،مقاالت و نقدهای ادبی و مصاحبههای ماندگاری از وی به جا مانده كه بدون
تردید در اعتالی فرهنگ و ادب و هنر ایران ،بسی مؤثر است.
قلمرو شعر سایه

در این بخش و به طور كلی در سرتاسر این مقاله ،قصد بررسی و تحلیل شعر سایه و شرح
ویژگیهای آثار او در میان نیست و نگارنده ،آن پایه و مایه را در خود نمیبیند كه در یك
مبحث انتقادی مشاركت كند ،آنچه به نظر خوانندگان میرسد ،منحصراً مطالب و مسائلی است
كه با تفسیر و تحلیلهای انتقادی تفاوت دارد.
نزدیك به هفتاد سال است كه هوشنگ ابتهاج ،هم در قلمرو اشعار سنتی و هم در مكتب نیمایی،
حضوری مؤثر و چشمگیر دارد .گرچه دستآوردهای این هنرمند در زمینة شعر نو ،بسی
گرانقدر و قابل توجه است ،اما مقام اصلی او را باید در قلمرو آثار سنتی ،به خصوص غزل
جستجو كرد و در این جایگاه است كه نام او در بلندترین قلههای افتخار میدرخشد.
بعد از ظهور «علی اسفندیاری مشهور به نیما» در عرصة ادبیات ایران و توفیق چشمگیری كه شعر
نو در جامعه به دس ت آورد ،بسیاری از روشنفكران و طبقات تحصیلكرده به این باور رسیدند كه
عمر شعر كهن و مهمترین ستون آن ،غزل ،به سرآمده است و نوابغی چون موالنا و سعدی و
حافظ ،هر آنچه الزمة گفتن بود ،گفتند و دیگر مضمونهای تازهای برای سرودن باقی نمانده
است.
با توجه به آزادیهای نسبی اجتماعی در دهة  ۱۳۲۰و رواج بازار مطبوعات و درخشش آثار
برخی از شاعران با استعداد و خوشقریحهای كه به شیوة سنتی شعر میگفتند و مجادالت قلمی
كه بین صاحبنظران صورت میگرفت ،به تدریج این شعر تأمل برانگیز «عالمه اقبال الهوری»
ذهن بسیاری از روشنفكران را به تأمل واداشت:
هنوز بادة ناخورده در رگ تاك

گمان مبر كه به آخر رسید

است

دور مغان
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بار دیگر بسیاری از مردم صاحبنظر ،به این باور رسیدند كه شعر كهن هنوز ظرفیتهای
ناشناختة ارجمندی دارد كه در پرتو استعدادهای درخشان و آگاهی كامل از تاریخ ادبیات كهن
ایران و شناخت زیباییهای هنری و به طور كلی تواناییهای شاعرانه ،میتوان این ظرفیتها را
كشف كرد و در قالب غزل و دیگر بحور سنتی ،عرضه نمود.
در میان شعرای معاصر ایران ،هوشنگ ابتهاج از نادره كارانی بود كه همهی این تواناییها را
داشت و در حالی كه آثار نیمایی او در زمره برترین اشعار نو مورد قبول جامعه بود ،كماكان
پیوند خود را با شعر كالسیك نیز حفظ كرد و غزلها و مثنویها و قطعاتی سرود كه از جمله
برترین و بدیعترین آفرینشهای ادبی ایران در هزار سال گذشته به شمار میآید.
آثار كالسیك سایه تا بدان حد مورد توجه و عنایت صاحبنظران قرار گرفت كه وقتی در سال
 ، ۱۳۳۸فریدون مشیری ،شاعر نامدار كه در آن زمان مسئول بخش ادبی مجله روشنفكر بود ،غزل
مشهور لب خاموش سایه را منتشر كرد و از شعرای آن روزگار خواست كه با استقبال از این
غزل ناب ،طبعآزمایی نمایند ،بیش از چهارصد شاعر ،در این اقتراح شركت كردند و آثار
دالویزی سرودند كه به طور مسلم در تاریخ ادب معاصر ایران ،همواره باقی میماند .اما
شگفتآور آن بود كه اكثر شعرای شركتكننده در این اقتراح ادبی ،نه از میان غزلسرایان
بزرگ و مطرح آن روزگار ،بلكه از مشهورترین پیامبران شعر نو ایران بودند.
با آن كه در نشریه معتبر دفتر هنر ،ویژهنامه هوشنگ ابتهاج ،شرح مبسوطی دربارة این
طبع آزمایی شاعرانه و اشعاری كه در استقبال از این غزل سروده شده ،به زیور طبع رسیده است،
معهذا مناسب می دانم كه در اینجا به برخی از این آثار اشاره كنم تا كسانی كه احیاناً به دفتر هنر
دسترسی پیدا نكردهاند ،با این اقتراح ادبی آشنایی پیدا كنند:
لب خاموش

امشب ،به قصة دل من گوش میكنی
فردا ،مرا چو قصه فراموش میكنی
این دُر ،همیشه در صدف روزگار نیست
میگویمت ولی تو كجا گوش میكنی
دستم نمیرسد كه در آغوش گیرمت
ای ماه! با كه دست در آغوش میكنی
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در ساغر تو چیست كه با جرعة نخست
هشیار و مست را همه مدهوش میكنی
می جوش میزند به دل خُم بیا ببین
یادی اگر ز خون سیاووش میكنی
گر گوش میكنی سخنی خوش بگویمت
بهتر ز گوهری كه تو در گوش میكنی
جام جهان ز خون دل عاشقان پر است
حرمت نگاه دار اگر نوش میكنی
سایه! چو شمع شعله درافكندهای به جمع
زین داستان كه با لب خاموش میكنی
تهران ،خرداد ۱۳۲۸
نادر نادرپور  -شمع مهر
تا جرعهای ز خون دلم نوش میكنی
مستانه عهد خویش فراموش میكنی
آن شمع مهر را كه به جان برفروختم
از باد قهر ،یكسره خاموش میكنی ....
تهران ،آبانماه ۱۳۳۸
فریدون مشیری  -گلبانگ خندههای تو
عشقم حكایتی كه فراموش میكنی
شعرم ستارهای كه تو خاموش میكنی
دلهای ما به صحبت هم خو گرفته بود
آن عهد را چگونه فراموش میكنی ....
فروغ فرخزاد ـ درة بنفش غروب
چون سنگها ،صدای مرا گوش میكنی
سنگی و ناشنیده فراموش میكنی
رگبار نوبهاری و خواب دریچه را
از ضربههای وسوسه مغشوش میكنی ....
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تولدی دیگر۱۳۳۸ ،
یداهلل مفتون امینی ـ هدیة شراب
عشق مرا چگونه فراموش میكنی
این آتش خداست كه خاموش میكنی
دیگر نه نامهای ،نه پیامی ،نه هدیهای
ما را خدا نكرده فراموش میكنی ...
منوچهر نیستانی ـ یك موج مستی
كو آن شراب ناب كه چون نوش میكنی
یاد دیار و یار فراموش میكنی
دل میكنی ز عشق اگر چند دلكش است
وین شمع نیمسوخته خاموش میكنی ....
محمد حسین شهریار ـ اخگر نهفته
ای دل به ساز عرش اگر گوش میكنی
از ساكنان فرش فراموش میكنی
گر نای زهره بشنوی ای دل به گوش هوش
آفاق را به زمزمه مدهوش میكنی ....

سیمین بهبهانی ـ بهتر ز بوسه
شب چون هوای بوسه و آغوش میكنی
دزدانه جام یاد مرا نوش میكنی
عریان ز راه میرسم و پیكر مرا
پنهان به بوسههای گنه جوش میكنی ....
ابراهیم صهبا ـ خواب و خیال
هر شب كه یاد آن بر و آغوش میكنم
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چون صبح میشود هوس دوش میكنم!
گر سر به روی سینة همچون خزت نهم
در بستر تو خواب چو خرگوش میكنم ....
منوچهر آتشی ـ ناله مرغان شبنورد
ای دل هوای آن لب پرنوش میكنی
خود را شریك خون سیاووش میكنی
با این همه فریفتگی در عزای خویش
آخر مرا ز غصه سیهپوش میكنی ....
فرخ تمیمی ـ باغ آغوش
هر شب كه می ز جام لبی نوش میكنی
نامم به لب نبرده فراموش میكنی
دردم همین كه با همه رندان روزگار
مستانه مینشینی و می نوش میكنی ....
پرویز خائفی ـ ویرانة عهد
پیمانههای غیر چه خوش نوش میكنی
پاس حریم عهد فراموش میكنی
با ساغر نگاه پر از سحر گرم ناز
ما را نه ،خلق را همه مدهوش میكنی ....
مسعود امینی ـ نور عشق
امروز اگر به نالة دل گوش میكنی
فردا چو عهد خویش فراموش میكنی
«باور مكن كه دست ز دامن بدارمت»
هرچند گفتة دگران گوش میكنی ....
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غفور میرزایی (شهاب) ـ ناسپاس
شعر و شراب از لب من نوش میكنی
سیراب میشوی و فراموش میكنی
در من هزار قصة ناگفته مانده است
بنشین اگر به قصة من گوش میكنی ...
اردشیر لطفعلیان :سردگاه خاطره
بیگانهوار آتش درد نهفته را
در سردگاه خاطره خاموش میكنی
هر صبحدم به ناز چو سر میكشی ز خواب
دل خالی از حدیث شب دوش میكنی ....
برای پیبردن به تأثیر جادویی كالم سایه بر دیگر سخنسرایانی كه در این طبعآزمایی مشاركت
نمودند ،به چند نكته اشاره داریم:
گرچه آماری در دست نیست ،اما به نظر میرسد كه در تاریخ ادبیات ایران ،تاكنون شعر هیچ
شاعری در چنین مقیاس وسیع و گستردهای مورد استقبال دیگر گویندگان قرار نگرفته باشد و
این توفیق نه تنها به علت تأثیر نشریات و دیگر وسائل روابط جمعی در شكل دادن به افكار و
اندیشههای جامعه است ،بلكه كشش و جذابیت و سحر كالم سایه در «لب خاموش» تا بدان حد
بود كه توانست نظر بسیاری از شعرای مطرح آن روزگار را به خود جلب نماید.
در همین زمینه فریدون مشیری مینویسد« :با آن كه همة ما براین اعتقاد بوده و هستیم كه استقبال
از شعری و سرودن سخنی در وزن و قافیه و ردیفی از پیش تعیین شده كار شاعر راستین امروز
نیست ،معهذا لطافت و تازگی موضوع ما را برآن داشت تا طبعآزمایی را به صورت عام در مجله
مطرح كنیم».

