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به مناسبت روز م ّلی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار

بسم الله الرمحن الرحیم

دلـم جـــواب بلــی میدهد بالی تو را
صال بزن که به جان میخرم صالی تو را
به زلف گو که ازل تا ابد کشاکش توست
نـه ابتــدای تـو دیـدم نـه انتهـای تورا

زبـان فارسـی عامل مهم وحدت ملّـی ایرانیان
و میراث مشـرک مهه فارسـی زبانان است ،از این
رو حفظ ،تقویت و گسـرش این زبان متدن آفرین،
وظیفـهای رضوری و ارزشـمند برای پاسـداری از
اسـتقالل و کیان رسزمین و ملت ما اسـت .هویت
فـردی و اجتامعـی هر یـک از مـا در گـرو زبان ما
اسـت و زبـان فارسـی ماننـد منشـوری اسـت که
هویت فرهنگـی متامی ما ایرانیان را شـکل میدهد
و بایـد پاسداشـت و پیشـرد زبان فارسـی بـه دور
از هـر گونـه تنگنظـری و نـگاه باسـتان گرایانه و
قومـی و نژادی دنبال شـود.
در ایـن میـان ،نـام ایران زمین پیوسـته با شـعر
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

و ادب و فرهنـگ مهـراه و مهـزاد بـوده و در طـول
تاریـخ و ا َدوار دیریـن و ُک َه ِن ایـران ،مردم این مرز
و بـوم ،مهـاره بـا شـعر و ادب مهـدم بودنـد و مرد و
زن و کوچـک و بـزرگ و ُبرنـا و پیر و عـامل و عامی
و دانـا و جاهـل ،جان و دل خود را با شـعر و ادب،
صفـا و جال میبخشـیدند و شـعر در واقـع در منت
زندگـی مردم بوده اسـت.
اسـتاد سـیدحممد حسـین شـهریار بـه عنوان
یکی از گویندگان و سـخنوران برجسته معارص ،در
گسـره تاریخ ادبیات ایـران ،جایگاه ممتـازی دارد.
آنچـه شـهریاری بالمنـازع و بیمهتـای او را بـر
تبحر
اریکۀ شـعر معارص مسـلم میکند ،تسـلّط و ّ
او ،در هر دو زبان فارسـی و ترکی اسـت .راز عمده
اشـتهار و حمبوبیت شـهریار نیـز این اسـت که او
در هـر دو زبـان فارسـی و ترکـی شـاهکار آفریـده
است.
آنچه در نگاه نخسـت ،از متاشـای باغ پرسبز و
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شهریارنامه
نگار دیوان اسـتاد شـهریار ،در دل و جان خواننده
می-نشـیند ،ایـن اسـت کـه شـاعر از «جهـان
صـورت» بـه «عـامل معنـی» راه بـرده و از رهگـذر
عشـقی پـاک و آسـامنی ،گوهرهـای ِ
نـاب اجاللی
در جانـش درخشـیدن گرفتـه و روزنـهای از نور و
احدیت ،بـه رویش
معرفـت بـرای وصال حـرت ّ
گشـوده و جذبـۀ ایـن نـور ،جـان و دل شـاعر را
لرزانده و او را به شـوق وصال با مراد آسـامنیاش،
رس بـه سـجاده معرفـت و عرفان کشـانده اسـت.
ِ
شهریار روشـن ضمیر ،روایت دغدغههای
شعر
بـری اسـت کـه فـارغ از تعلـق زمـان و مـکان
جریـان دارد و جتلـی مکاشـفات و دریافتهـای
عمیق این شـاعر عـارف و جواهرکالم اسـت که در
کنـار مردم بـا صفا و با وفای خود زیسـته و از زبان
آنـان فریاد سـخن رس داده اسـت.
شـهریار در دوران نوپایی هنال انقالب ،بسـان
باغبانـی وفادار و دلسـوز نقش موثری در نگهبانی
از ایـن درخـت ایفـا کـرد .او در دورهای زبـان بـه
محایـت از انقالب گشـود کـه هنوز منایههـای نفاق
از سـوی گروهکهـای ضـد انقـالب و نیروهـای
چپگرا در گوشـه و کنار وطن شـنیده میشـد .این
خمالفـان اگرچـه بسـیار تـالش کردنـد تا بـا لطایف
احلیل ،نیروی شـاعرانگی پرچمدار شعر معارص را
در خمالفـت با انقالب شـکل دهند ،لکن شـهریار،
یـک تنـه در برابر ایـن هجومها مثل کوه ایسـتاد و
خـم به ابـرو نیاورد .به یقین بارش درونی شـعرهای
انقالبی شـهریار ،زائیده فطرتی نورانـی و اهلی بود.
اینـک برماسـت تـا بـا مهتی بلنـد ،سـتاره گان
درخشـان آسـامن شـعر و ادب ایـن رسزمین عظیم
اسـالمی را بیـش از پیش پاس بداریـم و عقد ثریا
را بر نظم شـاعرانی چون شـهریار شـیرین سـخن
که غـزل گفته و ُدر سـفتهاند ،بیافشـانیم.

5

بـر خـود الزم میدانـم کـه از تریـز قهرمـان
و آذربایجـان نیکـو مـرام و مردمـان دیـن مـدار
آن دیـار هـم کـه ایـن روزهـا میزبـان آییـن گرامی
داشـت شـعر فاخـر فارسـی و بزرگداشـت منزلت
عرفـان و معنویت شـهریار شـعر ایران میباشـند،
صمیامنـه سپاسـگزاری منایـم و دسـت متولیـان و
دسـتاندرکاران برپایـی ایـن مهایش خجسـته را
بـه گرمـی میفشـارم.
توفیـق اهلـی و عنایـت ربانـی مهـراه خادمان
فرهنـگ و هـر ایـن رسزمین بـزرگ اسـالمی باد.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
اثر مجتبی نخجوانی

استاد شهریار در دانشگاه تبریز

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

6

شهریارنامه

سخن آغازین

ضرورت نقد شعر شهریار
ّ
محمد طاهری خسروشاهی
ّ
دبیر علمی روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار

در سـالهای اخیـر ،بهویـژه پـس از تعییـن روز
درگذشـت اسـتاد شـهریار به عنوان روز ملّی شعر
ِ
حمافل
و ادب فارسـی ،برگـزاری مهایـش و برپایـی
شـخصیت او ،كـم نبوده
سـخرانی دربارۀ شـعر و
ّ
اسـت؛ ّامـا نشسـتهای منسـجم و نظاممنـد و
ِ
اصـول
مقـاالت و سـخرانیهایی كـه مبتنـی بـر
ِ
شـناخت شـعری آثار شـهریار باشـد،
نقـد ادبی و
در مقایسـه بـا برگـزاری مهایشهـای بزرگداشـت
شـهریار ،بسـیار كـم بوده اسـت.
معتقدم نقد شعر شهریار ،از رضوریترین
ابزارهای واکاوی آفرینشهای ادبی و هری اوست
و اگر رسودههای شهریار ،از پشتوانه نقد صحیح و
راهگشاهتیشود،درتوفانیادداشتهایفرمایشیو
در هیاهوی الیکهای حلظهای و بدون فکر ،به زانو
در خواهد آمد .اتفاقی که فکر میکنم رخداده است.
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منظورم از امهیت نقد شـعر شـهریار ،در وهله
نخسـت ،تاکید بـر معیارهایی اسـت که یک منتقد
ادبـی ،در شـناخت و شناسـاندن نقـاط قـوت و
ضعـف آثـار یـک شـاعر میتوانـد به دسـت دهد.
گـامن میکنـم ادبیـات پیـش از آنکـه «ادبیـات»
باشـد ،رسگذشـت پرفراز و نشـیب جوامـع بری
اسـت .طبیعـی اسـت کـه ایـن رسگذشـت ،یـک
رسگذشـت معمولـی نیسـت .در واقـع شـکلی از
رسگذشـت اسـت کـه آرمانهای پیـدا و پنهـان در
قالـب زبان شـعر را به ما نشـان میدهـد .بنابراین
پربیـراه نرفتـهام اگـر بگویـم امهیـت نقد ادبـی از
خـود ادبیـات کمر نیسـت.
البتـه ایـن را هـم باید گفت کـه اگـر از برخی
مقـاالت پراکنده و پـارهای یادداشـتهای مندرج
جمـالت ادبـی کـه در موضـوع بررسـی شـعر
در ّ
جدی
تأمـل ّ
شـهریار آمـده ،بگذریم ،خوشـبختانه ّ
و مبتنـی بـر سـاختار علمـی ،دربـارۀ شـهریار و
آثـار او ،در مراکـز دانشـگاهی و به ویـژه در قالب
رسـالههای حتقیقاتـی در دورههـای کارشناسـی
ارشـد و دکـری گسـرش یافتـه اسـت؛ هرچنـد
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
كمـی و كیفـی آنچـه در ایـن عرصـه باید
مقایسـۀ ّ
انجـام گیـرد ،با آنچـه تاكنـون انجام گرفته ،نشـان
میدهـد كـه هنـوز ادبیـات معـارص ایـران ،در
نخسـتین مراحـل «شـهریار پژوهـی» قـرار دارد.
بـه عنـوان مثـال ،هنـوز رضورت چاپ انتقـادی و
من ّقحـی کـه خالـی از اغـالط مطبعی و ویرایشـی
باشـد ،از کلیات اشعار شـهریار و از مجله منظومه
قـوت خـود باقی
مانـدگار حیدربابـا ،مهچنـان بـه ّ
اسـت و بدیهی اسـت هرگونه حتقیق در باب زندگی،
شـعر و اندیشـۀ شـهریار ،تا زمانی كه م ّتكـی بر آثار
مص َحح و خالی از شـائبۀ خود شهریار نباشد،
كام ًال َّ
از لغزشهـای جزئـی و كلّی دور نخواهـد ماند .این
یادداشـت خمترص و شـتابزدهِ ،
جمال بحث بیشر بر
ِ
مطالعات دقیق را نـدارد و نگارنده نیز مطلقا ً
مبنـای
چنیـن قصدی نـدارم؛ فقط در پی آنـم رضورت طبع
انتقـادی دیگـری از کلیـات آثار اسـتاد شـهریار را
بـه عنـوان گامـی اساسـی در عرصـۀ پژوهشهـای
«شـهریار شناسـی» یادآور شـوم.
در عیـن حال ،اگـر گواهی آمـار و ارقام حوزۀ
نـر را بپذیریـم ،در ِ
میـان شـاعران دورۀ بیـداری،
حمبوبیـت ،سـخنوری
شـهریار از حیـث آوازه و
ّ
بـی مهاننـد اسـت .شـهریار برخـالف بسـیاری از
گویندگان گسـره شـعر فارسـی و ترکـی ،كه اغلب
ِ
پایانـی حیـات شـعری ،بـه شـهرت
در سـالهای
رسـیدند ،از مهـان دورۀ جوانـی« ،مهواره بلنـدآوازه
زیسـت و هرگـز گسـرۀ نفـوذ مردمـیاش ،در فراز
و فـرود رخدادهـا و دگرگونیهـا ،كاسـتی نگرفت».
بـر این موقعیـت ممتاز شـاعری ،بایـد آوازۀ بلند او،
در آن سـوی مرزهـا را هم اضافه كردِ .
نام شـهریار،
نـه تنهـا در جغرافیـای وسـی ِع شـعر فارسـی ،بلكه
در میـان تركزبانـان جهان ،بـه ویژه تركیـه و قفقاز
هـم آشناسـت .حتـی در سـالهایی كـه دیـوار
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

آهنین كمونیسـم ،بر قفقاز كشـیده شـده بودِ ،
شعر
شـهریار ،مهچنـان در آن دیـار ،طنینانـداز بـود.
ایـن هم سـخنی کامال درسـت اسـت که آنچه
ِ
شـهریاری بالمنـازع و بیمهتـای او را بـر اریكـۀ
تبحر او ،در
شـعر معارص مسـلّم میكند ،تسـلّط و ّ
هـر دو زبـان فارسـی و تركـی اسـت .حمققان شـعر
حمبوبیت شـهریار ،كه
معـارص میگویند راز عمدۀ
ّ
البته خود شـگفت داسـتانی در طول تاریخ ادبیات
ایـن رسزمیـن اسـت ،در مهیـن نکتـه هنفته اسـت
كـه او ،در هـر دو زبـان فارسـی و تركـی شـاهكار
آفریـده اسـت .آری ایـن چنین اسـت .گذشـته از
ِ
ِ
فارسـی شـهریار ،بایـد گفـت
شـورانگیز
غز ّلیـات
ِ
مادری
پـس از انتشـار منظومۀ حیدربابـا به زبـان
شـاعر ،حادثـهای مهـم در ادبیات آذربایجـان رخ
داد؛ شـاعری كـه پیـش از ایـن ،توانایـی خـود را
در رسودن انـواع شـعر فارسـی ،اثبـات كـرده بـود،
حـاال كـوه بینـام و نشـان حیدربابـا را ورد زبانها
ساخته است .اسـتقبالهای بینظیر از حیدربابا و
ترمجههای متعدد آن به زبانهای خمتلف ،گوشـهای
حمبوبیـت فرامنطقـهای این منظومه اسـت.
از
ّ
شـهریار تا زنـده بود ،مهچنان عشـق بـه ایران
را در جـان و دل داشـت و از ذكـر رسافرازیهـای
مـام میهـن و تاریخ پرشـكوه و واالیش ،در شـور و
شـعف میآمد .او آذربایجـان را جزو جدایی ِ
ناپذیر
ایران میدانسـت .شـهریار هیچگاه ،خـود را بدون
ِ
اجزای ارمجنـد آن كه مهانا
ایـران و ایران را بـدون
اقـوام خمتلـف ایرانـی اسـت ،احسـاس منیكـرد.
هـرگاه چكامهای به نـام ایران به خاطـرش میآمد،
آذربایجـان را به وفـاداری به ایـران توصیه میکرد.
او بـا بازتاب این احسـاس لطیف و حقیقی ،عالقۀ
وصفناپذیـر خـود بـه وطـن را آشـكار سـاخته و
البتـه میان این احسـاس لطیف ،با عقایـد افراطی
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استاد شهریار در کنار استاد ابوالحسن اقبال آذر

و ناسیونالیسـم ،تفـاوت ماهـوی دارد .احسـاس
«حـب الوطن من
میهندوسـتی شـهریار ،از نـوع
ُ
االیـامن» اسـت .به عبارتـی ،سـتایش رسزمین ،یك
منـود آرمانی اسـت و این منود ،برای شـهریار دارای
هویـت خـود را از
ارزشـی ذاتـی اسـت .شـهریارّ ،
ایـران و آذربایجـان میگیرد و ایـن دیارپاک نیز به
هویـت مییابد.
سـبب وجود مـردم باایـامنّ ،
سخن آخر این که استقبال عمومی از دیوانِ
شهریار ،به ویژه در سالیان اخیر ،بشارتدهندۀ این
حقیقت است كه پیوند ذوقی و عاطفی ایرانیان با
شعر و ادب اصیل ،ناگسستنی و پیامن جاویدان بین
روح و شعر ایرانی ،ناشكستنی است و تا زمانی كه
سفینۀ حافظ ،سعدی و فضولی و شهریار را چون
كاغذ زر میبرند ،میتوان یقین داشت كه آتشی كه
منیرد مهیشه و مهچنان فروزان است.
بـاری امسـال کـه هـزار و چهارصـد و یـک
خورشـیدی اسـت ،روز ملّی شـعر و ادب فارسی و
سـالروز درگذشت استاد شـهریار ،با حال و هوای
سـید و سـاالر شـهیدان؛ آقـا اباعبداللـه
اربعیـن ّ
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احلسـین علیـه السـالم مقـارن شـده اسـت .بیـان
ایـن سـخن یـک رضورت تاریخـی اسـت کـه در
بحـث پیرامون جایـگاه ِ
ادبی شـهریار ،نباید نقش
مهم رسودههای دینـی او را انكار منـود .راز
بسـیار ّ
موفقیـت شـهریار در رسودن آثـار مذهبی،
عمـدۀ ّ
ایـن اسـت كـه وی ،ایـن اشـعار را از ُعمـق دل و
ِ
سـویدای جـان رسوده و مشـتی حـرف و کلمـه را
بـه دنبال هـم و در ِ
لباس نظـم و ِ
قالب اصطالحات
عروضـی و قافیـه ای ،مرتّـب نكرده اسـت.
بـر پایۀ اسـناد و خاطـرات و بـه گواهـی آثار،
شـهریار از مهـان دوران کودکـی ،با قـرآن و معارف
نـاب اسـالمی آشـنا و روح و جسـم او بـا احـکام
و ارزشهـای اصیـل اسـالمی عجیـن شـده بـود؛
در نتیجـه ،شـعر دینـی او مهچـون غز ّلیـات نـاب
عاشـقانه اش ،در اعـامق جانهـا نفـوذ میکنـد
و مهچـون جامـی دلکـش ،جرعههـای عشـق و
معرفـت را بـه کام تشـنگان فـرو میریـزد.
به شمع صبحدم شهریار و قرآنش
کزین ترانه به مرغان صبح خوان مانم
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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باید شهریار را «حکیم» خواند

خاطراتی از مراودات مقام معظم رهبری و استاد شهریار
 2۷شهریور روز بزرگداشت «شعر و ادب فارسی»
است .هبانۀ این نامگذاری ،وفات شاعر برجستۀ
ایرانی ،حممدحسین هبجت تربیزی (شهریار)
است که به تعبیر رهرب انقالب اسالمی باید او را
«حکیم» خواند .به مهین مناسبت آقای علیاصغر
فردی ،شاگرد این غزلرسای بزرگ ،خاطراتی
از مراودات حرضت آیتالله خامنهای و استاد
شهریار را به رشتۀ حتریر درآورده است که تقدیم
حضورتانمیشود:

شهریارشناس

حـرت آیتاللـه خامنـهای طبق اظهـارات خود
و بـا توجـه بـه ذوق ادبیشـان ،از اوائـل جوانی و
دوران حتصیـل در مشـهد مقـدس بـا آثـار مرحوم
اسـتاد حکیم شـهریار آشنایی داشـتهاند .نخست
اینکه شـهریار در سـالهای  ۱۳۱۰تا  ۱۳۱۴که
دوران تبعید خود را در خراسـان سـپری میکردند،
بـا أجلّـۀ شـاعران خراسـان ماننـد مرحـوم نویـد،
حممـود فـرخ ،گلشـن آزادی و غیره معـارش بودند.
از مهیـن جهـت اسـت کـه مـراودات آیتاللـه
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خامنـهای بـا أعاظـم شـعرای مشـهد که خـود از
مداومـان انجمنهـای شـاخص ادبـی مشـهد
بودنـد ،مزیـد بر آشـنایی ایشـان بـا احـوال و آثار
شـهریار میشـد .یـک بـار معظملـه در دوران
ریاسـتمجهوری فرمودنـد کـه حیـن فراغـت از
دراسـات و مباحثـات ،گاه کنـار حـوض مدرسـۀ
علمیـۀ مشـهد اشـعاری از شـهریار را (خمصوصـا ً
«علـی ای مهـای رمحـت» را نـام بردنـد) بـا خـود
زمزمـه میکردهانـد و حتی یادم اسـت کـه فرمودند
ال آن غـزل را در دسـتگاه مهایـون ترنـم
معمـو ً
میکردهانـد.
حـرت آیتاللـه خامنـهای بـه نظـر
اینجانـب از برتریـن شهریارشناسـان معـدود
هسـتند کـه از دیربـاز در جریـان احـوال و آثـار
شـهریار بودهانـد .بنا به مسـموعات نسـبتا ً دقیقم،
ایشـان حداقـل سـه دورۀ کامـل آثـار شـهریار را
مطالعـۀ تنقیـدی کـرده و در حواشـی ،مالحظات
خـود را یادداشـت فرمودهانـد .در هـر یـک از
مالقاتهـا ایشـان نکتههـای بدیعـی دربـارۀ
ظرائـف اشـعار اسـتاد حکیـم شـهریار گفتهانـد.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
در هـر یـک از دیدارهـای عمومـی یـا فـردی بـا
معظملـه نکتههایـی را افـاده فرمودهانـد کـه توجه
بـه آن مفاهیـم ،تعمـق در آثـار و احـوال شـهریار
را میطلبـد و مهمتریـن نکتـه اینکـه شـخصیت
راسـتین و پایـۀ معنـوی اسـتاد حکیـم شـهریار
را هبـر از ایشـان کسـی توفیـق ارزیابـی نداشـته
اسـت .ایشـان در مالقات اعضاء و مهامنان کنگرۀ
یکصدمین سالگرد میالد شـهریار در سال ،۱۳۸۵
شـهریار را بـا اتّکاء بـه أدلّه و إقامـۀ براهین متقن
علمـی« ،حکیـم» خواندنـد.

ایننمازمیشودأحلیمنعسل!

بالشـک میتوانـم بگویم که اسـتاد یک شـیفتگی
و شـوق بیبدیلـی نسـبت بـه امـام و آقا داشـتند.
پـس از انقـالب و تفویـض امامـت مجعـۀ هتـران
بـه معظملـه ،مرحوم اسـتاد با ایشـان آشـنا شـدند
و ایـن آشـنایی بالفاصلـه و شـاید از مهـان اولیـن
نظـر بـه یـک عالقـه و عشـقی بـدل شـد .اسـتاد
اهـل عبـادت و ذکـر دائـم بـود و جـز اخبـار و
خطابههـای حـرت امـام مخینـی بـه تلویزیـون
نـگاه منیکردنـد ،امـا از نخسـتین هفتههـای منـاز
مجعـۀ ایشـان ،مـداوم و تعقیبکننـدۀ خطبههـا و
کل منـاز ایشـان شـدند ،امـا بـا چـه کیفیتی؟
حتـی نکتـهای بیـن جوانـان متدین متـداول
شـده بود که این را کسـی بـه اعتبار عالقۀ اسـتاد
حکیـم به منازهـای آقـای خامنهای به ایشـان نقل
کـرده بود و از آن پس اسـتاد آن لطیفه را میگفتند
و میخندیدنـد و بـه لطافـت در بـاب بحـث رایج
وجـوب منـاز مجعه میگفتنـد :این وجوب قیـد دارد
و اگـر آقـای خامنـهای بخواند ،واجب اسـت.
در حتسـین و تبجیـل منـاز آقـای خامنـهای
میفرمودنـد :منـاز بـا ایـن رشائـط میشـود أحلـی
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مـن عسـل .مهـۀ زیباییهـا و رشائـط کـامل در
ایشـان جمتمع اسـت و مناز ایشـان جشـنوارهای از
شیواییهاسـت .امـام مجعـهای که صدایـی به این
گرمـی و مبـی و گیرایـی دارد ،فصاحـت و بالغتـی
چندیـن ،جزالـت و سالسـت بیانی چنـدان ،هلجه
و رعایـت قواعـد جتویدی در قرائـت خطبۀ عربی
هـم مزیـد بـر اینهـا و شـگفتتر اینکـه منـاز را
بـه آوازی دالویـز در مقامـات میخواننـد .ایـن
میشـود جمموعـۀ زیباییهـا و جممعـۀ گلهـا .این
عشـق اسـتاد حکیم به اقامـۀ مناز مجعه توسـط آقا
در ِشـعری نیـز بازتـاب یافت.
رهـر انقـالب :مـن خـر داشـتم در مهـان
اوقاتـی كـه شـهریار بـرای انقالب مـیرسود ،یك
عده از روشـنفكران وابسـته به رژیم گذشـته كه با
او سـابقۀ دوستی داشتند ،مرتب فشـار میآوردند،
نامـه برایـش مینوشـتند و شـعر در هجـوش
میگفتنـد .حتی اطالع داشـتم كه رفتـه بودند و او
را مالمـت كـرده بودنـد كـه «تو چـرا بـرای انقالب
اسـالمی ،اینطـور دل میسـوزانی!؟» و او مثـل
كـوه ایسـتاده بود.
یک روز فرمودند :آقای خامنهای سورۀ منافقون
را در گوشۀ رهاب تالوت میکنند ،اما رهاب یک
روایت قدیم دارد که من از قُدما آموختهام .دستگاه
ضبط صوتی بیاور که بخوانم و به آقای خامنهای
برسان .ایشان رهاب را بسیار کامل خواندند و
غزلی را هم به دستخط خود نوشتند و توشیح به نام
آقا کردند تا خدمتشان برسانیم .به اتفاق دوستی با
دفر معظمله متاس گرفتیم و سال  ۱۳۶۴بود که هم
نوار و هم شعر را تقدیم ایشان کردیم.

بهترینغزل

پاییـز  ۱۳۵۹گروهـی از صداوسـیام بـه تریـز
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آمدند و خواسـتند که با اسـتاد حکیـم گفتوگوی
تلویزیونـی انجـام دهنـد .تـا آن روز تقریبـا ً کسـی
منیدانسـت کـه موضـع اسـتاد حکیـم شـهریار
نسـبت بـه انقالب اسـالمی چگونه اسـت .اسـتاد
ضمـن گالیـهای رندانـه و اشـاره به غـزل معروف
خـود گفتنـد کـه «حـاال چـرا؟» و اینگونـه اظهار
کردنـد کـه :بایـد از مهـان ابتـدای انقـالب از
مهراهـی وی بـا نظـام هبرهمنـدی میشـد .اسـتاد
حکیـم در آن دیـدار تلویزیونـی با مـردم چند غزل
و قصیـده در تکریم انقالب اسـالمی و امام مخینی
خواندنـد و در پاسـخ به سـؤال خرنـگار که کدام
غـزل را هبـرن غـزل میدانـد ،جـواب عجیـب و
گرانبهایـی را دادنـد و گفتنـد بـه نظـر مـن مهیـن
شـعار مردم کـه میگوینـد «خدایا! خدایـا! مخینی
را نگهـدار» ،هبریـن و زیباتریـن غـزل اسـت.
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ایـن حداکـر کمربسـتگی بلندآوازهتریـن و
بزرگتریـن شـاعر معـارص بـا یـک تفکـر و یک
رهـر بـود کـه بسـیاری از طیفهـای معـارض را
عصبانـی کرد.
حکیـم شـهریار از مهـان ایـام نخسـت وقوع
انقـالب اسـالمی ،نظـر بـه پیشـینۀ دینـی و ِوالیی
افـکار و عقایدشـان ،بـا انقـالب اسـالمی و قیـام
امـام مهراهـی جانانـه کردنـد .بـه قـول آقـا «مـرد
کهنـی» کـه از معـارشت با مهـه إعـراض میکرد،
در منتهـای تواضـع و چابکـی بـه هـر مراسـمی
کـه مربـوط بـه یکـی از موضوعـات انقـالب بـود،
میرفتنـد و با گشـادهرویی دعـوات را میپذیرفتند
و اثـری میرسودنـد و میخواندنـد .بارهـا بـه
اینجانـب ارصار میکردنـد کـه ایشـان را بـه
جبهههـای جنـگ و دفـاع مقـدس مشـایعت و
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
مالزمـت رکاب کنـم تـا در مجـع رزمنـدگان حارض
شـود و آهنـا را حضورا ً بسـتاید .ایشـان بـرای مهۀ
نویـات و شـعائر انقـالب ،حتی کمیتـۀ انقالب و
َم ّ
امداد و بنیاد شـهید و سوادآموزی و کشتار خونین
حجاج ایرانی و شـهداء و جملس و قوای سـهگانه
و بسـیج و سـپاه و امئۀ مجعه و خانوادههای شـهدا
و رزمنـدگان و جانبـازان و خالصـه بـرای هـر
موضوعی کـه مربوط به موضوعات انقالب باشـد،
شـاهکارها آفریدند.
نگاه هوشمندانۀ ایشان با یک درک سیاسی
که ریشه در تاریخ مهۀ ادوار بشکوه تاریخ اسالم
داشت موجب میشد که در اشعار خود به نکات
ظریفی متذکر شوند که امروز هم دارای کاربرد
ال این دو بیت را ببینید که با وضع امروز
است .مث ً
چه تطبیقی دارد و حمتوی چه نگاه منیعی است:
در این حمارصۀ اقتصاد و فتنۀ جنگ
گرت تورم و کمبود بود خرده مگیر
ضعیف نیست مدیریت این فشار قوی است
چرا که مهلت شیطان طویل نیست قصیر

ایشـان در آن یـک دهـه ،یـک دیـوان کامـل
پانصـد صفحـهای شـعر انقالب سـاختند کـه در
حیاتشـان دو دفر حـاوی آن اشـعار را اینجانب
گـرداوری و منتـر کردم ،اما بیسـت سـال اسـت
کـه هنـوز دیوان مکملی از ایشـان منتر نشـده و
مهـۀ دیوانهـا ناقص و خمصوصا ً فاقـد آثار انقالبی
اسـتاد هستند.
شـبی اسـتاد بـه بنـده زنـگ زدنـد و فرمودند:
تلویزیـون را میبینی؟ رفتم و دیدم آقا در کنفرانس
حـراره ایـراد خطابه میکنند .بعـد از إمتام نطق آقا
به منزل اسـتاد رفتم .دیدم اسـتاد مجالت برجسـتۀ
آقـا را تکـرار میکردنـد کـه دانهدانـه دردهـای
مسـلامنان را برمیشـمرد و منشـوری بـرای جهان
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اسـالم میپرداخـت .اسـتاد میگفتنـد :مـن فقـط
میگریسـتم و دسـتم بـر دعـا بـود کـه خدایـا این
سـید را از متام بلیات منالیحتسـب حمافظت فرما.
روزی ایشـان در اثـر ذکاوت و تیزبینی رندانه
و حکیامنـۀ خـود شـعری بـه ترکـی رسودند کـه ده
سـال بعـد از آن جهـان اسـالم بـا مشـکل آن یک
بـار دیگـر بـه طـور جـد مواجـه شـد و آن دعوت
کشـورهای ترکزبـان ترکیـه و قفقـاز و آسـیای
مرکـزی بـه تغییر الفبـا از التین و کریـل به الفبای
اسـالمی بـود کـه آن دو الفبـا را الفبای شـیطان و
الفبـای مـا را الفبـای قـرآن خواندنـد و  ۱۰سـال
قبـل از فروپاشـی شـوروی آهنـا را بـه جهـاد
اسـالمی و پیوسـنت به پیکرۀ جنبش جهانی اسـالم
فراخواندنـد .اینجانب شـعر را با صدای ایشـان
آمـادۀ پخـش از رادیـو برونمـرزی مرکـز تریـز
کـردم که بـه زبانهـای ترکی اسـتانبولی و قفقازی
پخـش میشـد.
مدیـر واحد و مدیـر مرکز از پخش آن اجتناب
کردنـد که نبایـد شـوروی را در این بحـران جنگ
آزرده کنیـم .مـن مراتـب را به معاونـت برونمرزی
در هتـران منعکـس کـردم و تلکسـی از آن معاونت
آمـد کـه بـا پخـش آن شـعر خمالفـت کـرده بودند.
تصویـر نسـخۀ خمطـوط شـعر را بـه انضـامم مهان
تلکـس و یـک نامـهای در ایضـاح مراتـب را
خدمـت حـرت آیتاللـه خامنهای بردم .ایشـان
بـا هوشـمندی سیاسـی و فرهنگـی کـه دارنـد ،به
معاونـت برونمـرزی صداوسـیام دسـتور فرمودنـد
که شـعر مکـررا ً پخش شـود و یک نسـخۀ صوتی
ضبطشـده از آننت را هم به ایشـان تقدیم کنند .آن
شـعر مـوج عظیمـی در قفقـاز و ترکیه ایجـاد کرد
کـه موجب ایجـاد اصطکاکات فکری گسـردهای
در آن جوامـع گردیـد.
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هدیۀرئیسجمهور

کنگـرۀ بزرگداشـت اسـتاد شـهریار بـه مناسـبت
هشـتادمین سـالگرد میالدشـان را برگـزار کردیـم.
آقـا هیأتـی را بـه منایندگـی از سـوی خـود بـرای
رشکـت در آن کنگـره اعـزام فرمودنـد .شـادروان
دکـر حممـود بروجـردی قائممقـام وزیر ارشـاد بود
و آقـای دکـر شـیرازیان و معاونین وزیر ارشـاد و
عنـون هتـران بـرای دیـدار خصوصـی و
شـاعران ُم َ
انتقـال پیـام آقـا وقت مالقاتـی خواسـتند .در حمل
هتـل آقـای دکـر بروجـردی به مـن گفتند کـه آقا
هدایایـی هـم بـرای اسـتاد فرسـتادهاند کـه موقع
مناسـبی بـرای تقدیـم آن هدایـا را در نظر داشـته
باشـم .این موضوع موجب تشـویش خاطرم شـد،
چـون میدانسـتم اسـتاد حکیم از پذیرفـنت هرگونه
هدیـهای اعـراض خواهنـد کـرد و اگر ایـن اتفاق
بیفتـد ،چـون موضـوع حکومتی و رسـمی اسـت،
شـاید در صـورت بـروز هبانـه ،سوءاسـتفاده و ر ّد
احسـان تلقی شـود .به هـر حال به دنبال شـیوهای
میگشـتم کـه بـه منـزل اسـتاد رفتیم.
بعـد از تعارفـات آقـای دکـر بروجـردی
هدیـهای را از جانـب مقام حمرم ریاسـتمجهوری
تقدیـم اسـتاد کـرد .اسـتاد حکیم بـا ابـراز امتنان
پاکـت را گرفتنـد و بیآنکـه بـه حمتوایـش نگاهی
کننـد ،با قلم خود نوشـتند که برای بنیاد بازسـازی
مناطق جنگی اسـتفاده شود .سـپس استاد بیانات
خـود را با ذکر معالـی و فضائل آقـای خامنهای و
مراتـب عشـق خود به ایشـان آغـاز کردند .اسـتاد
در آن کنگـره یکـی از هبریـن و سـختهترین و
پختهتریـن غزلهـای شـهریارانه را بـه جتلیـل از
مقـام رئیسمجهـور حمـرم وقـت بـه نـام «شـهید
زنـده» خواندنـد کـه بعضـی از ابیـات آن به رشح
زیر اسـت:

15

جـهـاد عـشـق تـو پـیروزی اسـت پـایـانـش
کـهسـایـهپـرورسـیـمرغپــوردسـتـانـــش
هتمتنی چـو تـو از هـفتخـوان نـینـدیـشد
هننگ عـشق چه بیـم از نـهیـب طـوفـانـش
شـهـیـد زنـدۀ ما خود رئیس مجهوریست
که دست داده به قرآن که جـان به قربانش

طبیعـی بـود کـه کشـور و مسـئولین مملکتـی
بعـد از پیـروزی انقـالب و ابتالئـات پیاپی فرصت
نـوازش بـزرگان ادبـی و فرهنگـی کشـور را بـه
دسـت منیآوردنـد و اسـتاد نیـز متوقـع نوازشـی
نبـود و مهـۀ کارهـای خـود را حداقل ایفـاء وظیفۀ
رشعـی میدانسـت و حتـی رشمگیـن بـود کـه
چـرا سـاخلورده اسـت و امـکان رشکـت در حرب
بـا کفـار و عوامـل کفر را نـدارد و مهیـن جهادی
قلـم از ایشـان برمیآیـد .بنابراین مدتـی هیچگونه
واکنشـی از مسـئولین به اسـتاد و این قیام ایشـان
بـه عمـل نیامـد کـه مـن شـخصا ً از ایـن موضوع
آزرده میشـدم تـا آقا بـه تصدی ریاسـتمجهوری
درآمدنـد و چنـدی بعـد ،از دفر ایشـان متاسـی با
ارشـاد اسـتان گرفتـه شـده و سـالم و احوالپرسـی
آقـای رئیسمجهـور را بـه ایشـان ابـالغ کردنـد و
مسـئول روابـط عمومی درخواسـت متهیـدی برای
برقـراری ارتبـاط کردند.

