
 
 
 
 

 

 *ي و شعر بهارئيغما
 

 محمدابراهيم باستاني پاريزيدكتر 
 

ن كردن آ ... از ميان مجموع خاطرات پراكنده، به ياد مطلبي افتادم كه بازگو

اي است  ادبتي ش يتايد متل مكلت  ك تي بته آيد، زيرا نكتهدر اينجا الزم مي

ر پتي در پتي طوملئيات آن شارد نبايد، ش بنابراين، از ترس آنكه داس امل، اين

كند، از بيم آنكه ناگفته نماند، به بيتان امان درش ميدر كشتلار اهل قلم افتاده ش بي

 پردازد.آن مي

مطلب مربوط به همان يعر ياهكار استاد بهار است  كته در مجلتي آينتده 

 ايد:( نقل فرموده100سال دهم )ص  3ش  2يماره 

 اران، همه رفتند ...لگت از ملك ادب، حكم

يم ي، پس از آنكه  1328يود كه در بهار سال ع مربوط به اين ميموضو

 استاد عالمه محمد قلشيني درگذي ، در مجلي يغما، قترار يتد مطلبتي در بتاب

 ايشان درج يود.

بته  1327مقدمتاً عرض كنم كه مرحتوم حبيتب يغمتايي در اشاختر ديمتاه 

بته ستائقه  عنوان رئيس فرهنگ كرمان انتكاب يد ش بدان صوب عليم  نمتود.

محب  ش لطفي كه پيش از آن به بنده داي  ش بنده آن رشزها دانشجوي دانشكده 
                                                           

 .599تا  594، ص  (1363) 9ش  8، يماره همد. مجلي آينده، سال *
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ادبيات تهران بودم ت ش اين لطف از يرحي كه متن بته مناستب  انتشتار يغمتا در 

گيتري رشزنامه خاشر نويته بودم ت مضاعف يده بود، مترا شادايت  كته در  ل 

اقبال يغمايي بترادر محتترم ش  مجله، در  ياب ايشان ت كمك بايم براي حضرت

م  بدارد. من در عالم دانشجويي ش نتامجويي، هتر فاضل ايشان، كه خدايش سال

رشز عصرها به دفتر مجله يغمتا كته آن شقتهتا در منتلل يكصتي ايشتان ت ستر 

 رفتم.سردار ت بود، ميآب

 دشرة رياس  فرهنگ كرمان مرحوم يغمايي بس كوتاه بود ش بته گمتانم از

 ناپلئون بعد از ةگذي ، ش ما به يوخي ت به تعويض حكوم  صد رشزصد رشز ن

 (1)بوديم. يغما نام نهاده ةرا حكوم  صد رشز تتبعيد ت اين مد

اي كه ما در  ياب يغمايي چاپ كرديم، با اينكه بيشتر اين سه چهار يماره

 ن شش م مقاالت را خود ايشان قبالً ديده بود هرگل مورد تومه ايشان قرار نگرف 

آزرد كه يما نتوان تيد درس  مجله را از آب اقبال را هميشه به نيش تعريض مي

 درآريد.

ه بته مرحتوم بهار، به سابقي محبتي ك يالشعرادر آن رشزگاران، استاد ملك

ود ايعار خود را دراختيار حبيب نهاده ب ييغمايي داي ، پنج يش مل ه مجموع

ب ش ب دان ت  از ميتان آن دفتاتر انتكتاش اختيار داده بود كه هر يعري را مناست

موقع چتاپ كنتد چته بته علتت  بيمتاري حوصتله نگتارد مقالته ندايتت  ش بته

 ثار اش بماند.آخواس  مجله يغما بدشن نمي

اين پنج يش ملد مجموعه در اين چند ماه در اختيار بندة ناتوان هم قترار 

نتي گرانبهتايي را گرف ، ش بايد اقرار كنم كه هرگل لياق  برخورد بتا چنتين گنجي

كردم. شلي به گمتان كردم ش بعضي ايعار را رشنويس ميح ميندايتم، رشزها تصفّ
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ها هميشه در اختيار يغما خواهد بود، هرگل به فكتر رشنتويس اينكه اين مجموعه

تمام آن نيفتادم، دشران فتوكپي هم ت كه شاقعاً از معجلات قرن ش براي اهل تحقيق 

داد، ش برداري نمتيود، ش پول دانشجويي هم امكان عكسمائدة آسماني اس  ت نب

 البته امازه هم ندايتم.