1

اصغر واقدی ،شاعر ارجمند معاصر میگوید« :یكی از نكات جالبی كه در خاطرم نقش بسته
است ،استقبال فروغ فرخزاد ،از این غزل بود ،تا آن زمان فروغ در قالب كالسیك غزل ،شعری

 -۱دفتر هنر ،شماره  ،۵صفحه .۵۰۳
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نسروده بود ،اما برای نخستین بار به این تجربه دست زد و غزل درخشانی آفرید كه حتی آن را
در كتاب «تولدی دیگر» هم نقل كرده است».

1

نوپردازی در آثار سایه

سایه نه تنها در غزلسرایی و دیگر آثاری كه در عروض سنتی به وجود آورد ،دربارة عشقهای
صوری و مجازی و آه و افسوسهای بیمایه و مضامین سست و بیارزش هرگز سخنی نگفت و
در سایهی تواناییهای شاعرانة خویش ،به غزلسرایی ایران روح تازهای بخشید و آن را جایگاهی
ارجمند برای بیان احساسات درونی و عواطف واالی انسانی و اندیشههای اجتماعی خویش قرار
داد ،در شعر نو نیز خالق آثار نابی است كه از ارجمندترین اشعار نیمایی به شمار میآید و نام او
به عنوان یكی از موفقترین پیشگامان شعر نو ایران ،به ثبت رسیده است.
در همین زمینه دكتر اسماعیل نوری عال ،شاعر و نویسنده و منتقد ادبی مینویسد« :یكی از نكات
شگفتآور در كار سایه ،حضور او در فهرست نام شاعران مدرن ایران است ،یعنی در تاریخ
شعر معاصر ما ،نام او نه در كنار ملكالشعرا بهار و شهریار و دكتر حمیدی شیرازی ،كه در كنار
نیما یوشیج و شاملو و فروغ فرخزاد میآید ،به راستی مگر چند كار نو دارد كه همه جا نامش را
در كنار نوآوران میآوریم؟ تعداد شعرهای نو او در مقابل آثاری كه در سبك و سیاق
كالسیك سروده ،بسیار اندك است ،اما ما همچنان به غزل ها و مثنویهای او گوش میكنیم
ولی نامش را در سلك شاعران نیمایی مینویسیم».
به زبانی دیگر خالقیتهای ستایشبرانگیزی كه سایه در سرودههای نیمایی خویش ارائه داده ،به
حدی ارجمند است كه علیرغم آن همه آثار كالسیك ،نام او همواره در زمرة نوپردازان برده
میشود.
بر صاحبنظرانی كه تحوالت شعر و شاعری را در  ۶۰-۷۰سال اخیر پیگیری كردهاند ،پوشیده
نیست كه اغلب اشعار نو كه از زمان نیما تاكنون انتشار یافته است ،دارای مشكالت ساختاری و
سخنان الكن و دشوار و استعارات و تشبیهات دور از ذهن و مضامین سست و دشوار و
درهمریختگیهای ماللآوری است كه نه تنها درك و فهم آنها برای مردم معمولی غیرممكن

 -۲دفتر هنر صفحه .۴۶۲
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است ،افراد تحصیلكرده و روشنفكر نیز از درك آنها عاجزند ،گویی گروهی از دیگر كرات
آسمانی ،با زبانی سخن میگویند كه ما با آن آشنا نیستیم.
مهدی اخوان ثالث ،شاعر نامدار معاصر بر این باور است كه« :شعر سایه ،خادم و ستایشگر وفادار
زیبایی و ظرافت و غزل و غناست و اگر كسانی چون من حق داشته باشند از این زیباییها لذت
ببرند ،باید از او سپاسگزار باشند».
اخوان براین باور است كه« :سایه بر خالف پیشوای نخستین شعر نو كه آثارش از نظر دستور
زبان و شیوة بیان ،با سهلانگاری و نارساییهای فراوان همراه است و كالمش بغرنج و پیچیده
است ،میكوشد كه شعرش فصیح و ساده باشد ».به اعتقاد مهدی اخوان ،اعتدالی كه سایه در
انتخاب فرم و به كار گرفتن وسایل زیبایی و تأثیر ،مثل وزن و قافیه و صنایع بدیعی رعایت
میكند و آشنایی و تسلط او بر گنجینههای پیشینه ،شعر او را با شعاعی زربفت و بلورین در
ذوقها میگستراند.

1

در همین باب نادر نادرپور مینویسد« :از آنجا كه سایه از شعر اصیل پارسی ،بهرة كافی داشت،
برخالف هم نسالنش ،از زبان نیما تقلید نكرد و بیانی ویژة خود داشت كه از میراث سبك عراقی
و مسائل اجتماعی تركیب یافته است».

2

به هر روی ،در میان شعرای نوپرداز زمان ما ،سرودههای نیمایی هوشنگ ابتهاج ،در رده برترین
آثار ادبی معاصر ایران قرار داشته و آفرینشهای او تا بدان حد در خور اعتنا است كه هر یك از
آنها می تواند موضوع یك تحقیق ادبی و فرهنگی و یا اجتماعی قرار گیرد .قطعات ارجمند
«پرنده میداند» و «صبوحی» نمونههای ممتاز و هنرمندانه نوپردازیهای سایه را نمایندگی
میكنند:
پرنده میداند

خیال دلكش پرواز در طراوت ابر
به خواب میماند
پرنده در قفس خویش
 -۱برگرفته از مجموعه مقاالت ،م .امید مهدی اخوان ثالث.
 -۲طفل صدسالهای به نام شعر نو ،شماره  ،۱۳مجله روزگار نو ،چاپ پاریس ،گفتگوی دكتر صدرالدین الهی با
نادر نادرپور ،بهمنماه .۱۳۷۱

31

شماره ۵

آرمان

خواب میبیند
پرنده در نفس خویش
به رنگ و روغن تصویر باغ مینگرد
پرنده میداند
كه باد بینفس است
و باغ تصویری است.
پرنده در قفس خویش
خواب میبیند
تهران۱۳۵۰ ،
صبوحی

برداشت آسمان را
چون كاسهای كبود
و صبح سرخ را
الجرعه سركشید.
آنگاه
خورشید در تمام وجودش طلوع كرد...
تهران ۲۹ ،بهمن ۱۳۵۲
در این قطعات كوتاه و دلانگیز ،به راستی دنیایی از زیبایی و تخیل و ایهام به تصویر درآمده
است ،تا حدی كه نادر نادرپور میگوید« :بر قطعه كوتاهی به نام صبوحی درنگ ورزیدم:
برداشت آسمان را ،چون كاسه ای كبود ،و صبح سرخ را؛ الجرعه سركشید ،و آنگاه خورشید در
تمام وجودش طلوع كرد ،و این شعر به راستی مثل شراب بامدادی ،مرا مست كرد ،گویی این
من بودم كه صبح سرخ را در كاسة كبود آسمان ،الجرعه سركشیدم و گرمای خورشید را در
تمام وجودم احساس كرد».

1

به چند قطعة كوتاه دیگر كه سایه ،به شیوة نو سروده است توجه فرمایید:
فلق

 -۱طفل صدسالهای به نام شعر نو ،مجله روزگار نو ،شماره  ،۱۳چاپ پاریس.
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ای صبح،
ای بشارت فردا
امشب خروس را
در آستان آمدنت
سربریدهاند

تهران ـ ۱۳۵۰

قصه

دل من باز چو نی مینالد
ای خدا ،خون كدامین عاشق
باز در چاه چكید؟

تهران ـ  ۲۲شهریور ۱۳۵۰

گریه سیب

شب فرو میافتاد
به درون آمدم و پنجرهها را بستم
باد با شاخه درآویخته بود
من در این خانة تنها ،تنها
غم عالم به دلم ریخته بود
ناگهان حس كردم
كه كسی،
آنجا ،بیرون در باغ،
در پس پنجره
میگرید
صبحگاهان،
شبنم
میچكید از گل سیب.