سخنرانیحرارهوسازمانملل

شـبی اسـتاد بـه بنـده زنـگ زدنـد و فرمودنـد:
تلویزیـون را میبینـی؟ اگـر منیبینـی ،بـرو ببیـن،
بعـد صحبـت کنیـم .مـن بـرای دیـدن تلویزیـون
رفتـم و دیـدم آقـا در کنفرانس حراره ایـراد خطابه
میکننـد .شـاید متامـی مدت صحبـت را بـیاراده
حتـی جمال بـه خـود آمـدن بـرای نشسـتنم نیافتم
و ایسـتاده گـوش کـردم .چنان هیجـانزده بودم که
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
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بعـد از إمتام نطق آقا ،باشـتاب به منزل اسـتاد رفتم.
شـب دیروقـت بـود ،امـا اسـتاد در کـامل إعجـاب
و هیجـان گریـه میکردنـد و مجـالت برجسـتۀ
آقـا را تکـرار میکردنـد کـه دانهدانـه دردهـای
مسـلامنان را برمیشـمرد و منشـوری بـرای جهـان
اسـالم میپرداخـت .اسـتاد میگفتنـد :مـن فقـط
میگریسـتم و دسـتم بر دعا بود که خدایا این سـید
را از متـام بلیـات منالیحتسـب حمافظـت فرمـا.
حکیـم شـهریار از مهـان ایـام نخسـت وقوع
انقـالب اسـالمی ،نظـر بـه پیشـینۀ دینـی و ِوالیی
افـکار و عقایدشـان ،بـا انقـالب اسـالمی و قیـام
امـام مهراهـی جانانـه کردنـد .بارها بـه اینجانب
ارصار میکردنـد کـه ایشـان را بـه جبهههـای
جنـگ و دفاع مقـدس مشـایعت و مالزمت رکاب
کنـم تـا در مجـع رزمنـدگان حارض شـود و آهنـا را
حضورا ً بسـتاید.
باری دیگر نطق شـاهکار آقا در سـازمان ملل
ال در
بـود که بـا هـم و بهاتفاق متاشـا کردیم .احتـام ً
ایـن نطـق بود که ایشـان رسآغـاز برخـی از بندها
را بـا منـادای «آقـای رئیـس!!» میگفتند و اسـتاد
حکیـم رسارس ایـن خطبـه را گریـان و داعـی
و دادخـواه از خـدا و دو دسـت بـه سـوی عـرش
گـوش داد و پـس از پایـان نطـق ،سـاعتی بحـث
در پیرامـون زوایـای ظرائف و طرائـف این خطابۀ
الصبـاح بـه
تاریخـی بـود .مهیـن سـخنان را علی ّ
ابیاتـی ریختند:

جهاد بود که شخص رئیس مجهوری
صالی عشق به گوش جهانیان درداد
خطابه بود ولی دیکتهکردۀ جربیل
که دل صدای خدا میشنفت از آن فریاد
غریو زینب کربی به خطبه چون طوفان
....خراب ساخته قرص یزید و ابن زیاد
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فکنده زلزله در کاخ ارجتاع عرب
...بهلرزه اردن و مرص است و برصه و بغداد

و ایـن ابیات بعدا ً شـعری کامل شـد با عنوان
«هفتۀ جنگ».

ابوالفضلمایی

یکی از روزهای تابستان سال  ۱۳۶۵بود که از
روابط عمومی ریاستمجهوری زنگ زدند و گفتند
که آقای رئیسمجهور عزم تریز دارند و مایل
هستند مالقاتی با استاد تدارک شود که هبر است
عنون تریز هم در آن دیدار
چند تن از شعرای ُم َ
ملتزم و مشایع باشند .روز بعدش معظمله به تریز
آمدند و چون حضور ایشان در منزل استاد یا منزل
حمل ورود آقا که منزل امام مجعۀ وقت بود ،مناسب
منیبود ،سالن استانداری را در نظر گرفتیم و حدود
 ۲۰تا  ۳۰تن از شعرای تریز را هم دعوت کردیم.
بعد از مناز مغرب بنده استاد را از منزلشان به میعاد
مالزمت کردم.
دیـدار آقا و اسـتاد حکایتی اسـت کـه با کالم
توصیف منیشـود .بسـیار صحنـۀ دالویزی بـود .از
ایـن جهـت کـه مـن بـا متامـی رفتارها و سـکنات
اسـتاد حکیـم آشـنایی دارم ،بـرای مـن ایـن نـوع
اسـتقبال از اسـتاد بسـیار شـگفتانگیز بود .این
دو مهدیگر را به آغوش کشـیدند و اسـتاد تا دست
آقـا را در دسـت گرفـت ،گریـۀ عجیبـی رسکـرد.
دسـت آقـا را بـه سـینه فـرد و گفـت «ابوالفضل
مائـی» .آخـر ایـن چـه شـقاوتی اسـت که بـا این
دسـت چنیـن بکننـد؟ گریـان و دادخـواه زمزمـه
میکـرد و مـن گـوش بـه ایـن نجواهـا خوابانـده.
منظـره تاریخـی بـود .گریـه امانـش منـیداد و تـا
دقائقـی بعـد از اینکـه هـر دو جلـوس فرمودنـد،
اسـتاد مهچنـان میگریسـت و هنگام نشسـنت هم

16
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چندی دستشـان را روی دسـت آقا گذاشته بودند.
ایـن واقعـه ،عینی ِ
تـر هر بـاری بـود که آقـا در مناز
دسـت بـه قنـوت میگشـودند .اسـتاد هـر بـار در
ایـن مالحظـه ،منقلـب میشـدند و اینـک دیگـر
مهـان دسـت در آغوشـش بود.
بعـد از مبادلـۀ تعارفـات ،حـرت آقـای
خامنهای از اسـتاد خواستند اشـعاری را بخوانند
و اسـتاد چنـد غـزل از آخریـن رسودههایشـان را
خواندنـد و سـپس برنامه با اشـعار دیگر شـاعران
حـارض ادامـه یافـت و بـه پایان رسـید.
در پایـان ،آقـا بیانـات فاضالنـهای إشـعار
فرمودنـد و مراتب رضایـت و حتی تعجب خود را از
وجـود چنین شـعرای مقتدری در حول چراغ شـعر
اسـتاد اظهـار کردنـد و سـپس برای رصف شـام به
تـاالری دیگر منتقل شـدیم .بـاز آقا در کنار اسـتاد
جلـوس فرمودنـد و فرزنـدوار به اسـتاد مهربانیها
میکردنـد .غـذا بـه بشـقاب ایشـان میکشـیدند
و نـان و آب تعـارف میکردنـد و پیـش از ایشـان
رشوع بـه میـل منیکردنـد و پس از شـام نیز چندی
بیتوتـه ادامـه یافت .صحبتها از خراسـان و شـعر
و حیدربابـا و اوزان و ظرائـف و دقایـق بالغـی و
شـعریات رفت و آقا از سـاعات شـبانهروزی استاد
ّ
سـؤال میکردند و اسـتاد سـیاق روزمـره را توضیح
میدادنـد تـا آقـا فرمودند کـه دیگر دیرهنگام اسـت
و مزامحت برای اسـراحت اسـتاد نشود و جملس را
به پایـان بریم.
اسـتاد نگاهی به من کردند و وقت را استفهام
کردنـد .مـن عـرض کـردم که سـاعتی از نیمشـب
گذشـته و اسـتاد گفتنـد :چـون آقـای خامنـهای
مسـافرند و خسـته ،رفـع زمحـت کنیـم .بهاتفاق به
منـزل برگشـتیم .سـاعت یک بامـداد بود و اسـتاد
گفتند من خسـته نیسـتم ،بلکه قلبا ً مائل و شـائق
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بـودم تـا صبـاح ایـن معـارشت ادامـه میداشـت.
اسـتاد عجیـب شـکفته بودند .مـن در متـام آنمهه
سـالها اسـتاد را چنیـن بـه وجـد ندیـده بـودم؛
بسـیار بانشـاط .شـهریار کـه عمـری بـا أجلّـه و
أکابـر رجال معـارشت داشـتند و مؤانـس مردانی
چـون ملکالشـعراء هبـار و میـرزادۀ عشـقی و
سـعید نفیسـی و رهی معیری و دیگران بودند ،بعد
از مراجعـت بـه تریز جـز مدت کوتاهـی در مهان
اوائـل کـه با رجـال آن زمـان تریـز معارشتهایی
داشـتند ،سـالها در خلوت و انزوایی زندگی کرده
بودنـد و از مجاعـات بنـد و پیونـد گسسـته ،در بـه
روی خلـق بسـته و پیوسـته با خدا مشـغول بودند.
البتـه معارشتـی درخـور شـأن اسـتاد حکیـم
کمـر اتفـاق میافتـاد و از ایـن رو اسـت کـه
ایشـان از آن مصاحبـت سـیر نشـده بودنـد .تـا
دیرهنـگام به مرور آن سـاعات گذراندیـم و مهواره
از نزاکتهـا و نکتهطرازیهـای آقـا صحبـت بـه
میـان بـود .یادم هسـت که نکتـهای از طـرز افاده
و بیـان آقـا را تأکیـد کردنـد و گفتنـد کـه اینگونه
ظرافتهـا دیـری اسـت که منسـوخ شـده و کمر
کسـی به این دقائـق در گفتار عنایـت میورزند و
یکـی از آن ظرائـف و طرائـف افادات آقـا این بود
کـه در بیان خاطرات خودشـان دائر بر عالقمندی
دیریـن به اشـعار اسـتاد گفتند :از ابتـدای جوانی
بـه خوانـدن و حفظ کردن اشـعار ایشـان مبادرت
میکـردم و حـال که ایشـان «مـرد کهنی» هسـتند
و  ...این عبارت را اسـتاد نشـانی دیگـر از مراتب
نازکرفتـاری آقا تعبیـر کردند و گفتند ایشـان اگر
هـر عبارتـی جـز ایـن را بـه کار میبردند ،بـه این
نزاکـت منیبـود و ایـن طـرز خطـاب شـیواترین
و بلیغتریـن نـوع نکتهطرازانـهای اسـت کـه در
توصیف یـک پیرمرد میتـوان سـاخت و پرداخت.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
آقای دکر بروجردی هدیهای را از جانب
مقام حمرم ریاستمجهوری تقدیم استاد کرد .استاد
حکیم با ابراز امتنان پاکت را گرفتند و بیآنکه به
حمتوایش نگاهی کنند ،با قلم خود نوشتند که برای
بنیاد بازسازی مناطق جنگی استفاده شود.
آن شـب اسـتاد بارهـا اشـاره به دسـت جمروح
آقا داشـتند و روز بعد که مرف شـدم ،شـعری را
پیـش رویـم هنادنـد کـه در آن این بیتهـا بود:

شهید زندۀ ما خود رئیس مجهوریست
وصی رسولش َبود مجال غدیر
که چون
ّ
نگاه داشت به یک دست پرچم اسالم
که خونبهای ابوالفضل میزند شمشیر
قد اوست قبای ریاست مجهور
به ّ
که خلعتیاست اهلی و نیستش تغییر

نسخۀ قدیمی«حیدربابا»

در دوران ریاستمجهوری ،بین آیتالله خامنهای
و استاد شهریار مراسالتی انجام میگرفت و
ال یکی از خویشان استاد حکیم
ادامه داشت .مث ً
نسخهای از چاپ قدیم منظومۀ شاهکار جهانی
استاد حکیم به نام «حیدربابا» را پیدا کرده بودند
که استاد آن را به قول خودشان «نسگل» کردند
به آقا داده بشود و با قلم خود یادداشتی به مهراه
ال به مهان مناسبت تقدیم
یک قطعه شعری که ارجتا ً
نسخه حیدربابا رسودند و نوشتند.

شاعرنوازی

یـک بـار اسـتاد به من گفتنـد که دمل برای شـنیدن
صـدای آقـای خامنـهای تنـگ آمـده اسـت و
کاش میشـد کـه تلفنی اظهار عشـقی به ایشـان
ال بـا تلفـن صحبـت
میکردیـم .اسـتاد معمـو ً
منیکردنـد و حتـی با آداب صحبت تلفنی هم آشـنا
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ال «الو» منیگفتنـد یا تعارفـات متعارف
نبودنـد .مثـ ً
در صحبتهـای تلفنـی را مراعـات منیکردنـد و
بهشـدت از صحبـت با تلفن اسـتنکاف میکردند.
ایـن اسـت کـه بـرای مـن بسـیار عجیـب بـود .تا
بنـده زنـگ زدم و مسـئول دفـر آقـا گفتند کـه آقا
در جلسـۀ فوقالعـادۀ شـورای عالـی دفـاع بـا
فرماندهـان نظامی هسـتند ،اگـر فوریـت دارد که
در داخـل جلسـه بـه اطالعشـان برسـانیم و اگـر
اضطـراری نیسـت کـه مـا متـاس را بعد از جلسـه
برقـرار میکنیـم .بنـده عـدم اضطـرار را گفتـم و
خواهـش کـردم کـه در صـورت فراغـت ارتبـاط
حاصـل شـود .حتـی یـک ربـع سـاعت نگذشـته
بـود کـه زنـگ زدنـد و صحبـت کردنـد .ایـن یکی
از منونههـای قابـل مثـال کیفیـت معـارشت و
شـاعرنوازی یـک رئیسمجهور در جهـان معارص
بود.

آخرشاهنامه

آقـا در طـول مـدت اسـراحت اسـتاد در یکی از
بیامرسـتانهای هتـران یـک یـا دو بـار شـخصا ً از
مرات
کـرات و ّ
اسـتاد عیادت به عمـل آوردند و به ّ
هیأتهایـی را برای عیـادت از اسـتاد به منایندگی
خودشـان اعـزام میفرمودند.
امـا آخـر شـاهنامه مشـکورتر بـود .نزدیـک
صبوح  ۲۷شـهریور سـال  ،۱۳۶۷استاد به پرستار
میفرماینـد کـه چـراغ اتـاق را روشـن کـن و بـرو
کـه مـن مهـامن خواهم داشـت .پرسـتار نقـل کرد
کـه اسـتاد حکیم رسشـان را بـه طـرف درگاه اتاق
برگردانـده و خیـره مانـده بودند .باری کـه رس زدم،
با تبسـمی به مـن فرمودنـد :مهامنم آمد؛ مـا را تنها
بگذاریـد دخـرم .مـن هولنـاک و کمی ترسـان از
اتـاق خـارج شـدم ،امـا حلظـهای بعـد فکـر کردم
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کـه مـن نباید مریـض بدحـال را به حال خـود رها
کنـم و تـا به اتاق برگشـتم ،اسـتاد خرقه هتـی کرده
و به سـوی ملکـوت أعال عروج کـرده بودند .و این
اتفاق در سـاعت  ۴.۴۵دقیقۀ بامداد  ۲۷شهریور
افتـاده بود.
یکـی از خویشـان اسـتاد حکیم نسـخهای از
چاپ قدیم منظومۀ شـاهکار جهانی اسـتاد حکیم
بـه نام «حیدربابـا» را پیدا کرده بودند که اسـتاد آن
را بـه قـول خودشـان «نسـگل» کردنـد به آقـا داده
بشـود و با قلم خود یادداشـتی به مهـراه یک قطعه
ال به مهان مناسـبت تقدیم نسـخه
شـعری که ارجتا ً
حیدربابا رسودند و نوشـتند.
بعـد از منـاز صبـح ،در اولیـن سـاعت روز،
حـرت آقا شـخصا ً به بیامرسـتان رفته و با اسـتاد
حکیـم شـهریار تودیـع فرمـوده بودنـد .شـاهدی
مراتـب تودیـع آقـا بـا اسـتاد را بسـیار عجیـب
تعریـف کرده اسـت که چون شـخصا ً ناظـر نبودم،
از نقـل مراتـب و دقائق احرام آقا نسـبت به پیکر
اسـتاد امتنـاع میکنـم .بعـد از سـاعتی از دفـر
آقـا بـه اینجانـب زنـگ زدنـد و مراتب اسـتاملت
و تسـلیت معظملـه را بـه اینجانـب ابـالغ کردند
و اوامـر ایشـان را منتقـل کردنـد که نظـر مبارک،
برگزاری باشـکوه مراسـم تدفین و فاحتۀ ایشان بود
کـه هـر مانع و مشـکلی هم پیش آید ،به خودشـان
حـل آن إصدار
گـزارش کنیم که نسـبت به رفـع و ّ
امـر کنند.
چنین هم شد؛ زمزمههایی پیدا شدند که پیکر
استاد حکیم شهریار را در مکانهایی مانند حرم
سیدعبدالعظیم یا در روستای نیاکانی و
حرت ّ
دامنۀ حیدربابا دفن کنند و چون اما طبق برنامۀ
مسبوق ،مراتب انتقال پیکر استاد به مقرۀالشعراء
تریز را فراهم آوردیم .مقامات استانی مرصا ً
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میخواستند که بنا به مالحظاتی ،مراسم تدفین
لدیالورود انجام گیرد و نظر اینجناب برگزاری
مراسم تدفین سه روز پس از فوت بود که باز متوسل
به دفر مقام مکرم ریاستمجهوری شدیم و آن نحو
معاضدت نیز معمول گردید .ظرف این سه روز متام
حد أعالی شوکت و
متهیدات برای برگزاری در ّ
حشمت صورت گرفت و متام عالقمندان را فرصت
مشارکت حاصل شد و باز هیأتی عالی از وزرا و
منایندگان ویژۀ رئیسمجهور از سوی حرتشان
اعزام شد.
پیام تسـلیت بسـیار متینی بـا امضای ایشـان
صـادر شـد و حسـب امـر ریاسـت حمـرم مجهـور
وقـت ،هیأت دولـت یک روز عـزای عمومی اعالم
کـرد و در سـطح اسـتان نیـز بـه اعـالم سـه روز
عـزای عمومـی نائل شـدیم .پس از چهلم اسـتاد
حکیـم شـهریار ،بنـده بـه پـاس ابـراز شـکران و
عـد و ال ُیحصای
امتنـان از بابـت مهۀ لطفهای ال ُی ّ
ایشـان ،بـه دیدار ایشـان رفته و یک طـرح حاوی
شـانزده بنـد را در جهـت تداوم تبجیـل و جتلیل از
مقامـات ادبی و عرفانی اسـتاد حکیم شـهریار را
بـه پیشگاهشـان تقدیـم کـردم کـه حقـا ً و انصافـا ً
یکایـک مفـاد آن طـرح در حـد و درجـۀ أعـال بـا
مزائـد دیگـر پیـرو اشـارت معظمله انجام شـد.
امـروز بر حسـب مهان بـرکات ،شـاهد تکریم
رسـمی یـاد و نـام اسـتاد هسـتیم و چـون ذکـر
مهـۀ مسـائل را مناسـبتی نیسـت ،از بیـان برخـی
فتنههـا إعـراض میکنـم کـه اگـر هنـوز توجهات
شـاعرنوازانۀ ایشان منیبود ،بسـیاری از معاندان و
یـا سـادهلوحان مانـع و رادع مراتب تکریم اسـتاد
ِ
آخریـن آن ،حیلـۀ تغییر تقـارن روز
میشـدند کـه
شـعر و ادب بـا سـالروز درگذشـت اسـتاد حکیم
شـهریار بـود که بـاز با نیمنظـر معظمله رفع شـد.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
آیت اهلل آل هاشم در کنار استاد شهریار  /عکس از :رضا رضی پور

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

20

شهریارنامه

ّ
سیدالشعرایایران

سید محمد علی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

آیت الله ملکوتی منه لطف ایلدی خاتم
فتوتله کی موال اوزوگون سائله وئردی
او ّ
یا که مشهد ده امام رضا سلطان والیت
جبه سینی دئبله وئردی
صله عنوانیله ئوز ّ
بیلسز دییه بیلّم
منیم عاممه میده قایتارا َ
تازادان تاج سیادت منه اسالم صله وئردی

ایـن شـعر مهیشـه خاطـرهای در دل بنـده زنـده
میکنـد؛ روزی کـه اسـتاد شـهریار میهـامن
دانشـگاه تریـز بـود و مرحـوم حرت آیـت الله
ملکوتـی به پـاس قدردانی از اشـعار این انسـان
بلند آوازه انگشـر خود را به ایشـان هدیه کردند.
سیدالشـعرای شـیرین سـخن ،شـاعر عشق
ّ
و انقالب بود،اسـتادی که عاشـقانه شـعر رسود؛
بـرای جامعـه و مردمانش نگـران شـد و در فراز
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و فـرود رخدادهـا و دگرگونیهـا بـا اشـعارش
حضـوری فعال داشـت.
در کنـار ایـن موضوعـات مهـم مذهـب،
عطـری روحانـی اسـت کـه در برگبـرگ دیـوان
شـهریار جـاری و سـاری اسـت و تقریبـا
میتـوان گفت شـهریار شـعری نـدارد کـه در آن
ذکـری از خـدا ،پیامـر اکـرم (ص) ،امئهاطهـار
علیهمالسـالم ،احادیـث رشیـف آنان یـا تلمیحی
مذهبـی نباشـد ،در این میان سـید حممد حسـین
هبجـت تریـزی ارادتی خـاص به مـوالی متقیان
حـرت امیراملومنیـن علـی(ع) دارد و کافـی
اسـت در سـاحت شـعر آیینـی به شـعر «علیای
مهـای رمحـت» اشـاره کنیـم کـه انـگار از عرش
نـازل شـد و بـر دل و زبـان مهـه مـردم ایـران
نشسـته اسـت.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی شهریار
مظهرفرهنگی و هری ایران برای مبارزان راه
حق و رزمندگان اسالم و شخصیتهای بزرگ و
رهر معظم انقالب حرت آیت الله العظمی امام
خامنهای عزیز (مدظله العالی) شعر گفت و این
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

کار ارزشمند را «جهاد قلمی» خواند و دوش به
دوش مردم در مهه صحنههای انقالب و جنگ
حضور یافت.
بـه مهیـن دلیـل هـر دلـی که عاشـق اسـت،
نـوای دلنشـین واژههایـی کـه شـعر شـهریار را
بـه ملکـوت اعلـی پیونـد داده اسـت را بـه جـان
میخـرد و بـا هـر بیتش جـان و باطن خـود را در
زالل معرفـت و معنویـت صیقـل میدهـد.
ِ
شـهریار روشـن ضمیـر ،روایـت هـم
شـعر
زیسـتی خـود بـا مردمـان رسزمیـن خـود اسـت
کـه فـارغ از تعلـق زمـان و مـکان جریـان دارد و
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

برماسـت تـا به هبانـه روز شـعر و ادب فارسـی و
روز بزرگداشـت اسـتاد شـهریار بـا مهتـی بلنـد،
این سـتاره درخشـان آسـامن شـعر و ادب را بیش
از پیـش پـاس بداریـم.
بـر خـود الزم میدانم کـه از ایـن خطه نیکو
مـرام ،آذربایجـان قهرمان و مردمـان دین مدارش
کـه مهـه سـاله در شـهریور مـاه منزلـت عرفان و
معنویت شـهریار شـعر ایران را گرامـی میدارند
صمیامنـه سپاسـگزاری منایـم و دسـت متولیـان و
دسـتاندرکاران بزرگداشتهای سـید الشعرای
ایـران را به گرمی بفشـارم.
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شهریارنامه

نوآوری در عرصه شعر و ادب

زینالعابدین خرم
استاندار آذربایجان شرقی

روز ملـی شـعر و ادب فارسـی که به مناسـبت ایام
وفـات اسـتاد شـهریار در سـطح ملی به نـام تریز
و آذربایجـان رقـم خـورده اسـت بـرای مـا ظرفیت
بزرگـی حمسـوب میشـود تـا از ایـن موقعیـت در
راسـتای معرفـی شـعرا ،ادبا و نویسـندگان اسـتان
وعلیاخلصـوص مکتـب شـهریار هبـره گرفتـه و
از زبـان شـعر بـه عنـوان مهمریـن ابـزار بـرای
ارتباطـات فرهنگـی و انتقال مفاهیـم و ارزشهای
اهلـی و انقالبـی اسـتفاده کنیم.
زنـده یـاد اسـتاد شـهریار بـا عنایـت خاصـه
حـرت امیراملومنیـن علـی (ع) ،به نیکـی از این
ابـزار قدرمتنـد و گرانبهـای شـعر هبـره گرفتـه و و
دلهـای آمـاده را بـه خـود جـذب کـرده و دگرگون
کـرده و شـاید رمز موفقیت شـهریار این اسـت که
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بـه گفتـه خـودش اول رشوع رسایش شـعردر او با
قـرآن و حافـظ اتفاق افتـاده و یـک ارتباط معنوی
بیـن زنده یـاد شـهریار و مفاهیـم اسـالمی و دینی
وجـود داشـته و در تاریخ زندگانی پربارش مشـهود
و حمسـوس بـوده اسـت و ایـن رویکـرد میتوانـد
نصبالعیـن سیسـتم آموزشـی و زندگـی فـردی و
اجتامعـی فرزنـدان ایـن کشـور بـه عنـوان معجزه
قرآنـی و مکتبـی شـیعی حافـظ باشـد و موجـب
مانـوس شـدن نسـل جـوان با ایـن فرهنگ گـردد.
شهریار واسطه فیض و واسطه خیر است
اسـتاد شـهریار معتقـد بـه حتـول در حیـات
شـعری و نوگرایی در اشـعار بـود و از مضامینی نو
هبـره میبـرد و بـه عبارتی نـوآوری در شـعررسایی
شـهریار کامال مشـهود اسـت و وی از معتقدان به
نـوآوری در عرصـه شـعر و ادب بـود.
شخصیت راستین و حمکم و با عقبۀ معنوی
استاد شهریار در حدی بوده که مقام عظامی والیت
از وی با عنوان حکیم یاد میکند و این اتفاق در
مورد شعرای بزرگی چون فردوسی و نظامی و ...
افتاده و ایشان از شهریار در این سطح یاد میکنند.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
حسن گلی معاون فرهنگی و رسانه اداره کل در حال گفتوگو با استاندار آذربایجان شرقی

نگـرش مقام معظم رهری نسـبت به شـهریار
و آثار شـهریار فوق العاده باالسـت .
اسـتاد شـهریار در طول حیات فـردی و ادبی
خـود هرگـز از مفاهیم انقالب و انقـالب فاصله باز
نکـرده و جتلیـات انقالبـی در آثار اسـتاد شـهریار
قبـل از انقـالب نیـز مشـهود اسـت و مضامیـن
و مفاهیمـی فرهنـگ غنـی انقـالب در آثـار وی
پرتوافشـانی میکنـد و ایـن مسـاله خـود میتواند
معرف شـهریار باشـد.
شـهریار بـا درک عمیقـی کـه از مسـایل
اعتقـادی و تاریخـی دارد میتوانـد صـدای شـعر
انقـالب بـرای حـال و آینـده ایـران باشـد.
ایـن شـاعر شـهیر در دسـت نوشـتههای خود
و در پایـخ بـه شـبههافکنی برخـی بدخواهـان بـا
ظرافت به برخی مسـائل اشـاره میکند و میگوید:
ایرانیهـا بـه سـبک و جلوههـای دینـی و اخالقـی
اشـعار و نوشتههای من آشنا هسـتند ومیدانند که
گوینـده شـعر علـی ای مهـای رمحـت و  ...هرگز بر
خـالف موازیـن اسـالمی حـرف منیزند.
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

شـاگردان خلـف شـهریار میتواننـد در
برافراشته نگه داشـنت پرچم شعر شهریار در حوزه
جهـان اسـالم و قفقـاز و آناتولـی بـه عنـوان نقطه
اتصـال فرهنـگ و آغازگـر متـدن اسـالمی اهتـامم
داشـته باشـند.
دولـت سـیزدهم عـزم خاصـی بـرای دمیـدن
روح تـازه بـر کالبـد شـعر و ادب دارد و ایـن امـر
بـا شناسـایی و تقویـت اسـتعدادهای درخشـان و
ظرفیـت فوق العاده شـعری و ادبی حمقق میشـود.
زبـان شـعر زبان انباشـته شـدن مفاهیـم دینی
و انقالبـی ایرانیـان اسـت و ایـن مسـاله در طول
تاریـخ و در اشـعار بـزرگان عرصـه شـعر بازتـاب
داشـته است
دمید فجر که خورشد باز میگردد
امید در دل نومید باز میگردد

شـهریار در ایـن شـعر میخواهـد بگویـد متام
مکتبهـا در زیـر سـایه توحیـد خواهند بـود و این
وعـده اهلـی اسـت که در شـعر شـهریار جـاری و
سـاری شـده است.
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شهریارنامه

روزهای روشن شعر

سیدقاسم ناظمی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

شعر و عرش و رشع از هم خاستند
تا دو عامل زین سه حرف آراستند

شعر شناسنامه فرهنگی ما ایرانیان است و ما هزاران
سال است که آرزوها ،آرمانها ،دغدغهها و باورهای
خود را بر حلهای از شعر پیچیده و نسل به نسل به
آیندگانسپردهایم.
این میراث ارزشمند و غنی حاصل جماهدت
و ریاضت هرمندان بسیاری است که بر مصائب
و دشواریهای فراوان غالب آمده و دریافتهای
شهودی خود را از هستی و زیبایی در قالب
کلامت ریخته و بر رسمایه فکری و معنوی بریت
افزودهاند.
جایگاه و مرتبت شعر در منظومه معنوی اسالم
و ایران بر کسی پوشیده نیست و دالیل این امر را
میتوان با گذری بر کارکردهای شعر فارسی به
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خوبی دریافت .این گونه ادبی در دورههای خمتلف
در جایگاه حممل انتقال علم و حکمت تا بیان
ظریفترین احساسات و عواطف ،از ذکر تاریخ و
رویدادهای تاریخی و محاسی تا روایت داستان و
حکایت های اسطورهای ،از بیان آموزههای دینی و
اخالقی تا حکایت منظومههای عاشقانه و ...نقش
ایفا کرده است.
در این میان آنچه شعر را در میان عام و خاص
حمبوب ساخته و به هر اول این مرزوبوم تبدیل کرده
است ،پرداخنت به مضامین و مفاهیمی است که
ریشه در باورهای مردم دارد و به تعبیر دیگر مردم
آرزوها و باورهای خود را در البه الی ابیات چنین
شعر و شاعرانی یافتهاند و برای زندگی و مرگ ،به
کالم آنان توسل جستهاند.
در جستجوی این گونه از شعر باید دواوین
شاعران آزاده ،حکیم و دینمدار را ورق زد؛
شاعرانی که برای دفاع از حقیقت و آزادگی مالحظه
هیچ پادشاه و صاحب قدرت و مکنتی را نکرده و جز
برای مدح و ثنای برگزیدهترین بندگان خدا ،لب به
شعرنگشودهاند.
شعر فارسی از روزهای نخست زایش ،در
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
خدمت ارزشهای منبعث از اهلبیت علیهم السالم
بوده و از یاری و مهراهی این ذوات مقدس کوتاه
نیامده است .برای مهین کمر شاعر فارسی زبان را
میتوان رساغ گرفت که شعری در رثای پیامر اسالم
اهلبیت مکرم ایشان نداشته باشد .از این روست که
شعر فارسی را میتوان شعری مقدس قلمداد کرد
چرا که مشحون از معارف و ذکر خیر امئه هدی و
اولیای اهلی است.
شعر فارسی کاخ عظیمی از حکمت ،خیال،
اندیشهوعاطفهمجعیاستکهزبانهاوگویشهای
خمتلف حوزه متدن ایران فرهنگی ،در برآمدن آن موثر
بودهاند .این گونه هری مدام با شعر عربی و ترکی
و زبانهای دیگر در حال بده بستان فرهنگی بوده و
در کنار آن از ظرفیت گویش های حملی مرتبط با این
حوزه زبانی ،در جهت غنا و تعمیق ارزش های ادبی
هبره برده است .از این رو شعر فارسی به اذغان اهل
ذوق و ادب در قیاس با آثار شعری اقوام و ملل دیگر
جایگاه رفیع تری را به خود اختصاص می دهد.
حضور این گونه ادبی در حلظات و انات خمتلف
و متفاوت یک ملت اعم از شادی و غم ،انقالب و
آرامش ،و جنگ و صلح نشان از آن دارد که شعر و
شاعران توانستهاند پناهگاهی برای سخت و سهل
مردم باشند و باری از دوش مردم بردارند.
امروز شعر مهانند اکسیژن هوا آنچنان با جان و
دل مردم آمیخته و عجین شده و شئونات زندگی آنان
ریشه کرده است که حتی حضور و تاثیرش به چشم
منیآید ،به تعبیر دیگر شعر در خاطره مجعی ناحمسوس
ما خانه کرده و ساخت ذهنی و فکری ما را حتت تاثیر
قرار داده است .بی آنکه بدانیم قرنهاست حیات
مادی و معنوی ما در دایره نفوذ معنوی و فکری
شاعران حکیم قرار دارد .این نکته را با مروری بر
قضاوتها ،رفتارها ،باورها ،و ارزشهای ملت ایران
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