ح يكي از دشاشيتن باري، شقتي مرحوم قلشيني درگذي  من درضمن تصفّ

ايتن »اي برخوردم كه باالي آن به خ  خود بهار نويته يده بتود: بهار، به قطعه

 «.امگفته عارف قزوينييعر را در رثاي 

پرشايي متن نوي تنده ببكشتايند. بر سادگي ش ناداني ش بي خوانندگان عليل

صحب  سي ش پنج سال پيش اس ، گفتگو از عهد متواني، دشران دانشتجويي، ش 

ر درشزگار نامجويي، ش در عين حال ناداني ش مهال  مواني اس ، ش امترشز كته 

كنم كته فتردا يتايد يص  سالگي ه تم، اين اقترار را بتدين مهت  متي يآستان

 وي قيام  نبايم! موابگ

اعر است  كته قلشينتي يمن با خود گفتم، يعر خوبي اس  در مرگ يك 

اس ، مايي هم مثل اينكه چاپ نشده، ما آن را در مترگ عالمته قلشينتي چتاپ 

كنيم، خود بهار هم شقتي ببيند خويش خواهد آمتد كته يتعرد را در چنتين مي

 (2)ايم!موقعيتي آب كرده

اي اس  كه نجيد، تازه هنوز تمام نشده، خاطرهخوب، خطاها را ببينيد ش ب 

! عارف تملكلرزد. براي اينكه يعر را از آشرم هنوز هم تنم ميهرشق  به ياد مي

ر خارج كرده باييم ش به تصور اينكه مطلع يعر قديمي است ، مصتراع اشل تغييت

 .داده يد

 يعر در ديوان بهار چنين بود:
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 ندداران همه رفتدعوي چه كني؟ داعيه  

 يو، بار سفر بند، كه ياران همه رفتند ...  

به هرحال آن م ارت ش گ تاخي صورت گرف  ش در يماره دشم ش سوم 

. مقلشيني به امضتاي م.  يدر برابر عكس مرحوم عالم 108سال دشم يغما صفحه 

 گف :بهار چاپ يد درحالي كه در مقطع آن مي

 سرايان همه خفتنداف وس كه اف انه  

 گ اران همه رفتندكه اندشهاندشه   

 خون بار بهار از مژه در فرق  احباب  

 كل پيش تو چون ابر بهاران همه رفتند  

البته هم اذعان دارند كه مصراع مرحتوم بهتار در حتد اعتالي فصتاح  ش 

كار برده يده در برابتر كه به« ارانلگحكم»ش « ملك ادب»بال   اس ، ش تركيب 

 هار، ب يار نارساس  ش بدتركيب!لطف ش بال   ش گرمي يعر ب

لته خوب، نتيجه معلوم اس ، پغمايي از راه كرمان رسيده بود، از چاپ مج

؟ شلي تا حدشدي راضي بود كه تلفن زنگ، بهار بود، من ندانم با يغمايي چه گف 

بته  اين را دان تم كه بي   دقيقه بيشتر صحب  يد ش يغمايي تمام م توشلي  را

 گف : من ايتباه كردم. خواهيد بكشيد.پي ميگردن گرف ، ش پي در 

بعد از پايان تلفن، يغمايي به من گف : كاري عجيب يده، بهتار رنجيتده، 

كار دايتم كه ام، من چهگويد: اشالً من اين يعر را در مرگ عارف قلشيني گفتهمي

يعر در مرگ عالمه قلشيني بگويم؟ ثانياً چرا در يعر من دس  برديد، چه ك تي 

گف  يك بچه محصل چنتين كترده قيامت  كار را كرده؟ البته اگر يغمايي مياين 

ديوانهاي بهار را برد ش تحويل داد.  ييد. اين كار باعث يد كه يغمايي همبرپا مي
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 جينه را نديدم.نش ديگر من آن گ