تهران ـ فروردین ۱۳۵۱

از ویژگیهای ممتاز اشعار نو سایه ،میتوان از خوشآهنگی ،ایجاز و اختصار ،فصاحت و
بالغت بیمنتها ،سادگی و روانی كالم ،تركیب مناسب كلمات و جمالت ،برخورداری از
مضامین دلنشین و باالخره استفادة بهینه از زیباییشناسی در هنر یاد كرد.

33

شماره ۵

آرمان

بیتردید بسیاری از اشعار نو سایه ،از برترین نمونههای شعر نو در  ۶۰-۷۰سال گذشته بوده و در
ردیف شاهكارهایی چون «زمستان» اثر مهدی اخوان ثالث« ،آرش كمانگیر» از سیاوش كسرایی،
«تولدی دیگر» از فروغ فرخزاد« ،ای وای مادرم!» از شهریار« ،ناآشناپرست» از فریدون توللی،
«خطبه زمستانی» و «طلوعی از مغرب» اثر نادر نادرپور و «كوچه» اثر فریدون مشیری قرار دارند و
از آثار ماندنی به شمار میآیند.
در پایان این بخش ،قطعة لطیف و تأملبرانگیزی از سایه را كه «مهربانی» نام دارد ،بی هیچ گونه
توضیح و تفسیری منعكس می نماید .علت این كه هیچ مطلبی در معرفی و تفسیر این شعر
نمینویسم آن است كه بیم دارم كه به علت كندذهنی ناشی از دیرسالی نتوانم واژهها و
جمله هایی متناسب با لطافت و عمق و معنای این اثر پیدا كنم و بنویسم ،لذا داوری دربارة
«مهربانی» را به خوانندگان واگذار مینمایم:
مهربانی

كی مهربانی بازخواهد گشت؟
نه مهربانی
آغاز خواهد گشت.
هرگز نیامد بر زبانم حرف نادلخواه
اما چه گفتم؟ آه
پای سخن لنگ است و دست واژه كوتاه است
از من به من فرسنگها راه است
خاموشم ،اما
دارم به آواز غم خود میدهم گوش.
وقتی كسی آواز میخواند
خاموش باید بود
غم داستانی تازه سر كرده است
اینجا سراپا گوش باید بود.
از عهد آدم،
تا من كه هر دم
غم بر سر غم میگذارم.
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نزدیكی سخن سایه با شعر استاد كل «حافظ»
كه «سایه» بیشتر از من به خواجه میماند

من این نوشتهام و هر كه خوانده میداند

شهریار

شعر هوشنگ ابتهاج نه تنها نزد تودههای مردم ایران ،سخنی واال ،دلآویز ،خواندنی ،بدیع و
ماندنی است ،در آیینه داوری صاحب نظران و منتقدین ادبی نیز پایگاهی ارجمند و ستایش
برانگیز دارد .در نقدها و مقاالت فراوانی كه دربارة شعر این استاد هنرمند انتشار یافته ،سخن او از
نظر زیبایی و بالغت و عمق و معنا و جوهر شعری و ایجاز و نكتهسنجیهای ظریف و موسیقی
كالم و دیگر عواملی كه سخن را به مرز جاودانگی میرساند ،قبول همگان یافته است.
براساس آنچه تاكنون در نقد شعر این هنرمند نوشته شده ،در چند قرنی كه از روزگار حافظ
میگذرد ،بسیاری از سخنسرایان ایران كوشش كردند تا بخشی از رمز و رازها و ویژگیهای ممتاز
سخن حافظ را در آثار خویش تبلور ببخشند ،اما اكثر این تالشها بیثمر ماند و هیچ یك از آنها
نتوانستند به حریم حرم خواجه شیراز نزدیك شوند.
به نوشتة میالد عظیمی ،نویسنده و منتقد ارجمند ادبیات فارسی« :محمد حسین شهریار با طبع
لطیف و سخن روان و نبوغ شاعرانهای كه داشت ،تالش بسیار به عمل آورد تا سخنش ،عطر و
رنگ سخن حافظ را دربرگیرد ،اما تأثیریابی او از حافظ ،جز استقبال از برخی از غزلهای
خواجه و یا تضمین برخی از ابیات و استعمال برخی تركیبات و تعابیر شعر حافظ تجاوز نكرد و
هرگز به سراپردة بالغت و عمق و معنای شعر حافظ بار نیافت».

1

به تحقیق میتوان گفت كه سایه ،تنها شاعری است كه در آفرینش مضمونهای واال و استفاده از
هنر زیباییشناسی ،در خلق ظرائف و لطایف شعری و بالغت و ایهامهای شاعرانه ،به حافظ بسیار
نزدیك است و سخن او بیش از هر شاعر دیگری ،رنگ شعر حافظ را دارد.

 -۱شماره  ۶۰مجله بخارا ،صفحه  ،۲۵تأملی در غزل سایه.
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در این باره محمدحسین شهریار ،غزلسرای نامدار معاصر در نامه  ۱۳۴۱/۱۱/۲۸خود به لطفاهلل
زاهدی مینویسد« :سایه ،حقاً» هنرمند و صاحبدل است ،مخصوصاً در غزل من از او واردتر كسی
را سراغ ندارم ،چون شبیهترین شعر است به غزل استاد كل ،حافظ».

1

در جایی دیگر شهریار میگوید ...« :از همان روز كه لسان الغیب از دنیا رفت ،هر كس در زبان
فارسی شاعری كرد ،بدین امید بود كه به حافظ نزدیك شود .هزاران نفر بخت آزمودند ،اما من
شهادت میدهم كه هیچ كس به اندازه آقای سایه ،به لسان الغیب نزدیك نشد».

2

استاد محمدرضا شفیعی كدكنی ،ادیب ،شاعر ،پژوهشگر و نویسندة نامدار نیز بر این باور است
كه« :از میان دانههای درشت شعر قرن بیستم ایران ،یعنی اكنونیان كه زندگیشان دراز باد ،سایه
در جایگاهی ایستاده است كه دیگران چه بخواهند و چه نخواهند ،باید بدوبرنگرند .متجاوز از
نیم قرن است كه نسلهای پیاپی عاشقان شعر پارسی ،حافظههاشان را از شعر سایه سرشار
كردهاند و امروز اگر آماری از حافظه های فرهیختة شعر دوست در سراسر قلمرو زبان فارسی
گرفته شود ،شعر هیچ یك از معاصران زنده نمیتواند با شعر سایه رقابت كند .بسیاری از
اشعارش در حكم امثال سایره درآمده است و گاهگاه به آنها تمثل میشود»:
روزگاری شد و كس مرد ره عشق ندید

3

حالیا چشم جهانی نگران من و تست

یا :
یك دم نگاه كن كه چه بر باد میدهی

چندین هزار امید بنیآدم است این

پروفسور فضلاهلل رضا ،دانشمند بزرگ و ادیب فرزانه مینویسد« :سایه در ابداع غزلهای سنتی،
خود را به خانة آفتاب در آسمان چهارم (شمسالدین حافظ) نزدیك كرده و از آنجا به
فلكاالفالك آسمان هفتم به كهكشان موالنا نگاه میكند .غزلهای دلنشینی كه  ۶۰۰سال بعد
از حافظ ،دور از شیراز سروده شده است ،شمیم نفس خواجه را به همراه دارد».

4

استاد بهاءالدین خرمشاهی ،نویسنده ،پژوهشگر و حافظشناس نامور براین باور است كه «در میان
جمع عظیم شاعران غزلسرای پس از حافظ ،به تصدیق اهل فن ،كمتر شاعری توانسته است مانند
 -۲دفتر هنر ،شماره  ،۵ویژه هوشنگ ابتهاج ،صفحه .۴۵۵
 -۳برگرفته از مقاله مشروح «همه بهانه از توست» ،نوشته مسعود بهنود در سایت كامپیوتری گویا ،به تاریخ ششم
اسفندماه .۱۳۸۶
 -۴شماره  ۶مجله بخارا ،صفحه .۲۳
 -۱حدیث آرزومندی ،تألیف پروفسور رضا.
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سایه «حافظانه» غزل بسراید .شخصیت زالل او ،همدل و همدید با حافظ است و بیش از دیگران
ذهن و زبانش به حافظ نزدیك است».

1

ادیب بزرگ و نویسندة نامدار ،استاد غالمحسین یوسفی در اثر ارجمند خود به نام «چشمه
روشن» مینویسد « :در غزل فارسی معاصر ،شعر سایه در شمار آثار خوب و خواندنی است.
مضامین گیرا و دلكش ،تشیبهات و استعارات و صور خیال بدیع ،زبان روان و موزون و
خوشتركیب و همآهنگ با غزل ،از ویژگیهای شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آنها،
یادآور شیوة دلپذیر حافظ است».

2

به باور محمدعلی حقیقت سمنانی ،ادیب و مؤلف ارجمند كتاب ضربالمثلهای فارسی ،در
هیچ یك از سرودههای سایه كالم سست و ضعیف و ناموزون دیده نمیشود و غزلهای ناب او
بعد از حافظ ،برترین غزلها به زبان فارسی است.

3

نصرتاهلل نوح ،شاعر و نویسندة خوشذوق و بااستعداد میگوید :سایه ،حافظ زمان ماست.

