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شاهنامهفردوسی1042سالهشد
نکت ههاییدربارهآغازوانجامشاهکارحکیمتوس
بهمناسبت سالروزپایانسرایشآندر 25اسفند

گروه ادب و هنر -هــزار و چهل و دو سال از
سرودن شاهنامه فردوسی میگذرد؛ هزار و
چهل و دو سال است که گنجی به نام شاهنامه،
جزو داراییهای ایرانیها شدهاست .فردوسی
عمرش را بر سر شاهنامه گذاشت؛ بارها برای
سرودن شاهنامه تنگنای مالی پیدا کرد و باز
ادامــه داد تا کار نظم حماسه ملی ایرانیها
زمین نماند .وقتی هم که شاهنامه را به دربار
محمود غزنوی برد و بیاعتنایی او را دید ،آن
صله ناچیز و بیمقدار را میان اهل کوی و برزن
تقسیم کرد و دست خالی برگشت .امروز 25
اسفند ،سالروز پایان کار پررنج و طاقتفرسای
فردوسی است.
▪جعلیاتی درباره آغاز سرودن شاهنامه

در بعضی صفحات و سایتها دربـــاره آغــاز
ســرودن شاهنامه ،مطالبی به اشتباه دست
به دست میشود مبنی بر اینکه فردوسی به
دستور سلطان محمود غزنوی ،نظم شاهنامه
را آغاز کردهاست .در حالی که فردوسی خیلی
قبلتر از ایـنکــه محمود بــه ســن پادشاهی
برسد ،شروع به نظم شاهنامه کردهبود .وقتی
فردوسی در سال  367هجری قمری شروع به
سرودن شاهنامه کرد 38 ،ساله بود و محمود
غزنوی  6ساله! محمود غزنوی در سال 387
هجری بر تخت پادشاهی نشست و در آن زمان
فردوسی  58سال داشت و  20سال از شروع
شاهنامهسراییاش میگذشت .فردوسی در
اصل کار دوست و رفیقش ،دقیقیتوسی
را کامل کرد .دقیقی هزار بیت از شاهنامه
را ســروده بــود که به قتل رسید .فردوسی
هزار بیت ســروده دقیقی را هم در شاهنامه
جای داد .این هزار بیت مربوط به پادشاهی
گشتاسب و چگونگی روی کار آمدن اوست
که در پایان پادشاهی کیخسرو آمدهاست.

تاریخ آمــده (سا لهای  384و  400هجری
قــمــری) ،محققان بــر ایــن بـــاور هستند که
فردوسی در تاریخ  ،384نسخه اولیه را سرود
و در سال  400آن را کامل کرد .جالب اینکه
فردوسی در پایان داستان یــزدگــرد ،به روز
 25اسفند(روز ارد سفندارمذ) اشــاره کرده
و سروده است« :سرآمد کنون قصه یزدگرد/
به ماه سفندارمذ روز ارد /ز هجرت شده پنج
هشتاد بار /به نام جهانداور کردگار» .دکتر
خالقیمطلق ،شاهنامهپژوه برجسته درباره
اینکه آیا  25اسفند مربوط به سال  384است
یا سال  ،400مینویسد« :با در نظر گرفتن
این که نه تنها اکثریت بزرگ دستنویسهای
اساس تصحیح ما ،بلکه کهنترین و به نسبت
معتبرترین آنها ،تاریخ  25اسفند را در ارتباط
با سال  400آوردهان ــد ،میتوان گفت که به
احــتــمــال بسیار،
روز  25اسفند
ت ــاری ــخ پــایــان
نهایی سرایش
شـــاهـــنـــامـــه
است».