و نسبت آن با مفاهیم و معارف بنیادی منقول و
مذکور در دواوین شعرای فارسی میتوان دریافت.
ناگفته پیداست که چنین گنجینهای نیازمند
پاسداری و حفاظت است؛ گنجینهای که یک ملت
در نسلهای پیاپی بدان رجوع میکند و رفتار و
منش امروز خود را با آن میسنجد.
بیش از هزار سال تامل ،تفکر ،ریاضت و
خیالپردازی میراثی است که امروز در اختیار
ماست و دنیای امروز ما را به حافظ ،مولوی ،سعدی،
فردوسی،خاقانی،نظامیوبهشهریارمیشناسد.
امروز این رسمایه ارزشمند در تقویم ایرانی
روزی برای خود دارد و قرار است ارزشهای این
هر را مدام به ما یادآوری کند .مهراهی روز شهریار
با روز شعر و ادب فارسی واجد معنای دیگری
هم هست و آن شمولیت این روز بر مهه شاعرانی
است که در حوزه متدنی ایران فرهنگی به زبانها
و گویشهای خمتلف شعر میرسایند .شهریار در
عین آنکه ادامه سنت شعر فاخر فارسی است ،از
افتخارات بیرقیب شعر آذربایجانی هم به شامر
میآید .حضور او و شعر او در کنار مردم و مهگام
آنان در شادی و غم از شهریار قلهای ساخته است
که مهنسالن و مهگنان او را از رسیدن به آن ناتوانند
و این افتخار بزرگی برای شعر فارسی است که در
دامان خود چنین فرزندانی را پرورده است.
گرامیداشت این روز و یادکرد شهریار به
واقع بزرگداشت مهه ارزشهایی است که در طول
قرنهای متامدی فرهنگ ،هر ،و حکمت ایرانی
و اسالمی خلق کرده و بریت را به مهامنی آن
فراخواندهاست.
در نخستین روز ملی شعر و ادب فارسی در
قرن جدید امیدوار و رسبلند به روزهای روشن ِ
پیش
رویشعرمیاندیشیم.
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شهریارنامه

ضرورتبرگزاریمحافلعلمی
برای بررسی شعر شهریار
صفر نصراهلل زاده
رئیس دانشگاه تبریز

سیدحممدحسین
درمیانشاعراندورۀمعارص،استاد ّ
شهریار ،از نظر شهرت و حمبوبیت ،هیچ مهانندی
ندارد.اینشاعرپرآوازۀایراناسالمی،درقلمروادب
و فرهنگ معارص ،از چنان جایگاه شگفتانگیز
هری و مرتبۀ واالی سخن رسایی برخوردار است
که باید ساهلا به یادش مهایشها برپا کنند و نامش را
از پرتو گردمهاییها و حمافل ادبی بزرگ دارند.
شاید یکی از برکات بزرگانی چون استاد شهریار
که آثارشان جزو مواریث فرهنگی جوامع بری
است ،این است که هر از گاهی به نام ایشان،
جمامع علمی در گوشه و کنار جهان برپا میشود و
پژوهشگران و جویندگان حقیقت ،از اطراف جهان
گردهم میآیند تا با ارائه مقاله و سخرانی و طبع و
نر کتاب و رساله ،منزلت آن بزرگ را بنامیانند و در
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این میان ،در سطح عامۀ مردم نیز شور و شوقی پدید
میآید و آثار آن بزرگ رونقی می-یابد و میثاق مردم با
ارزشهای فرهنگی جتدید میشود و البت هاین امر؛
یعنی نقد و بررسی و حتلیل شعر شهریار ،رضورتی
اجتنابناپذیراست.
امروزه در گسرۀ جغرافیای فرهنگی ایران و
کشورهای مهسایه ،کمر جایی میتوان یافت که
نشانی از نام شهریار و ردپایی از رسودههای او
در آن نباشد و اندک دیاری میتوان جست که
ساکنانش ،شعری و مثل سائری از آثار این شاعر
بزرگ را در لوح خاطر نسپرده باشند و این نشانی از
نفوذ معنوی کالم شاعر بر رساچۀ دهلای آشناست؛
به عبارتی قبول خاطر عام که به نوعی مراجعه به
آرای عمومی است ،تش ّخص ادبی و نفوذ شعری او
را ثابت کرده است.
به قطع و یقیین باید گفت مرحوم شهریار به
شخصیت جامع شعر اصیل در روزگار ما
عنوان
ّ
و یکی از آخرین و برجستهترین پاسداران سخن
جمددین عامل
منظوم در طول تاریخ ادبیات ایران و از ّ
شعر و معنی و ذوق و عاطفه و به عبارتی ُحسن
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
حیاط منزل استاد شهریار

ختام شعر سنّتی فارسی است.
البته شهریار با منظومه جاویدان حیدربابا نیز،
نام خود را در میان مهزبانان خود ،ماندگار ساخته
است .در خاطرات شهریار ثبت است که وقتی
او در شعر فارسی به شهرت و اعتبار رسید ،برای
دیدار با مادرش به روستای خشکناب آمد؛ ولی
مادر را حرست زده و اندوهگین دید .وقتی علت
را پرسید ،مادر شهریار جواب داد« :پرسم تو اینک
شاعر بزرگی شدهای اما چه فایده که من چیزی
از شعرهای زیبای تو منیفهمم .ای کاش به زبان
مادری خود هم شعری بگویی» و اینگونه زمینه
رسوده شدن منظومه بزرگ حیدربابا فراهم میشود.
آری حیدربابا ریشه در حیات ما دارد و بندبند
ِ
آذربایجان عزیز
آن ،با پیکر اجتامع و تاریخ و فرهنگ
پیوندیافتهاست.حیدربابا،تنهاکوهیافراشتهازتودۀ
خاک نیست؛کوهی انباشته از مهر و عطوفت است،
کوه صفا و پاکی است،کوه مناعت و رشافت است.
ِ
ِ
حدیث عشق استِ .ق ّصۀ ُغصهای
رسود درد است.
است که مادری در آن ،با فرزندش سخن میگوید.
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

دوستان شهریار ،او را دارای تو ّکلی توصیف
هتجد و شبزندهداری ،دارای انس
ناپذیر ،اهل ّ
با قرآن و هنج البالغه و دیوان شعر موال علی(ع)
توصیفکردهاند.
مطالعه در آثار شهریار ،او را اهل عرفان
حقیقی و عشق اهلی نشان میدهد ،عرفان و عشقی
حممدی و عمل
که بر مبنای رشیعت اهلی و معرفت ّ
به آموزههای اصیل اسالمی و شیعی شکل گرفته
است.
بخش عمدهای از رسودههای شهریار که در
قلمرو شعر شیعی و انقالبی است ،دارای عنارصی
است که بی-شک میتوان پژواک فریادها و تالطم
تشیع دانست که
باشکوه و مطنطن ،به بلندای تاریخ ّ
مهانند دیگر مضامین حموری آثار شاعران شیعه ،به
تعدی ،محایت
موضوعاتی چون :اعراض به ظلم و ّ
از مظلوم ،عشق به شهادت ،حق طلبی و جهاد و
دفاع مقدس میپردازد:

به شوق صبح وصال و مجال خندانش
خوشم به رنج و شکنج شبان هجرانش
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شهریارنامه
استاد شهریار در کنار شاعران انقالب :مهرداد اوستا ،قیصر امین پور و ...

رهایی ابدی با مهین مسلامنی است
رها مکن به حریفان نامسلامنش
شهادت است و صال گوش دل به فرمان دار
مگر فرا شوی از خاکدان به فرمانش

استاد شهریار را اگرچه منیتوان «شاعری
رصفا ً سیاسی» نامید ،منتها با توجه به دوران حیات
مروطیت،
او و وقوع حوادثی چون :هنضت
ّ
دوم ،حضور
افول حکومت قاجار ،جنگ جهانی ّ
متفقین در ایران ،غائله فرقه دموکرات ،ملّی شدن
صنعت نفت و با استناد به رسودههایی چون مهامن
شهریور ،پیشگاه آذربایجان و  ...میتوان به
دیدگاه انسانی و صلح ستایی و خمالفتش با جنگ
و جداییطلبی پی برد.
با این حال میتوان به رضس قاطع گفت
دوران اوج شکوفایی ادبی و فکری شهریار،
در ّایام پیروزی هنضت امام مخینی(ره) و دوران
انقالب اسالمی شکل گرفته است .او پس از
پیروزی انقالب ،با درک حتوالت عمیق جامعه،
ال مهسو با
درومنایۀ انقالب اسالمی را کام ً
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شخصیت فکری و منظومۀ اعتقادی خود دید
ّ
و از «جهاد قلمی» باز نایستاد .مقایسۀ بخش
ّاول دیوان شهریار با بخش «شهریار و انقالب
ال
اسالمی» ،مواضع اعتقادی و سیاسی او را کام ً
روشن میسازد:

درفش کاوۀ نوروز کامگار رسید
زالله تاج فریدون هناده بر رس عید
شکوفه بشکفد و در چمن چراغانی است
حبابهای نگارین بنفش و رسخ و سپید
به جبهه کوش که جنگ و جهاد با کفر است
به صحنه باش که میخواهد آفتاب دمید
فلک به عید و سالم حکومت اسالم
بچرخد و به رسش چلچراغی از خورشید

باریِ ،
جان شعر شهریار ،از پرتو پیوند با دوران
حیات مجهوری اسالمی ،آرامش و گرمی و لطافت
دیگری یافت و موسیقی کالمش در پردۀ حسینی
نواخته شد؛ شعری به زاللی رود فرات:

شیعیان در رس هوای نینوا دارد حسین
روی دل با کاروان کربال دارد حسین
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

استاد شهریار قوام بخش روابط فرهنگی،
ادبی و عاطفی ایران و آذربایجان

سید عباس موسوی
سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان

شاعر شهیر ایران استاد سید حممدحسین هبجت
تریزی ( شهریار ) یکی از نوابع ادبی و شعری
ایران زمین در هر دو زبان فارسی و آذری است که
روز  ۲۷شهریور در تقویم ایران به عنوان روز شعر
و ادب فارسی و روز بزرگداشت این استاد فرهیخته
است .اشعار آذری و نغز او ،حقیقتا وی را به عنوان
پیوند دهنده فرهنگی و ادبی بین ایران و آذربایجان
تبدیل کرده است.
هر شعر ،مهواره با عاطفه و ختیل گره خورده
است .این در هم پیچیدگی عاطفی در طول سالیان
متامدی ادیبان بزرگی را پرورش داده است .در دوره
معارص ،اشعار استاد شهریار متایل به نوگرایی دارند.
خالقیت او در ابداع اشعار ماندگاری است كه
میتوان به «هذیان دل» اشاره کرد .شهریار شاعری
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

غزلرساست بدون آنكه فقط غزل رسوده باشد و
بدون آنكه انواع دیگر اشعارش از ارزش كمری
برخوردارباشند.
شهریار یکی از شاعرانی است که آشنایی
کامل با ادب فارسی و ترکی داشته و شیفته شاعران
بزرگ ادبیات کهن ،بهخصوص حافظ است .این
آشنایی سبب شد تا نتواند خود را از سیطره ادبیات
گذشته برهاند و در مهه جای دیوانش منودی پیدا
کرده است .در تصویر پردازیهای وی هم ،نشان
شاعران گذشته است و این ناشی از ارتباط شهریار
با ادبیات کالسیک و قدیمی فارسی است.
شهریار شاعری بود که با عامه مردم زندگی
میکرد و اگر درباره فقر و فالكت سخن میگوید
خود نیز مزه آن را چشیده است .او كسی است كه
خود در آتش درد اجتامع میسوزد و تالش میکند
تا منعکس کننده دردهای جامعه خودش در
موضوعات گوناگون باشد و این امر وی را به یک
شاعر مردمی و اجتامعی تبدیل کرده بود.
شهریار در ارائه اندیشهها و عواطف خود،
با روحیه و ذوقها و سلیقههای خمتلف سازگارانه
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شهریارنامه
روبهرو شده است تا آنجا که مهزیستی مساملتآمیز
با موافق و خمالف را مهم شمرده است و شاید یکی
از جنبههای حمبوبیت او در مهین نکته هنفته است.
او جنبههای منفی جامعه را میبیند و در شعرش
نشانمیدهد.
شهریار مدت زیادی را در ُرسایش اشعارش
سپری کرد و اشعارش را در فرمهای خمتلفی ریخت.
دگرگونی مهیشگی فرم در شعر شهریار و رسودن
شعر در مدت ِ
ِ
گسردگی
زمان نزدیك به هفت دهه
ویژگیهای شعری را پدید آورده است .تعداد
فراوان و هری بودن بسیاری از شعرهای شهریار
شهرتی برای شاعر پدید آورد كه رویای خیلی
از شاعران مهزمان و یا بعد از او بود .وفاداری به
سنت غزلنویسی ،شیفتگی به حافظ ،واكنش به
ِ
شعری زمانِ ،
ِ
احساسات سنتی
بیان
رویدادهای
ِ
مذهبی ،چرخش از رسودن شعر پارسی به شعر تركی
(آذری) و بیقراری در شعرها از ویژگیهای كلی
شعر شهریار است که در کمر شاعری میتوان این
خصائص را مجع کرد.
شهریاربهعنوانمهمرینشاعرفارسیوآذری
در برههای از تاریخ ادبی ،از ِ
آغاز ز ِ
ندگی شاعری در
ِ
آشنایی شهریار با برخی از
ایران معروف بوده است.
شعرای ایران زمین مثل ایرج میرزا ،عارف قزوینی،
پروین اعتصامی ،سپس با نیام یوشیج ،هوشنگ
شاعران شناخته ِ
ِ
شدۀ
ابتهاج ،مهدی اخوان ثالث و
ایران در نیمۀ اول قرن چهاردهم خورشیدی او را در
نریات و نشست ِ
های ادبی چهرۀ شناخته شدهای
ساخت .شهریار در قالبی میرسود كه با تصورِ
ِ
مهگانی ایرانیان از شعر سازگار بود .در روزگار رایج
ِ
ِ
ِ
شدن ِ
شعر نو و مقاومت شدید سنتگرایان در ِ
مقابل
شعر نو ،به مهگانی ِ
ِ
شدن بحث دربارۀ شعر كمك
منود و لذا کمک شهریار در این زمینه را بسیار موثر

31

میدانند.
شهریاردر زندگی روزانه خود از عرف صوری
مردم تبعیت منیکرد و بی اعتنایی او به جتمالت
کامال مشهود بود .عكس ِ
های فراوان شهریار نشان
ِ
ِ
میدهد كه او به ز ِ
عادی متام انسانها و حتی
ندگی
ِ
خودشبیاعتنابود.پوشیدنلباس ِ
هایاغلبخارج
داشنت پوستینی رنگی بر تن و گذاشنتِ
ِ
از ُم ِد زمان،
ِ
كاله ِ
كشی ُرسمهای رنگ بر رس نشانههای خاص
ِ
شخصیت منحرص به فرد او بود .به مهین دلیل
از
است که اکر تصاویر وی که پخش شدهاند وی را
به عنوان فردی ژولیده ،شوریده پوش و بی خیال به
دنیا نشان میدهد.
شهریار با متدهای گوناگون و به دو زبانِ
پارسی و آذری شعر رسوده است .در داخل
ِ
شعرهای پارسی ،غزلیات ( ۵۴۷غزل) ،قصیدهها
ِ
مثنوی طوالنی)،
( ۱۰۰قصیده) ،مثنویها (۲۵
ِ
شعرهای مناسبتی پارسی
قطعات ( ۱۵۰قطعه)،
در قالب ِ
های گوناگون ( ۱۲۳قطعه) ،اشعاری
ِ
ِ
انقالب اسالمی ایران ( ۳۹قطعه) و در
برای
ِ
شعرهای آذری :حیدربابایه سالم( )۱و (،)۲
داخل
ِ
سهندیم ،نامه ِ
شعرهای
های منظوم به شاعران و
اجتامعی با رگههایی از طنز« ،سهند و ِ
شعرآذری»
ِ
درگذشت بولوت قرهچورلو(سهند) جای
برای
گرفتهاند.
تعداد زیاد اشعار شهریار او را به یکی از
نظر ِ
شاعران پرکار تبدیل کرده بود .از ِ
حجم شعرها،
شهریار بسیار بیشر از حافظ و تا حدی برابر با
ِ
دیدگاه آماری میتوان
سعدی شعر رسوده است .از
ِ
نام شهریار را پس از نام فردوسی ،نظامی ،مولوی
ِ
دیدگاه هری نیز ِ
شعر شهریار
و سعدی آورد .از
ِ
سزاوار شناسایی است.
ِ
رسمشق شهریار در شاعری است.
حافظ
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
های بسیاری در استقبال از غزل ِ
شهریار غزل ِ
های
ِ
شعرهای شهریار از
حافظ نوشتهاست .بسیاری از
صور خیال و مضمون تكرارِ
نظر وزن ،قافیهپردازیِ ،
ِ
ِ
ِ
شیفتگی شهریار به حافظ،
شعرهای حافظ است.
سال  ۱۳۵۲و رسودنِ
سفر او به شیراز در ِ
در ِ
ِ
غزلهایی در بارگاه حافظ نیز منایان است .عشق
شهریار به حافظ در جاهای خمتلف توسط خود او
رصاحتا و یا تلویحا بازگو شده است.
شهریار در طول زندگی به حلاظ مکانی هم نقل
ِ
رسودن حیدربابایه سالم
مکاهنائی داشته است.
( )۱۳۳۰به ِ
زبان آذری زمانی رویدادكه شهریار با
رسودن غزل در ِ
ِ
زبان پارسی شهرتی بزرگ در ایران
رسزمین ِ
ِ
ِ
ویرانخویش
بازسازی
كسبكردهبود.اوبه
ِ
رسزمین
در گذشته پرداخت .وابستگی روحی به
مادری خود در چنین شاعری ِ
قابل پیشبینی است.
برای
هتران منایندۀ مدرنیسم بود ،پس منیتوانست ِ
ِ
مكان آرمانی
مردی كه از مدرنیسم بیزار است
ِ
رسزمین
باشد .به نظر میرسد شهریاراز آغاز به
دلبستگی شدیدی داشتهاستِ .
ِ
ِ
شعر
بومیخویش
ِ
ِ
ِ
بلند «هذیان دل» در ِ
سال  ۱۳۱۶به زبان پارسی
رسوده شده بود .رویدادهایِگزارش شده در
این شعر ،مهه به رسزمینی تعلق دارد كه ویران
گشتهاست .چند سال بعد ،این رویدادها به ِ
سبك
«روایت در رمان ِ
های مدرن» در «حیدربابایهسالم»
به ِ
زبان آذری رسوده شد .شهریار به استفاده از
ِ
روستای ویرانش ،بدان
زبانی رویآورده بود كه در
زبان سخن میگفتند .شهریار نتوانست روستایش
را از ویرانی نجات دهد ،اما ِ
زبان آذربایجانی را در
ایران نجات داد .این زبان با اشعار استاد شهریار
جان دوباره گرفت و خود را ماندگار ساخت .در
کشور آذربایجان هم آثار شهریار را مقوم ادبیات
ترکی آذری میدانند و وی را یک شاعر بزرگ
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

میدانند و بزرگداشت این شاعر را در آکادمی علوم
گرامیداشتند.

نتیجه گیری

ِ
ِ
ادبیات
شاعران تاری ِخ
شهریار یكی از حمبوب ترین
ایران زمین است .در ِ
میان شعرای معارص و
ِ
ِ
دوران اخیر
بازماندگان وفادار به کالسیک ایران در
شهریار مهمرین مناینده است .او به هر دو ِ
زبان
فارسی و تركی آذربایجانی شعر رسوده است که
میتواند با عواطف و احساسات مردمان آذری زبان
در هر کجای دنیا ارتباط بگیرد و پیوند ناگسستنی
ِ
شعرهای او در هر دو زبان در او ِج
ایجاد کند.
هرمندی و استادی هستند .از مهین رویِ ،
شعر
شهریار مهواره در ِ
زبان انسانهایی جاری خواهد
های شیفتهشان میخواهد هیجان ِ
شدكه جان ِ
های
روحیشان ،با ِ
ِ
ِ
ِ
شاعری اصیل بیان شود.
شعری
زبان
شهریار در ماندگاری زبان ترکی آذربایجانی نقش
بی بدیلی ایفا منود و از این نظر هم پل مستحکم
و ابدی بین دو ملت ایران و آذربایجان حمسوب
میشود.

منابع :

 اخوان ثالث ،مهدی ( .)1369بدایع و بدعتها و عطا و ِلقای نیام

یوشیج .هتران :نرش بزرگمهر.

نسل بی ِ
 براهنی ،رضا ( .)13۷4گزارش به ِسن فردا .هتران ،نرش مركز.
ِ
 -شهریار ،حممد حسین ( .)1382دیوانِ دوجلدی شهریار .هتران:

ِ
انتشارات ِ
اهل قلم.

 -دیدار آشنا(جمموعه مقاالت جممع جهانی شهریار) ،به کوشش علی

اصغر شعردوست که دربرگیرنده منتخبی از مقاالت مهایش جممع جهانی

شهریار است که به مناسبت نودمین سال تولد شهریار برگزار شده است.
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شهریار؛
شاعر دین مدار انقالب اسالمی
حسن گلی
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی

سید حممدحسین هبجت تریزی
مرحوم استاد ّ
متخلص به شهریار که سالروز وفاتش به نیکی به
عنوان « روز ملی شعر و ادب فارسی» نامگذاری
شده است ،از مجله شاعران دین مدار ایران زمین
میباشد که در اکر رسوده هایش مضامین دینی و
عالقمندی به اهل بیت (ع) موج میزند.
استاد شهریار در قالبهای عمدهای که به طبع
آزمایی پرداخته ،تسلیم اراده خداوند بوده و در قالب
این رسوده ها ،با اسالم و پیامر و اهل بیت ایشان،
از عمق دل و جان ،رابطه عاطفی برقرار کرده است.
او دفرهای شعرش را با توحید و مناجات آغاز کرده
و منظومه «مکتب شهریار» را که از قسمتهای مهم
دیوان اوست ،با «راز و نیاز اهلی» رشوع منوده است.
او حتی در عاشقانه ترین حلظههای شور و شیدایی
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نیز از یاد خدا غافل نشده است.
تقرب به پیشگاه الیزال و از
شهریار به یمن ّ
برکات انفاس امئه اطهار(ع) ،در آن هنگام که
رساپای وجودش آکنده از شور و شوق بوده است،
صالی پرشکوه کالم هری را به اوج میرساند و با
آفریدن رسودههای دینی ،کاری میکند که گذشت
زمان ،هرگز نتواند غبار فراموشی و خاموشی بر آن
اشعاربنشاند.
شهریار ایرانزمین عالوه بر رسودن اشعار
دینی ،شاعر رسودههای انقالبی نیز هست .خورشید
تابنده انقالب اسالمی که در دهه پایانی عمر این
شاعر ارزشمند با رهری حرت امام مخینی(ره)
و جماهدت مردم انقالبی کشورمان رشوع به
نورافشانی منود ،روح تازهای به اشعار این پیر جتربه
دیده روزهای تلخ و گزنده در دوران پهلوی بخشید
و باعث شد سلطان غزل فارسی ،خود و هرش را در
خدمت انقالب اسالمی بگذارد و به مردمی كه جان
در گرو این خیزش عظیم هناده بودند ،پاسخ مثبت
بدهد.
شهریار به حلاظ مقبولیت و حمبوبیت زیادی
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

كه در بین مردم و به ویژه اصحاب فرهنگ و هر
داشت ،در نخستین ساهلای پیروزی انقالب
اسالمی ،مورد طمع برخی معاندان و خمالفان بود و
اگر چه آنان میکوشیدند از هر راهی برای شكسنت
عقاید دینی و انقالبی او هبره برند ،اما نتوانستند از
نزول واژگان روحانی و انقالبی برجان و دل شهریار
جلوگیریكنند.
ایستادگی و مقاومت شهریار بر رس آرمانهای
انقالب اسالمی مردم ایران در واپسین روزهای
سالمت و نشاط عمرش برای مهه شگفت و زیبا
بود .تأسی پیشكسوتان شعر و ادب و خیل شاعران
جوان به استاد شهریار بعنوان شاعربزرگ ادبیات
پایداری و جهاد انقالبی که زمینه ساز رونق رسایش
اشعار انقالبی با هبره گیری از حتول اندیشهها و
اهلامات معنوی شهریار گردید ،جان تازهای به شعر
انقالبی بخشید و در واقع شهریار در پیوند شاعران
جوان با جریان انقالب اسالمی نقش مهمی ایفا
كرده است.
استاد شهریار به معنای حقیقی کلمه عاشق
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

بنیانگذار انقالب ،حرت امام مخینی (ره) بود.
بازتاب این عشق و ارادت از مهان نخستین ساعات
ورود امام به خاک میهن در  ۱۲هبمن  ۵۷در
رسودههای ایشان آشکار است.
در شعرهای انقالبی شهریار نام و یاد حرت
امام مخینی (ره) جلوهای پررنگ دارد؛ چرا که
شهریار پیروزی انقالب را مدیون رهری حرت
امام (ره ) و ایشان را جزء الینفك هنضت و وارث
والیت حرت بقیهالله میداند.
شهریار افزون بر اظهار حمبت و ارادت به
بنیانگذار كبیر انقالب حرت امام(ره) به دیگر
بزرگان برجسته انقالب اسالمی نیز عشق میورزد.
در این میان ارادت و دلدادگی شهریار به مقام
معظم رهری حرت آیتالله خامنهای ،که آن
زمان در کسوت ریاست مجهوری بودند ،جایگاه
ویژه و برجستهای دارد .نکته مهم در این دلدادگی
و عشق ،دو سویه بودن آن است؛ مقام معظم رهری
عالقمندی خاصی به شهریار ملک سخن دارند که
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در اغلب حمافل شعری از او یاد میکنند و نامش
را عزیز میدارند .حمبت قلبی و دیرین مقام معظم
رهری به استاد شهریار از واژگان جانانه معظم له
درپیام تسلیت به مناسبت هفتمین روز درگذشت
استاد شهریار که در تاریخ  ۶۷/۷/۳صادر گردید،
به خوبی هویداست .ایشان در این پیام شهریار را
با عناوینی مهچون « شهریار شعر و ادب ایران»،
« بلبل داستانرسای غزل فارسی» « ،ترک پارسی
گوی»« ،مرد بزرگ و شاعر کهن»« ،عاشق قرآن»،
«شاعر جاودانه» « ،انسان خملص و با صفا»« ،چهرۀ
بارز ادب معارص فارسی و آذری» و «هرمند
مردمی» معرفی کرده و معتقد هستند «شهریار پیام
انقالب اسالمی را با دلی بنوشید که از کودکی به پیام
قرآن گوش سپرده و در دهههای آخر عمر در ارسار
و معارف آن به غور و تدبیر پرداخته بود .او عاشق
قرآن بود و قرآن جمسم و زنده را در انقالب اسالمی و
نظام اسالمی مشاهده میکرد» .
مقام معظم رهری در دیدار مهامنان کنگره
بزرگداشت شهریار با معظم له (آذر ماه  )۱۳۷۱با
اشاره به حتول فکری درحیات ادبی و معنوی شهریار
میفرمایند« :شهریار در یک دوران مهمی از
زندگیاش در حدود شاید سی سال آخر زندگیاش
یک دوران عرفانی و معنوی بسیار زیبایی را
گذراند ...تا وقتی که انقالب اسالمی پیروز شد او با
مهان روحیه دینی و ذهنیت صاف و روشن خودش از
انقالب استقبال بسیار خوبی کرد .شاید در آن یکی
دو ساله اول انقالب ،کسی از ماهابه یاد شهریار
نبودیم .گرفتاریها به قدری زیاد بود که انسان به یاد
شهریار منیافتاد .یک وقت دیدیم که صدای شهریار
از تریز بلند شد؛ در ستایش انقالب».
استاد شهریار به تاریخ  ۱۷مرداد ( ۱۳۶۶در
 ۸۲سالگی) یک نسخه از منظومه کم نظیرحیدربابا
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را تقدیم حرت آیت الله خامنهای میمناید و در
دیباچه این کتاب چنین میرساید:

رشگــــمآیــــدکـهتــــوحیـــدربابا
بوسی آن دسـت که خود دسـت خـداست
راستــاندسـتچـپازویبــوسنــد
کـه خـــدا بـــوسـد از او دسـت راســت
درامـــــامـــتبــهمنــــازمجعــــه
صــدهــزارشبـــهخـــدادستدعاست
مــن بیـــــان هنــــرم یک دل و بــس
اوعیــــــانهنــــرازســــرتـاپـاست
اوشــــبوروزبــــــرایاســـــالم
پـــایپــــویــاوزبــــانگــــویاست
اوچــــهبـــازویقــــــویوحمکــم
بــاامـــامـیکــهرهورهبـــرمــاست
شهــریاراســریافـــرازبــهعــرش
کــاونگـاهیـشبــــهحیــــدربـابـاست

آنچه در این خمترص مورد اشاره قرار گرفت،
در بیان عظمت شعری و بزرگی شخصیت شهریار
ایران زمین بسان قطرهای در برابر اقیانوسی بی انتها
بوده و تنها هبانهای برای ابراز این امیدواری است
که فعاالن و متولیان عرصه فرهنگ و شعر و ادب
ایران اسالمی و خمصوصا آذربایجان عزیز نه تنها در
سالگرد وفات استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب
فارسی بلکه در مهه ایام سال بتوانند در پاسداشت
یاد و نام چهره ی بارز شعر و ادب معارص کشورمان
بکوشند و اشعار فاخر و شخصیت کم نظیر این
شاعر نظر کرده اهل بیت (ع) را از گزند حتریف
مصون نگاه دارند و در عین حال از عالقمندی مردم
کشورهای خمتلف خمصوصا کشورهای مهسایه به این
شاعر بزرگ به عنوان رسمایهای بی بدیل در راستای
دیپلامسی عمومی و فرهنگی هبره گیرند.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
استاد شفیعی کدکنی در تبریز /در کنار استاد شهریار

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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شاعر تمام وقت...
ِ
ّ
محمدرضا شفیعی کدکنی
استاد دانشگاه تهران

در میان دانههای درشت شعر قرن ما ،هبار شصت و
چهار سال زندگی كرد (یعنی بیست سالی كمر از
شهریار) و در مهان شصت و چهار سال ،نیمی از
عمرشبهسیاستوروزنامهنویسیومنایندگیجملس
وتبعیدوزندانونیزاستادیدانشگاهوحتقیقوتتبع
گذشت كه دستاوردهای او در دو قلمرو سیاست و
حتقیقنیزخیرهكنندهوحیرتآوراست.
ایرج پنجاه و یك سال زیست و بیشرین بخش
عمرش به كارهای جنبی سپری شد .اخوان ثالث
نیز با مشغلههایی از نوع معلمی و یا كار در رادیو
و تلویزیون بخشی از عمر شصت و دو سالهاش را
پر كرد .سپهری میان نقاشی و شعر در نوسان بود؛
تنها شهریار بود كه مهه عمر هشتاد و چهار سالهاش
را ـ به جز بخشی از سالیان مدرسه ـ متام وقت در
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خدمت شعر زیست؛ حتی نیام هم در این امر ،به
پای شهریار منیرسد ،زیرا مقداری از عمر خود را به
معلمی و عضویت در اداره نگارش وزارت فرهنگ
گذرانید و تا آخر عمر نیز بیارتباط با آن اداره نبود.
با در نظر گرفنت طول عمر شهریار در قیاس با
این بزرگان ،این درجه از «متام وقت شاعر بودن» كه
نصیب او شد ،نصیب هیچكدام از دانههای درشت
شعر فارسی در قرن حارض نشد .مهین امر سبب
شد كه او ،زالل خلوت رمانتیك خویش را ،هیچگاه
به واقعیتهای بیرونی نیاالید و در جهان «خیالی»
خویش به خالقیت هری بپردازد.
به مهین دلیل و به دلیل منونههای درخشانی از
هرش ،او را باید بزرگرین مظهر رمانتیسم در شعر
فارسی به حساب آورد؛ گوینده «هذیان دل» و «دو
مرغ هبشتی» و «افسانه شب» و «در جستجوی
پدر» و «رسود آبشار» و «ای وای مادرم» و «نقاش»
و «سنفونی دریا» و چندین منظومه دیگر .اگر روزی
بخواهند برای مكتب رمانتیسم در ادبیات فارسی
مناینده كامل عیاری انتخاب كنند ،تصور منیكنم
شاعری شایستهتر از شهریار بتوان یافت.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
از راست :دکتر باقر صدرینیا  -دکتر شفیعی کدکنی  -استاد زریاب خویی