4

ضروری میداند یادآور شود كه نزدیكی سخن سایه به كالم حافظ ،به هیچ وجه به معنای تقلید
یا استقبال وی از شعر حافظ نیست .به نوشته میالد عظیمی ،سایه در غزل تنها زبان بالغت حافظ
را گرفته است و در حوزه معانی كامالً مستقل است و توفیق او و قبول غزلش نشان داده كه
میتوان حرف خود و زمانهی خود را حافظانه سرود.

5

با نقل آنچه خانم سیمین بهبهانی دربارة شعر سایه گفته است ،در اینجا این بحث را به پایان
میرسانیم و به آرا و عقاید دیگر صاحبنظران در بخشهای بعدی خواهیم پرداخت.
خانم سیمین بهبهانی مینویسد« :سایه مثل خود من با غزل شروع كرد ،بعد به شیوة نیمایی روی
آورد ،بیآن كه دست از غزل بردارد .امروز شیوة كار او غزل است كه در آن به كمال رسیده
است .شهریار با پرداختن به مسائل ملموس زندگی و زبان ساده و عوامپسند ،خصوصیاتی به غزل
خود بخشید .امیری فیروزكوهی با سودجستن از باریكاندیشیهای سبك هندی و تلفیق عاطفی

 -۲بخارا ،شماره  ،۶۰صفحه .۴۵
 -۳چشمه روشن ،چاپ اول ،ص .۲۶۱
 -۴برگرفته از نامه حقیقت سمنانی به نگارنده.
 -۵گفتگوی تلفنی نصرتاهلل نوح با نگارنده.
 -۱شماره  ۶۰بخارا ،ص .۴۹
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و مضمون  ،غزل خود را در مرز میان سبك عراقی و سبك هندی مستقر كرد .رهی معیری با
تعبیرات زیباشناسانه و قافیه ها و ردیفهای خوش آهنگ ،غزل محفلی و شورانگیز را به ادبیات
تقدیم كرد ،اما سایه تا مرز همزبانی به حافظ نزدیك شد و در این حدّ نزدیك شدن به شعری از
گذشتگان ،با حفظ خصوصیات و رویدادهای زمانه ،كاری است كه من میدانم تا چه اندازه
مشكل است و مستلزم تواناییهایی است در حد توان سایه .بسیار كسان در طول تاریخ بعد از
حافظ خواستند غزل هایی بسرایند كه همارج و همشیوة غزل حافظ باشد و نتوانستهاند ،اما وقتی
غزلهای سایه بیامضا خوانده شود ،شنونده باید تمام غزلهای حافظ را پیش چشم و در معرض
ذهن داشته باشد تا بتواند حكم كند كه آنچه میشنود ،از حافظ نیست».

گریة شبانه

شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت
دوباره گریة بیطاقتم بهانه گرفت
شكیب درد خموشانهام دوباره شكست
دوباره خرمن خاكسترم زبانه گرفت
نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست
صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت
زهی پسند كماندار فتنه كز بن تیر
نگاه كرد و دو چشم مرا نشانه گرفت
امید عافیتم بود روزگار نخواست
قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفت
زهی بخیل ستمگر كه هر چه داد به من
به تیغ بازستاند و به تازیانه گرفت
چو دود بی سر و سامان شدم كه برق بال
به خرمنم زد و آتش در آشیانه گرفت
چه جای گل كه درخت كهن ز ریشه بسوخت
از این سموم نفسكش كه در جوانه گرفت
 -۲دفتر هنر ،شماره  ،۵ص  ،۴۶۰نوشته سیمین بهبهانی.
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دل گرفتة من همچو ابر بارانی
گشایشی مگر از گریة شبانه گرفت
نگارنده برای این كه شعری از سایه را انتخاب كنم كه به سخن حافظ نزدیكتر باشد ،مدت ها
متحیر بودم و نمیدانستم كه كدام را انتخاب نمایم .در این احوال شعر زیر كه نمیدانم
سرایندهاش كیست برایم تداعی شد:
به چه عضو تو زنم بوسه؟ نداند چه كند

بر سر سفرة سلطان چو نشیند

درویش
سرانجام غزل ناب «گریة شبانه» را انتخاب كردم كه هم حافظانه بود و هم انگیزة سرودن آن را
میدانستم:
برای كیوان پسر كوچك سایه ،سانحهای رخ میدهد و عارضهای سخت در چشم او به وجود
می آید كه بازتاب آن در روح حساس و تأثرپذیر پدر ،وزش طوفان بود و غزل «گریة شبانه» در
میان این طوفان سروده شد .در این شعر ،سایه از این كه «كماندار فتنه» دو چشم او را نشانه گرفته
و هرچه روزگار به وی داده ،به تیغ و تازیانه پس گرفته است ،شكوه و شكایت دارد .سالها بعد
روزی سایه برای بانو سیمین بهبهانی ،از داستان غمانگیز خلق این غزل ،چنین یاد میكند:
«نمی دانی در چه حالی آن را سرودم ،شب بود ،از خانه بیرون زدم كه به خانة دوستی بروم برای
مشورتی ،خیابان سرد بود و باران دمریز میبارید و اشكم تندتر از باران فرو میریخت ،یكباره
دیدم غزلی را كه زمزمه كردهام ،در طول خیابان و زیر همان باران به پایان رساندهام».
دل رمیدة من همچو ابر بارانی

1

گشایشی مگر از گریة شبانه گرفت

خوانندگان صاحب نظر توجه دارند كه اكثر ابیات این غزل از جان نشأت یافته ،با مفاهیم و
ویژگیهای ممتازی همراه است كه به گفتة استاد شفیعی كدكنی ،میتوان آنها را در حكم
امثال سائره دانست:
امید عافیتم بود روزگار نخواست
چه جای گل كه درخت كهن ز ریشه بسوخت

قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفت
از این سموم نفسكش كه در جوانه گرفت

 -۱نوشته خانم سیمین بهبهانی در شماره  ۵دفتر هنر ویژه سایه ،صفحه .۴۵۹
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و این همان رمز لطیفی است كه شعر سایه را در كنار سخن حافظ مینشاند و جاودانه میسازد.
حدیث عشق در اشعار سایه
حدیث عشق چه داند كسی كه در همه عمر
به سر نكوفته باشد در سرابی را
سعدی

عشق ،بنمایة بسیاری از سرودههای سایه است ،منتها برخالف بسـیاری از شـعرای بـزرگ ایـران،
این عشق در اكثر موارد جنبة آسمانی و عرفانی ندارد و با دنیای ماوراءالطبیعـه در ارتبـاط نیسـت.
تنها معدودی غزل های نـاب ،بـا عطـر و رنـگ عرفـانی در آثـار او دیـده مـیشـود كـه در شـمار
درخشانترین و نابترین اشعار عرفانی در ادبیات فاسی به شمار میآیـد .در ایـن غـزلهـا ،عمـق
مضامین ،موسیقی كلمهها و ضربآهنگهای دلپذیر و شیوه ممتازی كه در سرایش آنها به كـار
رفته و باالخره مفهوم و محتوایی كه در هر بیت و مصرع و كلمه وجود دارد ،بـه حـدی دلنشـین،
استادانه ،مؤثر و تأملبرانگیز است كه اگر كسی گویندة آنها را نشناسد ،بیتردید گمان میكنـد
كه خالق این همه شوریدگی و شیدایی ،كسی جز «موالنـا جـاللالـدین» نیسـت كـه از كهكشـان
های بیانتها ،چنین پیامهایی را سروده است.
بر نگارندة این سطور معلوم نشد كه شاعری با جهانبینی سایه از چه رو و در چه موقعیتهای
روحی و عاطفی ،چنین غزلیاتی را آفریده است؟ آیا این آثار كمنظیر ،تنها بازتاب جوششهای
شاعرانه و نمودی از طبع سركش و هیجانهای روحی و عاطفی اوست ،یا یك طبعآزمایی و
تفنن شاعرانه ،و یا به هنگام آفرینش این گوهرهای ناب ،شاعر در حال و هوایی پرواز میكرده
كه توضیح دیالیتیكی آن به هیچ وجه قابل بیان نیست؟

آینه در آینه
مژده بده ،مژده بده ،یار پسندید مرا
سایة او گشتم و او برد به خورشید مرا
جان دل و دیده منم ،گریه خندیده منم
یار پسندید منم ،یار پسندید مرا
كعبه منم ،قبله منم ،سوی من آرید نماز
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كان صنم قبلهنما ،خم شد و بوسید مرا
پرتو دیدار خوشش ،تافته در دیدة من
آینه در آینه شد ،دیدمش و دید مرا
آینه خورشید شود ،پیش رخ روشن او
تاب نظر خواه و ببین ،كاینه تابید مرا
گوهر گمبوده نگر ،تافته بر فرق فلك
گوهری خوبنظر ،آمد و سنجید مرا
نور چو فواره زند ،بوسه براین باره زند
رشك سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا
هر سحر از كاخ كرم ،چون كه فرو می نگرم

