
 عبدالعلی دس��تغیب )1310 ش��یراز( جامعه شناس 
هنری، منتقد ادبی و مترجم نام آشنای ایرانی است. حاصل 
70 سال فعالیت تحقیقی- تفسیری او در جغرافیای ادبیات، 
بیش از 56 جلد کتاب و رس��اله های متعددی اس��ت که 
بسیاری  از آنها به عنوان نوشتارهایی مرجع، پیوسته مورد 
استفاده اهل فن و محققان حوزه ادبیات قرار گرفته اند. یکی 
از جنبه های برجسته زندگی دستغیب، نشست و برخاست 
و چند و چ��ون انتق��ادی- تحلیلی اش با ش��اخص ترین 
چهره های ادبی 60 سال گذش��ته است، موضوعی که او را 
به حافظه تاریخ ادبیات و ش��خصیت های ادبی چند دهه 
گذش��ته بدل کرده؛ با این نگاه چند روز پس از درگذشت 
استاد مشفق کاشانی )عباس کی منش 1393-1304( بر 
آن شدم، تا درباره او و جایگاه ادبی اش از عبدالعلی دستغیب 
بپرسم؛ پرس��ش هایی که به دلیل آن که از پشت خطوط 
سیم های پیام پاسخ می گرفتند، اگرچه شاید، هم جنبه ای 
تفس��یری پیدا نکردند و هم موارد متعددی مثل بررسی 
آثار برجسته مرحوم مش��فق، همچون »تذکره شاعران« 
را در خود جای ندادند، اما بی ترید پس از پاس��خ، الیه های 
پنهان دارنده ای از موضع موردنظر را به اش��اره گذاشته اند. 
به ه��ر روی به ب��اورم، روش شناس��ی بررس��ی و تحقیق 
درخصوص آثار شخصیت هایی همچون مشفق کاشانی از 
نظرگاه تکوینی در فضایی کوتاه قابل بررسی نیست، از این 
نگاه می توان با تمرکز بر روشی غیرتکوینی که از شکل های 
متعدد نگاه هایی مختلف ارایه شده باشد، شعر، شخصیت و 
جایگاه او را به بررسی نشست. از همین منظر به گفت وگوی 
پیش رو چند یادداشت کوتاه از چهره هایی که هرکدام به 
شیوه ویژه ای با زنده یاد مشفق کاش��انی در ارتباط بودند 
پیوست ش��د تا شاید »ادبیات ش��هروند« در یک صفحه، 
توانسته باشد، نیم رخی از چهره شاعری نشان دهد که در 
یکی از غزل هایش درباره خویش می گوید: »بر این کبود 
غریبانه زیستم چون ابر/ تمام هستی خود را گریستم چون 

ابر« 
نخس�ت و قبل از هر چی�ز دوس�ت دارم، بدانم 
آشنایی ش�ما با مرحوم مشفق کاشانی از کجا آغاز 
ش�د، اگرچه می دانم، به دلیل دوری شما از تهران، 

دیدار پیوسته با دوستان  میسر نبوده است. 
اولین چیزی که از مشفق کاشانی همواره به یادم می آید، 
دیداری است که من با او در سال های خیلی دور داشتم. این 
دیدار مربوط می ش��ود به روزی که اگرچه تاریخ آن دقیق 
یادم نیست اما به یاد دارم آن روز به اتفاق منوچهر نیستانی 
که غزل های خوبی هم می گفت به دیدار ایش��ان رفتیم، 
نیستانی بنده را قبال به آقای مشفق کاشانی معرفی کرده 
بودند و از من هم خواس��ته بودند که به دیدار ایشان بروم، 
معتقد بودند که خوب است ما با هم آشنا شویم، من پیش 
از آن روز مشفق را ندیده بودم، به هر طریق به اتفاق یکی، 
دو دوست و آقای نیستانی به منزل ایشان رفتیم. دقیق به 
یاد ندارم اما خانه ش��ان در تهران در محله نارمک یا قلهک 
بود، اما به خاطرم هست که در کوچه باغی منزل داشتند که 
من از آغاز هم گفتم این جا عجب جای شاعرانه ای است. به 
منزل شان که رسیدیم با چند نفر از دوستانشان جلسه ای 
داشتند که بحث هم اتفاقا بحث شعر و نقد و شاعرانگی بود. 
در آن جا کاشانی و دوستانشان شعر خواندند و منوچهر هم 
غزلی خواند. من همان جا پس از آن که آقای کاشانی غزلی 
خواندند، دریافتم که او به شعر کالسیک احاطه ای قدرتمند 
دارد. دو غزل خواندند که غزل ها واقعا از لحاظ ادبی، پاک و 
پاکیزه بودند. این دیدارها ادامه پیدا کرد، یادم است هفته 
بعد از آن دیدار هم باز به منزل ایشان رفتیم و بازهم مجلس 
به شعر گذشت که چیزی حدود 2، 3 ساعت طول کشید. 
به هرحال من در همان دیدار نخس��ت فهمیدم که آقای 
مشفق تسلط دقیقی بر زبان فارسی و شعر کالسیک دارند. 
پس از آن، ارتباط تان با مرحوم مش�فق کاشانی 
چقدر ادامه پی�دا کرد؟ ش�نیده ام در چند مقاله با 