اپ يعرها كه در آن ديوانها ديدم كه هرگل در ديتوان اش چت زمن ب ياري ا

را بتراي  جاس  ش چه يده اس ؟ يكي دش تا از آن يعرهادانم كنشده اس ، نمي

زار هخودم استن اخ كردم، ازممله مثالً يعري بود كه بهار در شصف خيابتان اللت

 گفته بود:

 زاررفته گذارم به اللهافتاد رفته  

 خرده خريدار رشي ياردل گش  خرده  

 ح ابخرده رفته دل خون بيزين خرده  

 يمار ...ه ز كف نقد بيرفته رفتزان رفته  

م خوانتدنيها داد ييعر طوالني اس  كه من رشنويس كردم ش بعدها به مجل

 آنجا چاپ يد، ش باز يعري دربارة تيمورتاد:بار درلش براي اش

 يبي تيمورتاد با ممعي رفيقان  

 به بلمي رف  كانجا بود عرشسي ...  

متاً ه من ديتدم اگتر تماش دهها قطعي ديگر، ش اصوالً آن پنج يش ديواني ك

 تر تواند بود.ما چاپ يود از ياهنامه بيشيك

 هرحال، بعدها كه كم ش بيش يغمايي موضوع را بتا بهتار در ميتان نهتادهبه

بود، بهار فرموده بود كه خودم هم اصوالً از اينكه اين يعر را براي عارف قلشيني 

مناستب  چتاپ نشتده ما هتم بتدان گفته بودم راضي نبودم ش به همين دليل هيچ

ما خود را در اين مامرا، يريك مرم قلمتداد بوده. البته يغمايي تا آخر عمر، همه

كرد، چه در حيات مرحوم بهار كه شحش  داي  كه چيتلي بهتار در ايتن بتاب 

سوختگي من يود، بگويد يا بنوي د كه مومب سريك تگي ش سركوفتگي ش دماغ
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تي شقتي من در مجلي هفتواد كرمتان كته ختود منتشتر ش چه بعد از مرگ اش، ش ح

كردم، چون به اين مامرا اياره كردم، يغمايي مقالتي براي من فرستاد ش طي آن مي

مطلع مورد پ ند نبود، بته »... نوي  كه تغيير مصراع با نظر خود استاد بهار بود. 

 (3)نابعتاليايشان عرض كردم تغيير دهيد، فرمودند: خودت تغيير بتده، بتا نظتر م

 (4)...«تغيير ياف  ش به اين صورت به چاپ رسيد: از ملك ادب 

صراع شلي امرشز بايد اعتراف ش اقرار كنم كه يك  يغمايي در اين تغيير م

ود، اصالً دس  نداي  ش خطا از من بود، ش مثل هميشه يغمايي يكصاً خواسته ب

 (5)انده بايد.هاي فرزندد را پويمثل مادر، رشي خطاكاري

عدم رضاي  بهار هم از يعر خودد، عتالشه بتر مناستبات گذيتتي اش بتا 

شاليتي مهعارف، يايد هم به دليل اين بود كه بهار متومه يده بود كه قبل از اش، 

 ديگرد  لالي مشهدي در همين شزن ش رديف قطعي ييوايي دايته اس :

 گ اران همه رفتنداز بلم طرب باده  

 ان همه رفتنددارشز كوي منون سل له  

 سر ش پا ماند ش نه مجنوننه كوهكن بي  

 ما با كه نشينيم؟ كه ياران همه رفتند ...  

