
نسبت به شاعران و بزرگان خود توجه دارند و این موضوع نشان دهنده یک نوع نگاه عمومی و فرهنگی  غلب گیالنیان به طور ویژها

زیرا این نگاه قبل از آن به این صورت وجود   و در واقع یک نوع نگاهی که عموماً متعلق به دوره دهه هفتاد به بعد است می باشد

 نداشت که این یک کار حسنه و خوب است 

جتماعی یک شخصیت موثر باشد و  وسیاسی ،فرهنگی ،زیبایی شناسی  ها برای شناخت فرهنگی و شناخت دقیقبرنامه این  امیدوارم 

ن و تنها یک مراسم نباشد زیرا اگر تنها یک مراسم باشد تاثیر زیادی ندارد اما اگر این برنامه باعث شود که جوانان با بزرگا

خوب است .... اند و چه آثاری خلق کردند و کردهگونه فکر می انند آنان چو بداندیشمندان استان آشنا شوند   

شناخت بزرگان باشد بربه نظر من بزرگداشت بیشتر از تعریف باید متمرکز    

شخصیت سایه در ایران در حداقل این هفت دهه اخیر بسیار تاثیرگذار بوده و این تأثیر مراتبی داشته است به این صورت که سایه  

کنم که این برنامه این نوع درک از سایر را بررسی می دربسیار متفاوت است  ه دهه پنجاه و دیگر ده ها تا امروزبا سایچهل دهه 

کنیمدرک می را چطور یک انسان هنرمند  

جوانی اما چرا سایه طرفداران  .غالباً در دوره اوج کار شاعری سایه با او آشنا شد و دفترهای شعرش را ورق زد امروز نسل جوان   

در گیالن شاعران بسیاری هستند اما به این شکل مورد استقبال نسل   در حالیکه حرف بزنند دارد که می توانند با احساس در مورد او 

: پاسخی که من در این مورد دارم این است؟ الخصوص جوانان قرار نمی گیرند های مختلف و علی  

ی مقایسه کرد زیرا وقتی شما شرح حال تاریخی و فرهنگی را دنبال می کنید می بینید که این عزیزان فقط یک  سایه را نمیتوان با کس 

و هر چقدر این دوره ها ادامه  آن نوع روش و زندگی ندارند زندگی یک شاعر در یک دوره کامالً عینی است و دوره دیگر مخالف

شناخت خود ساخته شناختی است که همه زوایای آن متعلق به آن ، خته ایجاد میشود شناخت ما نسبت به آنها به صورت خود سا پیدا کند

. به عنوان مثال سایه ای که با خود شخص سایه متفاوت است ،شاعر نیست بلکه خود مردم یک شخصیتی را می سازند  

سایه بازیابی می شود همان شخصیت  شخصیتی که امروز از  پسبنابراین فکر شما یا من با آنچه خود سایه است کامالً یکی نیست  

  اسطوره ایو این شخصیت فقط به این استوار است که  نیست بلکه ما از او یک شخصیت استعاری ساختیم ۵۰و یا  ۷۰سایه در دهه 

کند اما جوامع معموالً از اسطوره های یک شخصیت مصنوعی می سازند که آن شخصیت با شخصیت واقعی  میدر دوره ما زیست 

به نظر من فرهنگ هر دوره در حال برجسته کردن پارامترهایی از شخصیت افراد است که یا به آن . د تقریباً تفاوت کلی داردآن فر

  واقعی فرد مورد نظر یافت می شود پارامترها عالقه دارد یا خیر و این برجسته سازی ها دقیقاً همان چیزی نیست که در شخصیت

یابید وی در شعر شاملو یک ضد قهرمان است میدراگر شعر شاملو را با دقت بخوانید  ((.مهدی حمیدی))برای مثال شخصیتی مانند .  

(( امدار شعر خویشتن آونگ کردهبر حمیدی شاعر را در چند سال پیش  یک بار هم))   

وضوع خاص است  از وی می سازد بر اساس طبع سیاسی و گفتمان مربوط به آن و نزاع در مورد این م شخصیتی که شاملو  

همان شخصیت واقعی حمیدی نبود یا دقیقاً همان نبود  بنابراین شخصیتی که شاملو از وی ساخت  

آنچه را که شما از یک قهرمان می شناسید بر پایه گفتمان هاست و نه بر اساس این که آن فرد این خصوصیت را داشته یا دارد  