تنامبزرگان
ثب 
درکالسمناظرههای«پروین»
سرامی و دکترابوالقاسمقوام،استادانادبفارسی
گفتوگویخراسانبا دکترقدمعلی ّ

درروزبزرگداشتپرویناعتصامی

الهه آرانــیــان -امــروز سالروز تولد شاعری
اســت کــه بــه قــول ســهــراب سپهری بــا تمام
افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین
را خوب میفهمید .پروین اعتصامی یکی از
بزر گترین شاعران معاصر ادبیات فارسی
در قلمروی شعر کالسیک ،بهویژه قالب قطعه
فن مناظره اســت؛ کسی که آ نقــدر محکم
و ّ
و اســتــوار شعر میگفت که خیلیها تصور
میکردند شعرهای پدرش را به نام خودش
میزند .ستاره عمر پروین ،خیلی زود و در
 35سالگی خاموش شد ،ولی با همین سن
کم ،میراث ارزشمندی از او برایمان به یادگار
مانده و دیوان شعرش یکی از پرخوانندهترین
دیــوا نهــای شعر فارسی اســت .به مناسبت
 25اسفند و صــدوچــهــارده سالگی پروین
اعتصامی ،با دکتر قدمعلی سرامی و ابوالقاسم
قوام ،دو پژوهشگر نا مآشنای عرصه ادبیات
فارسی و استاد دانشگاه ،درباره شعر ،زندگی
و زمانه پروین اعتصامی گفتوگو کردهایم که
در ادامه میخوانید.
▪رگههای پررنگ مادرانگی در شعر

سرامی ،شاعر و پژوهشگر ادب
دکتر قدمعلی ّ
فارسی ،پروین اعتصامی را دارای وضعیتی
استثنایی در شعر معاصر میداند و میگوید:
«پروین اهــل تبریز و پــدرش روزنامهنگار و
اهل ادب بود .او شیوه قدیم شعری را احیا
کرد و با عاطفهای زنانه درآمیخت .بیشتر
موضوعات شعر پــرویــن عاطفیاند مانند
«طفل یتیم»؛ بیشترین بار محتوایی شعرش
عاطفه و توام با دلسوزی است .نرمی زبانش

▪تاریخ اتمام نسخه اولیه و نسخه نهایی

از آنجا که در دستنویسهای شاهنامه
بــرای زمــان پایان نظم شاهنامه ،دو

گفتوگو باعلیرضابدیع،شاعروترانهسرادرسالروزدرگذشتدکترافشینیداللهی

جایخالیاستادترانههای روانشناسانه

رازجذابیتوماندگاریترانهتیتراژهای«خوشرکاب»«،میوهممنوعه»و«شبدهم»چهبود؟
اکــرم انتصاری -ام ــروز چهارمین سالروز
درگذشت دکتر افشین یداللهی ،روانپزشک،
شــاعــر و تــرانــهســرای کــشــورمــان اســـت .او
ترانهسرای تیتراژهای خاطرهانگیز سریالهای
«مسافری از هند»« ،خوشرکاب»« ،مدار صفر
درجه»« ،شب دهم»« ،میوه ممنوعه» و «معمای
شاه» بود و بهواسطه همین ترانهها ،به حافظه
جمعی مردم راه پیدا کرد .با علیرضا بدیع ،شاعر
و ترانهسرا که چندسال با زند هیاد یداللهی
رفاقت داشت ،درباره ویژگیهای شاخص آثار
این ترانهسرا و شخصیت او گفتوگو کردیم که
شرح آن را در ادامه خواهید خواند.
▪افشین خاک صحنه ترانه خورده بود