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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انتخاب مناسب

چند وچون انتخاب روز درگذشت شهریار
به عنوان روز م ّلی شعر و ادب فارسی

باقر صدری نیا
استاد دانشگاه تبریز

دربـارۀ انتخاب روز درگذشـت شـهریار بـه عنوان
روز ملی شـعر و ادب فارسـی باید بگویم اگر بنا بر
ایـن بود که یکـی از شـاعران معـارص را برگزینند،
شـاید به یک تعبیری شهریار انتخاب مناسبی بود؛
ولـی اگر در تاریـخ ادبیات این هزارسـال خالقیت
ادبـی ،دنبال چهـرهای میگشـتیم تـا بتواند کلیت
شـعر وادبیـات مـارا از جهـات گوناگـون منایندگی
بکنـد بـه دالیلی کـه بایـد درفرصتی دیگـر توضیح
داد،چه بسـا سـعدی از مهه مناسـبتر بـود .اصال
اگـر بـه انتخـاب خـود شـهریارهم بـود ،بـی تردید
خـودش را انتخـاب منیکـرد .امـا یـک نکتـه هـم
هسـت که بایـد دراین نامگـذاری مـورد توجه قرار
گیـرد وآن ایـن اسـت که درمیـان شـاعران معارص
ما ،شـهریار از مهه بیشـر شـبیه شـاعران گذشته
اسـت و در حقیقـت میتـوان او را به نوعی الگوی
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مثالـی شـاعری در روزگار مـا تلقی کـرد .یعنی اگر
در دوره مـا بخواهیـم کسـی را بـه عنـوان الگـوی
مثالـی شـاعری برگزینیـم کـه شـبیهتر به شـاعران
اعصار گذشـته باشـد ،بیگامن آن شـاعر شـهریار
اسـت .خود شـهریار هـم گویی به ایـن نکته وقوف
داشـت ،در جایـی خطاب بـه سـعدی میگوید:

ما هم از خیل شام بودیم ،لیکن بی خیال
پا به پا کردیم و بدعهدی به دوران آمدیم

او در این شـعر خطاب به سـعدی خـودش را
از جنس و سـنخ سـعدی ومهگنـان او میداند که
در دوران بـدی پـا به دنیـا گذاشـته و در اصل باید
در روزگار سـعدی میزیسـته است.
در جممـوع بایـد بگویـم اگـر بخواهیـم از
شـاعران معـارص کسـی را بـرای نامگـذاری روز
شـعر وادب برگزینیـم ،کـه بیـش از دیگـران بتواند
شـعر گذشـته مـا را منایندگـی کنـد ،قطعا شـهریار
انتخـاب مناسـبی اسـت .یعنـی در عـرص خودش
الگـوی مثالی شـاعری و مانندهتر از مهه شـاعران
دیگر معارص به شـاعران گذشـته ما است .ما یک
ذهنیتـی از شـعر و شـاعری داریـم ،که شـهریار با
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

این ذهنیت سـازگارتر اسـت تا نیام ،ملکالشعرای
هبـار ،شـاملو و دیگران.
امـا مهـان طـور که عـرض کـردم اگـر بنـا بود
کل تاریـخ ادبیـات را در نظـر بگیریـم و چهرهای
بـرای ایـن روز انتخاب کنیم ،چه بسـا شایسـته آن
بودکه یکی از قلههای ادب فارسـی برگزیده شـود.
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

بـا اینکـه هرکـدام هم کـه انتخـاب میشـد ،جای
حـرف و حدیـث مهچنـان باقـی بـود .یعنـی اگر ما
سـعدی را هم برمیگزیدیم که براسـاس اسـتنباط
مـن از مهـه سـزاوارتر بـود ،چـه بسـا باز عـدهای
میگفتند ،چرا فردوسـی ،موالنـا ویاحافظ ونظامی
نـه؟! و ایـن بحـث تا ابـد ادامه داشـت...
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شهریارنامه

شهریار و ادبیات انقالب اسالمی
ّ
محمد مهدی پور
استاد دانشگاه تبریز

وقتـی از ادبیـات انقـالب اسـالمی ایران سـخن به
میـان میآید ،به یقین متـام آنچه را در زمینهسـازی،
تكامل تدریجی و پیروزی انقالب و شـكوفایی بعد
از آن نقـش مؤثر داشـته اسـت ،در برمیگیرد.
ایـن ادبیـات میتواند یك سـخرانی كوبنده،
كتاب داسـتان ،مقالهای روشـنگرانه ،شـعری مؤثر
مهیـج ،شـعاری از دل برآمـده و ...را شـامل
و ّ
شـود ،بـه رشط آن كـه در برهـۀ زمانی خود ،منشـاء
اثـر بـوده باشـد .مـا هرگـز منیتوانیم هر سـخران،
نویسـنده و شـاعر را تنهـا بـه رصف ایـن كـه در
حمـدودۀ زمانـی انقالب كـه میزیسـته ،در خدمت
انقـالب ،یـا مهگام و مهسـوی بـا آن قلمـداد كنیم؛
بلكـه تأثیرگذاری آنان در آگاه كـردن تودههای مردم
نسـبت به اوضاع زمان ،تبلیغ معـارف و ارزشهای
واالی اسـالمی ،حتریـك و هتییـج بـه قیـام در برابر
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ظلـم و بیعدالتـی ،تشـویق بـه بازپـس گرفـنت
حقـوق از دسـترفته و اعـادۀ فرهنـگ و حیثیـت
پایاملشـدۀ مـردم مـالك اصلی اسـت.
یکـی از شـاعران معـارص که میتـوان حقیقتا
او را در ردیـف شـاعران انقـالب نامیـد ،اسـتاد
شـهریار است.
مرحوم استاد شهریار در عمر نسبتا ًطوالنی خود
با حوادث و وقایع حتوالت داخلی گوناگون و فراز و
نشیبهایسیاسیبسیاریمواجهبود؛بهدلیلآنكه
از آغاز جوانی قدم در وادی سخنور ،هناده بود ،چون
دیگر گویندگان و نویسندگان دربارۀ رویدادهای
خمتلف و موضوعات گوناگون ،به اقتضای زمان و در
حد فهم و احساسات خود سخن دارد.
ّ
ایـن نكتـه نیز مسـلّم اسـت كـه به اسـتثنای
افـرادی نـادر و انگشتشـامر كـه از آغـاز دوران
كودكـی تـا پایـان عمـر ،در طریق واحـد و صحیح
و روشـن حركـت میكننـد؛ بیشـر انسـانها در
طـول زندگـی دچـار نوسـانات ،افـت و خیزهـا و
لغزشهایی میشـوند و به راسـتی كیسـت كه خود
را از نوسـانات فكـری و عملـی یـك عمـر زندگی،
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
استاد شهریار در کنار رزمندگان دفاع مقدس

را بدانـد و حتـوالت و حـوادث خمتلف در
پـاك و مـ ّ
او بیتأثیـر باشـد؟
وقتی مرحوم شهریار را در آیینۀ آثارش نظاره
میكنیم و برای شناخت او به كندوكاو بیشر
میپردازیم ـ به ویژه هنگامی كه با حمك و معیار
انقالب اسالمی و ارزشهای آن نظر میكنیم ـ از
یك سو نوسانات ،لغزشها و افت و خیزهایی را
در طول زندگی او میبینیم كه در مقایسه با نقاط
قوت فراوانش چندان منودی ندارد و از سوی دیگر،
سیامیی مذهبی ،صمیمی و مهدرد مردم ،مأنوس
حمب و مرید اهل بیت و مبلّغ و دوستدار
با قرآنّ ،
ارزشهای واالی اسالمی از او مشاهده میكنیم.
نظـر بـه این كـه شـهریار در قالبهـا و انواع
خمتلف ادبـی طبعآزمایی كـرده و مضامین گوناگون
را به سـلك شـعر درآورده است ،زمینۀ نقد و بررسی
آثارش گسـرده اسـت؛ بـه ویژه این كه او شـاعری
دوزبانـه (فارسـیرسا و تركیگوی) اسـت و در هر
دو موفـق .بنابرایـن الزم اسـت حمورهای اشـعار او
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

را تعییـن كنیـم و بـا ارائـۀ شـواهد و منونههایـی بـه
توضیح آهنـا بپردازیم.

 1ـ ناخرسندی از نظام طاغوتی

در اشـعار شـهریار گاه بـه ترصیـح و گاه به تلویح
از وضـع موجود آن زمان و حركتها و عملكردهای
رژیـم طاغوتـی انتقـاد شـده اسـت و گاهـی نیـز
شـاعر آرزوی دگرگونـی اوضـاع حاكـم را دارد كـه
بـرای منونـه ابیاتـی را میآوریم:
در شعری سمبولیك با عنوان «خزان» میگوید:

خزان است و هنگامۀ برگریز
شگفتا از این باد هنگام خیز
فرو ریخت جالّد باد خزان
جوانان باغ از دم تیغ تیز
شهیدان هنادند پهلو به خاك
به سودای نوروز و آن رستخیز
گشودند زاغان به تاراج دست
مناند از بساط چمن هیچ چیز
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شهریارنامه
خوشنویسی استاد شهریار از شعر علی ای همای رحمت

حرم بانوی بید جمنون نگر
كه گیسو كند در عزای عزیز

 2ـ دعوت به ارزشهای
واالی انسانی و اسالمی

شـهریار در بسـیاری از مـوارد در دیـوان خـود از
ارزشهای واالی انسـانی ـ اسالمی سخن به میان
انسـانیت ،آزادی،
آورده و دربـارۀ مطالبـی چـون
ّ
دعـوت به وحـدت و احتاد و پرهیـز از تفرقهافكنی،
اصالـت فرهنگـی ،اسـتقالل میهنـی ،آفتهـای
جوانـی ،دعـوت مهنوعـان به تعـاون و اجتنـاب از
هبرهكشـی از دیگـران ،گـذرا بـودن جهـان ،دعوت
به معنویت و ...سـخن رانده اسـت .بـه منونهایی از
ایـن گونه اشـعار توجـه كنید:
فرشته رشك برد بر مقام انسانی
به ُیمن دولت عشق از فرشته انسان باش

 3ـ توجه به اسالم
و ارزشهای اسالمی

این بخش از اشعار شهریار شامل بیشرین و در
عین حال خالصانهترین رسودههای اوست كه
بیانگر نگرش عمیق شاعر به این گونه مسائل و
امهیت آهنا است كه از باب منونه به دو بیت اشاره
میكنیم:

حممد
ستون عرش خدا قائم از قیام ّ
حممد...
ببین كه رس به كجا میكشد مقام ّ
به ذوالفقار علی دیدی استقامت اسالم
حممد
كنون به قامت قائم ببین قوام ّ

شـهریار ،پـس از انقـالب بـه مناسـبتهای
خمتلـف ،اشـعاری نیـز رسوده و در اغلـب آهنـا
خاطـرات تلخ و شـیرین فراموش ناشـدنی انقالب
اسـالمی را بـه تصویـر كشـیده اسـت كـه بـه طور
قطـع میتـوان گفـت ایـن دسـته از اشـعار نتیجۀ
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تأثیـر انقـالب اسـالمی در افـكار و آثار او اسـت.
مضامیـن اغلـب ایـن رسودههـا در جتلیـل از
مقـام رفیع حـرت اماممخینـی رهـر و بنیانگذار
مجهـوری اسـالمی ،یـاد كـرد مقـام معظّـم رهـری
حرتآیتاللـه خامنهای ،تكریم یـاوران انقالب
و حتقیر دشـمنان آن ،تقدیر از هنادهای جوشیده از
بطـن انقالب ،اشـاعۀ شـعارهای اصیـل و بنیادی
و ثبـت وقایـع ایـام انقـالب و بعـد از آن ،بـه ویـژه
تصویـر حوادث دفـاع مقدس و روزهای محاسـه و
جهـاد امت مسـلامن و ...اسـت.
تأمل معلوم میشـود كه این شـاعر،
بـا اندكی ّ
در مضامیـن اشـعار خـود تا چـه اندازه حتـت تأثیر
بیانـات و رهنمودهـای حرتاماممخینـی(ره)
و مقاممعظـم رهـری و فرهنـگ عمومـی جامعـۀ
اسـالمی قرار داشـته اسـت.
(بـرای مطالعـه مـن کامل ایـن مقاله :نک :کتـاب مرغ صبـح خوان؛
مقاالتـی در حـوزه نقـش اعتقـادات مذهبـی در منظومـه فکـری شـهریار،
انتشـارات هباردخـت.)1395 ،
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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شهریارنامه

سه نکتۀ راهگشا
درحوزۀ شهریارپژوهی
جمشید علیزاده
شهریار پژوه

آنچه در این جمال اشاره میشود ،گزیدهای
از سه یادداشت مولف بر سه کتاب «گفتگو
با شهریار»« ،نالههای شباهنگی» و «به مهین
سادگی و زیبایی» است.

رد یک ادعای ناجوانمردانه
در مورد اشعار انقالبی شهریار

آنچـه شـهریار را به «شـعر انقالب اسـالمی» و در
تعاقـب آن بـه «شـعر جنـگ» پیونـد زد ،اعتقادات
مذهبـی او بـود .ایـن اعتقـادات نیـز چیـزی نبـود
کـه شـهریار درآسـتانۀ انقالب یـا پـس از پیروزی
انقـالب ،به آن رسـیده باشـد.
بسـیاری از درخشـانترین اشـعار والیـی
شـهریار مربـوط بـه سـالهای پیـش از انقـالب
اسـت« :علـی ای مهای رمحـت»« ،شـب و علی»،
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«شـیعیان! دیگـر هـوای نینـوا دارد حسـین»،
«گشـودی چشـم در چشـم مـن و رفتی بـه خواب
«حمـرم آمـد و آفـاق مـات و حمـزون شـد»،
اصغـر»ّ ،
«حمـرم آمـد و نـو کـرد درد و داغ حسـین»« ،علـی
ّ
بـه باغ فدک بیـل زارعان بـر دوش» و  ...بسـیاری
دیگـر کـه در جممـوع حجـم قابـل توجهـی از آثار
شـهریار را تشـکیل میدهنـد .بخشـی از ایـن
اشـعار ،از شـاهکارهای شهریار و شـعر فارسی و
تاریخ شـعر شیعی اسـت و هیچ نظیری برای آنها
منیتـوان یافـت؛ بخشـی دیگر نیـز به حلـاظ هری
اگرچه شـاهکار نیسـت اما آیینۀ متاممنای ارادت او
بـه اهـل بیت عصمت و طهـارت علیهم السـالم به
ویژه حـرت مولیاملوحدین امام علی(ع) اسـت.
قیـد «به ویـژه» را به ایـن دلیل به کار بـردم که هیچ
شـخصیت مذهبـی به انـدازۀ امـام علـی (ع) مورد
توجه شـهریار نبوده اسـت؛ حجم و اخذ و اقتباس
و ترمجـۀ شـهریار از کالم آن امام مهام بـه اندازهای
اسـت که در تاریخ شـعر فارسـی کم نظیر است...
ایـن ادعـا کـه شـهریار را جمبـور بـه رسودن
شـعر بـرای انقـالب و جبهـه و جنـگ کردهانـد،
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
استاد جمشید علیزاده در کنفرانس شهریار و اشعار عاشورائی ودفاع مقدس ،همزمان با نمایشگاه سراسری کتاب ایران در ارومیه ،سال ۱۳۹۷

ال
بسـیار ناجوامنردانـه و کـذب حمـض اسـت .او ً
شـهریار در مقامـی قـرار داشـت کـه هیچکـس
منیتوانسـت او را جمبـور کنـد .ثانیـا ً مهصدایـی و
مهراهی شـهریار بـا انقـالب ،ریشـه در اعتقادات
مذهبـی او داشـت و امری کامال طبیعـی و بدیهی
بـود و او بـه قـول خودش بـه «وظیفۀ دینـی و ملی»
خـود عمـل میکـرد.
شـعری که امروزه دربارۀ جنگ گفته میشـود،
شـاید به حلاظ «مسـائل فنی» از شـعر «سـالهای
جنـگ» پختهتر باشـد ،ولی در هر حـال «اصالت»
آن شـعرها کـه در منت جنگ گفته شـده بـه مراتب
بیشـر است .حاال ممکن اسـت عدهای بگویند که
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

آن شـعرها بـه «شـعار» نزدیکتر بـود تا «شـعر» به
مفهـوم متعالـی آن .اما باید توجه داشـت که شـعر
اصیـل «ایـام بحـران» نظیـر سـالهای «جنـگ و
انقـالب» مهواره به «شـعار» بیشـر متایـل دارد تا به
«شـعر» در مفهـوم کالمـی آرایـش و پیرایشیافته.
شـام میتوانیـد ایـن موضـوع را در شـعر سـایر
کشـورها و ملتهـا در مقاطـع تاریخـی مشـابه
ببینیـد؛ مثل شـعر دورۀ مروطـۀ ایران.

شهریار شاخصترین نمایندۀ
رمانتیک شعر ایران

با مرگ شـهریار نه تنها شـعر ایران شـاخصترین
مناینـده رمانتیـک خـود را از دسـت داد ،بلکـه
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شهریارنامه
عاشـقی رس در زیـر بال خاک و خاموشـی کشـید
کـه بـه گواهـی شـاهکارهای متعـدد و متنـوعاش
بزرگتریـن اسـتعداد شـاعری قـرن حـارض در
قلمـرو زبان-های فارسـی و ترکـی آذربایجانی بود.
در گسـرۀ شـعر معارص ،شـهریار تنها شـاعر
دو زبانهای اسـت که در بیشر قالبهای شناخته
شـده هر دو زبان ـ فارسـی و ترکی ـ آثار درخشـان
بسیارد دارد.
در زبان فارسـی او از یکسـو بنیانگذار نوعی
ال عاطفی و «وقوع»گـرا و هبرهمند
غـزل جدید کامـ ً
از اصطالحـات حمـاورهای بـا زبانی سـهل و ممتنع
اسـت کـه بـا غـزل هیچیـک از چهـار غزلـرسای
صاحـب سـبک شـعر فارسـی ـ مولـوی ،سـعدی،
حافظ ،صائب ـ قابل اشـتباه نیسـت و به حق باید
آن را «غـزل شـهریار» نامید.
در زبـان ترکـی نیـز شـعر او حکایتـی از ایـن
دست دارد .گذشـته از منظومۀ جهانی «حیدربابا»
کـه دارای «سـاخت» و اعتبـاری ویـژه و منحـرص
اسـت ،شـعرهای درخشـانی چـون « :سـهندیه»،
«هبجـت آبـاد خاطـره سـی»« ،خـان ننـه» و چنـد
قطعـۀ دیگـر آثـاری هسـتند کـه هنـوز در قلمـرو
زبـان مادری شـهریار مهانندی برای آهنـا به وجود
نیامده اسـت.

شهریار بزرگترین شاعر دوزبانۀ
سراسر تاریخ ادبیات ایران

در تاریـخ ادبیات ایران بودهاند شـاعرانی که به دو
ال این زبانها در گذشـته فارسـی
زبـان ـ که معمـو ً
و عربـی بوده شـعر گفتهاند ،ولی هیچیـک از آنان
در هـر دو زبـان شـاهکارآفرین نبودهانـد و مهـواره
آثارشـان در یکـی از ایـن زبانها از آنچـه در زبان
دیگـر رسودهاند ،درخشـانتر بوده اسـت .به عنوان
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در زبان فارسی او از یکسو بنیانگذار نوعی
غزل جدید کامالً عاطفی و «وقوع»گرا و
بهرهمند از اصطالحات محاورهای با زبانی سهل
و ممتنع است که با غزل هیچیک از چهار
غزلسرای صاحب سبک شعر فارسی ـ مولوی،
سعدی ،حافظ ،صائب ـ قابل اشتباه نیست و به
حق باید آن را «غزل شهریار» نامید.
در زبان ترکی نیز شعر او حکایتی از این
دست دارد ...تأکیدم صرفا ً روی این نکته است
که شهریار در بین شاعران ذولسانین ادبیات
ایران تنها چهرهای است که در هر دو زبان
شاهکارآفرین و نقطۀ عطف به شمار میآید.
مثال دو رکن مسـلّم شـعر فارسـی یعنـی خاقانی و
سـعدی را در نظـر بگیریـد کـه با توجه بـه رشایط
خـاص اجتامعـی و تاریخـی رایـج در اعصـار
گذشـته ،مثل اغلب قدمـا ،با زبـان و ادبیات عرب
بـه طور کامل آشـنایی داشـته و آثاری نیـز به زبان
عربـی دارند و به اصطالح شـاعرانی «ذو ِلسـانین»
هسـتند ،ولـی شـعرهای عربی آنـان ـ با متـام ارجی
کـه دارنـد ـ در تاریخ ادبیـات عربی نقطۀ عطف به
شـامر منیآید و جزو شـاهکارهای بالمنازع آن زبان
حمسـوب منیشود.
تأکیدم رصفا ً روی این نکته اسـت که شـهریار
در بیـن شـاعران ذولسـانین ادبیـات ایـران تنهـا
چهـرهای اسـت که در هـر دو زبان شـاهکارآفرین
و نقطـۀ عطـف بـه شـامر میآید.

منبع:
*نالههـای شـباهنگی ،اشـعار عاشـورایی و مقاومـت و پایـداری،
بررسـی ،مقابله و تدوین مجشـید علیـزاده ،بنیاد حفظ آثـار و ارزشهای دفاع
مقـدس آذربایجـان رشقـی1389 ،
*به مهین سـادگی و زیبایی ،یادنامۀ اسـتاد سـید حممدحسین شهریار،
به اهتامم مجشـید علیزاده ،نـرش مرکز13۷4 ،
*گفت وگو با شهریار ،به اهتامم مجشید علیزاده ،نگاه)13۷9 ،
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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شهریارنامه

غم
چون میکنند با ِ
بیهمزبانیام
ابراهیم اقبالی
استاد دانشگاه تبریز

جدید ،میتوان تکتک اشعار شهریار را در هر
قالبی که باشند یک غزلواره به حساب آورد .البته
این بدان معنی نیست که شهریار از تنوعطلبیای
که در قالب دارد در حمتوا دست بکشد شهریار حتی
از طبعآزمایی در ساحت محاسه نیز غفلت منیکند.

سادگی و درعینحال شیرینی و گاهی آسانگیری مذهب؛ نقطۀ پررنگ

نکته مهمی که در مورد لفظ شهریار میتوان گفت
است .نکته دیگر اینکه گاهی تعمدی که شهریار
در سادهگویی دارد از اشعار وی به خوبی احساس
شده و به چشم میخورد و با توجه به اینکه شعر،
زبان غیرمستقیم است خالف فصاحت و بالغت
و اصول فنی هر شاعری است .شهریار ارصار
عجیبی در آوردن کلامت و الفاظ و امثال عامیانه در
شعر دارد .این امر با مهه حماسنی که دارد گاهی با
توجه به قالب و حتی درومنایه شعری وی که اکرا
تغزلی است کالم شهریار را تا حدی پایین میآورد.

رسباز مفت این مهه درجا منیزند
رسهنگ گو ببخش به فرمان ایستم

حمتوای کلی شعر شهریار «تغزلی» است .حتی
قصیده را نیز غزلوار میرساید ،بهعبارت منتقدان
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مذهب ،عطری روحانی است که در برگبرگ دیوان
شهریار جاری و ساری است و تقریبا میتوان گفت
شهریار شعری ندارد که در آن ذکری از خدا ،پیامر،
امئهاطهار علیهمالسالم ،احادیث رشیف آنان یا
تلمیحی مذهبی نباشد ،از این میان ارادتی خاص به
موالی متقیان و مراد درویشان حرت امیراملومنین
علی(ع) دارد ،شاید با شنیدن نام شهریار و علی
به یاد شعر معروف «علی ای مهای رمحت» بیفتیم،
درحالی که اگر علویات شهریار را مجع کنیم خود،
دیوانی حجیم خواهد بود .این اشعار را در چند دسته
میتوان خالصه کرد :بعضی از آهنا مثل «علی ای
مهای رمحت» در مدح موال و برخی نیز ترمجههایی
از دیوان اشعار علیابنابیطالب(ع) است.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
از راست :ابراهیم اقبالی ،استاد شهریار ،مرحوم اصغر فردی

گروهی نیز ترمجه یا نظم کالم دیگران در مورد عىل
است که از این میان برخی سخنان جرج جرداق را از
کتاب «االمام علی ،صوت العداله االنسانیه» به نظم
ترمجه کرده و دستهای نیز ترمجه از کلامت قصار و
خطبههای آن حرت است؛ ولی حمتواهای سیاسی
و اجتامعی و اندیشههای جامعهشناسی شهریار را
بیشر باید در شعر ترکی وی جستوجو کرد.

تاثیر از نیما

شهریار بعد از ماجرای غمانگیز عشق خویش به
خراسان تبعید میشود و در جرگه شعرای خراسانی
چون فرخ و عامد خراسانی وارد میشود که تاثیر آنان
را بر وی منیتوان انکار کرد .شهریار با شعرایی چون
سایه و فریدون مشیری نیز دخمور بود که مسلام در
ساخنت بنای شعری وی بیتاثیر نبودهاند.
اما تاثیری که شهریار از نیام گرفته شاید مهمتر از
دیگران باشد ،من بیمیل نیستم که این آشنایی
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

را نقطه عطفی برای شعر شهریار بدانم .شهریار
آشنایی و مصاحبت خود را با نیام چنین توصیف
میکرد که چند بار به قهوهخانهای که پاتوق نیام بود
رفته ،توسط قهوهخانهچی به او پیغام دادم و وقت
مالقات خواستم جوابی نگرفتم تا اینکه روزی او
را دیدم و دلیل این رسسنگینی را از وی پرسیدم و
او در پاسخ ،صحبت از شخصی به میان آورد که
خود را شهریار معرفی میکرده و شعرهای مبتذل
میخوانده و به مهان سبب مایه تنفر نیام از شهریار
بوده است .در هرحال شهریار پس از آشنایی با نیام
شیفته اسلوب جدید او میشود و در قطعه «دو مرغ
هبشتی» که در واقع مهان شهریار و نیام هستند ،به
تلخیها و سختیهایی که در راه رسیدن به نیام
متحمل شده ،اشاره میکند و بعد حتتتاثیر قالب
و حمتوای «افسانه»ی نیام هذیان دل را میرساید که
چیزی جز یادآوری خاطرات دوران کودکی و جوانی
نیست و در واقع «حیدربابا»ی فارسی شهریار
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شهریارنامه
حمسوب میشود و از مهینجاست که من در عقیده
خود که آشنایی با نیام نقطهعطفی در حیات شعری
شهریار بود ،راسختر میشوم.
شهریار با رسودن «ای وای مادرم» و قطعه «مومیایی»
و «پیام به انیشتین» ،که هر سه قطعه از قطعات
مشهور و مطرح شعر معارصند ،ثابت کرد پیرو موفق
شعر نیامیی است البته شهریار ،اشعاری چون «دو
مرغ هبشتی» و «افسانه شب» و «هذیان دل» را در
بخشی جداگانه از دیوان خویش گرد آورد و نام آن
را «مکتب شهریار» هناد این نامگذاری بیش از قالب
به حمتوا توجه دارد و شاعر میخواهد در این بخش
خودرادرجرگه«رمانتیستها»قراردهدکهرمانتیسم
اروپایی باز از طریق ترکیه و آذربایجان وارد ایران شد
و زمانی که مکتب رمانتیسم در ترکیه بعد از کامل رو به
افول و فراموشی میرفت ،در ایران توسط شهریار و
چند نفر از معارصان وی مد میشد.

شهریار؛ شاعر سیاسی؟

شهریار شاعری سیاسی نیست یا اگر از این ترکیب،
انعکاس دردها ،تلخکامیها و فقر و رنجهای توده
مردم را اراده بکنیم ،باز شهریار شاعری اجتامعی
نیست و در این عرصه نیز دردهای مشرک و
موضوعات کلی و ازلی و ابدی بریت مثل مرگ،
عشق و آرزو را بیان میکند.
دلنگرانیهای شهریار بیشر در مورد آسیب دیدن
مذهب و ارزشهای واالی انسانی است و اگر به
سیاست پرداخته از سیاستبازی پرهیز کرده است.
سیاست او یک نوع سیاست دینی است ،یعنی
حکومت را از آن امئهاطهار علیهمالسالم و منایندگان
و پیروان راستین آنان میداند ،بنابراین به هیچ وجه
خود را به سلطنت پهلوی نزدیک منیکند و برخالف
گفتهبعضیازخمالفانبیانصافودشمنانناجوامنرد
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دلنگرانیهای شهریار بیشتر در مورد آسیب
دیدن مذهب و ارزشهای واالی انسانی
است و اگر به سیاست پرداخته از سیاستبازی
پرهیز کرده است .سیاست او یک نوع سیاست
دینی است  ...بنابراین به هیچ وجه خود را
به سلطنت پهلوی نزدیک نمیکند و برخالف
گفته بعضی از مخالفان بیانصاف و دشمنان
ناجوانمرد یا عوام نادان هیچگونه وابستگی به
دربار ندارد و شاهد این مدعا همان بس که
جایزه فرح پهلوی را که از طریق استاندار
وقت به او اهدا میشود ،رد میکند و ...
یا عوام نادان هیچگونه وابستگی به دربار ندارد و
شاهد این مدعا مهان بس که جایزه فرح پهلوی را
که از طریق استاندار وقت به او اهدا میشود ،رد
میکند و حتی در برابر این مجله دلسوزانه و به ظاهر
خیرخواهانه آنان که میگویند اگر تو هم این پول را
نگیری به دربار برمنیگردد و مهینجا حیف و میل
میگردد؛ وسوسه منیشود و هدیه را منیپذیرد.
شهریار چنان در سیاست دینی خویش پابرجاست و
چنان بر حفظ ارزشهای دینی ،ملی و قومی ارصار
میورزد که هیچ مانعی را بر رس راه آن بر منیتابد،
حتی اگر این مانع «متدن» باشد .متدن پوشالی غرب
که ما را با وعدههای دروغین خود فریفته ،هرچه
داشتیم از ما گرفت و در عوض جز گرفتاری و
بدبختی چیزی به ما نداد:

حیدر بابا قره چمن جاداسی
چووشالرین گله رسسی – صداسی
کربلیاگئدنلرینقاداسی
دوشسون بو آج یولسوزالرین گوزونه
متدونون اویدوخ یاالن سوزونه

انتقاد شهریار هم آنچنان عمیق است که به
هیچوجه در چارچوب یک اعراض زودگذر سیاسی
منیگنجد .مرحوم استاد مهرداد اوستا این بیت
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

اگر اجتماعی بودن را با مردم زیستن ،با غم و
شادیهای آنان شریک بودن و استفاده از زبان
و بیان آنان در شعر معنی کنیم ،شهریار شاعری
کامال اجتماعی است .در او همیشه به روی مردم
باز است وقتی از او میخواهند برای مهدکودک،
بیمارستانیامرگعزیزیازدسترفتهشعربگوید
با تواضع خاصی به این تقاضاهای مردمی تن در
میدهد .آداب و رسوم آنان را در عزا و عروسی
در شعر خویش به تصویر میکشد و در یک کلمه
«اجتماعیات»شهریارازحجمباالییبرخورداراست.
شهریار را منونه اعالی فریاد دردمندانه یک انسان
دردکشیده و اندیشمند در دوران سیاه و خفقانآور
شاهنشاهیمیداند:
گیرم کز آب و دانه دریغم نداشتند
چون میکنند با غم بیمهزبانیام

ولی فضای شعر ترکی وی قدری متفاوتتر از
فارسی و تا قسمتی متامیل به سیاست (و البته
سیاست اصیل و سیاستستیز) است و این موضوع
مربوط به طبیعت سفت و سخت زبان ترکی میشود
و بیارتباط با حتقیرشدن آذریها در دوره حکومت
پهلوینیست:

حیدربابا مرد اوغولالر دوغگونان
نامردلرینبورونالریناوغگینان
قوردالری دوت گدیکلرده بوغگینان
قوی قوزوالر آیین شایین اوتالسین
قویونالرینقویروغالرینقاتالسین

ولی درمهان حال نیز نگران دین است و راه نجاتی
که برای مهه ،ازمجله هممسلکان خویش در گرد
دریای خزر پیشنهاد میکند بازگشت به دین و
احیای ارزشهای اصیل مذهبی است ،در متامی
جلوههای آن تا پوشش و خوراک و کار و بازی و
رسگرمی .شهریار تغییرخط را نیز توطئهای میداند
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

برای جدا کردن مردم از دین ،چراکه متون و منابع
دینی چون قرآن و هنجالبالغه و احادیث پیامر(ص)
و امئه(ع) مهه به خط عربی است:
«آییریب شیطان الفباسی سیزی الله دان»

با مردم بودن

اگر اجتامعی بودن را با مردم زیسنت ،با غم و
شادیهای آنان رشیک بودن و استفاده از زبان
و بیان آنان در شعر معنی کنیم ،شهریار شاعری
کامال اجتامعی است .در او مهیشه به روی مردم
باز است وقتی از او میخواهند برای مهدکودک،
بیامرستان یا مرگ عزیزی ازدسترفته شعر بگوید
با تواضع خاصی به این تقاضاهای مردمی تن در
میدهد .آداب و رسوم آنان را در عزا و عروسی
در شعر خویش به تصویر میکشد و در یک کلمه
«اجتامعیات» شهریار از حجم باالیی برخوردار
است.