بانگِ لكالحمد رسد ،از مه و ناهید مرا
مینگرم چون سر زلفش نكشم ،سر ز هوای رخ او

باش كه صد صبح دمد ،زین شب امید مرا
پرتو بی پیرهنم ،جان رها كرده تنم
تا نشوم سایة خود ،باز نبینید مرا
آلما آتا ،شهریورماه ۱۳۵۲
در هر صورت ،عشقی كه بر غالب اشعار سایه ،پرتو افكنده است ،جنبة زمینی و انسانی دارد و
آثار عاشقانة او ،اعم از غزلها و قطعات سنتی و یا آثار نیمایی ،چون ستارة درخشانی بر بلندترین
قلههای ادبیات ایران نورافشانی میكند.
در این گونه اشعار نیز ،عشق به دو صورت در آثار سایه نمود دارد ،یكی عشقهایی است كه با
اندیشه های اجتماعی و سیاسی شاعر گره خورده و تمنیات شخصی و احساسی و عاطفی و
خصوصی وی تحتالشعاع درد و رنجهای دیگران قرار دارد و نمود بارز و مشخص آنها قطعه
خاطرهبرانگیز «كاروان» است كه روزی سرود بسیاری از جوانهای ایران بود و با انتشار آن« ،من
اجتماعی» سایه شكل گرفت .به جای هرگونه توضیح و تفسیر در مورد «من اجتماعی» بهتر است
این اثر ماندگار را بخوانیم:
كاروان
دیریست ،گالیا!
در گوش من فسانة دلدادگی مخوان!
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دیگر ز من ترانة شوریدگی مخواه!
دیرست ،گالیا! به ره افتاد كاروان.
عشق من و تو؟  ...آه
این هم حكایتی است.
اما ،درین زمانه كه درمانده هر كسی
از بهر نان شب.
دیگر برای عشق و حكایت مجال نیست.
شاد و شكفته ،در شب جشن تولدت
تو بیست شمع خواهی افروخت تابناك،
امشب هزار دختر همسال تو ،ولی
خوابیدهاند گرسنه و لخت ،روی خاك
زیباست رقص و ناز سرانگشتهای تو
بر پردههای ساز،
اما ،هزار دختر بافنده این زمان
با چرك و خون زخم سرانگشتهایشان
جان میكنند در قفس تنگ كارگاه
از بهر دستمزد حقیری كه بیش از آن
پرتاب میكنی ،تو به دامان یك گدا.
وین فرش هفترنگ كه پامال رقص توست
از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ
در تار و پود هر خط و خالش :هزار رنج
در آب و رنگ هر گل و برگش :هزار ننگ
اینجا به خاك خفته هزار آرزوی پاك
اینجا به باد رفته هزار آتش جوان
دست هزار كودك شیرین بیگناه
چشم هزار دختر بیمار ناتوان
دیریست ،گالیا!
هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست.
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هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان
هنگامة رهایی لبها و دستهاست
عصیان زندگی است
در روی من مخند!
شیرینی نگاه تو بر من حرام باد!
بر من حرام باد ازین پس شراب و عشق!
بر من حرام باد تپشهای قلب شاد!
یاران من به بند:
در دخمههای تیره و نمناك باغشاه،
در عزلت تبآور تبعیدگاه خارك،
در هر كنار و گوشة این دوزخ سیاه
زودست ،گالیا!
در گوش من فسانة دلدادگی مخوان
اكنون ز من ترانة شوریدگی مخواه!
زودست ،گالیا! نرسیدهست كاروان...
روزی كه بازوان بلورین صبحدم
برداشت تیغ و پردة تاریك شب شكست
روزی كه آفتاب
از هر دریچه تافت،
روزی كه گونه و لب یاران همنبرد
رنگ نشاط و خندة گمگشته بازیافت
من نیز بازخواهم گردید آن زمان
سوی ترانهها و غزل ها و بوسهها،
سوی بهارهای دلانگیز گلفشان،
سوی تو،
عشق من!
تهران ،اسفند ۱۳۳۱
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سومین و مهمترین نوع عشقی كه شعر سایه را ،اعم از غزلهای عشقی و یا سرودههای نیمایی،
تجلیگاه واالترین زیبایی ها و رمز و رازها نموده است ،همان اكسیر سحرانگیزی است كه مس
را زر میكند و حافظ آرزو دارد:
عالم از پردة عشاق مبادا خالی

كه خوشآهنگ و فرحبخش نوایی دارد

در وادی این عشق ،نه عطر و رنگ و جاذبههای عرفانی و آسمانی راه دارد و نه باورهای سیاسی
و اجتماعی ،عشقی است كامالً زمینی و نشأت گرفته از دل و جان آدمیان كه برای بیان آن،
شاعر مناسبترین مضامین و كلمات و جمالت را انتخاب كرده ،به آنها جان میدهد و
بیآنكه در دام گویندگان سبك هندی گرفتار آید ،اثری به وجود میآورد كه دلها را تسخیر
كند و شیرین ترین خاطرات را تداعی نماید و هر عاشقی پندارد كه سایه از زبان او سخن
میگوید.
در سال  ۱۳۲۸غزل نابی از این شاعر منتشر شد كه به زودی شهرة شهر گشت .این غزل بینظیر
را از نظر مضمون و محتوا و به كارگیری زیباییشناسی در شعر و بالغت و فصاحت فراوان و
موسیقی كلمات و دیگر لطافتها و ظرافتهای شاعرانه ،میتوان اوج تعالی شعر پارسی دانست.

زبان نگاه
نشود فاش كسی آن چه میان من و توست

تا اشارات نظر نامهرسان من و توست

گوش كن با لب خاموش سخن میگویم

پاسخم گو به نگاهی كه زبان من و توست

روزگاری شد و كس مرد ره عشق ندید

حالیا چشم جهانی نگران من و توست

گرچه در خلوت راز دل ما كس نرسید

همه جا زمزمة عشق نهان من و توست

گو بهار دل و جان باش و خزان باش ،ارنه

ای بسا باغ و بهاران كه خزان من و توست

این همه قصة فردوش و تمنای بهشت

گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست

نقش ما گو ننگارند به دیباچة عقل

هر كجا نامة عشق است ،نشان من و توست

«سایه» ز آتشكدة ماست فروغ مه و مهر

وه از این آتش روشن كه به جان من و توست
تهران ،آبانماه ۱۳۲۸
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به باور نگارنده ،تأثیر مسحوركنندهای كه انتشار این غزل در میان دوستداران شعر پارسی بر جای
نهاد ،آنچنان گسترده است كه حتی آثار اساتید متقدم نیز با چنین اقبالی روبهرو نبوده است.
برای این كه تأثیر این شعر را در واقعیتهای ملموس زندگی بررسی كنیم به شرح كوتاهی كه
یكی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران ،دكتر صدرالدین الهی نوشته است میپردازیم:
« دینی دارم به سایه ،دینی بزرگ ،امشب باید وام را در حضور او بگذارم .بیش از سی و پنج سال
پیش از این ،من بانوی مهر بان و بزرگواری را كه با منش سر مهر و یاری بود ،از میان خیل
رقیبان ،به دو بیت سایه ،دل بستة خویش كردم و خود بستة گیسویش تا امروز شدم .آن روزها به
رمز و اشاره با هم حرفها داشتیم ،اما یك روز من تكه كاغذی به دست ایشان دادم كه بر آن
نوشته شده بود:
نشود فاش كسی آن چه میان من و توست

تا اشارات نظر نامهرسان من و توست

گوش كن با لب خاموش سخن میگویم

پاسخم گو به نگاهی كه زبان من و توست

گرچه در خلوت راز دل ما كس نرسید

حالیا چشم جهانی نگران من و توست

این شعر از سایه بود و آن حس انتخاب جاودانه از من»...

1

همانطور كه قبالً نیز اشاره شد ،بلوغ فكری و تكامل احساسی و عاطفی انسانها معموالً در
حوالی چهل سالگی به اوج می رسد و اكثر بزرگان ادب ،شاهكارهای خود را در دور و بر این
سالها خلق كردهاند ،اما جای شگفتی است كه «سایه» این گوهر ناب را هنگامی سرود كه فقط
بیست و دو سال داشت و این دورهای از عمر است كه زندگی اغلب جوانها با عادیات و
مبتذالت زندگی درآمیخته و اكثر اوقات آنها با هوسهای خام جوانی و تصورات واهی و
خیالپردازیهای بیمایه و بیخبریهای ماللآور همراه است.هزاران شاعر ایرانی در باب عشق
سخنها گفته و غزل های بیشمار سرودهاند ،ولی چه كسی را سراغ داریم كه چنین سحر بیانی
را ارائه داده باشد و به قول «شهریار» با غزلی صید غزالی كند؟اینك به غزل ناب و عاشقانة
دیگری میپردازیم كه حد زیبایی و بالغت و خیالپردازی است ،شعری به نام «بهانه».
بهانه
 -۱برگرفته از سخنرانی دكتر صدرالدین الهی در دانشگاه بركلی.
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ای عشق ،همه بهانه از توست