ه باري به دستور اكيد مرحوم بهار در اشلين يتمارة بعتد از چتاپ آن قطعت

ي موضوع تذكر داده يد ش در پش  ملد يمارة چهارم سال دشم يعني برابر صفح

 يد: به عنوان تصحيح اين مطلب قيد 176

 بهار اين اس : يالشعرامطلع اصلي ايعار استاد ملك»... 

 داران همه رفتنددعوي چه كني داعيه  

 يو بار سفر بند كه ياران همه رفتند  
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؟ يعر بهار به همان صتورت اشل كته « ل  مشهور»يود كرد با اما چه مي

انتد. كردهچاپ يده بود ماند كه ماند، بيشتر مردم آن را به همان صورت از حفظ 

هتا ها، در بيشتتر مقتاالت يادشارهنامته يدر همه مجامع تعلي  ش ت لي ، در همت

 صدها بل هلارها بار اين يعر به صورت از ملك ادب چاپ يده، ش حتي آنقتدر

كار رفت  ش صاحب نفوذ ش تأثير بوده كه در مرگ خود يغما هم، اين تركيتب بته

 ياعري گف :

 (، ش271  )آينتده، يتادشارة حبيتب، ص اري برفلگباز ز ملك ادب، حكم

(، ش هيچ 268ديگري سرشد: از ملك ادب حبيب يغمايي رف  )همان يماره، ص 

 شترديد ني   كه اين دش گوينده، به هواي مرحوم بهار، ايتن دش تركيتب خشتن 

 اند.د راه دادهمان نوظهور را در يعر خوگران

ار در يم كه يعر مرحوم بهتاكنون باز بايد تكرار كنم ش صريحاً شاضحاً بگو

ه، ش يم ي سرشده يد 1312تعلي  عارف قلشيني بوده ش بنابراين بعد از آذرماه 

 ربطي به مرحوم قلشيني ندارد، ش باز هرچند به قول سعدي:

 مهر ني  ، رفتن ش باز آمدن داعية  

 قاعدة يوق ني   ب تن ش بگ يكتن  

رشع ي بهتار بتا ايتن مصترع يتبا همي اينها بايد باز اقرار كنم كه يعر اصل

 يود:مي

 داران همه رفتنددعوي چه كني داعيه
 محمدابراهيم باستاني پاريزي

 

 توضيح آينده
اد بردايته يد ش آن ق م  كته مترتب  بتا از مقالي دشس  خود مقدمه ش موخره
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امد كته ايشتان پتيش از يغمايي ش بهار بود به چاپ رسيد ش همان بر سر مقالي باستاني

بارها بدان اياره ش مرا يمات  كرده است . مگتر ختودد شقتتي كته هفتتواد را  اينها

نوي  ش يا هنگامي كه در خواندنيها قيچي تيلي در دس  دايت  همتين رشيته را مي

 نداي .

شمه منبي سياسي نداي  ضمناً گفته يود آنچه از مقالي ايشان بردايته يد به هيچ

 ش يوخي هم نبود كته بته ك تي بربكتورد.كه هميشه مورد پرهيل آينده اس . دينام 

 گار نبتودمنحصراً چون مطالبي بود گوناگون كه با عنوان اختياري مجله براي مقاله ساز

 نظر يد.از درج آنها صرف

ممكن اس  بعضي خوانندگان هم رشد ما را نپ ندند ش ميتل دايتته بايتند كته 

ش براي اين مقصود البتته ي را به همان سبك خودد بكوانند هاي باستاني پاريلنويته

 سانيد.رآقاي باستاني پاريلي تمام مقاله را در يكي از كتابهاي خود به چاپ خواهند 

 

 يادداشتها:
وامته بتا . به دليل اينكه با اينكه يغمائي در فرهنگ كرمان خدم  كرد، به علت  اختالفتات محلتي، م1