ما باید ببینیم شخصیتی ، دهند بسیار مهم و حیاتی استد برجسته و یا کمتر جلوه میاینکه این گفتمان ها چه چیزهایی را در مورد فر،

گوییم سایه یک شاعر است اما چه زمانی می گوییم سایه در که از سایه ساخته شده خود سایه چه نقشی در آن داشته برای مثال می

دیم و مراسمات و گفت و گو هایی که انجام می شود چقدر در تفاوت اینجاست که ما سایه را چگونه فهمی حال تاثیر با سبک خود است

 در  یا حقیقی و در هر کجا برگزار شود بازیابی شخصیت واقعی سایه موثر هستند نکته اینجاست که هر برنامه ای اعم از مجازی

.  یا واقعی گیری آنچه از سایه ساخته می شود تاثیر گذار است  که می تواند شخصیتی مصنوعی از وی بسازدشکل  

نتیجه تضادها تجارب موافقت ها و   گفتیم که آنچه از سایه می فهمیم .در ادامه می پردازیم به شخصیت سایه در دهه های مختلف

در میان شاعران   . وی می شناسد و درک می کند مخالفت های گفتمانی است با وی و کارهایش برای مثال سایه ای که شفیعی کدکنی

ای از آثارش را منتشر کرده و معموالً نگاه انتقادی به شعر سایه ندارد و معاصر بیش از همه به سایه عالقمند است و حتی بریده

.  نگاهش از پایین به باالست  

این نگاه در   همچنین های خاص متفاوت است سایه شعر کالسیک را به صورت خاصی می فهمدنگاه سایه به شعر نیز در  دوره

کند که شبیه شهریار یا نگاه اخوان دریافت می ی ن صورت که او شعر نو را به شکل،به ای مورد شعر نیمایی و سپید نیز صدق می کند

به شعر نو می   زاویه دید شعر کالسیکاز است و ثالث است یعنی ایشان نگاه رویایی به شعر ندارد نگاه ایشان در واقع کالسیک 

نه پیچیده و چند الیه و نه رویایی و حتی نه به   نه آوانگارد است این شعر نو جناب سایه یک شعر نو ویژه ای می باشد کهنگرد بنابر

سایه در غزل  ،اما قدرت و توانایی اصلی سایه در غزل میباشد. شکل شعر شاملو یا فروغ و حتی کمی با شعر اخوان هم متفاوت است 



که حتی غزلیات حافظ   همچنین سایه حافظ شناسی بسیار بزرگ است ،او را حافظ معاصر می نامند تحت تاثیر حافظ است به شکلی که

. را به شکل خاص ویراست یا ویرایش کرد   

یک همکار بلکه  ایشان یک موسیقی شناس نیز هستند و سالها با استاد شجریان و استاد شفیعی کار کرده است و آن هم نه به عنوان 

. ین اصلی است که موجب افتخار ماست  استاد و این مهمتر  

همانطور که مشهود  . با شعر های سایه ارتباط برقرار کرده و آن را شنیده اند (مخصوصا صدای استاد شجریان)نسل جدید با واسطه 

در کنار هم موجب شده   شجریان و نیز حافظ شناسی اش،شفیعی، موسیقی شناسی اش،  است شخصیت سایه چند وجهی ساخته شده است

در کنار شاعران نو قرار بگیرد و او را به عنوان شاعر غزلسرای نو بشناسند در  کالسیک است اش که ذهنیت شعری سایه ایاند 

ر می باشد اما  نوت یه شعر منزوی بسیار آوانگارد تر و  حالی که اگر ایشان را برای مثال در کنار منزوی مقایسه کنیم خواهیم یافت

کل این موارد موجب  . کند خویش فاصله بگیرد همچنان آن سبک اندیشه را رعایت می ه نمی خواهد از شعر کالسیک و حافظانهسای

سوال اینجاست این نگاه چگونه و به چه دالیل ساخته   .می شود جوانان نگاهی به سایه داشته باشند که این نگاه هنوز نقد نشده است

؟ه سایه عالقمند هستندشده و چرا جوانان تا این حد ب  

گاهاً شما به یک شاعر عالقه مند هستید و شعرش را زمزمه می کنید اما گاهی به شاعری عالقه مند هستید و کمتر شعرش را  

سایه علی رغم شعر بسیار زیبا بیشتر تاثیر   زمزمه می کنید و بیشتر او را به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار فرهنگی دنبال می کنید

سایه  را به عنوان یک   ۷۰اما در دهه  ه و شصت بوده و پنجاهای چهل فرهنگی دارد و این تاثیر گذاری بیشتر در دهه گذاری 