من خامشم این ترانه از توست
شبانه

از

توست

بیبهانه

از

توست

آن
من
ای

بانگ
انده

بلند

صبحگاهی

وین

زمزمة

خویش

ندانم

این

گریة

آتش

را

پاكبازان

در خرمن من زبانه از توست

افسونشدة تو را زبان نیست

ور هست ،همه فسانه از توست

دریا؟

توفان ز تو و كرانه از توست

گر باده دهی وگرنه غم نیست

مست از تو شربخانه از توست

می را چه اثر به پیش چشمت

كاین مستی شادمانه از توست

پیش تو چه توسنی كند عقل؟

رام است كه تازیانه از توست

من میگذرم خموش و گمنام

آوازة

توست

چون «سایه» مرا ز خاك برگیر

كاینجا سر و آستانه از توست

كشتی

مرا

جان
چه

بیم

جاودانه

از

همانطوری كه مالحظه میشود ،مانند مسجد شیخ لطفاهلل در اصفهان كه همه اجزای ساختمان،
كنجها و زوایا ،انحناها و نورگیرها و گنبد و كاشیكاری در نهایت زیبایی و اعتدال و تناسب و
هنرمندی است ،ساختار غزل فوق نیز در عین انسجام و استواری ،تعبیرهای دلآویزی از عشق را
مطرح می سازد كه كمال هنر شاعری است .تعابیری قابل درك و ملموس كه كمترین ارتباطی با
عبارتپردازیهای بیمایه و ماللآور غزلهای عاشقانة مرسوم ندارد ،به گفتة حافظ:
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعت بسیار در عبارت كرد

آخرین مطلبی كه در باب عاشقانههای «سایه» و به طور كلی همه اشعارش میتوان گفت آن
است كه او همواره با زبان و بیان و كلمات و جمالت و اصطالحات مردم پیرامون خود سخن
میگوید و كالمش فاقد تعابیر دشوار و مضمونهای پیچیده و پرورش نیافته و برداشتهای خام
است .بعضاً در حدیث نفس كارهایی دارد كه از هر نظر دلنشین و جذاب است و هر صاحبدلی
میتواند تصویر خود را در آن آثار ببیند:
بوسه
روزگاری

دل

رمیدة

از دو گلچهره بوسهای میخواست

من
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آن یكی سر كشید و ناز افزود

وین یكی بوسه داد و بزم آراست

بوسههایی كه این یكی داده است

گرچه شیرینتر از می و شكر است

میگوید

است

دل

دیوانه

باز

لذت

آن

نداده

بیشتر

تنهایی و سرگشتگی در آثار سایه

در شعر سایه ،داستان حیرت و تنهایی و سرگشتگی انسانها در زندگی ،نقشی پررنگ و تأمل
برانگیز دارد .در بین شعرای معاصر ایران ،هیچ كدام نتوانستهاند حدیث درماندگی و تنهایی
انسانها و سرابهای زندگی را چون او به تصویر درآورند.
گرچه پرداختن به مسائل مهم و دشوار حیات و پیچیدگیهای دور و دراز زندگی آدمیان در
قلمرو «فلسفه» ارزیابی می شود ،لیكن از آنجایی كه در كشور ایران فلسفه جایگاه چندانی
نداشت و فیلسوفان برجستهای ظهور نكردند ،در هزار سال گذشته این وظیفه را شاعران به عهده
داشتهاند و مضامین شعر آنها بسیاری از اندیشههای فلسفی و عواملی كه زندگی انسان ها را شكل
میدهد نیز دربرمیگیرد.
در بین شاعران متقدم ایران« ،خیام» و «حافظ» ،با استفاده از لطیفترین و عمیقترین مفاهیم
فلسفی و گویاترین و مؤثرترین كلمات و جمالت ،داستان تنهایی و سرگشتگی انسانها و مسائل
دلهرهآور زندگی را در اشعار خویش جاودانه ساختهاند.
بعد از وقایع مشروطیت ایران و آشنایی بیشتر مردم ما با ادبیات و فلسفههای مغرب زمین ،بسیاری
از گویندگان موفق شدند تا اندیشههای خیامی را به شیوههای دلنشین در آثار خویش تبلور
ببخشند .از اشعار ممتازی كه با اینگونه تفكرات سروده شد ،میتوان از «بنبست» اثر مسعود
فرزاد« ،خاكستر» از دكتر علیآبادی« ،نام» از گلچین گیالنی« ،ناآشناپرست» اثر فریدون توللی و
«قطار» اثر فریدون مشیری یاد كرد كه از آثار ماندگار به شمار میروند.
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در سال  ،۱۳۲۵قطعه شعری به نام «سراب» 1از جوانی به نام هوشنگ ابتهاج كه در آن زمان
كمتر از بیست س ال داشت منتشر شد كه با مضمونی تازه و بدیع و پراحساس و بیانی سرشار از
لطافت ،تأمل و تفكر بسیاری از خوانندگان را به همراه داشت.
برخی از خوانندگان ،قطعه سراب را بازتابی از وقایع سیاسی و اجتماعی ایران و رنجها،
محرومیتها و عقبماندگیهایی كه در مملكت ما وجود داشت میدانستند و بعضی نیز آن را
احساسی شاعرانه و الهامی زودگذر تلقی كرده و باالخره پارهای از روشنفكران كه با اندیشههای
نویسندگان بزرگ اروپایی ،به خصوص آرا و عقاید «ژان پل سارتر» ،فیلسوف و نویسنده نامدار
فرانسوی آشنایی داشتند ،این شعر دلنشین را تركیبی از اندیشههای خیامی و فلسفههای معاصر
اروپا ،ارزیابی مینمودند.
در آن سالها« ،سارتر» در یكی از كتب خود نظریهای را مطرح كرده بود كه برای اكثر مردم،
به خصوص ملل خاورمیانه ،مسئلهای شگفتآور و باورنكردنی بود.
او نوشته بود :تا تاریخ بشر به یاد دارد ،همواره ظلم و ستم و تاریكی و زشتی ،بر عدالت و
انصاف و روشنایی و نیكی پیروز بوده و این كه پیامآوران و دیگر بزرگان جهان براین باور
تأكید دارند كه در نهایت «عدالت و روشنایی» بر «ظلم و تاریكی» پیروز میشود ،راهی به
حقیقت ندارد و از خیالبافیهای كودكانه و رؤیاهای سادهلوحانه بیرون نیست .در وادی تیره و
تاری كه زندگی نام دارد ،جز سراب و درماندگی و مالل و سرگشتگی ،چیز دیگری دیده
نمیشود و به گفتة حافظ:
زنهار از این بیابان ،وین راه بینهایت

از هر طرف كه رفتم ،جز وحشتم نیفزود

مفاهیم نزدیك با اندیشههای خیام و حافظ ،در همه كتابها و دفاتر شعر سایه حضور دارند و این
مطلب بیانگر آن است كه این افكار بخشی از وجود شاعر شده است .از جمله قطعاتی كه در
دیگر دفترهای شعر سایه ،در همین حال و هوا سروده شده است ،میتوان به شرح زیر یاد كرد:
* در كتاب سراب ،آثاری چون :سراب ،شب سیاه ،مرگ روز ،عشق گمشده ،درد گنگ
 -۱با توجه به شهرت و محبوبیتی كه شعر سراب در جامعه آن روزین ایران به دست آورد سایه ،دومین دفتر شعر
خود را با نام «سراب» منتشر كرد.
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* در كتاب شبگیر ،آثاری چون :غروب ،احساس ،مرجان
* در كتاب چند برگ از یلدا ،آثاری چون :بوسه ،گریز ،گریه
* در كتاب سیاهمشق  ،۱آثاری چون :رحیل ،در كوچهسار شب ،گریه شبانه ،بیداد همایون
* در كتاب یادگار خون سرو ،آثاری چون :سترون ،شكست ،طرح ،مرثیه جنگل ،پرنده
میداند ،بازگشت ،شبیخون
* در كتاب سیاهمشق  ،۲آثاری چون :برآستان وفا
* در كتاب هنر گام زمان ،آثاری چون :آه آینه ،ارغوان ،غروب چمن ،تصویر
در همة این آثار ،شاعر در نهایت استادی و لطافت و ظرافتهای شاعرانه ،از افسانههای تلخ
زندگی و ابهامهای جدّی و دلهرهآوری یاد میكند كه او همه عمر با آنها زیسته است.
هنگامی كه نگارندة این سطور بر آن شدم تا چند نمونه از این آثار را برای دوستداران شعر در
این نوشته برگزینم  ،حقیقتاً متحیر بودم كه كدام را انتخاب كنم كه حدیث تنهایی و حیرت و
گمگشتگی انسان ها را در برهوت حیات ،بهتر و روشنتر به خوانندگان انتقال دهد؟
سراب