جهاد با قلم

یک مساله مهم در اشعار شهریار توجه او به پیرامون
خودش و اجتامعش است .بعد از پیروزی انقالب
اسالمی در سال  ۵۷شهریار برای مبارزان راه حق
و رزمندگان اسالم و شخصیتهای بزرگ و رهر
انقالب شعر میگوید اینجا نیز این جنبه مذهبی
انقالب است که شهریار را به سوی خود میکشد نه
رصف حکومت و سیاست .شهریار در مدح بزرگان
انقالب و شهدای آن شعر میگوید چراکه به قول
خود ،آن را «جهاد قلمی» میداند و بنابراین وظیفه
رشعی که باید ادا کند و چون حکومت را حامی
دین و منادی مذهب میبیند استعداد خود را در
اختیارش قرار میدهد و دوش به دوش مردم در مهه
صحنههای انقالب و جنگ حضور مییابد.
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شهریار و جمال موعود
جالل محمدی
شاعر و نویسنده

سیدالشـعراء مرحـوم اسـتاد سـید حممدحسـین
شـهریار «اهل صفـا و مرد راه بودن» را در شـاعری
و بـرای شـاعران ،منزلـت بزرگـی منیشـامرد .زیـرا
وی مقـام و منزلتی رفیـع برای شـاعران رساغ دارد
و رسـیدن بـدان مقـام و منزلـت را مرتبت شـاعران
حقیقـی میدانـد .این سـخن بـرای شـاعرانی كه
بـه اقتضای طبـع ،از رستفنـن یا عادت سـخنوری
و بـدون اتصـال و ارتبـاط بـا مبـداء اهلـام ،شـعر
میرساینـد ،چنـدان قابـل قبـول نیسـتّ ،امـا
حقیقتـی اسـت كـه شـهریار بدان رسـیده اسـت.
آن مقـام و منزلـت «مقـام والیـت» اسـت ،مقامـی
میرس نیسـت .از این
كـه هركسـی را وصـول بـه آن ّ
روسـت كـه میفرمایـد:
چه شاعران كه هم اهل صفا و ِ
مرد رهند
ولی مقام والیت به هركسی ندهند
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گویـی شـهریار بـا فروتنـی و بـه زبان اشـارت
از وصـول خـود بـدان مقـام رفیع سـخن میگوید.
ِ
«غـالم شـاه
در جایـی دیگـر بـه رصاحـت خـود را
مـردان» میخوانـد ،مقـام ِ
غـالم شـاه مـردان ،مقام
والیت اسـت .این بندگی مقامی اسـت فراتر و برتر
از پادشـاهی .و این «وابسـتگی» مهان «وارستگی»
اسـت كه حافـظ فرماید:
خالص حافظ از آن زلف تابدار مباد
كهبستگانكمندتورستگارانند

و شهریار بزرگ به رصاحت میگوید:

به نامردی مكن پستم ،بگیر ای آسامن دستم
كه من تا بوده و هستم ،غالم شاه مردانم

شـاعر والیـت در تباهـی و تاریكـی روزگار،
نومیدوار از اسـتمرار شـب سـخن منیگویـد .زیرا
«موعـود» آفتابـی اسـت كـه آفتـاب فلـك ،پروانـه
اوسـت .آفتـاب موعـود بیغـروب و بـی دریـغ
میتابـد و میدرخشـد ،گرچـه مهاننـد آفتابـی كـه
از پـس ابرهـا بدرخشـد .در ایـن هنـگام كه جهان
و جهانیـان در حـرست تاریكیهـا و تباهیهـا ،به
زندگـی در ظلـامت خو میكننـد و طلوع آفتـاب را
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ
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در خیـال و خـواب نیـز منیبیننـد ،شـاعری كـه به
«والیت» واصل شـده اسـت ،از آفتـاب میگوید:به
قـول موالنـا جـالل الدین:
چو غالم آفتابم ،هم از آفتاب گویم...

«مجالبقیةاللهی»عنوانغزلیاستازشهریار.
در این غزل شهریار از «جستجوی صبح» سخن
میگوید و چراغ مجال بقیةاللهی را در ظلامت دهر،
چشمهای كه بریت با رسیدن به حیات حقیقی
دست مییابد .این است غزل شهریار:

سپاه صبح زد از ماه خیمه تا ماهی
ستاره ،كوكبه آفتاب خرگاهی
به الجورد افق ته كشیده بركۀ شب
مه و ستاره تپیدن گرفته چون ماهی
صالی رحلت شب داد و طلعت خورشید
خروس دهكده از صیحۀ سحرگاهی
به جستجوی تو ای صبح ،در شبان سیاه
بسا كه قافلۀ آه كردهام راهی
خدیو خرگهی از خیمه گو بزن بیرون

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

چو مهر تكیه به شمشیر و مغفر شاهی
عجب مدار به شمشیر او غبار قرون
چرا كه آینه عاشقان ُب َود آهی
منانده چشمۀ آب بقا به ظلمت دهر
به جز چراغ مجال بقیﺔاللهی
بر آی از افق ای مشعل هدایت رشق
بر آر گله این گمرهان زگمراهی
ز سایهای كه به خاك افكنی خوشم ،چكنم
مهای عرش كجا و كبوتر چاهی
ملك به سجدۀ آدم به كلك مژگان زد
بر آستان تو توقیع آسامنجاهی...
بشارتی به خدا خواندن و خدا دیدن
كه این برش مهه خودبینی است و خودخواهی
دلی كه آینه گردان شاهد غیب است
رس غیب آگاهی
چه عیب داردش از ّ
به گوش آنكه صدای خدا منیشنود
حدیث عشق من افسانهیی بود واهی
تو كوه و كاه چه دانی كه شهریارا چیست
به كوه حمنت من بین و چهرۀ كاهی

بدینگونـه شـهریار ملـك سـخن ،نجـات از
گمراهـی را مدیـون فـروغ آن «مشـعل هدایـت»
میدانـد« .موعـود» بشـیر خداخوانـی و خدابینی
اسـت و بر كه در خودبینی و خودخواهی اسـت،
جـز بـا بشـارت او ،و جـز بـا ظهـور و ِ
نـور او و
ایامن بـدان ظهور نـور ،از خودبینـی و خودخواهی
خالص منیشـود .در نگاه شهریار ،عدالت حقیقی
و كامـل ،صلـح و صفـا و جامعـۀ توحیـدی جز در
سـایۀ حضـور موعود بـه عینیـت منیپیونـدد .او در
غزلـی با عنوان «یـك رؤیای صادقانـه» روزگاری را
وصـف میكنـد كـه در آن:
آسامن ،رمحت بیچون و چرا میبارد
وز زمین طاعت بیروی و ریا میبینم
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با فرا رسـیدن چنیـن روزگاری عدالت و صلح
و صفـا برقـرار میشـود و خداونـد درهـای رمحـت
بیحسـاب خـود را بـر روی بنـدگان میگشـاید.
چنیـن روزگاری روزگار موعـود اسـت:

اشك و خون شسته غبار از رخ ملك و ملكوت
عرش و فرش آینۀ صلح و صفا میبینم
به موازات علمهای عدالت ،ناچار
چوبه ِ
دار جمازات به پا میبینم...
با گل و الله رس افراشته مهدی و مسیح
پای دجال فرو در گل وال میبینم

غزهلا و اشعاری كه شهریار برای موعود رسوده
سوم دیوان این شاعر
است ،بویژه اشعاری كه درجلد ّ
بزرگ به چاپ رسیده است ،حاكی از اعتقاد و ارتباط
باطنی وی با عشق موعود است .رصف نظر از رؤیایی
كه به تواتر از مرحوم آیتالله العظمی نجفی مرعشی
در مورد شهریار نقل شده است و اینكه صاحب
والیت ،مولیعلی(ع) به خطاب «ا َین ِ
شاع ُرنا» او را
َ
مینوازد ،اشعاری كه شهریار درحق موعود رسوده،
به روشنی دلدادگی شهریار به عشق موعود را آشكار
میكند .چندان كه به گواه غزال «انتظار فرج» كه
شهریار آن را در مهرماه ۱۳۶۱شمسی رسوده ،شاعر
در این طریق «ندای غیب» را نیزشنیده است .توفیق
میرس است كه جان
استامع «ندای غیب» برای كسی ّ
را در بوتۀ هتذیب گداخته ،و خود را ساخته باشد:
ای آفتاب هالهای از روی ماه تو
مه بر لب افق ،لبهیی از كاله تو
لرزنده،چون كواكب گاه سپیدهدم
شمع شبی سیاهم و چشمم به راه تو
من روی دل به كعبۀ كوی تو داشتم
كامد «ندای غیب» كه :این است راه تو
یك نوك پا به چادر چوپانیم بیا
كز دستچین الله كنم تكیه گاه تو

شهریار با فروتنی و به زبان اشارت از وصول
خود بدان مقام رفیع سخن میگوید .در
جایی دیگر به صراحت خود را «غالمِ شاه
مردان» میخواند ،مقام غالمِ شاه مردان،
مقام والیت است .این بندگی مقامی است
فراتر و برتر از پادشاهی .و این «وابستگی»
همان «وارستگی» است.

رودكـی را ـ كـه پـدر شـعر فارسـی خوانـده
میشـود -شعریسـت بـا مطلـع:

بوی جوی مولیان آید مهی
یاد یار مهربان آید مهی

رودكی این شـعر نغز و دلانگیـز را برای یكی
از ح ّكام(امیـر سـامانی) رسوده اسـتِ .
«یـاد ِ
یـار
مهربـان» برای شـهریار ،یـاد موعود اسـت و بس.
در شـعری بـا عنوان «صیحـۀ آسـامنی» میفرماید:
صیحهیی از آسامن آمد مهی
با هنیبی ناگهان آمد مهی...
مهدی موعود است و گفت
مژدۀ
ّ
كاین جهان مهد امان آمد مهی
گویی از گلدستههای آسامن
صبحدم بانگ اذان آمد مهی...
صور حمرش بود و زین پس شهریار
هر جزایی جاودان آمد مهی

آنسـان كه آشـنایان شـعر و شخصیت شهریار
میداننـد ،ایـن شـاعر بـزرگ بـا وقـوع انقـالب
اسـالمی بـه صف یـاران انقـالب پیوسـت و در این
راه بـه قـول خـود حلظـهای از «جهادقلمـی» بـاز
نایسـتاد و اشـعار شـیوا و مانایـی در حـق دفـاع
مقـدس و رزمنـدگان رسود« .بدرقـۀ كاروان جهاد»
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شهریار ملک سخن ،نجات از گمراهی را
مدیون فروغ آن «مشعل هدایت» میداند.
«موعود» بشیر خداخوانی و خدابینی است و
بشر که در خودبینی و خودخواهی است ،جز
با بشارت او ،و جز با ظهور و نورِ او و ایمان
بدان ظهور نور ،از خودبینی و خودخواهی
خالص نمیشود .در نگاه شهریار ،عدالت
حقیقی و کامل ،صلح و صفا و جامعۀ توحیدی
جز در سایۀ حضور موعود به عینیت نمیپیوندد.
عنـوان یكـی از غزلهـای بلنـد اوسـت .مهانگونه
كه از عنوان غزل پیداسـت شـهریار آن را در بدرقۀ
كاروان رزمنـدگان رسوده اسـت .در ایـن غـزل،
شـهریار ،جهـاد را پلی بـرای وصول به قـاف قرب
موعـود میدانـد:
به فتح قلعۀ قدس و قصاص خونخواهی
رسی به بقعۀ «قافبقیﺔ اللهی»

و اعتقاد به آن دارد كه « امدادهای غیبی»
خداوند با نظر موعودشامل ِ
حال رزمندگان میشود:

فرشتگان و فرستادگان « قاف» بلند
منیكنند از امداد غیب كوتاهی...
بدین بلندی خر ِ
گاه ُحسن عاشق را
كجا رسد به تو فریاد معدلت خواهی

شـهریار ،انقالب اسـالمی را حركتی در مسـیر
هنضـت جهانـی موعـود میدانـد .از ایـن رو ،بـا
نگـرش انقالبی به قیـام و ظهور موعـود ،آن را تنها
طریـق رهایـی مسـتضعفین جهـان میداند:

روز میالد مهدی موعود
عید مستضعفان عامل بود...
روز میالد منجی برش است
وه چه خوش مولد و چه خوش مولود
سیر ِ
ِ
قوس نزولی اسالم

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

رس شد و میزند به قوس صعود
صاحلان وارثند و این وعدهست
عابدان را بالغی از معبود

شـهریار غزلـی دیگـر نیـز بـا عنـوان «انتظار
فـرج» دارد ،این غزل با سـوز و شـور عاشـقانهای
كـه دارد ،از غزلهـای ممتـاز شـهریار اسـت .جـز
ایـن شـور و سـوز ،غـزل « انتظـار فـرج» پـرده از
ارسار عشـق سـوزان شـاعر برمـیدارد .گویی این
غزل عصارۀ اشـك دیده و آتش دل شـهریار است:

دمل شكستی و جانم هنوز چشم به راهت
شبی سیاهم و درآرزوی طلعت ماهت
در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت
زگرد راه برونآ ،كه ِ
پیر دست به دیوار
به اشك و آه یتیامن دویده بر رس راهت
ِ
مجال چون تو به چشم و نگاه پاك توان دید
به روی چون منیاحلق ،دریغ چشم و نگاهت

شـهریار با آن مهه اشـتیاق و عشـق جانسوز،
مقـام وصـل را چنـدان بلنـد میدانـد كـه خـود را
الیـق آن منیبینـد ،پـس خطاب بـه خـود میگوید:

برو به ُكنج خراباتت ای ندیم گدایان
تو بختت آن نه ،كه راهی ُبود به خلوت شاهت

بـا ایـن مهـه ،آن ِ
راز بزرگـی كـه در ایـن غـزل
فـاش شـده اسـت« ،راز دیـدار» اسـت:

در انتظار تو میمیرم و در این ِ
دم آخر
دمل خوش است كه دیدم به خواب گاه به گاهت

اینجاسـت مقامـی از مقامـات والیـت ،كـه
رسـیدن به آن مرهون سـخن پردازی و قافیهسـازی
نیست :
چه شاعران كه هم اهل صفا و ِ
مرد رهند
ولی مقام والیت به هر كسی ندهند...

* این مطلب از یادداشتهای مولف در دهۀ هفتاد است.
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شهریارنامه

تصویرسازیهای بینظیر
شهریار
ابوالفضل علیمحمدی
شهریار پژوه

رشوع کار شـهریار بـه شـیوه و سـبک شـعرای
کالسـیک و بـه ویـژه حافظ بـوده و در حوزه شـعر
ترکـی نیز کـه از شـعرای پیشـین تاثیرگرفتـه و این
موضـوع حاصـل کار حتقیـق خـود بنـده اسـت که
سـالها از نزدیـک در حمر ایشـان بـوده و توفیق
شـاگردی ایشـان را داشـتم.
باری ،درمرحله ابتدایی شعر شهریار حائز
ویژگیهای کالسیک بوده است .از حلاظ ویژگیهای
روایی و نیز فضای کلی حاکم بر شعر ایشان از مهان
ابتدا عالقمند به زبان مردمی و زبان کوچه و بازار
و به عبارت هبر زبان ملموس جامعه بود که در این
راستا ابتکارات جالبی را نیز به خرج داده بود.
حتـی در حیطـه شـعر کالسـیک نیـز ایـن
خالقیـت خـود را نشـان داد بـه عنـوان مثـال در
مثنـوی روح پروانـه برای اولین بـار در طول تاریخ
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مثنویرسایـی بود که موضـوع واحد بود امـا در دو
وزن خمتلـف ایـن مثنـوی رسوده شـده اسـت .یک
نکتـه حائیـز امهیـت ایجاسـت که شـعر شـهریار
دراغلـب اوقـات حاصـل جتربـه شـخصی وی
اسـت .یعنی شـهریار شـعری نرسوده مگـر اینکه
آن موقعیـت را حیطـه جتربـه شـخصی ملـس کـرده
باشـد که البتـه این موضوعی اسـت کـه مربوط به
حـاالت روحـی عرفانـی وی نیـز میباشـد.
شـهریار در مرحلـه دیگـری از زندگـی ادبـی
خـود صاحـب مکتـب ادبـی شـد .بـرای توضیـح
ایـن مطلـب بایـد بگویـم که ایـن صاحـب مکتب
شـدن وی حاصـل مجع ویژگیهـای ذاتـی و نبوغ و
اسـتعداد وی بـه عالوه پشـتکار و عالیـق و دانش
انـدوزی و جهد ایشـان بود .در اینجاسـعی میکنم
بـا مثاهلایـی ایـن موضـوع را روشـن تـر کنم.
شـهریار خود میگفت  :من شـاگرد گذشتگان
هسـتم و از آهنـا بسـیار آموختـم یعنـی خـود را
وامدار مکاتـب ادبی گذشـتگان بخصوص حافظ
میدانسـت و بـا وی مقایسـه میکـرد .واقعیـت
ایـن اسـت که حافـظ بزرگرین غـزل رسای ایران
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
ابوالفضل علیمحمدی در کنار استاد شهریار

اسـت ولـی آثـاری چـون " ای وای مـادرم " و "
هزیـان دل " کـه ویژگیهای خاصی دارد را شـهریار
میرسایـد .شـهریار با چنین قیاسـی ایـن نکته را
یـادآور میشـد کـه که مـن شـاگرد بزرگانـی چون
حافـظ بـودم لیکـن چیزهایـی را بـه ایـن گنجینـه
ادبـی اضافه کرده ام .شـهریار میگفـت من از نیام
اسـتفاده کـردم اما زبـان نیام را که زبانـی پیچیده و
دشـوار و غامـض بـود سـاده و ملمـوس کردم
در حیطـه شـعر ترکـی منظومـه حیدربابا یک
پدیـده خـاص بود که یک سـبک خاص داشـت و
مملـو از تصویرسـازیهای بی نظیر و ملموس اسـت
کـه هـر فـردی در زندگـی خـود از آن تصاویـر و یا
مشـابه آن خاطراتـی دارد .پـس میبینیم شـهریار
هـم در شـعر ترکـی و هم در شـعر فارسـی صاحب
سـبک و مکتب بوده اسـت.ممکن است شاعری در
اوج نبـوغ و اسـتعداد ذاتـی باشـد و شـعرهای بی
نظیری هم داشـته باشـد مهچـون شـاعرانی که در
زمان شـهربار زیسـت کرده و از قلـل ادب معارص
ایـران میباشـند ولی وجه افراق شـهریار صاحب
مکتب بودن و اسـت و شهریار تنها شاعر صاحب
مکتـب در میان شـاعران معارص ایران اسـت.
یکـی از ویژگیهـای صاحـب مکتـب بـودن
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

داشـنت شـاگردان زیاد و ادامه دهنـدگان آن مکتب
و وفـاداران بـدان میباشـند .شـهریار در مکتـب
ادبـی خـودش هم در شـعر فارسـی و هم در شـعر
ترکـی دارای شـاگردان زیـادی اسـت.
شـهریار در غـزل رسآمـد دوران بـود ،مکتـب
خـاص خـودش را داشـت و نیـز یکـی دیگـر از
ویژگیهـای خاص شـهریار ایـن بود که وی اسـتاد
تابلوسـازی بـود .ایـن شـاعر بـه نوعی یـک نفاش
زبردسـت بـود .چنانکـه یـک نقـاش بـا رنـگ یـه
تبلـوی زیبا راخلق میکند ،شـهریار نیـز با کلامت
دقیقـا چنیـن کاری میکنـد.
شـعر " هذیان دل " از بندهای خمتلفی تشـکیل
شـده امـا اگـر متـام منظومـه را بخوانید تابلـوی بی
نظیـری مقابـل چشـامن شـام تصویـر میکنـد .این
موضـوع در مـورد منظومـه حیـدر بابـا نیـز صادق
اسـت و قـدرت تصویرسـازی در آن مثـال زدنـی
اسـت انگار شام مشـغول متاشای یک فیلم هستید.
در منظومـه حیـدر بابا اگر حتی یـک یا چند بند از
آن خوانده شـود متناسـب با آن تصویری روشـن در
ذهن شـخص شـکل میگیـرد این در حالی اسـت
که کلیت شـعر نیـز پیام واحـدی را منتقل میکند.
*گفت و گو با خربگزاری ایرنا  /شهریور 1399
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راز جاودانگی شهریار
رموز توفیقات و ِ
ِ
فصلی از دیباچۀ بهگزین غزلهای شهریار

اصغر فردی
شهریار پژوه فقید

ِ
ِ
اشـعار شـهريار بـزرگ معلـوم ميشـود
مـرور
بـا
ِ
رسارس هسـتيِ اسـتاد اعجـاز و نبـوغ اسـت.
كـه
شعرهايئ چنني َسخته و پ ُـخته از كوديك  ۹ـ  ۸ساله
و شـعرهاي ديگـر براي مزيـد اين حرياين اسـبايب
كايفاست.
هيچيك از اقران و معارصان و حتي معارشانش
نه در ِ
لطف طبع و سخن و نه ِ
قبول خاطر به پاي
او نرسيدند .شايد مهمرين ِ
دليل اين امر صفاي
طيب ِت طي َنت و ع ُـ ِّلو طب ِع او بود.
ضمريَ ،
محـل ِ
يبشـك گذشـته از نبـو ِغ فطـريِ ،
جوهر
ِ
صفات برشـمرده،
فـرد و ق َــر ِح ذايت ،صافدروين و
عوامـي ديگر در پرداخته شـدن و صيقل يافنت اين
ِ
اسـتعداد خداونـدي و ت َـشك ُـ ِ
ـل چنني شـخصيتي
الوجـوه مؤثر بوده اسـت.
ذ َِوي ُ
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كانـون تأثـري ِ
ِ
حميـط خانـداين و
نخسـتني
قـول معروفِ
پرياموين اوسـت .شـهريار ما صـَ َـد ِق ِ
«ا َلول َُـد ِرس ا ِ
َبيـه» اسـت كـه حقـا از چنـان پـدري
َ
چنـني پـرسي بايسـت .چنـد مجلـه در حـول پـدر
بگوئيـم« :حاجي سيداسـمعيل موسـوي» مشـتهر
بـه «حاجـي مريآقا خشـگنايب» مشـتغل به حتصيل
در «مدرسـة طالبيـة تريـز» بـوده كه پـريزين براي
انشـاء و حتريـر عريضهاي خطـاب بـه وايل رساغ
طلبـهاي فاضـل و خوش قلـم را ميگـريد و طالب
او را نشـانش ميدهند و او عريضه را مينويسـد.
ِ
مطلـب آن عجـوزه را منـوط بـه
وايل دادريس بـر
ِ
كاتـب عريضـه مـيدارد .پـريزن بـه طالبيـه
آوردن
برگشـته طلبـة خائـف و مضطـرب از ايـن احضار
ِ
قبـول
را بـه پيشـگاه وايل مي َب َـرد و وايل از او
ِ
ِ
دارالوال َيـه را تقاضـا ميكنـد.
داراالنشـاء
تَ َص ّـدي
وايل «مـريزا حسـنعيخان امرينظـام گـرويس»
خوشـنويس بزرگ ،مـُ ِ
ـبدع ِ
خـط حتريري ،صاحب
سـبك و انقالبگر در نر فاريس ،نويسندة «منشأت
امرينظـام» و «پندنامة َييـَويـّـه» اسـت كه مالحت
خـط «مريآقـا» را پسـنديده و او را بـه شـاگردي
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
حاجي میرآقا خشگنابي ،پدر استاد شهریار

قلـم حتريـري پذيرفتـه اسـت .او مهچنـني ِ
در ِ
قلـم
ِ
نسـتعليق را در پـاي رحلة مشـق اسـتاد اكـر «آقا
مريسيدحسـني تـُـرك» (خوشـنويسبايش) آموخته
است.
سـيد بـراي ِ
إكامل علم چنـدي در حـوزة درس
ِ
أكابـر علامي نجف مـُمـَحـّـض شـده و از خاصان
ِ
مالزمـان طلبـة «آخوند مالكاظم خراسـاين» بوده
و
كـه عطف به تقاضـاي كتبي «حاجي مريزا حسـن
جمتهـد» آخوند از او دل بركنـده و به تريز اعزامش
مي كند.
ِ
او عـالوه بـر اينكـه مؤمت َ ِن خـاص جمتهد تريز
ِ
جمتهـد ِ
بـودَ ،سـجع و ُم ِ
ديگر شـهر را نيز
هـر چهار
در اختيار داشـت .از رشيف و َوضيع به پارسـايئ،
طيبـت او وثـوق داشـتند .او در دورة
خردمنـدي و َ
وكيـل اعالءِ
ِ
پسـامروطيت و افتتـا ِح عدالتخانـه
ِ
ِ
«كفيل
اسـتيناف عدلية آذرباجيان بود كه خود
دائرة
ِ
ـوكل» هم بـود .اما در عهدي كـه حماكم در
خـر ِج ُم ّ
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

ِ
ِ
دسـتگاه حاجي
بيـوت مراجع دائر ميشـد ،آقا در
ِ
خمصـوص مـَـح َكمه و
مـريزا حسـن جمتهـد ُمنيشِ
ِ
پيشـكار ِ
ِ
خـاص وي بـود .ع َندال ُعلـام شـهره بود كه
ِ
قوانني اسـالم در سـينة حاجي مريآقاسـت و جمتهد
بارهـا گفتـه بـود« :اگـر حاجـي مريآقـا منيبـود ،ما
بهكرات كـَـژ رفتـه بوديم».
آقـا با اينكـه در توافق با مروطهطلبـان نبود،
ِ
ارادت «سـتارخان» و ِ
امـا ِ
مورد ِ
ِ
شـهيد
احرام
مورد
نيكنام ثقهاالسـالم بود ،چندانكه وي در مراسلهاي
خطـاب بـه «مستشـارالدله صـادق» مينويسـد:
ِ
«جنـاب مريآقـا گامشـتة َحم ِ
خمصـوص حـرت
ـرم
جمتهـد را خيـي دوسـتش دارم و آدم كايف و معقـول
اسـت» .
َرس َرساي خانـهاش مهيشـه سـفرهاي پهـن
داشـت و بر َ ِ
رس سـفره زمـرهاي ُمتـَـظ َِلّم .خانهاش
ِ
ِ
تشـكيل دورهاي هفتگـي بـود بـا
حمـل اجتـامع و
ِ
ِ
ِ
نـون عهـد از مجلـه مريزايوسـف
تركيـب
رجـال ُم َع َ
اعتصامامللـك ،شـيخ حممـد خيابـاين و يارانـش
(مريزا اسـامعيل نوبـري ـ كربـاليئ عيآقا حريري
ـ حاجـي حممدعـي بادامچـي) ،ابواحلسـنخان
اقبالالسـلطان ،ايرجمـريزا ،كاملالسـلطنه صبـا،
حكيـم لعـي و ...
او (شهريار) «از چنان پدري يادگار بود».

پدر در ِ
تربيت فرزند كوشـيده بود .از سـپردنش
به خانة قنسول فرانسـه در دورهاي چنان ،تا گرفنت
معلم خط و زبان فرانسـه و حتصيل ِ
جانبـَـيينِ ِ
ِ
علوم
عـريب و ديـين و ِ
علـوم جديـده و سـپس اعـزام و
ِ
حتصيـل طب.
تَك ُّف ِل خمـارج براي
ِ
ِ
ديگر حمـور ،تأثـري حميـط اجتامعـيِ آن روزگار
ِ
بـدون آهنـا شـهريار قطعـا ً بـه
اسـت كـه البتـه
ِ
ِ
شـهرياري منيرسـيد .حتـت تربيت ُمعلميـين مانند
عبدالو ّهـاب ِشـعاري ،اسـامعيل امريخيزي
مـريزا
َ
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ِ
دل بشكسته خودآموز و سخنگويِ ُخداست
نـه عجب گـر به سـخن سـحر و بيـاين دارد

ِ
مراقبـت دائـم،
اميـان و تقـوي ،پاكنفـيس و
ِ
رشائـط رسـيدن بـه مراتـب و بزرگيهـا ،كار
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و تقـي َرف َعـت بـودن امـري عادي نيسـت .سـپس
معـارشت بـا رجـال و نَحاريـري مانند ايـرج ،هبار،
عشـقي ،فرخـي ،عبدالرسـويل و  ...البتـه كـه يـك
ذواسـتعداد را بـه چنني پايـه و مايهاي مي َب َـرد .اگر
فقط ِ
وجود «صبا» را از زندگيِ شـهريار َكرس كنيم،
شـهريار شـهرياري ِ
هاي فـراواين را گـُـم ميكـرد.
انـس و الفت با «نيام» و «هدايـت» جتربهاي عادي
و قابـل دسـرس براي هـر كيس نيسـت .معارشت
ِ
بـا بـزرگان و معاريفـي از بانيـان
معارف موسـيقيِ
ِ
ِ
طـراز ّاول تـا خوانندگانـش
نـدگان
ايـران ،از نواز
البـد كـه به شـهريار افزايههايئ چشـمگري داشـته
ِ
ِ
ديگـر او معارصت بـا دورة اجتامعي
اقبـال
اسـت.
تكرارناپذيرياسـت كـه َمـر ُدم در آن عهـد به شـعر
امهيتـي قائل بودنـد .ترياژهـاي آن روزگارا ِ
ين كتاب
ِ
ِ
مجعيـت ِ
قليـل زيـر َده ميليـو ِ
ين ايران
تناسـب
را در
كـه مالحظـه ميكنيـم ،ميبينيـم كـه چگونـه دفر
ِ
و ديوان ِ
ماننـد َو َرق َزر دسـت به
شـعر شـهريار را
ازبر ميكردهانـد .مطبوعات
دسـت مـي ُبردهانـد و َ
ِ
شـفاعت شـاعر ميآوردنـد تا غزيل
ايـن و آن را به
گـذارد .البتـه كـه اينها در تشـويق
در اختيارشـان
َ
ِ
ترغيـب شـاعري نقـيش عظيـم دارد .مهـة ايـن
و
ِ
تأثـريات خارجـي بايد بر بسـري جلـوس كند كه
ِ
ِ
ضمري
مناسـب چنـني نعامت باشـد .اگـر
آن بسـر
شـهريار صـايف منيبـود و بـه مهـان صفـا منيمانـد،
هيچيـك از اينهـا كارسـاز منيافتـاد ،چندانكـه
هـزاران كس در مهـان حميط و رشائـط واقع بودند،
«واللـه يف قلـوب
امـا شـهريار نشـدند .حقـا كـه َ
ِ
رسه».
ُمن َك َ

دشواريسـت كـه بايـد حرمانهـا برتابيـد و
رياضتهـا كشـيد ،چندانكـه خـود فرمـوده:
ِ
مکتب عاشقی و مشق ریاضت طی کن
ِ
تا به ِ
رمـز خـط او کـشف کنـی ِ
راز مرا

مواظبـت بـر قَلَـم و َك ِلـم ،دقـت بر انديشـه و
ِ
اقسـام ريا ِ
هـاي
خطـورات بـر خاطـر ،پرهيـز از
فيـه ظرائفياسـت كـه در گفـنت سـهل ميمنايد،
َخ ّ
ليكـن رعايتـش صعـب اسـت ،اما حاصـي چنني
دارد .جـز خواسـتة دوسـت نخواسـنت و نگفـنت و
پاداشـين در پي دارد و شـهريار خود
ننوشـنت چنني َ
نسـخة ايـن گنـج را بـه دسـت داده اسـت و راز
جاودانگـي را هويـدا كـرده اسـت:

گفتم :چـه بايـدم ِ
رقـم جاودان كين؟
گفت :آنچه جاودان نپسندد رقم مزن

عـالوه بر اين ِ
ِ
اسـتمالك علوم،
فيـوض معنوي،
ذوق نـازك و طـرز و ِ
ِ
ِ
اسـباب
لطـف سـخن نيـز از
ِ
قبول خاطر شـهريار اسـت.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک
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بدرقۀ پیکر استاد شهریار /مقبره الشعرای تبریز ،عکس از محمد علی جدیداالسالم
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ماجرایانتخاب
محل دفن استاد شهریار
محمود رنجبر
مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

سـال  ۱۳۶۶که شـالوده بنای یادبود مقرة الشعراء
در حـال امتـام بـود ،از دفر آقای سـیدحممد خامتی
کـه وزیـر ارشـاد وقـت بود ،متـاس گرفتنـد و گفتند
کـه ایشـان میخواهـد با شـام صحبـت کنـد .وقتی
ارتبـاط دادنـد ،سـئوال کـرد که آیا اسـتاد شـهریار
وصیتـی در مـورد حمل دفنشـان پس از فـوت دارند
؟ گفتـم اطالعـی نـدارم ،گفتنـد :نظرشـان را جویا
شـوید که آیا مایل هسـتند در صورت درگذشت در
مقرة الشـعراء به خاک سـپرده شـوند ؟ بـا توجه به
روحیـهای کـه اسـتاد داشـت و جناب فـردی هبر
میداننـد ،مشـکل بود چنین سـئوالی کـرد .فکری
بنظرم رسید و ایشان را با ماشین پیکانم در رس راه
یـک مراسـم بردم به حموطـه مقرة الشـعراء و کنار
بنای مقرۀ مالباشـی توقف کردم .اسـتاد از شیشه
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جلو نگاهـی به بنای یادبود انداخـت و گفت :این
چـه بنایی هسـت ؟ گفتم بـه یادبود خاقانـی ،مهام،
قطران و سـایر شـعرا و عرفای مدفـون در این حمل
سـاخته شـده اسـت  .گفت :پـس اینجا قرسـتان
رسخـاب اسـت .گفتـم بلـی و درمورد بنـای یادبود
و طبقـه زیرزمیـن آن توضیحاتـی دادم کـه البتـه با
توجـه بـه رشایـط جسـامنی از ماشـین پیاده نشـد
ولـی در هنایـت خندیـد و گفـت « :پـس بـرای من
هـم اینجا تله گذاشـته ایـد» جوابـم را گرفتـه بودم
و وقتـی ماجـرا را بـه اطالع آقـای خامتی رسـاندم،
گفتنـد  :مهیـن عبـارت اسـتاد بـرای حمـل دفـن
ایشـان کافیست .

ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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آن روز اواخر تابستان
کوچهمقصودیه...
ناصرالدین حسن زاده
پژوهشگر و مجموعهدار اسناد تاریخی

من متولد تریز هستم .سـال  .۱۳۲۶تا  ۱۲سالگی
در تریـز زندگـی کـردهام و تا مقطع دوم دبیرسـتان
 اواسـط آن -در دبیرسـتان حکمت کـه از مدارسخـوب تریز بـود به حتصیل ادامه دادم .آن دو سـال
دبیرسـتان رفنت من یعنی سـال  ۴۸و  ۴۹در خیابان
طالقانـی امروز تریـز (قدیمی ها :حملـه چرنداب)
زادگاه میرزا حسـن رشـدیه و صمد هبرنگی...
مسـیرم از منزل به دبیرستان و برعکس طوری
بود که عرصها موقع برگشـت ،استاد شـهریار را در
پیـاده رو از روبـه رو میدیـدم کـه کاله شـاپویی بر
رس داشـت و از انجمـن ادبی شـهریار بیرون آمده
و بـه راه خـود میرفت .عمویم که دبیـر بود حرت
شـهریار را به من شناسـانده بود .سـال  ۴۹پدر که
فرهنگـی بـود بـه هتـران منتقل شـد و من هم شـدم
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سـاکن هتران تا بـه امروز.
دیـدار جمـدد مـن بـا اسـتاد شـهریار در هتران
در سـال  ۱۳۵۲اتفـاق افتـاد؛ مهرمـاه  ۵۲بـود و
بزرگداشـت فـروغ فرخـزاد در تـاالر اجتامعـات
روزنامـه اطالعـات در خیابـان خیام .من  ۱۶سـامل
بـود .رفتم طبقـه باالی سـاختامن اطالعات؛ مجعیت
مـوج میزد شـهریار شـعر میخواند و حضـار گریه
میکردنـد و در پایـان کـف میزدنـد ،درخواسـت
شـعرهای سـوزناک او مانند هبجت آباد و ای وای
مـادرم را داشـتند .آن روز هـم گذشـت و شـهریار
برگشـت بـه تریز.
سـالهای قبل انقالب شـد و مـن مصاحبهها
و اشـعار او را در مطبوعـات در طـول سـالهای
آمدنـم بـه هتـران میخواندم .هر سـال چنـد روزی
میرفتـم تریـز و گـه گاه به طـور اتفاقی اسـتاد را
میدیـدم.
سـال  ۱۳۶۵تـو اوج جنـگ ،من مدیـر اداری
بنیـاد مهاجرین جنگ حتمیلی اسـتان هتـران بودم.
چنـد روز مرخصـی گرفتـم بـروم تریـز .دوربیـن
عکاسـی را از واحـد فرهنگـی امانـت گرفتـم .این
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
ناصر الدین حسن زاده در کنار استاد شهریار

بـار تصمیـم جـدی داشـتم بـروم منـزل اسـتاد و
عکسهایی به یادگار از ایشـان داشـته باشم .یکی
از روزهـای شـهریور  ۱۳۶۵بـود .از منـزل جدیـد
پـدری بیرون زدم و یکراسـت رفتـم کوی مقصودیه،
به منزل اسـتاد شـهریار .وقتی رسـیدم بـه در منزل
اسـتاد ،سـاعت  ۱۲ظهر بود و صدای اذان میامد.
در دمل بـه فال نیـک گرفتم .با دهلره و اشـتیاق در را
زدم؛ منیدانسـتم کسـی در را بـاز خواهد
کـرد یـا نه .اسـتاد خانه اسـت یـا نه ...دو سـه
دقیقه گذشـت خری نشد .داشـتم ناامید میشدم
و آماده برگشـنت با دسـت
خالی که ناگهان در باز شـد و شـهریار منایان.
سـالم عرض کـردم و اسـتاد گفتند بفرماییـد کاری
داریـد؟ گفتم اسـتاد من بچه تریز هسـتم و سـال
هاسـت در هترانم ،سال هاسـت آرزو دارم شام را از
نزدیـک ببینـم و چنـد کالمی با شـام صحبـت کنم.
اسـتاد با خنـده فرمودنـد :ممنـون ،ولی اگر میشـود،
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

عـرص تریـف بیاوریـد االن تنها هسـتم و کسـی
نیسـت پذیرایی کند .گفتم :چشـم اسـتاد .قرارمان
شـد سـاعت  ۴بعدازظهـر .ایـن چهـار سـاعت
چهـار سـال برایم گذشـت .دقایـق را میشـمردم.
سـاعت چهـار مقـداری سـیب خریـدم و رفتـم.
دوباره در زدن و التهاب! خوشـبختانه اسـتاد آمدند
و در را بـاز کردنـد .رفتیـم اتـاق پذیرایـی ایشـان.
گویـی ساهلاسـت اسـتاد مرا میشناسـند؛ جمسـمه
مهربانـی! بـا خنـده تعـارف فرمودنـد روی مبـل
بزرگ بنشـینم .من نشسـتم .ایشـان هـم رفتند مبل
کوچکی را کشـیدند آوردند و روبـه روی من حقیر
نشسـتند .رشح آن حلظـات را هیچ قلمـی منیتواند
بنویسـد ،یـک غریبه و جانشـین حافـظ و آن مهه
بزرگـواری و حمبـت! اینهـا مهـه از شـهریار برمـی
آمـد .در بـاب مهـه چی صحبـت کردیم ،شـاعران،
نویسـندگان ،جنـگ زدگان ،سیاسـت و آن دو سـه
سـاعتی که حمر اسـتاد بودم ،ایشـان رساپا لطف
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بودنـد و خنـده و احـرام و مـن مبهوت و شـیفته و
عاشق.
تـا فهمیدنـد مـن در بنیـاد جنـگزدگان کار
میکنـم ،برخاسـتند رفتنـد دفـر یادداشـت بغلـی
آوردنـد و پرسـیدند شـامره حسـاب آهنـا را بـده من
پـول بـه حسابشـان واریـز کنـم .پـس از پایـان
صحبتها برای اینکه اسـتاد را زیاد خسـته نکنم،
اجازه عکاسـی خواسـتم .فرمودند هـر چقدر دلت
میخواهـد عکـس بگیـر .فیلم مـن  ۳۶تایـی بود؛
حـدود  ۲۰تـا عکـس انداختـم .امـا خـودم چـی؟
آه از مهربانـی شـهریار ...ناگهـان فرمودنـد "مگـر
خـودت منیخواهی بامـن عکس بگیـری؟" جواب
دادم" :اسـتاد متأسـفانه اتوماتیـک دوربیـن را بلد
نیسـتم "...هبریـن مجلـه دنیـا را در آن حلظـه برای
مـن گفتنـد" :بنشـین یک سـاعت دیگـر ،یک نفر
قـرار اسـت بیایـد .میگویـم عکس مشـرک از ما
بگیرد".
آری ایـن یعنـی عرفان ،یعنی انسـان دوسـتی،
یعنـی عـارف ...چقدر خوشـحال شـدم .هـم بابت
اینکه یک سـاعت بیشـر در حمر اسـتاد خواهم
بـود و هـم بعـد از آن عکـس مشـرک ...آن آقـا
تریـف آوردند .اسـتاد فرمودنـد آقای حسـنزاده
بلـد نیسـتند اتوماتیـک دوربیـن را راه بیندازنـد.
منتظـر بودیـم شـام بیاییـد و از مـا عکـس بگیرید.
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توانـع و فروتنـی تـا کجا؟ آیـا من خـواب میدیدم؟
از اهالـی قلـم اکنـون (بعضیهـا) منیتـوان
جـواب سـالم گرفـت...
باالخـره چنـد عکـس دوتایـی خـوب گرفتـه
شـد و مـن از اسـتاد تشـکر کـردم و اجـازه
خواسـتم از دسـتخطهای زیبـای خود بـرگ زری
بـه مـن یـادگاری دهنـد .رفتنـد در گوشـه اتـاق و
دسـتخطهای خـود را جلـو دیـدگان مـن بـاال و
پاییـن کردنـد .برگشـتند رو به مـن فرمودنـد" :اینها
غـزل هایـی اسـت که تـازه گفتـهام و هرکـدام یک
نسـخه اسـت .شـاید دفعـه دیگـر کـه تریـف
آوردیـد ،چندبرگـی هدیـه میکنـم" .آن وقـت رفتند
در صندلی نشسـتند و کتاب جدید خـود را که تازه
چـاپ شـده بـود ،برداشـتند و در صفحـه اول آن و
بـاالی صفحه نوشـتند:
بسـمهتعالی .جهـت یـادگاری خدمـت نـور
چشـم عزیزم نارص حسـنزاده امضا و اهـدا کردم.
تریز شـهریور  ۶۵سـید حسین شـهریار.
دیگر وقت خداحافظی از بزرگرین غزلرسای
معارص ایران بود .صورتشان را بوسیدم و بوسهای
هم بر دستان مبارک ایشان و هم پیشانی زدم .هنوز
صدای خندههایش در گوشم هست.
شـهریار منـرده اسـت .او مظهـر عشـق بـود و
انسـانیت .روحش شـاد
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

نغمههایدلتنگیشهریار
برای امام حسین(ع)

موسی کاظمزاده
پژوهشگر

مهـه مسـلامنان و در ایـن میـان انسـانهای آزاده
بـا شـیوههای خمتلفـی از مجلـه برپایـی جمالـس
سـوگواری ،یـادآوری مصائـب حـرت امـام
حسـین علیهالسـالم در مناسـبات خمتلف ،تشویق
شـاعران برای مرثیـه رسایـی و  ...در تالش بودند،
برای مهیشه عظمت قیام سیدالشـهدا و فداکاری
یـاران بـا وفـای امـام حسـین(ع) ،بـه نوعـی زنده
نگه داشـته شـود.
در هر صورت از آنجایی که شعر در گذشته
و این روزها به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای
انتقال پیام بوده و در این ارتباط هم شاعران متعهد
زیادی در دورههای خمتلف بودند ،که با رسودن شعر
و مرثیه در خصوص مصایب امام حسین علیهالسالم
و کربال ،نگذاشتند عاشورا فراموش شود.
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

یکـی از ایـن شـعرای معـارص متعهـد و
انقالبـی کشـورمان ،سـید حممدحسـین هبجـت
تریزی ،متخلص به شـهریار اسـت کـه در وصف
اهـل بیـت(ع) و انقـالب اسـالمی و بـه خصوص
سیدالشـهدا(ع) و عاشـورا شـعرهای مانـدگاری
رسوده اسـت.
بـدون شـک یکـی از بزرگتریـن ویژگیهای
شـهریار کـه موجـب شـده آثـار وی در میـان
شـاعران معـارص و بـه ویـژه در میـان مـردم از
جایـگاه ویـژهای برخـوردار باشـد ،مردمـی بـودن
شـعرهای اوسـت.
سـادگى و عمومى بودن زبـان و تعبیر ،یکى از
موجبات رواج و شـهرت شـعر شـهریار اسـت ،از
ایـن رو شـعر او بـراى مهـگان مفهـوم و مانوس و
نیـز موثر اسـت .بـه هر تقدیر «شـهریار» شـاعری
اسـت ،یکهتـاز در میدان توحیـدی و وادی عرفان
و خـود بـا اشـاره بـه رسوده حافظ میگویـد« :هر
چـه کـردم مهـه از دولت قرآن کـردم».
در اشـعاری چـون کاروان کربـال ،صـدای
خـدا ،قیـام حممـد ،مناجـات ،مـوال علـی و رشیح
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شهریارنامه
قاضـی ،هدیه عید غدیر ،اسـالم و خدمت اجتامع،
جهاد عقیـدت و ...عمق اعتقادات شـهریار را بر
آنچـه کـه خود بـه حـق گفتـه میتـوان دریافت.

شهریاربرایمحرم
چهنغمههاییسرود؟

بر این اسـاس ،شـهریار شـیرین سـخن در قطعه
شـعری بـا نـام (کاروان کربـال) ،در وصف سـاالر
شـهیدان امام حسـین علیـه السـالم میرساید:

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین
روی دل با کاروان کربال دارد حسین
جدش به اشکی شست دست
از حریم کعبۀ ّ
مروه پشت رس هناد ّاما صفا دارد حسین
میبرد در کربال هفتاد و دو ذبح عظیم
بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین
پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست
اشک و آه عاملی هم در قفا دارد حسین
بس که حمملها رود منزل به منزل با شتاب
کس منیداند عروسی یا عزا دارد حسین ...
دست آخر کز مهه بیگانه شد دیدم هنوز
با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین
شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا
جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین
اشک خونین گو بیا بنشین به چشم "شهریار"
کاندرین گوشه عزائی بی ریا دارد حسین

یولی باغلی قالیب دوشمن الینده
زواری نین یوخ َسس صداسی
داها ّ
بو گون کرب و بال ویران اولوبدی
حسین اوز قانی نه غلطان اولوبدی ...
مسلامن صف چکیب دعوایه گلسین
چاغیر عباسی تاسوعایه گلسین
قیزی زینب أوزی صاحب عزادیر
چاغیر زهرانی عاشورایه گلسین
بوگون کرب بال ویران اولوب دیر
حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر
آنا ! اوغلون شهید اولدی مبارک
شهادتله سعید اولدی ،مبارک
امید جنتین تاپدین ،دا سندن
جهنم ناامید اولدی ،مبارک
بئله طوی کیم گؤروب دنیاده قاسم
طویی یاسه دؤنن شهزاده قاسم
آتا! اوغلون علی اکرب فداسی
طویی قاسم کیمی اوملوش عزاسی
دوروب جنت قاپوسیندا گؤزتلیر
که گلسینلر آناسی له ،آتاسی
بئله طوی کیم گؤروب دنیاده قاسم
طویی یاسه دؤنن شهزاده قاسم

مهچنیـن شـهریار در شـعر دیگـری بـا عنوان
داغ حسـین میرسایـد:

شرحشورانگیزشهریار؛
دروصفسیدالشهدا

در ابیاتی دیگر شـهریار با شـعر ترکـی در مصائب
سیدالشـهدا(ع) میگوید:

حمرم دیر خانم زینب عزاسی
بیزی سسلیر حسینین کربالسی
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حمرم آمد و نو کرد درد و داغ حسین
ّ
گریست ابر خزان هم به باغ و راغ حسین
هزار و سیصد و اندی گذشت سال و هنوز
چو الله بر دل خونین شیعه داغ حسین
به هر چمن که بتازد سموم باد خزان
زمانه یاد کند از خزانِ باغ حسین
هنوز ساقی عطشان کربال گویی
کنار علقمه افتاده با ایاغ حسین
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
اگر چراغ حسینی به خیمه شد خاموش
منور است مساجد به چلچراغ حسین
ّ
خدا به نافۀ خلدش دماغ جان ُپر داشت
که بوی خون نکند رخنه در دماغ حسین
فراغ از دو جهان داشت با فروغ خدای
خدای را چه فروغی است در فراغ حسین
یزید کو که ببیند به ناله قافله ها
گرفته از مهه سوی جهان رساغ حسین

نغمههایدلتنگیشهریار،
برایامامحسین(ع)

ارادت اسـتاد شـهریار بـه سیدالشـهدا و یـاران
بـزرگ و بـا وفاى امام حسـین(ع) ،هیـچ وقت متام
نداشـت و در شـعر ترکـی دیگر در وصـف کربال و
شـهدای آن میگویـد:

حسینه یرئله ر آغالر گؤیله ر آغالر
بتول و مصطفی پیغمرب آغالر
حسینون نوحه سین دلریش یازاندا
موسلامن سهلدیر که کافر آغالر
کور اوملوش گؤزله رین قان دوتدو شومرون
کی گؤرسون اؤز الینده خنجر آغالر
حسینون کؤینه گی زهرا الینده
چکر قئیحا قیامت ،حمرش آغالر
آتاندا حرمله ،اوخ کربالده
گؤرئیدین دوشمن آغالر ،لشگر آغالر
قوجاغیندا ،گؤرئیدین ام لیال
آلیب نعش علی اکرب آغالر
رباب ،نیسگیل دؤشونده سود گؤره نده
علی اصغری یاد ائیله ر آغالر
باشیندا کاکل اکرب هواسی
یئل آغالر ،سنبل آغالر ،عنرب آغالر
یازاندا آل طاها نوحه سین من
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قلم گؤردوم سیزیلدار ،دفرت آغالر
علی ،شق القمر ،حمراب تیلیت قان
قوالق وئر ،مسجید اوخشار منرب آغالر
علیده ن شهریار ،سن بیر اشاره
قوجاقالر قربی ،مالک اشرت آغالر
و یا در وصف اسیران کربال گفته است:
حمرم آمد و آفاق مات و حمزون شد
غبار حمنت ّایام تاب گردون شد
به جامه هاى سیه کودکان کو دیدم
دمل به یاد اسیران کربال خون شد
از این مبارزه بشکفت خاندان عىل
امیه مرهون شد
چنانکه نسل پلید ّ
امیه و آن دستگاه فرعوىن
بىن ّ
مهان فسانه فرعون و گنج قارون شد
وىل حسین علمدار عشق و آزادى
لقب گرفت و شهنشاه ربع مسکون شد
چون نیک مى نگرى زنده آن شهیدانند
وگرنه هر برشى زاد و مرد و مدفون شد
کنون مقابل ایشان بود زیارتگاه
کدام زنده به این افتخار مقرون شد
رس و تىن که رسول خدایش مىبوسید
سم ستوران خداى من چون شد
به زیر ّ
به خیمه گاه امامت چنان زدند آتش
که آهوان حرم رس به دشت و هامون شد
رسید نوبت زینب که شیرزاد علیست
جهان به حیرت از این رسبلند خاتون شد
به دوش پرچم آتش گرفته اسالم
به کاخ ابن زیاد و یزید ملعون شد
حسین غافله با خود نربد ىبتدبیر
که غرق حکمت او فکرت فالطون شد
تو شهریار به مضمون بلند دار سخن
هرآن سخن که جهانگیر شد به مضمون شد

70
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نکتـه مهمتـر اینکـه لطـف سـخن اسـتاد
«شـهریار» در چیرگـی بینظیـر وی بـرای
رسودن شـعر بـه دو زبـان دری و آذری ،شـهرت
ویـژهای بـه ایـن پیـر اسـتاد عرفـان بخشـیده و
شـهرتش از فراسـوی مرزهـای جغرافیـای ایران،
بـه رسزمینهـای دیگـر ره گشـوده ،سـخنان دل
نشـیناش روشـنی بخـش دل شـیفتگان معرفـت
اهلـی گشـته اسـت ،و مهیـن نکتـه اسـت کـه
«شـهریار» را میان اقران و شـاعران معارص ایران
ممتـاز و بینظیـر کـرده اسـت.

زهراباغنونغنچهلری
گللریسولدی

اسـتاد شـهریار در شـعر دیگـر بـه زبان ترکـی در
وصـف امـام حسـین(ع) ،مـیآورد:

یا رب منه بو حلظه دى بیر عمر ایله یارى
عشقونده سنون جان ویرورم هر ندن عارى
قان قان وینئ او خال یا غورى ّاىل هوادتن
اوز اوند روب او خالر منه فنده سنه یارى
قربانوى سلام نظر مر حقوننن
جان اوسته وارام نعمتوون شکر گذارى
گرجام بالده گنه وار باده خدایا
گوندر من عطشانه مخار قویام مخارى
دنیا سو اوال من سوسوزى ساملاز عطشدن
قور تارسا عطشدن مىن وصلوندى قوتارى
وردیم سنون عشقونده منه گلدى گامنم
بیر باشعرى قاالن عاشقون دار و ندارى
بو باشد اسنو نکیدى که سندیدى امانت
ر ّد ایلورم ایندى سنه آن قوجا یوخارى
دشمن دیدى قول بیعته قوى من دیدیم اوملاز
عشقم دیدى قان قان چا غیرسان دیدیم آرى
هتیدید ایلینگر مىن مرگه نه بو لوگر
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مرد آنىن قانیله یوار اولساغبارى
زهرا چراغى مین بیله طوفانیله سومنز
حرشه کیمى وار مشعلمون نورى ،رشارى
من ایستسویورم غرتىن دوشمینمونده
نینیم گورورسن دشمنون یوخدى چخارى
آخر نفسمدور گل آچوب گلشن جسمم
قان اویچره غمیم یوخ اورزوم اولسا سنه سارى
روحیم قوىش چوخداوندیکه قاملو شدى قفسده
بیراوخ تو خونوپ قلمبیمه سندردى حصارى
اوخ قلبمى داغون ایلیوپ توکدى داغتدى
وردى جاالدى ،قاىنیره ،قیردى دامارى
زهرا باغنون غنچه لرى گلگرى سولدى
تک بیر گونون عرضینده خزان اولدى هبارى

در فرجـام سـخن بایـد گفـت کـه «شـهریار»
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی بـا اشـعاری
چـون تریـف قبـول و مقـام رهـری بـا جـان و
دل مهنوایـی بـا انقـالب را آغـاز کـرد ،چنانکه باز
خـود میگویـد« :تـا سـالهای آخر عمـر هیچگاه
از جهـاد قلمـی باز نایسـتادهام» و در حقیقت این
مسـایل مهـان ایـامن و اعتقـادی وی را بـه معارف
اسـالم و عرفـان نشـان میدهـد.
نکتـه مهمتـر اینکـه بـه دلیـل خصوصیاتـی
کـه از شـهریار یـاد شـده و میشـود ،مقـام معظم
رهـری هم کـه خود از فرزانگان عامل شـعر و ادب
و هـر اسـت ،عنایت ویـژهای به اسـتاد شـهریار
و شـعر او داشـتهاند ،معظملـه در سـخنان خـود
از شـهریار بـه عنوان شـهریار شـعر و ادب ایران
و بلبـل داسـتانرسای غزل فارسـی یـاد کردهاند،
وی را کسـی دانسـتهاند ،کـه عاشـق قـرآن بـود و
قـرآن جمسـم و زنـده را در انقالب اسـالمی و نظام
اسـالمی مشـاهده کرد.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
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شهریار و شهر ارومیه
خالصۀ یک مقالۀ پژوهشی بلند
نکتـه تاریخـی در بـاب روابـط ادبـی و دوسـتانه
اسـتاد شـهریار و شـهر فرهنگی  -تاریخـی ارومیه
واهـل شـعر و ادب آن اسـت.

سه محور روابط با ارومیه

مصطفی قلیزاده علیار
شاعر و پژوهشگر

اشاره

از نـکات مهم تاریخـی و ادبی مهمی که در زندگی
اسـتاد شـهریار از سـوی حمققـان و نویسـندگان
زندگـی و هر شـهریار کمر موردوجـه قرار گرفته،
«روابـط شـهریار بـا شـهر ارومیـه» اسـت .حتـی
اهـل قلـم و پژوهش ا ُرمـوی هم به این مـورد توجه
نکردهانـد.
بـاری ،به هـر تقدیر ،علل این تغافـل و یا عدم
توجـه را شـاید وقتی دیگـر مورد حتقیق قـرار بدهم
ان شاءالله.
در ایـن یادداشـت کوتاه که به اشـاره و عنایت
ادیـب حمقـق نامـی و دوسـت عزیز گرامـی جناب
آقای حامد طاهری خرسوشـاهی ،در مدتی بسـیار
کوتـاه و شـتابآمیزبه هـم برآمـد ،یکـی – دو یـک
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موضـوع روابـط اسـتاد سـید حممدحسـین
شـهریار شـاعر بلنـدآوازه ایـران و در عیـن حـال
خطـه آذربایجـان ،بـا ارومیـه در سـه حمور بیشـر
دیـده میشـود:
الـف – روابـط اسـتاد شـهریاراز دورههـای
بسـیار دور و الاقـل از دهـه  ۱۳۴۰تـا آخـر عمـر
رشیفـش بـا اشـخاص و شـخصیتهای ادبـی و
هـری ارومیـه ،مثـل «عالءالدیـن َت ِکـش ،شـاکر
شـعاعی ،عبداحلسـین رضائـی شـیرپنجه (تنهـا)
و اسـتاد نقـاش – خوشنویـس آقـای «ابراهیـم
زینالـی» ،و  ...برقـرار بوده اسـت .اسـتاد به دعوت
اهالـی ادب و هـر ارومیـه سـه سـفر بـه ارومیـه
(رضائیـه) داشـته ،و مهامن این شـهر ادبپـرور و
مـردم خونگـرم آن شـده و حرمتهـا دیـده و مهه این
سـفرها قبـل از دهـه پنجـاه بوده اسـت.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
مصطفی قلیزاده علیار در کنار استاد شهریار

ب – اشـعاری پرحمتـوا بـا روح لطیـف ملـی و
مضامیـن واالی ایراندوسـتی و تلمیحـات تاریخی
که اسـتاد در قالـب دو قصیده بسـیار فاخر و یک
قطعه وداعیه ،به شـهر رضائیه (ارومیه) و دوسـتان
ارومـی رسوده و تقدیـم کـرده با ایـن مطلعها:
 -۱شهر زیبای رضائیه است و نقاش هبار
اللههـا گویـی قلمموهـای شـنگرفی نـگار
(قصیـده «رضائیـه»)
 -۲سالم ای ُرم رشق و اقلیم آشور
مهیـن مهد ِ
مـاد سـرگ و سلحشـور (قصیده
«رضائیه»)
 -۳خدا حافظ ای دوستان عزیز
که زمحت از این خاک کم میکنم (قطعه)
بنـده ذکـر مطلع این سـه شـعر را رصفـا ً برای
طـرح موضـوع یـادآوری آوردم .شـهریار در ایـن
سـه شـعر فاخـر ،نـگاه بسـیار عمیقی بـه عظمت
تاریخـی و فرهنگـی شـهر ارومیـه دارد و پیوند این
دیـار و نقـش اساسـی آن در تاریخ و شـکل گیری
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

فرهنـگ و پایـه متـدن پرافتخـار ایـران بـزرگ را به
نظمی فاخر کشـیده و اشـعاری بکر و دل انگیز و
ماندگار سـاخته اسـت .مـن گامن منیکنم شـهریار
غیـر از ارومیه (رضائیه) نسـبت به دیگر شـهرهای
ایـران چنیـن دیدگاهی درخشـان داشـته باشـد اال
ال بنای این نوشـتار بر اختصار اسـت و
بندرت .فع ً
از توضیـح برخی ایبات نغز و پرمغز این سـه شـعر
میگذرم ،دوسـتان اهـل ادب را دعـوت میکنم که
در دیـوان اسـتاد شـهریار ایـن سـه شـعر را بدقت
مطالعـه کننـد .دو قصیـده اول بـی شـک نیـاز بـه
تأمـالت تاریخی و حتـی رشح و توضیـح دارد.
ج – نخسـتین بخـش منظومـه «حیدربابایـه
سـالم» ( ۷۶بند) با صدای خود اسـتاد شـهریار که
شـهره آفاق شـده ،در سـومین سفر اسـتاد شهریار
بـه ارومیـه ،در سـال  ۱۳۴۹توسـط مهـکاران وقت
رادیـو ارومیـه ضبـط شـده اسـت .در ایـن سـفر،
رسور گرامـی ما آقای «سـید هـادی هبجت» فرزند
ارمجند شـهریار هم حضور داشـته و ده سـاله بوده
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کـه مهراه پدر بـه ارومیه آمده بـود و بحمدالله یکی
از شـاهدان عینـی ادعای ما ایشـان هسـتند و من
موضـوع را ابتدا از ایشـان شـنیده بودم.
بنـده برای نخسـتین این موضـوع را در ارومیه
بـه تاریخ ۲۶شـهریور  ۱۳۹۵در مراسـم سـالگرد
اسـتاد شـهریار در کتابخانـه مرکـزی ارومیـه کـه
مهزمـان بـا بزرگداشـت شـاعر و ادیـب ارومیـهای
اسـتاد «غالمرضـا دانشـفروز» (شـبگرد) بـود و
خوشـبختانه جنـاب آقای هادی هبجـت هم دعوت
بودنـد و حضور داشـتند ،مطـرح کردم و بـه عنوان
افتخـاری بـرای ارومیـه برشـمردم .وقتـی مـن این
فـراز تاریخـی و خدمـت دوسـتان ارومیـهای آن
ِ
زمان شـهریار نسـبت به ثبت فنی و نر حیدربابا
بـا صـدای شـهریار را در آن مراسـم مطـرح کـردم
بعضیها فی املجلس ناباورانه شـگفت زده شـدند
کـه یعنـی این اقـدام تاریخی و شـایان حتسـین در
شـهر ما ارومیه اتفـاق افتـاده؟! اینجا؟! واقعـاً؟ً ...
گفتـم :بله ،این فرزند گرامی شـهریار و نور چشـم
مـا آقـای هـادی هبجت که بـا حضـور نورانی خود
این جملس ما روشـن کردهاند شـاهد عینـی ادعای
بنـده هسـتند و شـاهد آن اتفـاق مبـارک در سـال
.۱۳۴۹
ایشـان هم حرف بنده آشـکارا تایید کردند و به
قـول مثل ترکـی خودمان :قـال یاتـدی! (قال قضیه
کنـده شـد!) و اهالـی ارومیـه نسـبت بـه شـهریار
بیشـر احسـاس خویشـی و پیوندی کردنـد .مهان
روز برخـی رسـانههای حملـی و ملـی ایـن خـر را
از زبـان بنده منتـر کردند .بعدها بعضی دوسـتان
ارومیـهای که شـاهد آن رویـداد ادبـی و هری در
سـال  ۱۳۴۹بوده اند ،و االن در سـن و سال باالیی
هسـتند ،قصه ضبـط حیدربابـا با صدای شـهریار
در ارومیـه را بازگـو کردند.
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وقتی من این فراز تاریخی و خدمت
دوستان ارومیهای آن زما ِن شهریار نسبت به
ثبت فنی و نشر حیدربابا با صدای شهریار
را در آن مراسم مطرح کردم بعضیها فی
المجلس ناباورانه شگفت زده شدند که یعنی
این اقدام تاریخی و شایان تحسین در شهر
ما ارومیه اتفاق افتاده؟! اینجا؟! واقعاً ً؟ ...
گفتم :بله ،این فرزند گرامی شهریار و نور
چشم ما آقای هادی بهجت که با حضور
نورانی خود این مجلس ما روشن کردهاند
شاهد عینی ادعای بنده هستند.
بنـده نـه بـه عنـوان صاحـب نظـر ،بلکـه بـه
عنـوان یکـی از عالقمنـدان شـهریار ،در مهـان
مراسـم چهـار امتیـاز منحرص بفـرد برای ایـن اثر
صوتی «حیدربابایه سـالم» با صدای خود شـهریار،
برشـمردم و بعدهـا در هفتـه نامـه «دنیـز» و برخـی
رسـانههای دیگـر هـم منتـر شـد:
اول  -منت حیدربابا با قرائت شهریار
دوم  -صدای شهریار
سوم  -حلن شهریار
چهـارم  -هلجـه خـاص شـهریار در سـاختار
زبـان حملـی حیدربابـا و برخـی واژه هـا.
پیداسـت کـه در مـنت چاپـی و حروفـی
حیدربابا ،ایـن امتیازات چهارگانـه منیتواند وجود
داشـته باشـد .از ایـن روی ،از نظر بنده معترترین
نسـخه منظومه حیدربابایه سـالم ،مهـان اثر صوتی
تولیـد شـده در ارومیـه در سـال  ۱۳۴۹اسـت.

فرود

در پایـان الزم میدانـم از اهتـامم مدیـران کل و
مسـئوالن اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی
آذربایجـان رشقـی تشـکر کنـم کـه بـه هبانههـای
خمتلف یاد و نام و آثار شـهریار را گرامی میدارند.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
استاد شهریار در حال کتابت قرآن کریم

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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تاریخی در دوازده بیت
نگاهی به شعر استاد شهریار در رحلت نبی مکرم اسالم(ص)
هبجـت تریـزی متخلّص به شـهریار اسـت.
ییخیلیب دینین ائوی رحلت ائدیب ختم رسل.