ایشان همکاری داشته اید. 
در چند مقاله از من با پیغام نظر خواستند و من هم نظرم 
را گفتم که در یک��ی دوتای آنها نظرم تأثیر داش��ت. ولی 
همکاری نداشته ام. پس از آن دیدار دیگر ایشان را سال ها 
ندیدم تا همین سال های اخیر که یادبود عمران صالحی 
را برگزار کرده بودند. در  بزرگداشت عمران صالحی، دوباره 
دیدار تازه کردیم و اتفاقا درباره آن س��ال ها مقداری با هم 
سخن گفتیم و شعر خواندیم و من دیدم که ایشان نسبت 
به آن سال های گذشته هیچ تغییری نکرده اند و غزلشان به 

همان سال های قبل و با همان نحوه و با همان سبک است.
اگر بخواهید با توجه به همی�ن دیدارهای کوتاه، 
تصویری از شخصیت انس�انی مرحوم مشفق ارایه 

دهید، چه خواهید گفت؟ 
چیزی که در آن جلس��ه ها از شخصیت ایشان دریافت 
کردم، این ب��ود که مردی متین، خوش��رو، خوش اخالق، 

میهمان نواز و بسیار آمیخته با شعر بودند.
اج�ازه دهی�د، ب�ه ش�عر و رویک�رد ش�اعرانه 
مشفق کاش�انی برس�یم، ایش�ان ش�خصی چون 
سهراب سپهری را به ادبیات ایران معرفی می کنند 
که البته برخ�ی می گویند، فقط در کاش�ان، معلم 
سهراب بوده اند، اما به هرحال با شاعران نو در ارتباط 
بوده اند، اما شعرش�ان بیش�تر در قالب کالسیک 

است. از نگاه شما گستره ش�عری مشفق کاشانی 
چگونه ارزیابی می شود. 

بله، همان طور که می گویید، با ش��اعران نوپرداز آش��نا 
بودند، شاعرانی مانند نیستانی، حقوقی و آتشی، با اینها آشنا 
بودند و آثارشان را خوانده بودند و حتی مراوده هایی نیز با 
آنها داش��ته اند. اما هرگز اندیشه این شاعران در شعر آقای 
مشفق تأثیر نگذاشته است که اگر فرصت شد درخصوص 
این موضوع صحب��ت خواهیم کرد. به هرحال ایش��ان در 
قالب های گوناگون کالسیک، مانند دوبیتی، غزل و مثنوی 

سروده ها دارند و تجربه آزمایی ها کرده اند. 
البته در دو مجموعه »آینه خی�ال« و »هفت بند 
الته�اب« آث�ار نیمایی هم منتش�ر کرده ان�د و در 
رسانه هایی آثار دیگری در همین قالب نیز از ایشان 
منتشر شده اس�ت که متکثر نیستند، نگاهتان به 

آثار نیمایی مشفق کاشانی چگونه است؟ 
بله؛ کارهایی هم به پیروی از ش��عرای معتدل ش��عر نو 
گفته اس��ت، که البته، فرم و ساختار این دست کارهایش 
ضعیف اس��ت و از آنها می توان فهمید ک��ه موضوع فرم و 
شکل گیری شعر نو را آن طور که باید و آن گونه که مورد و 
موضوع نظر نیما بوده است، درنیافته بودند. مانند بسیاری 
دیگر از کالسیک سرایان که تجربه هایش��ان در این گونه 
شعری تجربه های چشمگیری نبوده است. شاعرانی مانند 
ملک الش��عرای بهار یا رهی معیری، ورزی یا آذرخش��ی. 
به گمانم اینها نتوانستند منظور و مقصود نیما را از شعر نو 

دریافت کنند. 
یعن�ی ب�ر ای�ن باوری�د ک�ه ش�خصی مانن�د 
مشفق کاشانی که خودتان گفتید آگاهی دقیقی بر 
ادبیات کالسیک دارد، نتوانست منظور دقیق نیما 
یوشیج از مسأله عروض و ساختار نو شعری را درک 

کند؟ 
معتقدم اشتباه از این جا سر رشته می گیرد که بسیاری 
فکر کرده اند، نیما براس��اس اوزان عروضی ش��عر گفته و 
مصارع را براس��اس همین اندیش��ه در قالبی ن��و، کوتاه و 
بلند کرده اس��ت. درحالی که نیما در حوزه عروض نظر به 
موسیقی اروپایی داشته اس��ت و آنچه که فرم شعر نیما را 
می سازد، به خصوص در پایان بندی ها، مربوط به حرکات 
ذهنی و نوت های موسیقی اس��ت که در اصطالح به آنها 
»تونیک« و »سور تونیک« می گویند. بنابراین نیما تکیه به 
وزن عروضی نداشته است و شعر و اوزان آن را براساس وزن 
عروضی کوتاه و بلند نکرده است. به همین خاطر کسانی 
همچون مشفق کاش��انی که با نگاه کالسیک به عروض و 
اوزان شعر نو، خواسته اند مانند نیما یا حتی اخوان ثالث یا 
حتی سهراب سپهری شعر بگویند، می بینیم که شعرشان 