عمری به سر دویدم در جستجوی یار
جز دسترس به وصل ویم آرزو نبود
دادم درین هوس ،دل دیوانه را به باد؛
این جستجو نبود.
هر سو ،شتافتم پی آن یار ناشناس،
گاهی ز شوق ،خنده زدم ،گه گریستم.
بی آنكه خود بدانم ازینگونه بیقرار
مشتاق كیستم!
رویی شكفت چون گل رویا و ،دیده گفت:
ـ «این است آن پری كه ز من مینهفت رو.
خوش یافتم ،كه خوشتر ازین چهرهای نتافت
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در خواب آرزو»...
ـ هر سو مرا كشید پی خویش در به در،
این خوشپسند ،دیدة زیباپرست من.
شد رهنمای این دل مشتاق بیقرار،
بگرفت دست من.
و آن آرزوی گمشده ،بی نام و بی نشان،
در دورگاه دیدة من جلوه مینمود.
در وادی خیال ،مرا مست میدواند،
وز خویش میربود.
از دور ،میفریفت دل تشنة مرا؛
چون بحر ،موج میزد و لرزان چو آب بود.
وانگه كه پیش رفتم ،با شور و التهاب،
دیدم سراب بود!
بیچاره من ،كه از پس این جستجو ،هنوز
مینالد از من این دل شیدا كه« :یار كو؟
كو آن كه جاودانه مرا میدهد فریب؟
بنما ،كجاست او!»...
تهران ۷ ،بهمن ۱۳۲۵
در سال  ،۱۳۵۴هنگامی كه هوشنگ ابتهاج سرپرستی برنامه موسیقی گلها را در رادیو ایران به
عهده داشت ،بر روی یكی از آهنگهای زیبای استاد «همایون خرم» موسیقیدان و آهنگساز
مشهور كه در دستگاه همایون بود ،شعری دالویز و مسحوركننده سرود كه آن را «سرگشته» نام
نهاد و استاد حسین ق وامی كه در آستانه بازنشستگی بود ،آن را با شور و حال عجیبی در برنامه
شماره  ۵۲گلهای تازه اجرا كرد كه یكی از آثار جاودانه موسیقی ایران در یكصد سال اخیر به
شمار می رود .در این اثر ماندگار ،سایه ،با سفر به اعماق روح آدمیان و كنكاش در زوایا و
پیچیدگیهای روان انسانها ،گوهر نابی آفرید كه برای همیشه به عنوان یك شاهكار هنری ـ
ادبی به یادگار باقی میماند .از آنجا كه داستان خلق این اثر ناب در كتاب «هزارآوا» و همچنین
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سرگذشت استاد حسین قوامی به قلم ناچیز نگارنده قبالً انتشار یافته است ،لذا در اینجا فقط شعر
سرگشته به نظر خوانندگان میرسد:
سرگشته (تو ای پری كجایی؟)

شبی كه آوای نی تو شنیدم  /چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دواندوان تا لب چشمه رسیدم  /نشانهای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری كجایی؟  /كه رخ نمینمایی
از آن بهشت پنهان  /دری نمیگشایی
من همه جا پی تو گشتهام  /از مه و مهر نشان گرفتهام
بوی تو را ،ز گل شنیدهام  /دامن گل از آن گرفتهام
تو ای پری كجایی؟  /كه رخ نمینمایی
از آن بهشت پنهان  /دری نمیگشایی
دل من سرگشته توست  /نفسم ،آغشته توست
به باغ رویاها چو گلت بویم  /در آب و آیینه چو مهت جویم
تو ای پری كجایی
در این شب یلدا ز پیات پویم  /به خواب و بیداری سخنت گویم
تو ای پری كجایی
مه و ستاره درد من میدانند  /كه همچو من پی تو سرگردانند
شبی كنار چشمه پیدا شو  /میان اشك من چو گل واشو
تو ای پری كجایی؟  /كه رخ نمینمایی
از آن بهشت پنهان  /دری نمیگشایی
با آن كه مقوله حیرانی و سرگشتگی در شعر سایه بسیار پررنگ است ،اما امید ،امید به روزهای
روشن تر هم از دامنه شعر او به كلی بیرون نیست .میتوان گفت كه هوشنگ ابتهاج هم انسانی
است با همة ویژگیهای انسانها ،اما نابغهای شوریده احوال و حساس كه علیرغم ابرهای تیرهای
كه ساحت آسمان زندگی وی را تیره و پرمالل كرده ،هنوز روزنههایی را میبیند كه نویدبخش
صبح و روشنایی است.
پیك امید
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ای مرغ آشیان وفا! خوش خبر بیا

با ارمغان قول و غزل ،از سفر بیا

بهار

همراه بوی گل ،چو نسیم سحر بیا

آتشین

برگیر خوشهای و چو گل شعلهور بیا

دوشت به خواب دیدم و گفتم خوش آمدی

ای خوشترین خوش آمده ،بار دگر بیا

چون شب به سایههای پریشان گریختی

چون آفتاب از همه سو جلوهگر بیا

در خاك و خون تپیدن این پهلوان ببین

سیمرغ را خبركن و چون زال زر بیا

ما هر دو دوستان قدیمیم ،ای عزیز!

این صبر تا نرفته ز كف ،چون ظفر بیا

بشتاب و ناگزیر ،كه دیر است وقت پیر

ای مژدهبخش بخت جوان! زودتر بیا

این روزگار تلختر از زهر گو برو

یعنی به كام «سایه» شبی چون شكر بیا

پیك

امید

زان

خرمن

باش
شكفتة

و

پیامآور
گلهای

بهمن ۱۳۶۳

بازتاب مسائل اجتماعی در شعر سایه

هوشنگ ابتهاج حدود  ۲۰سال بعد از نهضت مشروطیت ایران ،در رشت تولد یافت .گرچه
دوران كودكی و نوجوانی وی با سالهای اختناق رضاشاهی همزمان بود و پلیس آن روزگار به
طور همهجانبهای ،هر گونه افكار آزادیخواهانه را به شدت سركوب میكرد ،ولی هنوز تب و
تاب های دوران مشروطیت در جامعة ایرانی ،به خصوص در گیالن به كلی محو نشده بود و
هنوز در گوشه و كنار مملكت ،آزادگانی زندگی میكردند كه شور و هیجانهای آزادیخواهانه
دوران مشروطیت را به یاد داشتند و از استبداد و اختناق موجود ،به شدت بیزار بودند.
در چنین ایامی بود كه كودكی و نوجوانی هوشنگ ابتهاج شكل گرفت و تحقق آرمان های
مشروطیت در زمینه بسط عدالت و ازادی ،بخش بزرگی از دغدغههای زندگی او شد.
بعد از شهریور  ۱۳۲۰و برقراری آزادیهای نیمبند و فعالیتهای جریان های چپ ،وی در
جریان مسیری قرار گرفت كه در آن ایام گمان میرفت تنها مسیر درست و مكتب مترقی برای
فعالیت های اجتماعی باشد؛ سرابی كه بسیاری از اندیشمندان و فالسفه و دانشمندان جهان مانند:
پروفسور ژولیو كوری ،ژان پل سارتر ،ماكسیم گوركی ،برتراند راسل ،رومن روالن و صدها تن
امثال آنها را در گوشه و كنار جهان فریفت و به خود جلب كرد.
در این سال ها ،سایه بخش اعظم نیرو و شور و هیجان جوانی و نبوغ شاعرانه خویش را برای
تحقق آرمانهای چپ ،اختصاص داد و بی آن كه در دام شعارهای مبتذل سیاسی و
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محدودیتهای نفس بر حزبی گرفتار آید ،موفق به آفرینش اشعار اجتماعی و تأثیرگذاری شد
كه نه تنها در آن روزگار ،بلكه برای همه زمان ها ،عمق و اصالت و محتوا و پیامهای انسانی خود
را حفظ خواهد كرد.
در باب باورهای سیاسی هوشنگ ابتهاج ،مطالب و مقاالت فراوانی نوشته شده ،از آن جمله
«حسین منزوی» مینویسد« :سایه یك تفاوت بزرگ با دیگر هنرمندان تودهای داشت ،او هرگز
یك شاعر حزبی نشد» 1.میالد عظیمی مینویسد« :گستردهترین طیف تجلی عواطف در غزل
سایه ،نشأت گرفته از «من اجتماعی» اوست و جز عشق كه در غزلهای او بازتابی وسیع دارد،
برهنگان و آرزوی روزبهی آنان ،درونمایه بسیاری از غزلهای او محسوب میشود .غزل سایه،
آیینهای است كه تكاپوی نسلی را برای نیل به بزمگاه آزادی منعكس میكند».

2

گرچه در آن سالها ،به سبب آزادی نسبی مطبوعات ،نشریات به طور گستردهای ،اشعار سیاسی
و اجتماعی شاعران به اصطالح پیشرو مانند :ملكالشعرای بهار ،ابوالقاسم الهوتی ،محمد
عاصمی ،ابوتراب جلی ،ژاله اصفهانی ،محمدعلی افراشته ،فریدون توللی ،فرخی یزدی ،عارف
قزوینی ،سیداشرفالدین گیالنی را منتشر میكردند ولی به تحقیق جز ملكالشعرا بهار ،سخن
هیچ یك از آنها ،انسجام و استحكام و تأثیر كالم هوشنگ ابتهاج را نداشت.
نخستین آشنایی نگارندة این سطور با نام «سایه» با قطعه شعر كاروان (دیرست گالیا) آغاز شد،
قطعة دلآویزی كه در آن روزگار ،چون سرودی هیجانانگیز و مؤثر ،بخش اعظم جامعة
فرهنگی و دانشجویی ایران را به حركت درآورد و همه را تحت تأثیر قرار دارد و بسیاری از دل
ها و جان ها را تسخیر كرد و برای همیشه در حافظة آن نسل ماندنی شد.

3

گرچه گردش ایام ،بطالن آن تفكرات را اعالم داشت ،اما اشعار بلیغ و آرمانگرایانه و پررمز و
راز «سایه» كه روایتگر راستین آرزوهای چند نسل مردم ایران است ،به سبب ویژگیهای
كیمیامانندی كه در آنها به كار رفته است ،برای همیشه در تاریخ ادبیات ایران باقی میماند.
«طرح» ،قطعه شعری است بسیار كوتاه ولی لبریز از عمق و معنا:
طرح
 -۱شماره  ۵دفتر هنر ،صفحه  ،۴۵۱نوشته حسین منزوی.
 -۱مجله بخارا ،شماره  ،۶۰صفحه
 -۲قطعه كاروان در بخش مربوط به كارنامههای ادبی سایه ،نقل شده است.
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گلوی مرغ سحر را بریدهاند و هنوز
در این شط شفق
آواز سرخ او
جاری است.