مهدی نعلبندی
پژوهشگر ادبیات رثایی

رحلـت پیامـر صاعقـهای بـود در خرمـن امتی که
آیـه میشـنیدند از زبـان او و آسـامن شهرشـان دم
بـه دم کلمـه میباریـد .و پیامـر کـه رفت ؛ آسـامن
سـاکت شـد و آیـه نروییـد در خرمـن حـوادث.
عـدهای مرتـد شـدند و در «شـفا حفـره» جاهلیت
خلیدنـد و عـدهای در سـقیفه به شـور نشسـتند تا
تقدیـر زمین را جـز بر مدار آسـامن بنگارند .و علی
در خانـه بود به نوشـنت قـرآن .صاعقه رحلت پیامر
سـنگین بـود و خرمـن امت را سـوخت.
پیامـر در بیـن ما غریب اسـت .کم نوشـتهایم
و کـم رسودهایـم از پـدر ّامـت .مبانـد .لیکـن یکی
مکرم
نبـی ّ
از زیباتریـن رسودههـا در واقعـه رحلت ّ
اسـالم – کـه سـالم خـدا بـر او خانـدان پـاک او
حممد حسـین
باد ،شـعر زیبای مرحوم اسـتاد سـید ّ
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شـعری کـه از مهان بیـت و مـرصع آغازینش
خر موسی
سـرگ اسـت و صاعقهوار .جعله د ّکا و ّ
صعقـا .شـهریار حتـی در کالم نیـز ایـن سـرگی
را چنـان اسـتادانه بیـان کـرده اسـت کـه عواطف
خواننـده را فـرو بریزد و باقی روایتـش را در ویرانه
احساسـات او پیش برد .چیرپیلیب دین قاپیسـی.
طوفـان چنـان در دیـوار عامرت دیـن را به هم کوفته
اسـت که رشر در کالم شـاعر انداخته است تا در
پایان بیت نخسـت و نرسـیده به قافیه شعرش ،فرو
بریـزد و خری دهد سـنگین و سـرگ .چیرپیلیب
دیـن قاپیسـی حـرت زهـرا باشـینا .کـه آغـاز و
پایـان ایـن مصیبت بـا نام زهراسـت.
ییخیلیب دینین ائوی رحلت ائدیب ختم رسل
چیرپیلیب دین قاپیسی حرضت زهرا باشینا
سقط اولوب حمسنی ،زهرا اؤزوده اولدی شهید
کول الندی او زاماندان بری دنیا باشینا

مبانـد کـه حتمـل داغ رحلـت پیامـر بیـش از
مهـه بر دخـت گرامی او سـنگین بود ،اما شـهریار
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

در ایـن دو بیـت دو واقعـه را بـه امجـال روایـت
میکنـد و میگـذرد از سـقیفه و فـدک .میگـذرد
تا در بیت سـوم سـخنی بگویـد ژرف و عرتناک.
کربـال فاجعهسـی بذریـن اکیـب باشـالندی .بله.
بذر کربال را در سـقیفه پاشـیدند .سـالها پیش از
شـهریار ،شـاعر مهشـهریاش ّنیر نیز گفته است
ایـن روایت تلـخ را:

دانی چه روز دخرت زهرا اسیر شد؟
روزی که طرح بیعت م ّنا امیر شد

و روایت بیت سـوم شـهریار نیز به مهان منزل
میرسـد .تـا قیامت نـه قوپا زینـب کری باشـینا.

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

گـو ایـن کـه اگـر دخـر پیامـر ،زهـرای سـقیفه
بـود و قهرمـان فـدک و خطبـهاش سـند آشـوب بر
سـقیفه ؛ زینـب نیـز ،زهـرای پـس از روز واقعـه
اسـت که خطبههای کوفه و شـام او سـند رسوایی
بوزینههایـی اسـت که بـر منر پیامر در جسـت و
خیزند.
کربال فاجعهسی بذرین اکیب باشالندی
تا قیامت نه قوپا زینب کربی باشینا

سـخن شـهریار از این پس تذکر غدیر اسـت
بـه روایتهای گونهگون .شـهریار در این شـعرش
نگاهبان غدیر اسـت و سـخن او حکمـت غدیر و
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تذکار نسـیان امت است.

مدعی اوملادی فرمان غدیره تسلیم
گؤر نه طوفان گتیریب ّامت طه باشینا

ایـن بیـان واقعـه بـود رد یک بیت .بـه امجال و
گالیـه .و بیتهای پسـین مهـه تذکارند .کـه تقدیر
امـت آسـامن را منیتـوان بر مـدار زمین نوشـت .که
حممد
حکـم خدا قطعی اسـت و آیـه بلّغ را خـدای ّ
حممـد فرمـان داده بـود .که پـس از سـقیفه و به
بـه ّ
هبانه فدک ،ریسـامن بر دسـتان آسامن بسـتند و اوا
را به حمکمهای کشـاندند که متهـماش عدالت بود
و قاضیاش مشـورت .و چنین شـد که خانه وحی
را سـوختند و ثریا چادر عصمت بر رس سـوخت و
ذوالفقـار در نیام مانـد تا خرمن کالم خدا نسـوزد.

مشورت امر اهلیده اولور می؟ هیهات!
چکدیلر جربیله موالنی دا شورا باشینا
حرضت فاطمهنین قربی ده مهجور اولدی
ثریا باشینا
چادر عصمتینی سالدی ّ

کعبـه بر دور کلیسـا گشـت .چه تعبیـر ناب و
زیبایـی؟ ایـن که صاحب ّامت ،امت را حمال اسـت
در شـامگاه فتنه بی راهنـام رها کنـد و او را بیامام
مبیـن وا هنـد .و ایـن که مسـیح نیز بـا حواریونش
مسـیح است و عشـق یوسـفی را زلیخایی خریدار
اسـت .ایـن ابیات شـهریار رسارس بغض اسـت و
عـرت .تذ ّکر فراموشـی غدیر اسـت و کجراههای
کـه پیـش پـای ّامـت هنادنـد تـا ّامـت آسـامن را به
شـیوه کـرسی و قیرص راهر باشـند.
وچـه انـذاری اسـت در ایـن بیـت کـه ّامتیـن
حـق القـول» .هفتمیـن آیه
اکـری مصـداق «لقـد ّ
از سـوره مبارکـه یـس .لقد حق القـول عىل اکرهم
فهـم ال یؤمنـون .بـا المـی در ابتدای آیه که سـخن
از قطعیت دارد و قسـم .و معنایش این که «سوگند
مـى خـورم کـه قـول عـذاب بـر بیشرشـان حتمى
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شـد» ،و منظور از ثابت شـدن قول بر اکریت این
اسـت کـه مصداقى شـده باشـند کـه قول بـر آنان
صـادق بـا شـد .و «قـول» مهـان اسـت کـه ابلیس
را بـر دل مؤمنـان راهـی نیسـت جـز آنان کـه تابع
تبلیـس او باشـند و ا ّن جهنـم ملوعدهـم امجعین .و
«قـول» مهـان اسـت که حقـت کلمه العـذاب عىل
الکافریـن .بگذرم.

ّامت اوملازسا امامتده اوالر خانهنشین
دوالنار کعبه ده گئتدیکجه کیلیسا باشینا
بو اوالن ایشدی کی آخشام چاغی ،آلاله چوبانی
چؤلده ،آلاله داوارین بوشالیا بی جا باشینا ؟
حق القول»
ّامتین اکرثی مصداق «لقد ّ
او حواری ییغیشا منازدی مسیحا باشینا
مسلمین دؤرد نفری مؤمن اولوب سلامن تک
یوسفین عشقی دورش دیبده زلیخا باشینا

و این رسـم معهود اسـت کـه در ادبیات مرثیه
آذربایجـان مهـه مراثـی بـه نیمـروز دهـم حمـرم ۶۱
هجـری ختم شـود .گریـزی در میانه شـعر بـه این
ضـم گاف کـه در هلجـه تریـز
واقعـه .گریـزی بـا ّ
کـرسه میگیـرد و بـه مالحـت میشـود گیریـز.
اخـذی زیبـا از ادبیات کوچـه و بـازار و گریزی به
مطلبی  .و شـهریار نیز ختام مسـک رسودهاش را
در عاشـورا میبنـدد و گریـزی میزند نام حسـین
و شـاید از ایـن روی که حسـین از پیامر اسـت و
پیامر از حسـین.

شهریار،گلدیحسینینسسی،عاشوراسی
تا دوشه عشق شهادت دل شیدا باشینا

خـدا بیامرزاد این شـاعر سـوخته ِ
دل حکیم و
مـال را کـه بـه گفتـه آیتالله میـرزا مسـلم ملکوتی
ّ
حممـد
شایسـته اسـت او را «حجتاالسـالم سـید ّ
حسـین شـهریار» نامیـد و در رسوده هایـش بـه
تعمـق و تدبیر نگریسـت .والسـالم.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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شهریار جاویدان است
گفتوگو با رسول اسماعیل زاده ،پژوهشگر تاریخ و ادبیات
در خصوص آثار و نحوه آفرینش ادبی شهریار
بفرمایید.
در خصوص شهریار و آفرینش ادبی وی تاکنون
مطالب زیادی از طرف نویسندگان ،حمققان،
پژوهشگران ،ادبا ،شعرا و اقشار خمتلف گفته شده
است و هریک از زاویه خاص و منظری به آثار
شهریار نگاه کرده و برداشتهای خود را از آثار
و شخصیت شهریار ارائه کردند .فکر میکنم تنها
شاعری که در قرن اخیر به وفور از او سخن گفته
شده است شهریار است و خوشبختی و یا سعادتی
که نصیب شهریار شد این بود که در کمرین زمان
شعرش و عشقش به جاهای دوردست رفت و
واکنشهایی که از جاهای خمتلف داشت نشان از
عظمت و احتشام شهریار بود .این موضوع هم به
این خاطر بود که شهریار در راه راست و در راستای
حق و حقیقت و عشق اهلی قدم برمیداشت و به
منوال طبیعت و جوهرۀ هستی حرکت کرد هرچند
که در این راه با بالیا و مصائب خمتلفی روبه رو شد
اما در راهی که انتخاب کرده بود (به نظرم از سوی
قدرت ماوراطبیعه برایش انتخاب شده بود) هیچگاه
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این مصائب و سختیها او را از تداوم باز نداشت و
مهیشه با استقامت تام در این راه قدم برداشت و به
راه خود ادامه داد.
آثار شهریار که ما مالحظه میکنیم چه در زبان
فارسی و چه در زبان ترکی از آثار فاخر و ممتاز
است .این شاعر بی بدیل و بی نظیر که مدتی در بین
کاروان عشق و هر و ادب و نظم قدم برمیداشت
در مدت اندکی خود را از این کاوران جلو انداخته و
جلودار ،شاخص و ممتاز شد .از هرحلاظ که حماسبه
کنیم شهریار نسبت به سایرین امتیاز خاص خود را
داشت و توانست یک یا چند قدم جلوتر از دیگران
حرکت کند و این جلو بودن شهریار هم چه در حتمل
سختیها و تکر مصائب و چه در بیان ،بالغت و
فصاحت و چه در آفرینشهای ادبی کامال مشخص
بود.
هیچکدام از شعرهای شهریار چه در زبان فارسی
و چه در زبان ترکی حتت فشار اجتامعی ،اقتصادی
و حتی امنیتی نبوده است و البته که هیچکدام از
شعرا هم مانند شهریار چنین دچار بالیا و مصیبتها
نشدهاند ،مهین مساله سبب شده که در این کارگاه
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
رسول اسماعیل زاده در حال سخنرانی

سختیها روح لطیف و نحیف شهریار پختهتر شود
و در مقابل حوادث و سختیها از خود استقامت
نشان دهد .توکل و توسلی که در شهریار بوده باعث
شد در مقابل آن سختیها و فشارها رسافراز بیرون
بیاید و هنایتا به عنوان یک ِ
شاعر حداقل دو زبانه
تربیت شود که اتفاقا در هر دو زبان شاهکارهایی را
خلق کند که نه تنها مورد توجه خماطبان زبان ترکی و
فارسی بلکه موردتوجه خماطبان جهانی شود.
شهریار چه شاخصههای ممتازی نسبت به دیگر
شاعران داشت؟
چند شاخصه شهریار را از دیگر شاعران متفاوت
و ممتاز میکند که یکی از شاخصهها مساله مردمی
بودن شهریار است؛ او در میان مردم گم بود و با درد
آهنا زندگی میکرد فلذا برخالف برخی شعرایی که به
صورت ناحمقانه صفت مردمی بودن دارند شهریار
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

حقیقتا مردمی است هم از نظر زندگی شخصی و هم
از نظر آثاری که به آهنا پرداخته است پس اولین و
آخرین و مهه شمول ترین شاخصه شهریار مردمی
بودن است و به مهین خاطر مهیشه در طرف مردم
بوده است .حتی در رسوده هایی که برای برخی از
شخصیتهای دولتی و حاکمیتی داشته مانند شهید
مدنی ،رهر انقالب و آیت الله طالقانی و یا اشعاری
که برای جبههها و شهادت رسوده مهه بخاطر
مردمی بودن شهریار است زیرا در اول انقالب که
شهریار زندگی میکرد حاکمیت و دولت مردمی
است و منیتوان چنین گفت که چون برای برخی
از شخصیتهای حاکمیتی شعر رسوده شخصیت
درباری است نه! حاکمیت مجهوری اسالمی،
انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس از تبلور
و خواست مردم بود و این هم یکی از شاخصههای
مردم بود...
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شاخصه دومی که در شهریار میبینیم نگاه درست
به موضوع انسان است که میتوان گفت شهریار
با زبان خود توانسته با روح لطیف و ظریف این
موضوع را متبلور کند ،شهریار حتی راضی به اذیت
دشمن خود نبود و علی رغم دردها و رنجیهایی
که از اشخاص خمتلف برایش حاصل شد اما نگاه
شهریار نگاه عاقالنه توام با ترحم بود ،انسانگرایی
شاخصه دوم شهریار در آفرینش ادبی خود است و
حال با این شاخصه به دو زبان فارسی و ترکی شعر
میرساید.
درباره دیوان ترکی شهریار و ویژگیهای آن هم
بفرمایید.
در دیوان چهار جلدی شهریار سه جلد به زبان
فارسی و با موضوعات و سوژههای خمتلف از مسائل
جهانی و علمی گرفته تا مسائل طبیعی و حمبت اهل
بیت وجود دارد اما از چهار جلد یک جلد به زبان
ترکی است که اگرچه از نظر حجم بسیار کوچک
است اما از نظر تاثیرگذاری ،جهان شمولی و امهیت
از هر نظر قابل توجه است .هم موضوع شهریار
شناسی در دیوان ترکی به وضوح وجود دارد و هم
دغدغههای فکری شهریار که دغدغههای عمومی
و جهانی بود در دیوان ترکی متبلور شده است.
شهریار در دیوان ترکی خود دغدغههای خمتلفی دارد
و برای هریک اشعاری را رسوده است؛ عمده ترین
و شاید مهمرین دغدغه شهریار دغدغه بازگشت
به خویشنت است .بازگشت به خویشنت در مهه
دیوان شهریار موج میزند به ویژه در شاهکار ادبی
شهریار حیدر بابایه سالم که در این منظومه مهم و
بدیع موضوع اصلی بازگشت به خویشتنی است که
انسان در اثر خودبیگانه شدن ماهیت و هویت و
شخصیت خود را باخته و اساسا در خصوص هویت
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خود به مشکل خورده است.
حمور دوم مساله زندگی ماشینی و صنعتی است که
شهریار بسیار از آن ناراحت و عصبانی است و
ماشینیزیم را مقدمه از خودبیگانه شدن میداند و با
اهلام گرفنت از برخی شخصیتها مانند حممدعاکف
ارسوی متدن غربی را متسخر میکند و آن را برای
بریت مر میداند لذا شهریار تبلیغ میکند که
از صنعتی شدن باید دوری کرد چون انسان در این
چرخه تبدیل به یک مهره و یا پیچ میشود که به قول
مرحوم رشیعتی میخورد تا کار کند و کار میکند
تا بخورد و غیر از این دغدغهای ندارد .شهریار با
ارشاف به این قضایا در حیدربابا بندهای خمتلفی
را به این مساله اختصاص داده است پس دغدغه
اصلی شهریار در اشعار ترکی بازگشت به خویشنت،
بازگشت به خویشنت آذربایجانی است که روی سه
حمور مذهب ،فرهنگ ایرانی و آذربایجانی و پرهیز از
ماشینی شدن تاکید دارد.
حال سوال اینجاست که آیا شهریار در اشعار
ترکی فقط به داخل کشور و آذربایجان ایران توجه
داشته و از برادران قفقازی خود غافل بوده یا نسبت
به آهنا هم دغدغه داشته است؟ در بررسی که در
دیوان ترکی شهریار میبینیم ،میبینیم که یکی از
دغدغههای اصلی شهریار قفقاز و جدایی آن از
ایران است که در ادبیات حرست شعرای ایران و
قفقاز بر این جدایی نالیده و عصبانی هستند.
در دوران معارص شهریار یکی از مهمرین بانیان
این ادبیات است و شاید هم مهمرین بانی این
ادبیات در دوران خفقان شدید پهلوی و شوروی
بود ،زمانی که کسی جرات به زبان آوردن نام برادران
قفقازی را نداشت ما این جرات را در شهریار
میبینیم که چنین شعری رسوده و مهچنین بعد از
پیروزی انقالب اسالمی با فرصتی که به وجود آمد
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه

آیا شهریار در اشعار ترکی فقط به داخل کشور
و آذربایجان ایران توجه داشته و از برادران
قفقازی خود غافل بوده یا نسبت به آنها هم
دغدغه داشته است؟ در بررسی که در دیوان
ترکی شهریار میبینیم ،میبینیم که یکی از
دغدغههای اصلی شهریار قفقاز و جدایی آن از
ایران است که در ادبیات حسرت شعرای ایران
و قفقاز بر این جدایی نالیده و عصبانی هستند.

صدای خود را بلند کرد و جمددا ادبیات حرست
را به جریان انداخت که در اثر این صدا حتی
رسزمین قفقاز به حرکت درآمد و برادران و شعرای
آذربایجان به شهریار پیوستند .شاید اولین ارتباطی
که بین شهریار به منایندگی از ایران و حممد راهین
به منایندگی از آذربایجان صورت گرفت نامهای بود
که با هم مکاتبه کردند و اوج آن ادبیات حرست را
نشان داده و به جهانیان فهامندند که چنین موضوعی
در جریان است .شهریار در نامهای به حممد راهین
به خوبی در خصوص این مساله زبان باز میکند
و میگوید" آق گوورچین آق قانادین آچارسان/
دام دیواردان بیر گوزانیب اوچارسان /اولدوزالری
باکیدییبقاچارسان/اوپوشلریراهینبیهسپرسن/
قارداشیوین بال دوداغین اوپرسن" و یا در ادامه از
ارس به عنوان خطی که شیروان و قره باغ را از قره
داغ و مشکین اهر جدا کرده و زخم بزرگ بزرگی بر
دل گذاشته و خودش هم روز و شب گریه میکند،
یادمیکند.
شخصیت دومی که شهریار از آن یاد میکند رستم
علی اف است که وی را برادر خود تلقی میکند
و مهچنین سلیامن رستم و بختیار و نبی خری
شعرایی هستند که شهریار نام آهنا را در دیوان خود
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

میآورد و برادر خطابشان میکند و از جدایی این
برادران در حرست است " بیزی یاندیریر یامان
آیریلیق /بو داریخدیران دومان آیریلیق /باشاسا
وورور سامان آیریلیق/امان آیریلیق آمان آیریلیق"
در خصوص بزرگی و مهم بودن قفقاز شهریار در
یک نامه دیگر خطاب به حممد راهین این مساله را
بسیار عالی مطرح میکند "ایگیدلر یوردی قفقازیم
سنه من دن سالم اولسون /سنین عشقینده ایران دا
هنوز صری تاالن واردی/آنام تریز منه گهواره ده
سولردی /یاوروم بیل سنین گاملیش او تای دا /خاللی
تللی بیر خاالن واردی" یعنی اینجا میگوید که ای
قهرمانان قفقاز به تو از من سالم باشد که هنوز هم
که هنوز است در ایران از عشق تو افرادی هستند
که بی صری میکنند و مادرم تریز در گهواره به
من میگفت ای فرزندم بدان که در آن طرف رود
خاله نازنینی داری و فقفاز و آذربایجان را شهریار
به عنوان خواهر تریز قلمداد میکند و حتی در
بیتی میگوید:گ اوگون کی راهینین مکتوبی گلدی
چاتدی/باخدیم کی آنام قانیله قلبی چیرپینارالردان
گاالن واردی" یعنی خونی که در رگ قفقازی جاری
است مهان خونی است که در رگ شهریار جاری
است و از تپش قلب یک مادر خون به این دو
خواهرمیرسد.
"ما در رابطه با قفقازشناسی و مسائل قفقاز الجرم
باید به اشعار شهریار برگردیم چون ما ایران دوست
و ایران پرست و وطن پرست از شهریار کسی را
نداریم ،ما مذهبی تر از شهریار در بین نخبگان
رساغ نداریم ،شهریار مالک و معیار برای ما در
متام زمینهها میتواند باشد .شهریار آنچنان از این
جدایی عصبانی و ناراضی است که در شعری به
سلیامن رستم میگوید" حکم دیر حاکمه تا حکم ِاده
فراش آراسیندا/بوله لر یاغ بالی فراشیله آق باش
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آراسیندا" و بسیار از ابرقدرتها ناراضی و عصبانی
است.
در شعری هم نسبت به سوز و گداز قفقازیها
و حرست جدایی از ایران اشاره میکند" دمدین
سوزومه نیه آغالدین/سوز کی سن سویلدین منه ساز
اولدی /او سوزه آغالیان تک من دییرم /سیز چاالن
سازالرا عامل باز اولدی" یعنی شهریار در اینجا به
دردی که آهنا دارند و مینالند اشاره میکند که از
ناله آهنا دنیا آگاه است.
شهریار شعری هم به حکیمه بلوری میرساید و
او را جدا از خود منیداند" سن وطنن ساری قلبین
دوونورسه مارالین /وطنین ده مارالینان ساری قلبی
دوونور" که حکیمه بلوری را مارال وطن مینامد و
میگوید شام که عشق وطن داری وطن هم عشق شام
را دارد که این نگاه بسیار کالن نگری است که حتی
برخی لغزشهای سیاسی را هم شهریار در مساله
این جدایی و حرست نادیده میگیرد.
بعدا شهریار باز هم وقتی در هتران با رستم علی اف
دیدار میکند شعری حتت عنوان " قوزوم آیدین،
گورورم سوگیلی قارداشالریمی /باسمیشام باغریام
اوز دوغام قارین داشالریمی/آچمیشام گوالریمی
خلقی اوزون تک /ساملیشام حلقه قیمتلی اوزوک
قاشالریمی" که حتلیل این اشعار مطالب بسیار
مهمی را برای ما بازگو میکند" گدریم قافقاز
اوشاقالرینی جتلیل ادریم /شهریاریم داراسا
ساقاالریمی ساچالریمی تللریمی" که میگوید در
فراق قفقاز شهریار مهیشه خود را آماده نگه میدارد،
لباس میپوشد ،خود را آراسته میکند و با عشق بی
حد در عامل خیال میخواهد بچههای قفقاز را ببیند
و از آهنا جتلیل کند .گویا این سفر به دالیلی هم شکل
نگرفت اما شهریار در عشق پیوسنت و دیدار برادران
خود در قفقاز بی تابی خودش را نشان میدهد.
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در عین حال شهریار از مسائل حمتوایی و مذهبی و
تغییرات اجتامعی و فرهنگی قفقاز هم غافل نیست
و حتی قفقازیان را از برخی مسائلی که حاکمیت بر
آهنا روا داشته آگاه میکند" آییریب شیطان الفباسی
سیزی الله دان /اوز الفبامیزی یازساز تاپاسیز
قرآنی /دنیا  ۵گون دی جهنم ده اولورسا اولسون/گل
جهادیله تاپاق جنت جاویدانی" شهریار از تغییر
الفبای عربی به التین ناراحت است و این را به
برادران قفقازی خود گوشزد میکند"های ورین اللها
شیطانی گویون تک گالسین /توالنیب توالماغین دا
باال اندازه سی وار" که در اینجا شهریار قفقازیها
را به حزب خدا دعوت میکند و میگوید که شیطان
را تنها بگذارید و بعد هم عاکف را مثال میزند
که آن را بخوانید و ببینید دنیای کفر چه بالیی به
رس ما آوردند" کفر گوردوز نجه چیی چیی یدی
اسالم جییرین/سیزده کفرین جییرین ایندی کباب
امتلیسیز/آپاریب قفقازی جنگیله جواب اتدی بیزه/
سیزده اونالری جهادیله جواب امتلیسیز"
ما میتوانیم بگوییم در قرن حارض شهریار با حیدر
بابا احیاگر شخصیت زبان ترکی است ،پشت بند
حیدربابا سهندیه آمد .تصور چنین بود که حیدربابا
شعر فولکلوریک و عامیانه است که دوره آن متام
میشود اما با رسودن سهندیه شهریار به این مساله
خط بطالن کشید و سهندیه هم کمر از حیدربابا
نبوده بلکه به مهان اندازه حائز امهیت است .اگرچه
شهرت حیدربابا بیشر بود اما از نظر فصاحت و
بالغت و بدیعیات سهندیه کم از حیدربابا نداشت و
اگر در کفه ترازو قرار داده شوند به یک اندازه وزن
دارند و در عین حال این دو شعر مهچون سبالن و
سهند شکل ادبی آذربایجان را به منایش میگذارند
یکی در وزن هجایی و فولکولوریک بودن و دیگری
در وزن شعر نو و معارص و این قدرت شهریار بود
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
رسول اسماعیل زاده

که در هردو حوزه شعر خلق کند و با این دو شاهکار
زبان ترکی را احیا کند.
در خصوص پرداخت شهریار به اشخاص و
شخصیتهابفرمایید.
در شعر ترکی شهریار موضوع پرداخت به
شخصیتهای خمتلف از امهیت خاصی برخوردار
است و دیوان ترکی شهریار مملو از نامهای تاریخی،
دوستان ،حمبان و اقوام شهریار است که نسبت به
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

این اشخاص بی تفاوت نبوده و در اشعارش با یاد
کردن از این اشخاص مسائلی را یادآور کرده است.
در شهریارشناسی و مطالعه آثار ترکی شهریار در
بخش شخصیت شناسی و شخصیت پردازی ما سه
گروه داریم؛ اولین آهنا شخصیتهای جهان اسالم
اعم از نخبگان ،ادبا ،عارفان و شاعران و قهرمانان
آذربایجان که هریک به نوعی در فکر و روح شهریار
تاثیر داشتهاند و از نام آهنا یا به صورت حمل شاهد یا
به صورت اثبات و دلیل و یا به عنوان تبلیغ و حتسین
نام آهنا را استفاده کرده است.
ما در شعرهای شهریار شخصیتهای خمتلفی را چه
در آثار فارسی و چه در آثار ترکی میبینیم به ویژه
در آثار ترکی شخصیتی مثل حممد عاکف ارسوی
را میبینیم که شخصیتی بزرگ در جهان اسالم
است و اگر بگوییم جزء شخصیتهای نادر جهان
اسالم در سطح سید مجال الدین اسدآبادی یا اقبال
الهوری است گزاف نگفتهایم و شهریار در شعری
که به برادران قفقازی رسوده و آهنا را به الفبای
اسالمی دعوت کرده در بندی از شعر آورده است
که" عاکفین شعرینه باخ گور نه لر امتیش بیزه کفر/
هرقدم بیر گویی قازمیش نه ده ساملیش درینه /بیزده
اسالما قاییدیق گلین البیر اوالخ/ترک لرین هر ایکی
دنیاسی قاییدسین یرینه" این دقیقا به شعر عاکف
اشاره دارد که مشخص است شهریار شعرهای
عاکف را خوانده و در یکی از مصاحبههایش هم
شهریار به این نکته تاکید کرده که دیوان اشعار
حممدعاکف که عبارت است از کتاب صفحات را
مرحوم دکر جواد هیئت به ایشان داده و ایشان در
اشعارش از آهنا استفاده کرده است.
شخصیت دیگری که به بزرگی یاد میکند میرزاعلی
اکر صابر است؛ صابر یکی از شاعران بزرگ قفقاز
است که در ادبیات ایران هم تاثیر گذاشته و به
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نوعی بنیان گذار ادبیات ساتریک در ایران هست و
شهریار در بیتهای خمتلف نسبت به این شخصیت
بی تفاوت نبوده و در اشعار خمتلف به صابر پرداخته و
حتی در شعری با بیان " صابرین خروسی" و یا" گون
دن گونه بیرده چاق الشارسان /بیرگون اوالر صابریله
باغالشارسان" و یا " صابریین شهرینه دوغرو قطاری
چکمه ده رسوان /او خیالیم داکی شیروان" و یا در
مهانشعررصابرینخروزی"صبحخیالینهخروزالن
دی کند /من ده هوپوپ تک بیر آغاز بانالدیم" که در
اینجا هوپوپ اشاره به هوپوپ نامه است که اشعار
صابر در آن گرد آوری شده است .به هرحال شهریار
نسبت به صابر نظر واالیی داشته است و دیگر
شخصیتهاییمثلفضولیاست.
نوع دیگری از شخصیت هایی که شهریار به آهنا
پرداخت کرده است خانواده و دوستان شهریار
است که از جدایی خانواده و دوستان خود گالیه
میکند و به ویژه در خصوص مرگ مهرسش بسیار
متاثر شده و شعرهای خمتلفی در این زمینه دارد که
شعری حتت عنوان عزیزه هم میرساید .از مجله دیگر
شخصیتها شخصیت مادربزرگ شهریار است
که مهان شعر خان ننه است که پر از احساس و
مصنوعات ادبی است.
بخش سوم شخصیت پردازی شهریار مربوط به
شخصیتهای انقالب اسالمی و شخصیتهایی
است که شهریار در اشعار ترکی از آهنا به خوبی
و نیکی یاد کرده است از رهران مجهوری اسالمی
ایران ،متفکران و سیاستمداران بزرگ انقالب یاد
کرده و اسم آهنا را آورده است .در شعر انقالب انسان
ساز اغلب نامها را آورده و خط امام را تریک گفته
و حتی نسبت به خط امام نظر مثبت خود را نشان
داده است ،.مهچنین به شهید هبشتی ،شهید اسداله
مدنی و شخصیت هایی که در راه انقالب شهید
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ما میتوانیم بگوییم در قرن حاضر شهریار با
حیدر بابا احیاگر شخصیت زبان ترکی است،
پشت بند حیدربابا سهندیه آمد .تصور چنین
بود که حیدربابا شعر فولکلوریک و عامیانه
است که دوره آن تمام میشود اما با سرودن
سهندیه شهریار به این مساله خط بطالن
کشید و سهندیه هم کمتر از حیدربابا نبوده
بلکه به همان اندازه حائز اهمیت است.
شدهاند پرداخته و متجید کرده است .در شعر آناالر
اوخشاماسی به شهدا دین خود را ادا کرده است"
شهید باالم بایرام گلیب حرست گالدیم او قامته/
هبشت سنین گوروش گالسین قیامته" مهچنین در
خصوص جهاد و جبهه و جنگ شعرهای نادری
رسوده است.
عالوه بر اینها شهریار دغدغه مذهب و گرایش
مذهبی در اشعارش داشته و در شعر حمرم و ختم
رسل نسبت به شخصیتهای اسالمی بسیار
کوشاست .مهچنین در موضوع عشق وی دغدغه
دارد که حتی از عشق جمازی تا حقیقی مراحلی را
که باید عاشق بپیامید را مطرح میکند و میگوید
هرکس که به عشق حقیقی میرسد جاویدان است
و ما میگوییم شهریار شیرین سخن هم جاویدان
است و بس.

گفت و گوی ما با این حمقق سختکوش درباره شهریار ،حجم گسرتدهای داشت.
مطالبی درباره استاد شهریار و شعر او داشت که از جنس حرفهای تازه بود.
متاسفانه صفحات حمدود این ویژه نامه ،امکان انتشار مهه صحبتهای ما با
ایشان را فراهم نکرد.

ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک
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میرحسین زنوزی در کنار استاد شهریار

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
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از خاطره و خط شهریار
گفت و گو با میر حسین زنوزی،استاد خوشنویسی
از سـابقه آشـنایی خـود بـا اسـتاد شـهریار
بفرماییـد.
مـا در مـاراالن زندگـی میکردیم و من در دبسـتان
سـاالر درس میخوانـدم .در کالس ششـم در آن
مدرسـه جا برای کالس ششـم نبود و به مهین دلیل
جمبـور شـدند تا ما را به مدرسـه دهقـان و قانون در
آخـر مـاراالن بفرسـتند و از خـوش شانسـی ،مـن
را بـه دبسـتان قانـون فرسـتادند .مـن هـم خیلـی
ناراحـت بـودم کـه چـرا به این مدرسـه آمـدم چون
از خانـه مـا دور و بسـیار کوچـک و تنـگ بـود و
مـن هـم ناراحـت بـودم .اما خـدا رسنوشـت من را
بـه آن مدرسـه گـره زده بـود ،مـا معلـم دینی بـه نام
آقای عسـگرزاده داشتیم که بسـیار آدم خوبی بود.
ایشـان یـک روز یک کتاب برای مـن آورد و گفت
که اسـم این کتـاب نظم و نر اسـت و قیمتش هم
پنـج تومن اسـت شـهریار هـم یک شـعری در این
کتـاب دارد به اسـم علی ای مهـای رمحت ،من هم
در عـامل بچگی منیدانسـتم شـاعری هـم در چنین
اوضاعـی وجـود دارد و گفتـم شـهریار چـه کسـی
اسـت؟ گفـت :یک شـاعر تـراز اول و  ...اسـت و
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مـن پیـش خـودم آرزو کـردم کـه ای کاش یک بار
اسـتاد شـهریار را ببینم اما نشـد که استاد شهریار
را ببینـم و البته هـم آن کتاب را خریـدم و هنوز هم
آن را دارم.
وقتـی که به دبیرسـتان رفتم از دیگران پرسـیدم
خانه شـهریار کجاسـت و مدام میرفتم و میآمدم
تا شـهریار را ببینم و شـده بودم آن عاشق دلسوخته
که فقط میخواسـتم به اسـتاد شـهریار سالم دهم،
نگـو که خداوند رسنوشـت خـوب دیگری رقـم زده
کـه خـودم از آن خـر نـدارم .بیسـت یا سـی سـال
گذشـت و مـن دوسـتی داشـتم کـه بـا هـم بـرای
شـاگردی پیـش آقـای بخـت شـکوهی میآمدیم و
مـن ارصار کـردم کـه مـن را پیش اسـتاد شـهریار
بـر و چنـد بـاری هم رفتیـم اما نشـد که اسـتاد را
ببینیـم .یـک روز باز هم به ارصار من با دوسـتم دم
خانه اسـتاد رفتیم و از قضا توانستیم داخل برویم،
دوسـتم صحبـت میکـرد و من هـم نـگاه میکردم.
مـن هـم آن زمان خطاط شـده بـودم و فهمیـدم که
اسـتاد شـهریار من را به اسـم میشناسـد و بسیار
خوشـحال بـودم موقع خداحافظی اسـتاد دم گوش
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ

شهریورماه
هزار و چهارصد و یک

شهریارنامه
مـن گفت که فـردا خودت تنهـا بیا .فـردای آن روز
مـن روی زمیـن بند نبـودم و به خانه ایشـان رفتم و
مهـان دیـدار بـاب آشـنایی را فراهم کـرد و من هم
دیگـر رازدار و در کنـار اسـتاد بـودم تـا زمانـی که
این دنیـا را تـرک کردند.
یکـی از ویژگیهـای اسـتاد شـهریار خطاطی
بسـیار خوب ایشـان بود ،اسـتاد شـهریار آن را
از کجا یـاد گرفتـه بودند؟
برخـی فکـر میکننـد کـه مـن بـه اسـتاد خطاطی
یـاد دادم در حالی که اینطور نیسـت ،ابوی اسـتاد
شـاگرد امیرنظـام گروسـی بودنـد یعنی خود اسـتاد
تعریـف میکننـد کـه روزی یک سـیده خانم پیش
پـدر ایشـان کـه وکیـل بـود میآیـد و میگویـد
نامـهای برای من به امیرنظام بنویس تا مشـکلم را
حـل کنم .وقتـی نامه را میبـرد امیرنظـام میگوید
کسـی که این نامه را نوشـته بیاور تا من مشـکلت
را حـل کنـم .این خانم پیش ابوی اسـتاد شـهریار
میآیـد کـه بیـا برویـم تـا مشـکل مـن را امیرنظام
حـل کند پدر اسـتاد هم به خاطر مشـکل آن خانم
و عالقـهای که به دیـدن امیرنظام داشـت ،میرود.
امیرنظـام اسـتاد بزرگـی در انشـا و خـط بـود
و حتـی بنیـان گـذار خـط حتریـری بـود .در هنایت
ابـوی اسـتاد و امیر نظام با هـم صحبت میکنند و
پدر اسـتاد ،شـاگرد امیر نظام میشـود و استاد هم
خـط را از پدر یـاد گرفتند.
خـط حتریری اسـتاد شـهریار بی نظیر اسـت
و حتـی شـاید خوشنویسـان هـم نتواننـد آنگونـه
بنویسـند امـا خطی کـه برای نوشـنت قـرآن رشوع
کـرده بودنـد هـری نبـود و فقـط عالقـه به نوشـنت
داشـتند ،امـا باید نگاه کنیم که کسـی چون اسـتاد
شـهریار چرا میخواهـد قرآن بنویسـد چون دلش
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

آنجـا گیـر کـرده بـود .آدمی کـه در هنایت قـدرت و
اینکه مهه قبولش داشـتند تا جایی که در سـال ۴۲
آدمـی مثل اسـتاد هبـار میگویـد شـهریار افتخار
رشق اسـت امـا چـرا قـرآن مینویسـد؟ و البتـه
برخـی ،بعضـی مطالـب را عنـوان میکنند .اسـتاد
یـک سـوم قـرآن را نوشـته بودنـد یعنی اگـر هرروز
یـک صفحه مینوشـتند میشـود  ۲۰۰روز ،هنایت
آرزوی اسـتاد ایـن کار بـود امـا اینکه چـرا را فقط
خـود اسـتاد میدانسـت چـون آدمـی بـه شـهرت
شـهریار اگر واقعا عالقه به این کار نداشـت ۲۰۰
روز از وقتـش را رصف ایـن کار منیکـرد.
در بسـیاری از عکسهایـی کـه از اسـتاد
شـهریار میبینیم شـام در کنار اسـتاد هستید.
خاطراتـی را از ایـن عکسهـا بفرماییـد.
مـن عـادت داشـتم کـه بعـد ازظهرها پیش اسـتاد
بـروم و برحسـب اتفاقـق دخـرم کـه آن موقـع ۷
سـالش بـود ،پیشـم بـود اسـتاد صیـام هـم آن روز
آمدنـد و آقـای دکـر منوچهرمرتضـوی و مرحـوم
هریسـچی هم پیش اسـتاد بودند و این هم شـانس
مـن بـود .ایـن عکـس از آن عکسهایـی بـود کـه
دیگـر پیـدا منیشـود و اگرچـه برخـی آن را بـه نـام
خودشـان در برخـی منایشـگاهها گذاشـتند اما این
عکـس را اسـتاد صیامـی که انسـان بی حاشـیه و
خملصی هـم بود ،گرفتنـد .یک عکس هـم از دخر
مـن گرفتنـد کـه بیشـر جاها چاپ شـد.
امـا خاطـرهای کـه بگویـم مربـوط بـه یـک
عکـس اسـت کـه آقـای دکر باسـتانی کـه رئیس
بیامرسـتان ارتش بودند از من خواستند پیش استاد
برویـم و رفتیـم و ایـن عکـس هم آنجا گرفته شـد.
یک سـالی گذشـت و هرکس که مـن را دید گفتند
دکـر باسـتانی دنبـال شـام میگـردد آن موقـع هـم
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موبایـل و اینهـا نبـود و مـن پیـش ایشـان رفتم که
گفتنـد من را یـک بار دیگر هم پیش اسـتاد برید.
مـن در راه پرسـیدم کـه دفعـه قبل شـام انقـدر ولع
نداشـتید چطور شـد که انقـدر پیگیر مـن و دیدار
اسـتاد شـدید؟ گفتنـد من اسـتاد را منیشـناختم و
وقتـی به آملان رفتم شـناختم! من بـرای دیدار پرسم
بـه آملـان رفتـه بـودم و هرکس کـه مـن را میدید که
از ایـران آمـدم به زیارت من میآمد که شـام اسـتاد
را دیدهایـد .هرکـدام از ایـن عکسهـا خاطـرهای
دارد اگرچه برخی از خودشـان هم داسـتان درسـت
میکننـد .یـک عکس هـم مربـوط بـه اواخر عمر
اسـتاد اسـت که در بیامرسـتان من و استاد شهریار
و آقـا هادی هسـتیم کـه عکس منحرص بـه فردی
اسـت .عکـس دیگری هم در بیامرسـتان اسـت که
من و اسـتاد شهریار و عروس اسـتاد و آقای نیک
اندیـش بودند.
عکسـی از اسـتاد هـم هسـت کـه از معـدود
عکسهـای اسـتاد بـا لبخنـد اسـت کـه شـام
هـم کنار ایشـان هسـتید .داسـتان ایـن عکس
چیسـت؟
یک روز اجاق گاز استاد خراب شده بود و شخصی
به نام علمشاهی که دوست من بود و من از ایشان
خواستم گاز استاد را درست کنند و خیلی هم
مشتاق دیدن استاد شهریار بود آقای علمشاهی این
گاز را درست کردند و در مهین زمان در زده شد و دو
جوان دانشجو از شهرستان آمدند که استاد را ببیند.
من هم چون استاد حیاط بود بدون اجازه به آهنا گفتم
داخل بیایند و ماحصل آن این عکس استاد شد.
البته استاد مهیشه این لبخند را داشتند و شاید ما با
اعامل و رفتارمان آن لبخند را از استاد میگرفتیم البته
خاطرات گذشته هم استاد شهریار را اذیت میکرد.
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خط تحریری استاد شهریار بی نظیر است و
حتی شاید خوشنویسان هم نتوانند آنگونه
بنویسند اما خطی که برای نوشتن قرآن
شروع کرده بودند هنری نبود و فقط عالقه
به نوشتن داشتند ،اما باید نگاه کنیم که
کسی چون استاد شهریار چرا میخواهد
قرآن بنویسد چون دلش آنجا گیر کرده
بود .آدمی که در نهایت قدرت و اینکه
همه قبولش داشتند تا جایی که در سال
 42آدمی مثل استاد بهار میگوید شهریار
افتخار شرق است اما چرا قرآن مینویسد؟
اواخر عمر اسـتاد انقالب شـده بـود و تغییرات
زیـادی در جامعـه رخ داده بـود و جنـگ هم در
جریـان بـود .از اواخـر عمـر و حـاالت ایشـان
نسـبت به جامعـه بفرمایید.
یکی از خوشنویسـان خوب مـا میگفت که مرحوم
سـایه بـه مـن تعریـف میکـرد که اسـتاد شـهریار
زنـگ زده بودنـد کـه از دربـار بـا من متـاس گرفتند
و گفتنـد کـه باید بیایـی شـعر بخوانی و بیـا من را
آنجـا بر .اسـتاد سـایه میگفتنـد که مـن از طرفی
منیتوانسـتم بـه اسـتاد نه بگویـم و از طرفـی هم با
رژیـم خمالـف بـودم و منیخواسـتم بـه دربار بـروم.
باالخـره ناچارا رساغ اسـتاد رفتم و دسـت دسـت
هـم کردیـم کـه دیـر برسـیم و آخـر جملس رسـیدیم
کـه فرح پشـت تریبون بود و شـعرا شـعر را به فرح
میدادنـد و دسـتش را بوسـیده و میرفتنـد .نوبت
که به اسـتاد شـهریار رسـید سـایه میگوید دست
اسـتاد را گرفتم و بردم که در وسـط راه به من گفت
برگـرد و مـن راحـت شـدم .اسـتاد کـه آنجا رسـید
رفت پشـت تریبون و گفت اینهایی که دسـت شـام
را بوسـیدند جوانند من جای پدر شـام هستم و اگر
دسـتم را ببوسـی اشـکالی ندارد و فرح هم دستش
را بوسـید .چـرا شـهریار ایـن کار را میکند؟ چون
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
و بزرگداشتاستاد ّ
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هزار و چهارصد و یک
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میرحسین زنوزی در کنار استاد شهریار

دلـش جای دیگری اسـت .اسـتاد شـهریار شـعر
علـی ای مهـای رمحت را بعـد از انقـالب نگفته و
قبـل از انقـالب گفتـه اسـت و بـرای امام حسـین
هـم قبـل از انقالب شـعر گفته اسـت ،من بـاز هم
شـنیدم در مهامنیهـای دربـار که ایشـان را دعوت
میکردنـد از سـفرهای کـه خـودش میبـرد غـذا
میخـورد و از غـذای آهنـا منیخـورد.
یـک روز آقـای رنجـر کـه رئیـس سـازمان
اسـناد ملـی بـود به من گفت که سـندی پیدا شـده
کـه فـرح ،خانه بسـیار خوبـی را خریده و به اسـم
اسـتاد کـرده امـا شـهریار آنجـا نرفته اسـت چون
دلـش آنجا نبود اما به انقالب اسـالمی وابسـته بود
و از اشـعار و رفتـارش مشـخص بود.
آقـای تـرکان در مقالـهای کـه در جملـه فـروغ
آزادی چـاپ کـرده در خصـوص مـدح مدیحـه
رسایـی هیچکـس در تاریـخ مثـل اسـتاد نبـوده
اسـت و شـاهکاری شـعریاش بـرای امـام (ره) و
رهـر انقـالب بـود پـس عالقه بـه اسـالم و انقالب
داشـت .اسـتاد در هر برنامه بسـیج ،سـپاه و ارتش
بـود رشکـت میکـرد و شـعر میگفـت و کسـی هم
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

اجبـاری بـه ایـن کار نکـرده بود.
یـک روز کمیتـه امـداد در شـهرداری برنامـه
داشـت و اسـتاد هـم به مـن زنگ زدند کـه بیا باهم
برویـم رفتیم و بعد از مراسـم شـهردار و مسـئوالن
اسـتاد را تـا ماشـین بدرقـه میکردنـد آنجـا خامنی
بـود کـه مـدام صـدا مـیزد آقـای جعفـری! آقـای
جعفـری هـم مسـئول کمیتـه امـداد بـود ،منیدانـم
اسـتاد از کجا صدای این پیرزن را شنید و ایستاد.
بـه آقای جعفـری گفت مگـر منیبینید ایـن بیچاره
شـام را صـدا میکنـد ،آنجا بـود که فهمیدم اسـتاد
صدای متام مظلومان را میشـنود و اسـتاد خاطرات
این چنینـی زیادی داشـتند.
مـن هرچـه از خط و سـتخط اسـتاد شـهریار
بـود را بـه سـازمان اسـناد ملـی بـدون دریافـت
ریالـی دادم و بـه ایـن دلیـل ایـن کار را کـردم کـه
مـال آینـدگان اسـت و بداننـد ایـن دسـتخطها
اصـل اسـت امـا از آن زمان تـا به امـروز یکبار هم
اسـتفاده نکردند در صورتیکـه آن زمان گفتند جایی
را مشـخص میکنیـم و آنجـا هـم میگذاریـم.
مـن حتـی دسـتخط هایـی کـه اسـتاد بـه من
نوشـتند را هم به سـازمان اسـناد ملـی دادم و حتی
بـرای اینکـه خـودم منایشـگاه بزنم هـم این اسـناد
را ندادنـد! حیف نیسـت مهچیـن آثـاری را رایگان
بگیرند و بایگانی کنند؟ حداقل این آثار را اسـکن
و در فضـای جمـازی قرار دهند تـا مهه ببینند.حتی
یکـی از شـاعران کـه نـام منیبـرم در دفـر اسـتاد
شـامره خـود را نوشـت تـا بگوید شـامره من هـم بود
در حالـی کـه آن زمـان شـامرهها چهـار رقمـی بـود
و وی شـامره هفـت رقمـی نوشـته بـود! در چنیـن
اوضاعـی وقـت ما دسـتخط و اسـناد اصلـی را به
سـازمان اسـناد ملـی میدهیـم چـرا آهنـا را حبس
میکنـد و بـه مـردم نشـان منیدهـد.
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ابعاد مختلف شهریارپژوهی
گفت و گو با رضا همراز  ،نویسنده و پژوهشگر

دربارۀ جمع آوری نامه ها ،یادداشت ها و مقدمههای شهریار

شـنیدیم کـه مجـع آوری آثـار مرتبـط بـا اسـتاد
شـهریار را آغاز کرده اید .چه شـد کـه این ایده
بـه ذهنتـان رسـید و در چه مراحلی هسـتید؟
مـن هم مثـل متام مـردم ایـران و آذربایجان عاشـق
شـهریار هسـتم؛ چـون شـهریار یکـی از قلههای
رفیع شـعر مـا چـه در زبان فارسـی و چـه در زبان
ترکـی اسـت .مـا شـاعران زیـادی داریـم کـه اگر
دیـوان شعرشـان را از تاریـخ حـذف کنیـم هیـچ
اتفاقـی منیافتد اما شـهریار اینگونه نیسـت و اگر
فقـط مثال منظومه «حیدربابا » ی شـهریار ،یا غزل
«علـی ای مهـای رمحـت» یـا «اولـدوز سـایاراق»
را از دیوانـش خـارج کنیـم ،در تاریـخ ادبیـات ما
حفـرهای ایجـاد میشـود و بـه مهیـن دلیـل مـن
بـرای شـهریار احـرام زیـادی قائلـم و در مهیـن
راسـتا اکرکتبی را که برای شـهریار چاپ میشود
خریـده و خوانـدهام.
واقعیت این اسـت کـه هنوز درباره شـهریار،
برخـی نـکات نامعلوم وجـود دارد .مثال تا بـه امروز
تولـد شـهریار را نتوانسـتهاند دقیقا به مـا بگویند.
در سـال  ۶۳کـه کنگـرهای بـرای ایشـان گرفتـه
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شـد ،گفتنـد کـه هشـتادمین سـال تولد اسـتاد که
یعنی اسـتاد متولـد  ۱۲۸۳اسـت از طرفی هم نگاه
میکنیـم کـه  ۱۲۸۵نوشـته شـده و مهیـن مسـاله
گرهی اسـت که نتوانسـتند آن را بازکننـد .در حال
حـارض پنجـاه درصـد از کسـانی کـه بـا شـهریار
رفت و آمد داشـتند زنده هسـتند و این مسـاله حل
نشـده ۵۰ ،سال دیگر که احتامال اینها زنده نیستند
چگونـه قرار اسـت حـل شـود؟ به مهیـن دلیل من
ایـن کتابهـا را میبینـم و مـن را قانـع منیکـرد و
میدیـدم کـه حفرههایـی وجـود دارد و در ضمـن
مـن هـم میخواسـتم ادای دینی به شـهریار بکنم
و بـه مهیـن دنبال مسـائلی رفتـم که بـه آن پرداخته
نشـده بـود ،البته من چندیـن مقاله فارسـی و ترکی
بـرای شـهریار داشـتهام بـه مهیـن دلیل بـه دنبال
ادای دیـن به شـهریار بـودم و دریافتم که شـهریار
پژوهـان از مجلـه از یـک مسـاله غفلـت کردهاند و
آن هم مقدمههایی اسـت که اسـتاد شـهریار برای
دیـوان سـایر افراد نوشـته اسـت .جالب اسـت که
تـا بـه امـروز نـر ترکـی از شـهریار دیده نشـده و
یـا مـن ندیـدم .خوشـبختانه یکـی از مقدمههایـی
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کـه اسـتاد مرقـوم فرمودهاند بـه زبان ترکی اسـت و
موضـوع جالـب دیگر این اسـت کـه یکـی از این
مقدمهها منظوم اسـت .شـاعر فارسـی زبانی به نام
یحیـی ریحان بوده که اسـتاد شـهریار بـرای دیوان
وی مقدمهای منظوم نوشـته اسـت .سایر مقدمهها
بـه نر اسـت که یکـی از این نرهـا چنانکه منقول
شـد ترکی اسـت  .من دو مقدمه را قبال جای دیگر
دیـدهام بـه سـایر مقدمههـا توجهی نشـده یـا دیده
نشـده اسـت به هرحال این هفت مقدمه از اسـتاد
شـهریار را مجع کـردهام.
دومیـن کاری کـه انجـام دادم و میتواند قابل
توجـه باشـد ،نامهها و یادداشـتهایی از شـهریار
اسـت؛ از مرحـوم شـهریارنامههای زیـادی بـه
دوسـتانش وجـود دارد کـه مجـع آوری آهنا سـخت
بـود .بـه فـرض بـرای مرحـوم سـایه یـا پـرس نیـام
نامه نوشـته کـه اگـر در مطبوعات قدیـم هم چاپ
شـده باشـد ،پیـدا کـردن آن سـخت و قسـمتی از
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

ایـن نامههـا هـم در آرشـیو شـخصی قـرار دارد.
خوشـبختانه تعدادی از این نامههای چاپ نشـده
در اختیـار مـن قرار گرفت و توانسـتم تا بـه امروز
بیش از ۶۰یادداشـت و نامه از اسـتاد شـهریار را
مجـع کنـم .البته این کار پنج سـال قبل متام شـده و
چنـد سـال قبـل مقـداری از آهنا در نریـه غروب
چاپ شـده اسـت و فعال ایـن دو کار جزء کارهای
جدیـدی بـود کـه انجـام دادم و در آینـده هـم اگـر
خداونـد لطفـی کند انجـام خواهـم داد.
مـا شـعرهای زیـادی از شـهریار دیـده و لـذت
بردهایـم امـا نـرث شـهریار چـه ویژگـی خاصـی
دارد؟
نر شـهریار در برخی جاها شـعر منثور اسـت .در
این نرها جهان بینی شـهریار ،صداقت و دلسوزی
شـهریار و سیاسـتش منود دارد؛ مثـال فرزندان یکی
از دوسـتانش در مببـاران از نظـر روحـی آسـیب
میبیننـد و اسـتاد در نامه به دکـر قائم مقامی این
مسـاله را بازگـو میکنـد و میگوید بـه حامل نامه
توجـه ویـژه داشـته باشـید یـا در جواب دوسـتانی
کـه برایش نامـه مینویسـند میگویـد دم دنیا بلند
اسـت و نگـران نبـاش کـه خداونـد کریم اسـت و
مشـکل تـو هـم حـل میشـود و اکـرا امیـدواری
میدهـد و بـه مهیـن دلیـل میبینیـم کـه از طرفـی
این نوشـتهها هم شـعر منثور اسـت و هم هرچه در
دل داشـت در اینها منـود دارد.
دوسـت داریم بدانیـم در این نامهها به مسـائل
خاصـی رسـیدید کـه در شـناخت شـخصیت
اسـتاد جالـب توجه باشـد؟
در سـال  ۶۴کـه مـا بـه جلسـه شـاعران میرفتیـم
و مـن هـم تقریبا نوجـوان بودم شـاعری بـود به نام
حممـد ارغـوان کـه غزلهـای زیبایـی مینوشـت.
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میشـود .اسـتاد در نامـه دیگـری به مرحـوم یحیی
شـیدا مینویسـد« :ایـن سـلیامن امینی(کـه دیوان
فارسـیاش را اسـتاد نظمـی و دیـوان ترکـیاش را
بنـده چاپ کـردم) مهـرسش در چه وضعیتـی قرار
دارنـد؟ خـدای ناکـرده در وضعیـت بـدی زندگـی
نکننـد از آهنـا خـری بگیر و بـه من بگـو» .چنین
رفتارهایـی را از چـه کسـی جز شـهریار میبینیم؟
اینگونـه مسـائل را مـا در یادداشـتهای شـهریار
زیـاد میبینیم.

ایـن فـرد وقتی میخواسـت چیـزی بخوانـد کتاب
را جلـوی چشـمش میگرفـت چون چشـمهایش
خیلی ضعیـف بود و منیدانم آن زمـان این امکانات
برای عمل چشـم نبود یـا هزینه زیادی داشـت اما
یـک نفـر بـه او گفته بود که بـرو و این مسـاله را با
اسـتاد شـهریار مطرح کـن .ارغوان این مسـئله را
با اسـتاد شـهریار مطرح میکند  .اسـتاد با شنیدن
ایـن موضـوع ناراحت میشـود و میگویـد نگران
نبـاش حـل میشـود .اسـتاد شـهریار بـه بختیـار
وهـاب زاده نامـه مینویسـد که رونوشـت این نامه
هـم در اختیـار من اسـت  .آنجـا اظهـار میدارند
کـه «مـا با شـام دوسـت هسـتیم و آنجـا کتابهای
زیـادی از من چاپ میشـود ،جلـو بیفت و مبلغی
بـه عنـوان حـق تالیـف بگیر .کسـی به اسـم حممد
ارغـوان میآیـد از آن پـول بـرای چشـمهای ایـن
فـرد هزینـه کنیـد» و ایـن اتفـاق هـم رخ میدهـد.
وقتـی وهـاب زاده آنجـا بـا نـارشان حـرف میزنـد
پولـی مجـع میکننـد و اتفاقـا ایـن فـرد درمـان
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

ایـن مقدمههایـی را که عنوان میکنید ،اسـتاد
شـهریار برای چه کسـانی نوشته است؟
چنانکـه گفتـه شـد یکـی از ایـن مقدمههـا منظوم
و سـایر مقدمههـا منثـور اسـت .یکـی از اینهـا را
بـرای یحیـی ریحـان نوشـته اسـت .یکـی را برای
مرحوم سـایه ،یکـی را برای دیـوان مرحوم صحاف،
دیگـری بـرای کتـاب سـلیامن امینـی ،پنجمـی را
علیرضاپوربـزرگ متخلـص بـه وافـی ،ششـمی را
بـرای هوشـنگ مسـتوفی بـا ختلـص زردشـت و
دیگـری را بـرای شـاعری بـه نـام موغـان اوغلـو
نوشـته است.
گویا در برخی از نامههایی که اسـتاد شـهریار
بـرای چهرههـای مشـهور و شـخصیتهای
سیاسـی ،ماننـد مقـام معظـم رهـربی و مرحوم
آقـای هاشـمی رفسـنجانی نوشـته ،ظاهـرا
اصلیتریـن مسـاله کمـک و مسـاعدت بـه
برخـی از افـراد اسـت .آیـا ایـن صحـت دارد؟
چیـزی کـه مـن دیـدم دقیقـا مهیـن اسـت .ضمنـا
مسـائل دیگـر هـم مطـرح میشـود ،مثال در سـال
 ۵۸و اوایـل انقـالب در هتـران جملـه وارلیـق چاپ
میشـود کـه اسـتاد شـهریار ضمـن اینکـه یـک

96

شهریارنامه

در عرصـه شـهریارپژوهی بـه نظرتـان چـه
خالهایـی وجـود دارد؟
اگـر کسـی اندکـی توجـه کنـد ایـن خالهـا را پیدا
میکنـد .مهـه مـا میدانیـم کـه شـهریار حداقـل
دو هـزار بیت شـعر چاپ شـده در جمـالت آن زمان
دارد کـه در دیوانـش وجـود نـدارد و مـن یـک بار
هـم این مسـاله را بـه مرحوم اصغر فـردی هم گفتم
کـه گفت درسـت اسـت .بـه انضـامم آن شـعرهایی
کـه در آرشـیوهای شـخصی وجـود دارد کـه اگـر
اینهـا یکجـا مجـع شـوند یـک موضـوع جالـب در
میآیـد .شـهریار یـک کار بسـیار خـوب دارد کـه
بـرای دوسـتان نزدیکـش شـعر سـنگ قر نوشـته
و خیلـی جالـب اسـت که ببینیـد چقدر بـه آن فرد
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شـعری بـرای آهنـا مینویسـد ،یـک نامـه هـم بـه
هیئـت حتریریه ایـن جمله مینویسـد .منظور ضمن
اینکـه بـه مقامات بـرای دسـتگیری از افـراد نامه
مینوشـت چنیـن کارهایـی را هـم انجـام مـیداد.
مثـال برای مرحوم شـیدا یادداشـتی نوشـته(مرحوم
شـیدا دیـوان ترکـی شـهریار را چـاپ کـرد کـه بـا
اسـتقبال بسـیار خوبی هم مواجه شـد) که عایدی
ایـن کتابهـا را مهان طور کـه حرف زدیـم به خود
مـن بدهیـد تـا بدانـم در کجـا قـرار اسـت خـرج
شـود .در نامـهای هـم کـه در آن کنگـره سـال ۶۳
مطـرح شـد ایـن بود کـه مقام رهـری کـه آن زمان
رئیـس مجهـور بودنـد بـرای شـهریار چک سـفید
فرسـتاده بودند .آقـای نظمی میگوید بـدون اینکه
به مبلغ چک نگاه کند پشـت آن نوشـت که این را
بـه جنـگ زدهها بدهیـد در حالی که خود شـهریار
یـک زندگی فقیرانه داشـت و جملـل زندگی منیکرد
و اینهاسـت که شـهریار را از دیگر شخصیتها و
انسـاهنا جـدا میکند.

حمبـت دارد .برایـش سـنگ قـر مینویسـد مثـال
بـرای دکـر جاویـد نوشـته اسـت« :بـو توپـراق دا
منم دکر سـالم اللـه جاویدم/کـی عمریم گئچدی
آذربایجانـه خدمت ائتمـک ده» که شـعر معروفی
اسـت .موضـوع دیگر هم این اسـت کـه ای کاش
کسـی هم مانند گل اندام داشـتیم که به شـعرهای
شـهریار نـگاه کنـد و اشـعار ضعیـف را حـذف
منایـد .من خیلـی دوسـت دارم کسـی به شـعرهای
شـهریار اینگونـه نـگاه کنـد چون شـاعر اسـت و
قطعا شـعرهای ضعیـف هـم دارد و مهه مـا و حتی
شـهریار هم قبول دارد و کاش کسـی بـود که اینها
را الـک میکـرد.
موضوع دیگر در خصوص قر استاد شهریار
است که گالیهای دارم .در رشع و عرف ماست که
کسی که از دنیا میرود شام حق نبش قر ندارید و
ما هم مسلامنیم .چرا باید قر شهریار را از این طرف
به آن طرف بریم .این نوعی بیاحرامی است که
مهیشه من را ناراحت میکند.
ویژهنامۀ روز م ّلی شعر و ادب فارسی
سیدمحمدحسینشهریار
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امضاهاییبهیادگار
برای شهریار و شاعران مقبرةالشعرا

مختار صدرمحمدی
مدیر مجموعه فرهنگی مقبرةالشعرا

مقرةالشـعرا تریـز بـه عنـوان مدفـن بیش از
 ۴۰۰شـاعر ،ادیب ،عارف و رجـال نامی از دیرباز
حمـل زیـارت مشـتاقان بـوده اسـت؛ تـا آنجـا کـه
موالنـا هم تقاضای مشـتی از خـاک آن را میکند.
دفـن اسـتاد شـهریار در ایـن مـکان ،بـار دیگر آن
را بـر رس زبانهـا انداخـت و احـرام و حمبوبیـت
شـهریار باعـث شـد افـراد زیـادی در ایـن قریب
بـه سیسـالی کـه از تدفیـن او میگذرد گـذر خود
را بـه حملـه رسخـاب تریـز و بنـای مقرةالشـعرا
انداختهانـد تـا بـه مـزار شـهریار و شـاعران
بیمـزار خفتـه در ایـن مـکان ادای احـرام کنند.
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

در ایـن بیـن سیاسـتمداران ،هرمنـدان و اسـاتید
بـزرگ دانشـگاه هم از ایـن مکان بازدیـد کردهاند.
دفـر یادبـود مقرةالشـعرا از سـال  ۱۳۷۳میزبـان
یـادگار نوشـتههای ایـن بـزرگان بـوده اسـت و
خوشـبختانه با وجـود تغییـر مدیریتها ایـن روال
در یـک دفـر تـداوم یافتـه ،حفـظ شـده اسـت.
مهامنـان نامـدار خارجـی چـون عبدالـه گل
رئیسمجهـور سـابق ترکیـه ،امامعلـی رمحـان
رئیسمجهور تاجیکستان ،سـه رئیس مجهور اسبق
مجهـوری اسـالمی ایـران ،اسـاتید دانشـگاههای
روسـیه ،هنـد ،تاجیکسـتان ،مجهـوری آذربایجان،
ترکیـه ،عـراق و ...در ایـن دفـر نوشـته دارنـد.
هرمندانـی چـون حممدرضـا شـجریان ،شـهرام
ناظـری و عبـاس کیارسـتمی هـم خـط و امضای
خـود را بـه یـادگار گذاشـتهاند.
درادامهمروریخواهیمداشتبریادنوشتههای
این دفر.
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محمدرضا عارف وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن در سال ۷۷

امامعلی رحمان ،رئیسجمهور تاجیکستان
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عباس کیارستمی ،فیلمساز

شهرام ناظری ،خواننده موسیقی ایرانی
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مقبرةالشعرا و مزار استاد شهریار را زیارت کردم .آثار ابدی شهریار و خاطر عزیز او در قلوب مردم آذربایجان حیات ابدی خواهد داشت.
الهام علی اف  /رئیسجمهور جمهوری آذربایجان

حضور بر سر مزار شهریار در مقبرة الشعرای تبریز برای من یک رویا بود ،که به حقیقت پیوست .ملتی که شاعر ندارد ،مانند بچه بی مادر است .چقدر خوب است
شاعرانی داریم که با اشعارشان زندگی جاودانه را بدست آورده اند .بوسیله اشعار آنها زبان ما تا ابد زنده خواهد ماند.
نامق کمال زیبق  /رییس دانشگاه احمد یسوی  /وزیر اسبق فرهنگ ترکیه
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مقبرة اشعرا را با احترام عمیقی زیارت کردم.
تشکر و امتنان خود را نسبت به کسانی که این بنای بزرگ تاریخی را بوجود آوردهاند ابراز میکنم.
هدایت اروجف 2008/08/11

مزار شاعر بزرگ آذربایجان ،استاد شهریار را زیارت کردیم .استاد شهریار جاودانه است ،تا زمانی که آذربایجان پابرجاست ،استاد شهریار زنده خواهد بود
واصف طالبوف ،رییس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان 200۷/0۷/08
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امروز  25می  2015که برای شرکت در جلسهای در ایران و تبریز بودم ،امکان زیارت مزار شهریار ،یکی از شاعران جهانی تبریز را پیدا کردم .خوش بحال ایرانیها و
تبریزیها بدلیل تربیت چنین انسان ِدلی...
ساختن چنین بنای فوق العادهای برای فراموش نشدن او شایسته تقدیر است .برای شهریار آرزوی رحمت و برای روحش فاتحه میفرستم
ُع ِزیراولکر ،مدیر راه آهن دولتی منطقه ملطیه جمهوری ترکیه
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از زیارت مقبرة الشعرا ،این مکان مقدس ،که محل آرمیدن استاد شهریار و محل قرار گرفتن ثروتهای معنوی نامیرا و جاودانه ی ما که ارزشمندترین موارد تاریخ و
مدنیت ملتمان هستند بسیار خوشبخت هستیم .به انسانهای قدرشناسی که این بنای فوق العاده را در تبریز دوست داشتنیمان ساخته و آن را به نسلهای بعدی
هدیه کرده اند ،احترامات خود را عرضه میداریم .این بنای تاریخی نشانه اتحاد و دوستی ابدی دو ملت برادر جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران است.
درود و عشق بر کسانی که هزاران سال است خاطره شعرا و عرفایمان را که در اینجا خفته اند ،زنده نگه داشته اند.
یاشار علیف ،نایب رئیس مجلس جمهوری آذربایجان،رئیس کمیسیون مشترک جمهوری آذربایجان و ایران
تبریز 199۷/09/24

استبرقه یازاراوغلو ،شاعر
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