در آن قالب موفق نبوده است. 
ب�ا نیم نگاهی ب�ه این تفس�یر بای�د بگوییم که 

مشفق کاشانی صرفا یک شاعر کالسیک است. 
بر این گمانم که آقای مش��فق نو- کالس��یک بوده اند، 
ایشان همان گونه که اشاره شد، با شاعران نوپردازی دوست 
بوده اند که برخی ش��ان مانند سهراب سپهری نشانه های 
متجدد قوی در شعرشان داشته اند، حتی ما می بینیم که 
مشفق بر »آرامگاه عشق« سپهری مقدمه  می نویسد. اما 
حشر و نشر با نوپردازان حتی نمی تواند اندیشه کالسیک 
کاش��انی را دچ��ار تغییر کن��د. همان مقدم��ه هم وقتی 
می خوانیم می بینیم از گفتمانی کالسیک پیروی می کند. 

با این نگاه، مش�فق کاش�انی نتوانس�ته است از 
نوگرایی متجدد دوس�تانش به نفع قالب کالسیک 
خود استفاده کند تا مفاهیم تازه و جدید را در قالبی 

کالسیک به تصویر بکشد.
من معتقد نیس��تم که بش��ود در قالب غزل یا مثنوی 
مطلبی ام��روزی را جای داد و به ش��یوه ای آن را به تصویر 

کشید که شعر نو یا سپید، توانایی ارایه آن را دارد. به نظرم 
دوره این قالب ها گذش��ته اس��ت. اما نمی شود نگفت که 
کاشانی در همان س��بک قدیمی مطالبی گفته که بسیار 

جالب است. 
اگ�ر ق�رار باش�د ب�ا نگاه�ی تحقیق�ی جایگاه 
ش�عر مشفق کاش�انی را بررس�ی کنی�م، رویکرد 
شناختی مان به آثار او چگونه می تواند باشد؟ آیا باید 
شیوه کالسیک آن را به عنوان محور اصلی و نگاه او 
به دوردست که فضای نوگرایی است، تنها در جایگاه 

یک آگاهی قرار داد؟ 
وقت��ی از رویکرد ش��ناختی می گویی��د، بحث مفصل 
می شود، به نظرم، از زمانی که مشفق شروع به شعر گفتن 
می کند، کامال پیداست که شناخت وسیعی به آرایه ادبی، 
تعابیر و ادبیات کالسیک ایران دارد و همچنین احساسات 
فردی خودش همان احساس��ات عاشقانه و عرفانی یا مثال 
مس��ائل دینی را به ش��یوه ای خاص و با مهارت در آثارش 
می آورد. یک نکته دیگر که خیلی مهم است، این که وقتی 
دیوان اشعار کاشانی را می خوانیم، می بینیم که ضعف تالیف 
و ابیات قابل حذف و نارسایی، در آنها خیلی کم وجود دارد 
درحالی که آثار اغلب کالسیک کاران به دلیل انبوه بودن و 
بلندبودن، چنین مواردی را متعدد دارد. به هرحال ش��عر 
مشفق شیوایی خاصی دارد. در برخی موارد او به استقبال 
ش��عرای قدیم می رود، ولی متاس��فانه از عهده »استقبال 
ادب��ی« برنمی آید. یک مثال بی��اورم، در یکی از کارهایش 
به استقبال سعدی رفته است و س��عی کرده لحن و نوع و 
درونمایه آن را در کار خود استفاده کند. سعدی می گوید: 
»از هرچه می رود سخن دوست خوش تر است/ پیغام آشنا 
نفس روح پرور است/ هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای/ 
من در میان جمع و دلم جای دیگر اس��ت« در این کار یک 
زبان شناسی عمیقی نهفته اس��ت. اما مشفق در استقبال 
خود عینا فرم را مورد نظر گرفته اس��ت: »باز آ که دل هنوز 
به یاد تو دلبر است/ جان بر دریچه نظرم چشم بر در است« 
مشفق خواسته با دل و دلبر بازی زبانی کند که اتفاق مهمی 
در آن نیفتاده است. و در ادامه می نویسد »باز آ دگر که سایه 
دیوار انتظار/ سوزنده تر زتابش خورشید محشر است« اما او 
آن جا که احساسات خود را مدخلیت داده و عوامل خارجی 
مثل اس��تقبال از ش��عرای دیگر را مدنظر قرار نمی دهد، 
ظرافت هایی دارد که من یک نمونه آن را بیان می کنم: »در 
این کویر شکیبایی نمی  ز عاطفه جاری نیست/ بجز سحاِب 
سراب افشان، که ره به خانه من دارد« سحاب سراب افشان، 
تعبیری جالب و بدیع است. در ادامه می گوید:   »حکایت گل 
پرپر را، ز باد فتنه، چه مي پرسي؟/ که خون نوشته این قصه، 
کتاب س��رخ چمن دارد« خون نوشته این قصه هم، تعبیر 
جالب و بدیعی است.  با همه اینها به باور من، همه کسانی 
که در فرم قدیم و در نهضت ادبی قدیم بودند و به فرم جدید 
که به ش��کل جدی از اواخر مشروطه ش��روع شده نگاهی 
هم داش��ته اند، و همه افرادی که نوجویی اعتدالی بوده اند 
و در مایه های قدیمی خواس��ته اند مضامین تازه بیاورند، از 
ملک الش��عرای بهار، پروین اعتصامی، رهی معیری، دکتر 
حمیدی شیرازی، دکتر رعدی آذرخشی، ابوالقاسم ورزی 
و پس از آنها مشفق کاشانی، به شکل کلی همه شان در  دوره 
قبل از مدرن تقسیم بندی  می ش��وند، اینها افرادی اند که 
تربیت سنتی و پرورش ادبی مکتبخانه ای داشته اند و عروض 
و قافیه و عرفان، سعدی و حافظ می خواندند و می بینیم که 
اشعارشان با عرفان بیشتر آمیخته است و همه شان مربوط 