و به همین دلیل وقتی در دهه هفتاد کتاب خاطراتش یا کتاب   ای یا شخصیت مفهومی وارد ادبیات ما می کنندشخصیت اسطوره

تاثیر شخصیت سازی گذشتگان به   این نشان دهنده این است که، گرفی از آنها شدحمایت بسیار ش گشتندتصحیح غزلیات حافظش چاپ 

اند سایه را به عنوان یکی از موثرترین شاعرانی که با واسطه با موسیقی و نقد ادبی رابطه داشته  و نسل های جدید تر رسیده است 

. یعنی سایه به جامعه نقد ادبی به واسطه شفیعی وارد شد ،کندمعرفی می  

ما به عنوان منتقد ادبی باید دنبال این باشیم که سایه در کجای نقد ادبی ما نقش داشته است و چگونه بسیاری از چرخش های زیبایی  

. یا حافظ شناسی ما در دهه پنجاه یا بعد از آن تحت تاثیر سایه است  شناسی  

و این نشان از   کرد که گرایش جوانان به اخوان کمتر از سایه است  خواهیماگر سایر را با اخوان مقایسه کنیم درک  اما فرض کنید

تواند روی اندیشه بزرگان خود کار کنند و یا چگونه اندیشه بزرگان ما می تواند و نیز این که چگونه یک فرهنگ می  نفوذ سایه دارد

وارد گفتمان و تفکر   ۹۰تواند این استعاره را در دهه اندیشمند  چگونه میبه عنوان یک سایه ه و اینک تبدیل به یک استعاره شود 

.این صورت که جوانان دنبال او و شخصیت خود ساخته و یا واقعی او بروند  به  دفرهنگی کن  

لف از فرهنگ روز خارج  همیشه مرگ یک شاعر به دست خودش نیست به این صورت که کم کار شده بلکه شاعران به دالیل مخت

اگر فرهنگی نتواند شاعری را بازنمایی کند مرگ آن شاعر اتفاق می  ،و یا اقبال عمومی نسبت به آنها کاسته می گردد می شوند

 ،نمی دهندراه ما یک جریان نقد خاصی داریم که یک عده ای هستند که شاعران دینی و آیینی را در خودشان  ،مضاف بر اینکه افتد

خود  .ما تاریخ شعر نو را بازنگری بکنید خواهید یافت شاعرانی که آیینی و دینی بودند را شاعر نمی دانند و کنار می گذارنداگر ش

برای نقد ادبی و شعر نو دارای تضادهای زیاد گفتمانی است یعنی اینکه چه کسانی را کنار گذاشته اند و نقش چه کسانی   تاریخ نویسی

. را برجسته تر می کنند  

جوانان باید دقت داشته باشند این که شخصیت مفهومی مانند سایه ساخته می شود بسیاری از معیارها در این مسئله نقش دارند و نه  

بهتر   د شعر سایه و ما باید در نقد ادبی به دنبال این باشیم که مثالً سایه چگونه ساخته شد و اینکه چرا سایه به مرور زمانفقط خو

. می باشد ۷۰نسبت به وی هست بسیار بیشتر از دهه  ۹۰مثالً چرا شناختی که در دهه  ؟شناخته می شود   

و اندیشه و آثارش را  دکه سایه در کجای دنیا زندگی می کند وظیفه داریم یااینکه ما به عنوان گیالنی فارغ از این نکته بعدی  

وظیفه ماست که جلوی این قبیل کارها را بگیریم ما باید کاری کنیم  این  یا اگر خانه دوران کودکی اش تخریب می شود   ،یادآوری کنیم

ا متاسفانه ام،الن است که سایه و سایه ها را می پروراند این فرهنگ غنی گی وکه همه بدانند سایه از فرهنگ غنی ما برخاسته است 

. هایی که در مورد نقد و بررسی شخصیت و کار های سایه منتشر شده بسیار کم بوده استکتاب  

ی کنم که چون بحث های انتقادی معموالً مخالف و موافق دارد مخاطبین گرامی شاید این اندیشه برااین موضوع اشاره می بهدر پایان  

اما باید بدانیم نظر مخالف و نقادی همیشه ارتقادهنده و تاثیرگذار است  ایشان تداعی شود که من مخالف هستم که ابداً اینگونه نمی باشد

 در حالی که نظر موافق و تنها سر شوق آورنده میباشد

 دکتر سینا جهاندیده