شعر و تــرانــه افشین یداللهی ،تکوجهی و
تکبعدی نیست؛ علیرضا بدیع بعد از اشاره
به این نکته دربــاره تواناییهای یداللهی در
تــرانـهســرایــی مـیگــویــد«:تـک ُبــعــدی بــودن،
ی است که حتی در ترانه اکثر ترانهسرایان
ویژگ 
موفق روزگــارمــان هم میبینیم .اما راز این
چندوجهیبودن ترانههای او چیست؟
بخشی از آن به استعداد ذاتــی او
بـــرمـــیگـــردد .او س ــاله ــا در
تــرانــهســرایــی خـــاک صحنه
خـــــــورده و مـــــیـــــدانداری
کــــــرده اســــــت .یــدالــلــهــی
بــــا هـــمـــکـــاریهـــایـــی کــــه بــا
آهنگسازان ،تنظیمکنند هها و
خوانندههای مختلف داشت به تجربه
توانست این استعداد خودش را زینت دهد.
وجه دیگری که او را از این خصیصه برخوردار
میکرد ،این است که افشین روانپزشک بود
و به واسطه تحصیالت و حرفه خودش ،روزانه
با طیفهای مختلف جامعه ،با حاالت و رفتار
شخصیتهای متنوعی برخورد داشت؛ از افراد
معمولیگرفتهتاشخصیتهایغیرمعمولی.به
همین دلیل ،وقتی میخواست ترانه بنویسد،
کاراکتروشخصیتترانهرامیتوانستبهخوبی
بیان و تصویرسازی کند تا بــرای مخاطبش،
بهراحتی ملموس و باورپذیر باشد .به همین
مناسبت ،وقتی ترانه عاشقانه مینوشت ،در
جلد یک آدم عاشق میرفت یا زمانی که از قول
یک راننده کامیون برای سریال خوشرکاب

مینوشت ،این قدر این عبارات و اصطالحات
به زیبایی در این ترانه جا خوش میکرد که
احساس میکردید افشین سالهای سال در
جادهها پ ا به رکاب بوده است».
▪یداللهی ترانهسرای محاوره و معیار بود

قدرت استفاده از عنصر لحن و زبان ،به فراخور
شخصیتهای مختلف ،در ترانههای یداللهی
از دیگر م ــواردی اســت که بدیع به آن اشــاره
میکند .ایــن شاعر در توضیح ایــن توانایی
یداللهی میگوید« :زندهیاد یداللهی لحن هر
ترانه را به فراخور شخصیتها انتخاب میکرد
و میساخت .مثال وقتی ترانه مدار صفر درجه
را میسرود ،آنقدر زیبا اصطالحات عرفانی
را کنار هم میچید که احساس میکردید یک
غزلسرای عارف این را نوشتهاست .از طرف
دیگر ،او در زبان و شکلهای دوگانه زبان ،اعم
از زبان معیار و زبان محاوره ،ترانه مینوشت
و در هر دو ،توانایی و تبحرش دیدنی است.
مثال روزبه بمانی ،در ترانهنویسی محاوره عالی
است و اهورا ایمان در ترانهنویسی معیار،
اما افشین یداللهی جزو نوادری بود
که همزمان از این دو قابلیت زبان
فارسی میتوانست به راحتی
استفاده کند و این توانایی به
او این امکان را مـیداد که هم
بتواند در موسیقی پــاپ ترانه
بنویسد ،هم در ارکسترال ایرانی
و شکلهای مختلف موسیقی .در
کــار بسیاری از ترانهسراها ،کــار ضعیف هم
میبینید ،چون آنها از محدوده امن خودشان
در حوزه نوشتار خارج شدند؛ مثال اگر طرف
مــحــاورهنــویــس خــوبــی اســت و بــه او یــک کار
ارکسترال روی ملودی سفارش بدهند ،آن را
خراب میکند و این کمکم میانگین آثار او را
کاهش میدهد؛ ولی افشین چون روی همه
وجــوه ترانه تبحر داشــت ،هر کــاری که به او
پیشنهاد میشد ،به بهترین شکل ممکن انجام
یداد».
م 
▪ماجرای تما سهای یداللهی با بهمنی چه
بود؟