به ماقبل مدرن هستند. 
از نظر ش�ما وجه تمییز ش�اعران ماقبل مدرن و 
ش�اعران مدرن، غی�ر از نگاهی که نیما به مس�أله 
عروض داش�ته اس�ت چه مولفه  های�ی را در محور 

ادبیات برمی تابد؟ 

عقیده شخصی ام این است که شاعران دوره ماقبل مدرن 
شعر نگفته اند، بلکه نظم  سروده اند، یعنی مفهومی در ذهن 
دارند که آن را در قال��ب وزن و قافیه ارایه می دهند، حتی 
ملک الشعرای بهار هم این گونه است. به نظرم دنباله فروغی 
بس��طامی و قاآنی ش��یرازی اند. من حتی حسین منزوی 
و سیمین بهبهانی هم در این مقوله می بینم یعنی امکان 
این که مسائل جدید، تحوالت سیاسی- اجتماعی و زندگی 
مدرن را بگویند ندارند. بنابراین به گمانم دوره غزل و رباعی، 

صد سال است تمام شده. 
با احترام باید بی رحمانه صادق باشم که نمی توانم 
حسین منزوی و س�یمین بهبهانی را در این رسته 
بپذیرم، انبوهی مخاطبان فارس�ی با غزل های این 
دو ارتباط گرفته اند و بسیاری نه تنها با غزل هایشان 
بلکه حتی با دفترهای شعری شان که در واکنش به 
مصائب روز اجتماعی س�روده ش�ده  است، ارتباط 
گرفته اند؛  در آثار سیمین مثال دفتر »دشت ارژن« 

یا حسین منزوی مجموعه »حنجره زخمی تغزل«. 
در این خصوص یک نکت��ه وج��ود دارد و آن نکته این 
که، جامعه ما یک جامعه کند و آهس��ته  اس��ت. به نظرم 
جامعه ای بسیار نادر است. ملت در عین حال که خواهان 
تجدد هستند، میل ش��دیدی به اندیشه قدیم هم دارند و 
نمی خواهند سنت را هم از دس��ت بدهند. یکی از دالیل 
آن هم ثابت بودن زبان فارسی است که ما بعد از  هزار  سال 
فردوس��ی را می خوانیم و می فهمیم درحالی که انگلیسی 
که زبان اول دنیا اس��ت را اغلب متوجه نمی شویم یا حتی 
نمی توانیم بخوانیم. ما عالقه هایمان نس��بت به گذش��ته 
را از دس��ت ندادیم و هن��وز دیوان حاف��ظ از پر تیراژترین 
کتاب هاس��ت. این چیزی که می گویم مرب��وط به ذوق یا 
سلیقه خودم نیست، بلکه مربوط به یک واقع بینی اجتماعی 
اس��ت. در دور جدید نو- کالس��یک ها هم جایی دارند و 
مخاطبانی دارند و اگرچه در جریان شعر جدید پارسی تأثیر 
چندانی نداشته اند اما اشعار قابل توجه و پراحساس گفته اند. 
سیمین بهبهانی و حسین منزوی از این قبیل هستند، فرم 
تازه ای به وجود نیاوردند، مسائل مدرن ادبیات دنیا آن گونه 
که در آثار ویرجینیا وولف، جیمز جویس، هرمان هس��ه، 
مطرح است نمی تواند در آثار آنان مطرح شود و همچنین 
احس��اس جدید زمانه را مطرح نکرده اند، اگرچه کارهایی 
هم دارند که با این نوع احساس��ات همسویی دارد، اما آنها 
هم نمی توانند عمق و واقعیت این احساس ها را بیان کنند. 
به هر حال، باید جایی برای نو-کالسیک هایی مثل مشفق 
کاشانی باز کرد، به دلیل همان گرایش مخاطبی که هنوز به 