شتن مزهاي خدم  خود بته مناستب  مشكالتي يد. البته دشران بحران بود، چنان كه در اشلين رش

س رضوي، دانشگاه دعوت كرده بود كه در سالن دبيرستان بلرگ كرمان، دكتر بقايي كرماني ش مهند

قتايي بدشستان قديم اش، يك سكنراني دايته بايند، با تير خوردن يتاه، در مجلتس فرهنتگ، دكتتر 

ا رام(، مملي معرشف ختود ضمن يك سكنراني )من اين عبارت را طي يك رباعي به يعر درآشرده

 مرحوم مهندس رضوي نطق مفصل ش معرشف خود را درمتورد نفت  بيتان« تير كمانه كرد!»گف : 

هرحال، يغمايي انتدكي دان تند، ش بهداي  كه برخي آن را از عوامل ش مقدمات ملي يدن نف  مي

ش   ر يغما نك رشز در دفتگرافهايي هم عليه اش يد. به خاطر دارم، يلبعد ناچار به كرمان آمد، ش ت

يتك  ش يك قرآن را صفحه صفحه كرد، ش به هريك از فرهنگيان كه عليه اش تلگتراف كترده بودنتد

دهم كته در دشرة اي به طرف نوي : ترا به اين قرآن ق م ميصفحه قرآن را ضميمه كرد ش در نامه

 ه ختاطر دارم،بتا آنجا كه  آي؟رياس  خود به تو چه بدي كرده بودم كه آن تلگراف را امضاء كرده

 بيشتر صفحات آن قرآن با پ   سفاريي به كرمان ارسال يد.

گويم. براي ك تاني شمالي را خصوصا در اينجا به تصريح مي. من اين اقرار به قول خودم، خود مش 2

كه تازه شارد مطبوعات يده، ش براي آنهتا در تصتحيح كتابهتا ش مجتالت شاقعتاً ختدم  ش كمتك 
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كش، به هلار رنتج ش ختون به آنها داده يده اس . اين موانان زحم « شيراستار»، ش عنوان كنندمي

متا، مثتل دهند، ش البته با اعتراض نوي تنده ت ش البتته گتاهي بياي يا عبارتي را تغيير ميدل ممله

دانم حق با كدام طرف اس ، درمتوردي كته از يوند. من نميمرحوم محبوبي اردكاني ت موامه مي

كنم، ش از دشستان شيراستار هتم توقتع كنم چون خطا از من اس  صريحاً اعتراف ميآن صحب  مي

دانم دارم كه در اين موارد رعاي  اصول را بكنند، ش پاس ختاطر نوي تنده را بدارنتد، هرچنتد متي

تر است ، ش ختود، ايتن نتيجهتر ش بيها از نويتن دشبارة آن مشكلتصحيح بعضي عبارات ش نويته

 ام:يعر معرشف را تضمين كرده ش بارها براي شيراستاران خوانده

 نويتن، بهتر از شيراستاري! ز بيماري بتر بيمارداري  

 اطالع از مقام ش موقعي  ش سطوت بهار!. يعني مكل  نگارندة اين سطور، دانشجوي سادة بي3

 د يغمايي. تكرج از نامي استا، م2، ص 1337خرداد  10. نامي هفتواد، چاپ كرمان، سال اشل، يمارة 4

 خاطر دارم كه يك شق  در يك يماره از مجلي خود يغما عبارتي نويته بودم كه مفهتومش تقريبتاً. به5

گفت . پيرمترد گفت  ش يتعر ختوب نميال ادات پدر استاد يغمايي، يعر ميچنين بود كه منتكب

گف  مثل پدر من هم يعرهايي مييغمايي آن عبارت را چاپ كرد ش در كنار آن راده زد ش نوي : 

گفتند: ش هتردش بتد يتعر يعرهاي مرحوم حاج آخوند پدر باستاني. پدران ش پ ران هردش يعر مي

 گفتند.گفتند، ش هردش از پ ران بهتر يعر ميمي