علیرضا بدیع معتقد است افشین یداللهی همه
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ویژگیهای یک معلم خوب را هم داشت .او با
ذکر خاطرهای درباره ویژگیهای شخصیتی
اینترانهسرایفقید،اینطورمیگوید«:افشین
شخصیت نادری داشت .از آن شخصیتها که
میتوان بارها و بارها دربارهاش گفت«:حیف
شد» .او در جوانمردی ،رفاقت و معرفت همه
چیز را به اعتدال داشــت .یکبار محمدعلی
بهمنی رفته بود تا دکتر یداللهی اوضاع سالمت
قلبش را چک کند .افشین بعد از آن ویزیت ،هر
روز سر ساعت  4بعد از ظهر 8 ،شب و  6صبح با
استاد بهمنی تماس میگرفت و قرصش را به
او یادآوری میکرد و من بارها از نزدیک شاهد
این اتفاق بودم .حتی همیشه ساعت  4منتظر
بــودم که یداللهی به بهمنی زنــگ بزند .این
قضیه برای یک روز و یک هفته و دو ماه نبود؛
حدود دو سال این قضیه ادامه داشت و هر روز
هم اتفاق میافتاد .او اخال قهای این گونه
بسیار زیاد داشت و خاطرات خوشی برای ما
گذاشت .آدم معتدلی بود و چون رفتار رادیکال
و افراطی نداشت ،همه طیفها را به خودش
جذب میکرد .آ یکیو باالیی داشت و هوش
باالیشدرمباحثادبیهمبهاوکمکمیکردتا
وقتی با متن ترانه مواجه میشود ،با زبان ساده و
به راحتی کاستیهای آن را به شخص ابراز کند.
در کل صبور و بذلهگو و خوشمشرب بود و همه
ویژگیهای یک معلم خوب را داشت ،جایش
خیلی خالی است».

هم کام ً
ال زنانه است .این زبان با اینکه به
سبک خراسانی بهویژه در قصاید نزدیک
است ،اما آنقدر نرم و هموار است که به گفتار
و دیالوگ شبیه میشود .کوششهایی هم
در فرم کرده مانند گونههایی از قالب مسمط
که در شعرش میبینیم .پروین را بیشتر به
قطعه میشناسیم و مناظرهها .او در مناظره
واقع ًا بینظیر است؛ مث ً
ال دیوانه و زنجیر ،دزد
و قاضی ،محتسب و مست؛ که مضمونش
را از ان ــوری برداشته اســت یــا از مــوالنــا در
مثنوی .پروین ،زبان را در خدمت عواطفش
بــه کــار م ـیبــرد .ای ـنقــدر هــم زبــانــش سهل
اســت که دیوانش یکی از پرخوانند هترین
دیوا نهای شعر فارسی است؛ حتی سعدی
هم نتوانسته اینقدر در دل مخاطب جا باز
کند» .دکتر سرامی در خالل صحبتهایش
یاد خاطرهای قدیمی از دیدار با برادر و مادر
پروین اعتصامی میافتد و میگوید« :به یاد
میآورم با ابوالفتح اعتصامی ،برادر پروین و
مادرش گفتوشنودی داشتم که در روزنامه
اطالعات منتشر شد .آ نجا صحبت از قطعه
شعری شد که پروین بــرای سنگ مــزارش
ســرود هاســت بــا ایــن مطلع« :ای ـنکــه خاک
سیهش بالین است /اختر چرخ ادب پروین
است»؛ این شاعر یکی از زیباترین قطعهها
را بــرای سنگ مــزارش ســرودهاســت .سنگ
مــزار چیزی نیست کــه آدم از آن خوشش
بیاید ،ولی من شعر آن را حفظ هستم» .این
پژوهشگر ادبیات ،زندگی پر از رنج و درد
پروین اعتصامی را عاملی برای بلوغ ذهنی او
و نگاه مادرانه و عاطفیاش به همه موجودات

مـیدانــد« :پروین هیچگاه مــادر نشد ،ولی
درکش از رابطه مادر و فرزندی خیلی باالست.
شاید این مادرنشدن انگیزه مادری او را تقویت
کــرده و حس مــادری قدرتمندی به او داده
است .بهطورکلی توجهش به بچهها خیلی زیاد
است؛ از طفل انسان تا حتی جوجه پرندهای.
وقتی شعر پروین را میخوانید صمیمیت و
خلوص را با تمام وجود احساس میکنید؛ مث ً
ال
در قطعه «سفر اشــک» ،آ نچنان از زبان یک
قطره اشک ساده و صمیمانه سخن میگوید
که ملک الشعرا بهار آن را به عنوان بهترین
شعرش انتخاب کردهاست».
▪نماینده تمام عیار شعر کالسیک معاصر