این نوع آثار عالقه نشان می دهد. 
اجازه دهید به یک موضع دیگر بپردازم، امروز در 
میان برخی شاعران جوان تر به دلیل همکاری ایشان 
در دوره ای با ش�ورای ترانه وزارت ارشاد، به او نگاه 
انتقادی وجود دارد، چقدر می توان همکاری برخی 
شاعران و نویسندگان با وزارت ارشاد و بستر دولت 
را مورد انتقاد قرار داد؟ برخی معتقدند، اس�تقالل 
ش�اعر و نویس�نده به عنوان یک عامل اندیش�ه و 
فرهنگ با چنین کاری از بین می رود و برخی دیگر 
می گویند، حضورش�ان باعث چندصدایی شدن و 

ارتقای روند روبه تعالی خواهد شد. 
این که ش��خصی با وزارتخانه ای ارتباط داش��ته باشد، 
دلیل بر ارتجاعی بودن  او نیس��ت. باالخره در دوره جدید 
دولت های نوین در تمام مسائل اجتماعی مردم نقش دارند. 
دولت به بسیاری پول می دهد، حقوق می دهد، وسیله چاپ 
دارد، تلویزیون و رادیو دارد، روزنامه های دولتی هس��تند. 
در مقابل اینها انتظار دارد که مردم مش��ارکت کنند و با او 
همکاری داش��ته باشند. توجه داش��ته باشید، که من هم 
بارها در تلویزیون صحبت کرده ام و در حوزه هنری فعالیت 
داشته ام و کتاب چاپ کرده ام و در »خانه شعر« که مرحوم 
قیصر امین پور و همین آقای کاشانی و آقای عبدالملکیان 
در آن بودند، کار کرده ام. اما من ش��خصا ه��ر وقت که در 
تلویزیون یا حوزه هنری یا »خانه کتاب« حاضر بودم، جز به 
ادبیات فکر نمی کردم. اما در مساله ای سیاسی یا مساله ای 
که منجر به تبلیغ جریانی می شد، شرکت نمی کردم.  اگر 
این مدعا صحت داشته باشد. می خواهم درخصوص چنین 
رابطه ای خاطره ای نقل کنم، نادر نادرپور قبل از انقالب با 
وزارت فرهنگ و هنر همکاری صمیمی داشت و با مهرداد 
پهلبد وزیر هم دوستی دیرینه داشت، یکی، دوبار گفت به 
وزارتخانه بروم و من نپذیرفتم چراکه همین مسأله بود که 
روزی پهلبد از من پرسید شعر نادرپور چگونه است و من 
گفتم نس��بت به نیما و اخوان شعر ضعیفی است و پهلبد 
خوش��ش نیامد و ارتباط ما به همین خاط��ر به هم خورد. 
حرفم این است که هنرمند، صدای مردم و صدای جامعه 
است اما لزوما ارتباطش با دولت هم نمی تواند دلیلی بر رد 
صدای جامعه باش��د. مثال پوشکین در زمان نیکوالی اول 
با دربار ارتباط داشته است اما شعرش سانسور هم می شده. 
شاعر درواقع بلندگوی نس��ل آینده است . به هر حال من 
قبول ندارم که مرحوم مشفق در چنین ارتباط هایی نقش 

بدی ایفا کرده است.
در پایان، اما می خواهم ن�گاه کلی تان به زنده یاد 

مشفق کاشانی را برایمان بگویید. 
دست آخر بگویم که ایش��ان یکی از موسسان انجمن 
شعر بوده اس��ت و هیچ مانعی هم بر آن نیس��ت.   اگر ما 
پیرو آزادی هستیم، باید همه صداها را بشنویم، از دل آن 
انجمن اتفاقا چهره هایی مانند سهیل محمودی، ساعد 

باقری، آمدند.
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گفت وگو با عبدالعلی دستغیب درباره جایگاه ادبی و شعر »مشفق کاشانی« 