تهران ـ ۱۳۴۹

هنگامی كه در سال  ۱۳۶۸اندیشمند آزاده ،احسان طبری در شرایطی بسیار غمانگیز به ابدیت
پیوست« ،سایه» مثنوی غمگنانه ای در رثای او كه در همة عمر به خاطر باورهای اجتماعی و
انسانی جز دشواری و زندان و تبعید و تلخكامی و آوارگی نصیبی نداشت و یك روز هم آب
خوش از گلوی او پایین نرفت ،سرود.
این سوگنامه در حقیقت بازتاب گریهها و عواطف پاك و احساسات صادقانهی همهی آزادگانی
است كه در زندگی همواره غم دیگران را به دوش میكشند:
مرثیه
سرو باالیی كه میبالید راست
روزگار كجروش خم كرد و كاست
وه چه سروی ،با چه زیبی و فری
سروی از نازكدلی نیلوفری
ای كه چون خورشید بودی باشكوه
در غروب تو چه غمناك است كوه
برگذشتی عمری از باال و پست
تا چنین پیرانهسر رفتی ز دست
خوشهخوشه گرد كردی ،ای شگفت
رهزنت ناگه سر خرمن گرفت
توبه كردی زآنچه گفتی ای حكیم
این حدیثی دردناك است از قدیم
توبه كردی گرچه میدانی یقین
گفته و ناگفته میگردد زمین
تائبی گر زآن كه جامی زد به سنگ
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توبه فرما را فزونتر باد ننگ
شبچراغی چون تو رشك آفتاب
چون شكستندت چنین خوار و خراب؟
چون تویی دیگر كجا آید به دست
بشكند دستی كه این گوهر شكست
كاشكی خود مرده بودی پیش از این
تا نمیمردی چنین ای نازنین
شومبختی بین خدایا! این منم؟!
كآرزوی مرگ یاران میكنم
آنكه از جان دوستتر میدارمش
با زبان تلخ میآزارمش
گرچه او خود زین ستم دلخونتر است
رنج او از رنج من افزونتر است
آتشی مرد و سرا پر دود شد
ما زیان دیدیم و او نابود شد.
آتشی خاموش شد در محبسی
درد آتش را چه میداند كسی
او جهانی بود اندر خود نهان
چند و چونِ خویش به داند جهان
بس كه نقش آرزو در جان گرفت
خود جهانِ آرزو در جان گرفت
آن جهان خوبی و خیر بشر
آن جهان خالی از آزار و شر
خلقت او خود خطا بود از نخست
شیشه كی ماند به سنگستان درست
جانِ نازآیینِ آن آیینه رنگ
چون كند با سیلی این سیل سنگ؟
از شكست او كه خواهد طرف بست؟
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تنگی دست جهان است این شكست
***
پیش روی ما گذشت این ماجرا
این كری تا چند؟ این كوری چرا؟
ناجوانمردا كه بر اندام مرد
زخمها را دید و فریادی نكرد
پیر دانا از پس هفتاد سال
از چه افسونش چنین افتاد حال؟
سینه میبینید و زخم خونفشان
چون نمیبینید از خنجر نشان؟
بنگرید ای خامجوشان بنگرید
این چنین چون خوابگردان مگذرید
آه اگر این خوابِ افسون بگسلد
از ندامت خارها در جان خلد
چشمهاتان باز خواهد شد زخواب
سر فروافكنده از شرم جواب
آن چه بود؟ آن دوست دشمن داشتن
سینهها از كینهها انباشتن
آن چه بود؟ آن جنگ و خونها ریختن
آن زدن ،آن كشتن ،آن آویختن
پرسشی كان هست همچون دشنه تیز
پاسخی دارد همه خونابه ریز
آن همه فریادِ آزادی زدید
فرصتی افتاد و زندانبان شدید
آن كه او امروز در بند شماست
در غم فردای فرزند شماست
راه میجستید و در خود گم شدید
مردمید ،اما چه نامردم شدید
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كجروان با راستان در كینهاند
زشترویان دشمن آیینهاند
«آی آدمها» صدای قرن ماست
این صدا از وحشتِ غرق شماست
دیده در گرداب كی وا میكنید؟
وه كه غرق خود تماشا میكنید.
حافظ به سعی سایه

همانطوری كه قبالً گفته شد ،حرمت واالیی كه «حافظ» برای پارسیزبانان جهان دارد ،به حدی
مقدس و ارجمند است كه بسیاری از مردم ،برآمدن حاجات خویش را با تفأل از دیوان خواجه
شیراز آرزو می كنند و دیوان او را در كنار كتب آسمانی خویش در مناسبترین محل خانهها
نگهداری مینمایند.
در یكصد سال گذشته بسیاری از ادبا و پژوهشگران و منتقدین هنری ،با توسل به شیوههای
تحقیق انتقادی ،اشعار حافظ را مورد بررسی و تحقیق و تصحیح و تفسیر قرار داده و با توجه به
قدیمیترین نسخ خطی به دست آمده ،اشتباهات و نارساییهایی كه در  ۶۰۰-۷۰۰سال گذشته
در دیوان حافظ وارد شده ،بازشناخته و موفق شدهاند كه اشعار مشكوك را از قلمرو شعر او جدا
نمایند و یا اشعار خواجه را با دیدگاههای علمی و ادبی ،تعبیر و تفسیر كنند.
از جمله تحقیقات ارجمند و تفسیر و تصحیحهای ممتاز میتوان از كوششهای گرانقدر عالمه
قزوینی و دكتر قاسم غنی ،دكتر پرویز ناتل خانلری ،مسعود فرزاد ،پژمان بختیاری ،انجوی
شیرازی ،دكتر حسینعلی هروی ،علی اكبر زوّار و بهاءالدین خرمشاهی ،دكتر سید حسن سادات
ناصری ،دكتر منوچهر مرتضوی ،دكتر عبدالحسین زرینكوب و گروهی دیگر یاد كرد.
از سال  ۱۳۶۱خورشیدی به بعد ،هوشنگ ابتهاج كه از نوجوانی با شعر حافظ پیوند داشت و
خواجة شیراز گرامیترین مراد و یار و غمگسار و آموزگار او بود ،به بررسی و تصحیح دیوان
حافظ پرداخت و با كمك چند تن از یاران عالقهمند به كارهای ادبی ،مدت ده سال ،با مقابله ۳۱
نسخه دیوان حافظ كه  ۱۶نسخه آنها در نیمه اول قرن نهم هجری كتابت شده بود ،كار بزرگ
تحقیق خود را به پایان برد و كتاب مستطاب «حافظ به سعی سایه» را انتشار داد كه به باور دكتر
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محمد محجوب ،یكی از بهترین نگاهها به دیوان حافظ است و به نوشته بهاءالدین خرمشاهی
«حاصل این تالش ده ساله كه خود مبتنی بر شعرشناسی و دانش پنجاه ساله با شعر حافظ است و
تكیه بر  ۳۱متن اصیل و كهن و همیاری دستیاران امین و كاردان ،یكی از قابل اعتمادترین و
پذیرفتنیترین و پسندیدهترین و اصیلترین تصحیحات حافظ شده است».

1

پایان سخن

هر شب بدون ابر اگر به آسمان نگاه كنیم ،ستارگان بیشماری را میبینیم كه در گوشهای از
فضای الیتناهی میدرخشند .فردا شب و شب های دیگر نیز میتوان آنها را در همان گوشه از
آسمان بازشناخت ،اما ستارگانی وجود دارند كه نه هر شب ،بلكه هر هفتاد سال یك بار و برخی
هر هفتصد سال یك بار در افق زمین طلوع كرده و نورافشانی میكنند.
بعد از «حافظ» حدود  ۷۰۰سال طول كشید تا شاعری با سحر كالم او ،در آسمان ادب ایران
زمین ظهور كند و با آثار جاودانه خویش به زندگانی پارسیزبانان ،زیبایی و صفا و معنا ببخشد.
دراز باد عمر «سایه» كه به گفتة «میكوس كازانتراكیس» نویسندة «زوربای یونانی» ،چنین
انسانهایی باید هزار سال عمر كنند.
این مقاله را با سخن پر رمز و راز استاد كل غزل «حافظ» آغاز كردیم ،مبارك آنكه آن را با
شعر ماندگاری از حافظ زمان ما «سایه» به پایان بریم« .تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»
سینه باید گشاده چون دریا
تا كند نغمه ای چو دریاساز
نفسی طاقت آزموده چو موج
كه رود صد ره و برآید باز
تن طوفان كش شكیبنده
كه نفرساید از نشیب و فراز ...
بانگ دریا دالن چنین خیزد
كار هر سینه نیست این آواز
 -۱برای كسب آگاهیهای بیشتر از نحوه تحقیقات سایه ،به نوشته مستند و ارجمند آقای بهاءالدین خرمشاهی در
شماره  ۶۰مجله بخارا ،چاپ تهران ،مراجعه فرمایید.
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