دکتر ابوالقاسم قــوام ،استاد زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه فردوسی ،پروین اعتصامی
را شاعر خالق و مبتکر میداند و او را در کنار
ملکالشعرا بــهــار ،نماینده برجسته شعر
کالسیک در دوره معاصر معرفی میکند:
«اینقدر شعرش قوی و استوار است که در
آن روزگــار خیلیها به او شک میکنند که
این شعرها از او باشد .پروین بهویژه در قطعه
و قصیده از استواری شعر و اندیشه برخوردار
و مبتکر است .او برای طرح مفاهیم اخالقی
و اجتماعی ،از عناصری مانند تمثیل استفاده
میکند و حرف حساب میزند .پروین شاعری
نیست که از سر دلخوشی و شکمسیری حرف
بزند .او رنجکشیده و در دفهم اســت» .دکتر
قوام معتقد است در استفاده از فن مناظره در
دوره معاصر کسی را نداریم که به پای پروین
اعتصامی برسد« :او از قالب مناظره برای بیان

دکتر سرامی :دیوان پروین
اعتصامی یکی از پرخوانندهترین
دیوانهای شعر فارسی است؛ حتی
سعدی هم نتوانسته اینقدر در دل
مخاطب جا باز کند
واقعیتهایی استفاده میکند که کوچک
نیست؛ مث ً
ال در «چشمه و سنگ» میگوید
اگر مقاومتی باشد میتوان سنگ را از سر راه
برداشت .بر مبنای همین مناظر هها رساله
دکتری نوشتهاند» .این استاد دانشگاه نکته
مهم شعر پروین را بیتوجهی به مسائل تغزلی
میداند« :او زنی است با رگههای شخصیتی
مردانه .عواطفش غنایی و عاشقانه نمیشود
و فراتر از دغدغههای شخصی میرود .پروین
مدیریت عواطف و عقالنیت را بلد است و از این
نظر شخصیتی قابلتوجه دارد .در جاهایی
رد پای ناصرخسرو را در شعرش میبینیم.
اگر بیشتر عمر میکرد بزرگتر از این بود که
االن هست».

«سالم رفقا» چه کم از «های گایز» دارد؟!
بیایید تکلیفمان را با زبان فارسی
درنگ
روشنکنیم؛یاطرفدارزبانفارسی
انتصاری
هستیم یا نه! نمیتوان در ایران
زندگیکردوبهجایسالمدوست،رفیقوهمسایه،
گفت«:هایگایز!هوآریو؟!»جریانازاینقراراست
که تلویزیون اینترنتی «تی وی پالس» که در بستر
«»VODعرضهمیشود،برنامهجدیدیبهنام«های
گایز» با محوریت پرداختن به اتفاقات روز فضای
مجازی راهاندازی کرده است .این عبارت در زبان

فارسی،معادل«سالمرفقایاسالمبچهها»وعباراتی
از این دست است .این رسانه که نام خودش هم
ِ
مثبت
معادل دو کلمه غیرفارسی و به معنای
تلویزیون است و ازقضا ،از «ساترا»(سازمان تنظیم
مقرراترسانههایصوتوتصویرفراگیر)هممجوز
دارد،خواستهیاناخواسته،بااستفادهازعبارتهای
غیرفارسی که جایگزینهای مناسبی هم دارند،
کمر به نابودی زبان فارسی بسته است .استفاده از
کلماتیمانند«آرتیست»«،هلدینگ»«،ترند»وحاال

«های گایز» در رسانهای که حدود  2میلیون نفر
دنبالکننده دارد ،تلخ است و معموال نتیجهای جز
جا افتادن چند اصطالح بیگانه ،در میان اقشار
مختلفجامعهوگلبهخودیندارد.پرواضحاست
کهاگرمیخواهیممرهمزبانفارسیباشیموآنرا
پاس بداریم و با همه زخمهایی که تا به حال خورده
است ،به دست آیندگان برسانیم ،باید در زمین
یبازیکنیم،نهدرزمینیکههمه
ابوالقاسمفردوس 
کلمههایآناجارهایووارداتیاست.