صدای نسل گذشته 
خارج از پرونده

خارج از پرونده

در روزگار بی شفقت او مشفق بود

مشفق کاشانی اسطوره بزرگی و مهربانی

افشین عال
شاعر و قائم مقام 
انجمن شاعران ایران

در این غمکده کس نمیراد یا رب
 به مرگی که بی دوستان زیستم من

شاید مدت ها باید بگذرد تا همه ابعاد عظمت 
ش��ب واقعه را دریابم. هنوز در بهت و خلسه ای 
وصف نشدنی هس��تم، استاد مس��لم ادبیات و 
شاعر پیشکسوت چند نسل متمادی از شاعران 
معاصر، مشفق کاشانی که چشم و چراغ انجمن 
ما ب��ود، در چش��م بر ه��م زدنی به عال��م باقی 
ش��تافت؛ آن هم در آغوش فرزندان معنوی اش، 
یاران و شاگردانش، ش��اعران نام آشنای روزگار 
و زیباتر از همه، در حضور سید بزرگوار، محمد 
خاتمی عزیز. گویا مقدر بود که سادات شریفی 
چون خاتمی، دعایی و الهی قمش��ه ای آن شب 
حضور داش��ته باش��ند تا مشفق ش��اعران را تا 
دروازه ملکوت بدرقه کنند. بهانه تولد س��هیل 
بود، ام��ا به واقع قرار بود، میراث حقیقی اس��تاد 
مشفق کاش��انی را گرامی بداریم. از کوچکترین 
نشان درد و رنج، یا حتی نفسی سخت و رنگ و 
رویی پریده از آن سکرات مرگ که از بیم شدت 
آن، دعاهای بیشمار از ناحیه معصومان)ع( وارد 
شده، نش��انی نبود. به راستی حس��اب و کتاب 
خداوند، چق��در دقی��ق اس��ت. )پس کدامین 
نعمت ه��ای پروردگارت��ان را تکذیب می کنید. 
سوره الرحمان( ش��مع وجود مشفق، 90 سال 
پیاپی سوخت و روشنی بخش��ید. به راستی که 
مصداق این بیت بود: »چون سایه مرغان هوا در 
سفر خاک/ آزار به موری نرساندیم و گذشتیم« 
آغوش او پناه ش��اعران و دردمندان بود. در ادب 
یگان��ه دوران بود و در غزل اس��تاد مضمون یاب 
و مش��فق به اصلوبی اس��توار؛ اما به احدی فخر 
نفروخت. پایان چنین منشی، مگر می توانست، 
جز مرگی چنین با شکوه باشد. آن شب ما وعده 
الهی را به چشم مشاهده کردیم، چنین رفتنی 
را قبال فقط در متون کهن و البه الی افس��انه ها 
و اس��طوره ها خوانده بودم، اما آن شب به چشم 
دیدم که یکی از اولیای الهی، پس از خوش وبش، 

س��خنرانی و خوان��دن ش��عری که به س��هیل 
محمودی تقدیم ک��رد، در کمت��ر از یک ثانیه، 
سرش به س��مت سینه خم ش��د. شبیه چرتی 
سبک و خوابی ناگهان و گوارا، آن هم در انجمنی 
که میعادگاه او ب��ود. محلی ب��رای رفاقت های 
جاودان با شاهرخی ها، سیدحسن حسینی ها و 
قیصرها. بدا به حال ما اگر چنین پایانی را ببینیم 
و در تحقق وعده های الهی، تردید داشته باشیم 
و دور باد، از ساحت برخی بزرگان و صاحبنامان 
وادی ش��عر و ادب که در برابر مرگ شکوهمند 
چنین انسانی سکوت را بر هرگونه عکس العملی 
ترجیح دهند. منش استاد مشفق، حفظ حرمت 
همه ح��ق داران وادی ادب بود با هر س��لیقه و 
گرایشی، اگرچه خود به دایره شاعران اهل بیت 
عصمت و طهارت و وفاداران به انقالب اسالمی 
ایران تعلق داش��ت و به آن می بالید. این، نه تنها 
بهانه ای برای س��کوت نیس��ت که دیگ��ران را 
وا می دارد با ه��ر تفکری، در براب��ر او به احترام 
بایستند. شادباد روان زنده یاد سیمین بهبهانی 
که در ضایعه درگذشت قیصر عزیز گفت: »)نقل 
به مضم��ون( عده ای به م��ن می گویند، قیصر 
مذهبی بوده چرا این همه تکریمش می کنی؟ 
من می گویم چ��ه بهتر ش��اعری ب��ا آن همه 
برازندگی به زینت تدین و اعتقاد هم آراس��ته 
باشد« کاش همه ما درس آموز منش بزرگانی 
چ��ون س��یمین بهبهان��ی و مشفق کاش��انی 
باشیم و دریغا که امس��ال هردوی این بزرگان 
و عزیزان را از دس��ت دادیم. یادم می آید روزی 
که بان��وی غزل از عالم خاکی پر کش��ید، برای 
عرض تسلیت به همراه استادانم، ساعد باقری، 
سهیل محمودی و فاطمه راکعی، قصد منزلش 
کردیم، استاد مشفق فرمودند، من هم می آیم، 
هرچند در آستانه 90 س��الگی، بیرون آمدن از 
منزل برای ایشان کار س��ختی بود. اما مشفق 
کس��ی نبود که در چنین فقدانی ب��ه تلفن یا 
پیام تس��لیت اکتفا کن��د. اس��تاد نفس زنان و 
عصا زنان با ما آمد و ادای احترام کرد. باشد که 
مرام این بزرگان با رفتنش��ان فراموش نشود و 
همه ما با هر سلیقه ای در این روزگار بی شفقت 

مشفق بودن را از یاد نبریم. 

فاطمه راکعی
شاعر و عضو هیات مدیره 
انجمن شاعران

بس��یاری انس��ان های ش��اعر وجود دارند 
که صرفا آدم های خوبی هس��تند و بس��یاری 
هم صرفا ش��اعران خوبی، اما آنچه که از یک 
انسان ش��خصیت ماندنی به لحاظ همه ابعاد 
انس��انی می س��ازد، تلفیق این دو با هم است. 
انسان هایی همچون موالنا و حافظ و دیگرانی 
ک��ه مان��دگار ش��ده اند در تاریخ ادبی��ات ما، 
عموما انسان هایی بزرگ هستند، به خصوص 
به لحاظ شخصیت و منش انس��انی. یک نوع 
بزرگ��ی از نظر روحی و ش��خصیت اجتماعی 
داش��ته اند که تا ام��روز هم خودش را نش��ان 
داده و همی��ن باع��ث محبوبیت آنها ش��ده. 

استاد مش��فق از این گونه 
ش��اعران ب��ود که ش��عر و 
در  ه��ردو  ش��خصیتش 
کنار ه��م تاثیرگذار بودند 
و از او انس��انی ساخته بود 
که ای��ن انس��ان به راحتی 
را  زمان��ی  فاصله ه��ای 
درهم می شکست و باعث 
ش��ده بود که ش��اعرانی از 
چند نس��ل او را دوس��ت 
بدارند. همین اواخر وقتی 
نودویکمین  بزرگداش��ت 

زادروز او را گرفته بودیم، شاعران نسل چندم 
انق��الب یعن��ی نوجوان��ان امروز، پیش��نهاد 
کمپین »چرا همه مش��فق را دوس��ت دارند« 
را دادند و این نش��ان داد که نگاه ما درس��ت 
است و همه نس��ل ها اس��تاد را دریافته و به 
او عش��ق می ورزیدند. اما چرا این شخصیت 
دوست داش��تنی ب��ود؟ او انس��انی مهربان، 
متواضع و با گذش��ت بود و به انس��ان عشق 
می ورزید و انس��ان را دوس��ت داشت و برای 
انسان بودن انس��ان ها ارزش قایل بود و بارها 
دیده بودیم که اگر ش��خصی اب��راز نیازی در 
هر زمینه حتی مالی داش��ت، استاد تا آن جا 
که می توانس��ت برای آن وقت می گذاش��ت 
و س��عی می کرد مش��کل و نیاز او را برطرف 
کند. س��ال ها منزل ایش��ان مأمن شاعرانی 
بود که از شهرس��تان ها می آمدند و جایی را 
برای رفتن نداش��تند و همین طور پناهگاهی 
بود برای انس��ان هایی که مشکالتی در شغل 
و زندگی شخصی داش��تند، آنها هیچ کس را 
اگر نداش��تند، مشفق کاش��انی را داشتند تا 
به او پناه ببرند. ایش��ان، هم در ش��عر مدرن 
و کالسیک ایران و هم در آنچه که در فضای 
ش��عر جهانی می گذش��ت، آگاهی داش��تند 

و بس��یار تیزبین و دقیق نس��بت به مس��ائل 
ش��عر بودن��د. به ی��اد دارم ش��خصیت هایی 
مانند سیدحسن حس��ینی و قیصر امین پور، 
از متقدمین و شاعران قبل خود کمتر کسی 
را قبول داشتند اما پیوس��ته اعتقاد داشتند 
که شعر و غزل های مش��فق، محکم و استوار 
است. مشفق از کسانی بود که آن مولفه هایی 
که شعر را شعر می کند را با تمام جنبه هایش 
داشت و به هرحال استفاده ماهرانه و شاعرانه 
از تکنیک های ادبی، باعث ش��ده بود ش��عر 
استاد مش��فق جایگاه بزرگی داش��ته باشد. 
چیزی که ب��رای همه ش��گفت انگیز بود این 
اس��ت که نه تنها با گذش��ت زمان مولفه های 
ناب شعرش��ان کاسته نمی ش��د بلکه همین 
اواخر و همین هفته های گذش��ته شعرهایی 
را که جدید می سرودند و برای ما می خواندند 
به قدری پخت��ه و پرمحتوا 
و با کش��ف های جدید بود 
که مخاط��ب را حیرت زده 
می ک��رد، اگرچ��ه عموم��ا 
عرفان��ی  جنب��ه  ش��عرها 
داش��ت. یکی از چیزهایی 
ک��ه در ش��اعران ب��زرگ 
آن  نم��ی رود،  بی��ن  از 
من کودکانه ش��ان است که 
شفاف و زالل، می درخشد. 
آن س��ادگی ها و خوبی ه��ا 
که از دیدن ی��ک پروانه یا 
چیدن گل آن قدر خوشحال شوند که حدی 
ندارد و استاد مشفق ش��دیدا این احساس را 
داش��تند. از تالش های علمی ادبی ایشان، از 
پس پیروزی انقالب اس��المی ای��ران همین 
بس که ایشان مقاله ها و رساله های مختلفی 
را نوشته اس��ت. برخی از آنها با تالش استاد 
فقی��د دیگری که اس��تاد مش��فق همیش��ه 
دوس��ت داش��تند در کنارش��ان دفن شوند، 
استاد شاهرخی نوشته ش��دند؛ این دو با هم 
کتاب هایی بس��یار ارزش��مند منتشر کردند 
ازجمله »گزیده ش��عر انقالب« یا »مجموعه 
ش��عرهایی درباره ام��ام علی« و بس��یاری از 
این گزیده ه��ا که کارهای��ی قابل اس��تناد و 
مرجع اس��ت. یکی دیگر از کارهای ارزشمند 
مشفق کاش��انی تذکره هایی است که ایشان 
جم��ع آوری کرده ان��د، تذکره ای از ش��اعران 
همدوره ه��ای خودش��ان، تا ش��اعران امروز 
که اینه��ا به حی��ث اس��تنادات واقعی ارزش 
تاریخی ش��دیدی دارد. اما قب��ل از همه اینها 
درباره استاد باید نوش��ت که او انسانی بزرگ 
و مهربان بود و این دو وجه ش��خصیتی اش از 
همه مولفه های دیگر ش��خصیتش برجسته تر 

بودند حتی از شاعرانگی اش. 

حامد داراب
خبرنگار

نگاه

پرویز بیگی حبیب آبادی
شاعر و مدیر انتشارات 
فصل پنجم

 استاد مشفق کاشانی، تاریخ شفاهی 7 دهه ادبی را در 
ذهن داش��تند، که گاه با تاریخ سیاسی و اجتماعی نیز 
پیوند می خورد تاریخی ک��ه به قول خود او مطالعه اش 
می تواند برای نسلی که در هوای شعر نفس می کشد، 
نکات آموزنده ای را دربر داشته باشد، او 3 دوره متفاوت 
سیاس��ی را دیده بود، 3 دوره ای ک��ه دربردارنده فراز و 
نش��یب های سیاس��ی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی 
است. دو دوره آن در حکومت رضاخان و محمدرضا شاه 

شکل گرفت و دوره س��وم آن را دوران انقالب اسالمی 
شکل داد. اگر خاطرات استاد مشفق را با دقت بخوانیم 
و در آن تامل کنیم، می توان بخش��ی از چند دوره را در 
آن مشاهده کرد. در خاطرات او می توان سیالب هایی 
را دید که ناگهانی تر از همیش��ه می آین��د و می روند، 
می توان جویبارهایی را دید که آرام آرام تداوم می یابند 
و در اطراف آن نهال ها به رویش و بالندگی می رس��د، 
زندگینامه مش��فق، زندگینامه یک ش��خص نیست، 
بخش��ی از تاریخ و تاریخ ادبیات ایران اس��ت که در آن 

حلقه ه��ای مفقوده فراوان��ی را می ت��وان یافت با همه 
تالطم ها و آرامش ها، با همه عش��ق ورزی ها و دردها و 
دردمندی ها. او در نود و یکمین روزگار زندگی اش با همه 
بهارها و پاییز ها و با همه بهارانه ها و پاییزانه ها، با تکیه بر 
عصایی که همیشه همراه او بود راه می رفت و می ایستاد 
و با تکیه بر عشق می نوش��ت و می سرود. سال ها از درد 
شدید پا گله داشت. اما تا می نشست و نفس تازه می کرد 
و کمی از درد آرام می شد، می خندید و با مطایبه ای، سر 
صحبت را بازمی کرد، گاه از گذش��ته خود می گفت، از 

روزهایی که بر خاطر نشسته بودند و به خاطره ها پیوسته 
بودند. خاطره هایی که هم شیرین اند و هم تلخ، از کاشان 
می گفت از کودکی، نوجوانی، میانس��الی، از آشنایی با 
شاعرانی که به کهکشان پیوسته اند، از دوری می گفت 
از شب های شعر، از اولین دیدار با شاعران و گاه آخرین 
دیدار، از زندگی می گفت با همه اش��ک ها و لبخند ها؛ 
تلخی ها و ش��یرینی ها، بن بس��ت ها و گشایش ها، این 
خاطرات و این تجربه هایش حکایت یک روز و یک ماه 
و یک س��ال نبود. حکایتی بود که در متن یک زندگی 
جریان داش��ت. او می گفت که اینها، آس��ان به دست 
نیامده است و نباید آس��ان از دست رود و نباید آسان از 

کنار آن گذشت و آسان به فراموشی سپردشان. 

 تاریخ شفاهی هفتاد  سال ادبیات

مشفق از کسانی بود 
که آن مولفه هایی که 

شعر را شعر می کند را با 
تمام جنبه هایش داشت و 
به هرحال استفاده ماهرانه 
و شاعرانه از تکنیک های 
ادبی، باعث شده بود شعر 

استاد مشفق جایگاه بزرگی 
داشته باشد


