
  احمدرضا صدري
در روزهایي که بر ما گذش�ت، زنده ی�اد دکتر اصغر 
فردی ش�اعر و ادیب نامدار آذربایجان و یار دیرین 
فقيد سعيد اس�تاد محمدحسين ش�هریار، روي از 
جهان برگرف�ت و رهس�پار ابدیت گش�ت. گفت و 
ش�نودي که هم اینك پيش روي شماست، به همين 
مناس�بت به ش�ما تقدی�م مي ش�ود و دربردارنده 
خاط�رات راوي از تعامل ش�هریار با انق�اب و نظام 
جمهوري اس�امي اس�ت. اميد آنكه مقب�ول افتد.

   
مرح�وم ش�هریار در خانواده ای ظلم س�تيز 
پرورش یافت و لذا از جوانی روحيه ای مردمی 
و ظلم س�تيز داش�ت. از روزه�ای منتهي به 
انقاب اس�امی و تعامل استاد با این حرکت 

برای مان بگویيد.
بسم اهلل الرحمن الرحيم. استاد در اواسط دهه 50 توسط 
چند تن از دوس��تان به تهران دعوت شد اما هنوز زمان 
زیادی نگذشته بود که همسرش درگذشت و ایشان را 
با سه فرزند تنها گذاش��ت. زمستان سال 1356 بود که 
تبریز در 29 بهمن قيام کرد و توپ و تانک ها در ميادین 
مستقر شدند، جوانان برومند تبریز در خون غلتيدند و 
شور انقالب در تبریز باال گرفت. استاد چندان با خارج از 
خانه  رابطه نداشت، لذا چشم به تجلی نشانه ها دوخت تا 
به تحليل درستی برسد. تبریز چندین ماه در خون، آتش، 
خشم و اميد روزگار سپری کرد. روزگاری بود که مردم 
تحت ستم، جور و هجوم بی رحمانه رژیم به یکدیگر پناه 
می بردند و همدلی و همراهی بی نظيری را در کل تاریخ 
تبریز رقم زدند. کافی بود جایی اعالم مي شد به خون نياز 
است تا سيل جمعيت بدان سو روان شود. هنگامی که 
جوانی به شهادت می رسيد، همه مردم شهر با خانواده او 
همدردی می کردند، گویی همه صاحب عزا بودند. برخی 
از مردم نيز به پيران و سفيدریش ها و مرشدین، از جمله 
بيوت علما پناه می بردند. عده ای هم نزد استاد شهریار 
می رفتند و از ایشان می خواستند در سوگ فرزندشان 
مرثي��ه ای بسراید و یا ب��رای تشوی��ق و تقویت روحيه 

مبارزین، شعری حماسی بگوید.

چه ویژگی هایی در استاد شهریار بود که مردم 
ایشان را ملجأ خود می دیدند؟

استاد شهریار شاعری مردمی بود. به اعتقاد من ادبيات 
معاصر، شاعر مردمی در تراز شهریار سراغ ندارد. مضامين 
شعری و زبان فصيح و استوارش، چه در زبان فارسی و چه 
در ترکی، مردمی و همه فهم بود. درد مردم را می شناخت 
و آن را درد خود می دانست. اشعارش زبان حال مردم بود، 
بدان گونه که هر کس شعرش را می خواند، آن را شعر خود 
تصور می کرد. از همين روی همه مردم ایران از هر طبقه 
و قوم و قبيله ای که بودند، با استاد احساس خویشاوندی 

می کردند و ایشان را زبان گویای خود می پنداشتند.
اشاره کردید که بس�ياری نزد استاد شهریار 
می آمدند که برای عزیز از دس�ت رفته شان 
مرثيه ای بسرایند. آیا خودتان شاهد مواردی 

بودید؟
بله، بارها شاهد بودم خواهری که برادرش در تظاهرات 
یا در جنگ به شهادت رس��يده بود، می آمد و دست به 
دامان استاد می شد تا برای سنگ قبر او مرثيه ای بسراید 
و اس��تاد همراه با آن خواهر می گریست و می س��رود. 
گاهی بسيجی ها می آمدند و از اس��تاد می خواستند در 
تکریم رزمندگان بسيج شعری بسراید و ایشان این کار 
را می کرد و گاهی هم خود با آنها همراه می شد تا شعر را 
بخواند. پدران شهدا نيز زیاد نزد استاد می آمدند. اواسط 
ماه های انقالب بود که آقاي عبدالحسين نجات اللهی پدر 
شهيد کامران نجات اللهی برای استاد نامه ای فرستاد و 
درباره شهادت فرزند 24 ساله اش با ایشان سخن گفت. 
استاد چکامه زیبایی در وصف شهيد سرود و برای پدر 

داغدار فرستاد.
بسياری استاد ش�هریار را به اینكه صدایش 
در انقاب شنيده نمی شود، متهم می کردند. 
واکنش استاد نس�بت به این نقدها چه بود و 

تحليل شما از این نقد چيست؟ 
بله، از این موارد زیاد بود. یک بار شاعری به نام »سليمان 
رستم« از باکو برای استاد نامه پرگالیه ای فرستاد و در 
آن نوشته بود: »چرا صدای ش��ما در این روزهای پر از 
خون و آتش شنيده نمی شود؟« البته گالیه بی موردی 

بود، چون قطعاً بلندگوهای رژیم پهلوی اشعار ضد ظلم 
اس��تاد را پخش نمی کردند و طبيعی بود این اشعار به 

گوش خارجی ها نرسد.
آیا استاد شهریار پاسخ این شاعر را دادند؟

بله، اس��تاد پاس��خ دندان ش��کنی به او دادن��د و تمام 
تنگ نظری ه��ا و گمانه زنی ه��ای غلط او را زیر س��ؤال 

بردند.
از پيروزی انقاب در تبریز و واکنش اس�تاد 

برایمان بگویيد.
روزهای منتهی به 12 بهمن 1357 روزهای پرآش��وب 
و بسيار نگران کننده ای بود. همه در این ش��ور و التهاب 
به سر می بردند که آیا امام س��رانجام خواهند توانست 
به کشور بازگردند؟ آیا رژیم هواپيمای ایشان را ساقط 
نخواهد کرد؟ زمانه آبستن چه حوادثی است؟ استاد نيز 
در این شور و التهاب و نگرانی غرق بود که در مکاشفه ای 
دید قرآن می خواند و باالی سوره فجر نوشته شده است: 
»جاء الفجر«. روز 11 بهمن بود که اس��تاد در حالی که 
اش��ک می ریخت، وعده داد امام به وطن ب��از خواهند 
گشت. ایشان در اش��عارش، غلبه امام خمينی را طلوع 
فجر می داند که مقدمه طلوع شمس یعنی ظهور مهدی 
منتظر)عج( اس��ت، بدیهی است ش��اعری که عمری با 
اخالص، تدین و ایمان زندگی کرده ب��ود، با آمدن امام 

چگونه احساس کامروایی و سعادت می کرد.
فعاليت های استاد ش�هریار پس از پيروزی 
انقاب در زمينه همراهی با م�ردم و انقاب 

چگونه صورت می پذیرفت؟
ایشان همچنان زبان حال مردم بود و در روز 12 فروردین 
1358، همراه با مردم در همه پرسی جمهوری اسالمی 
شرکت و وظيفه خود را به عنوان شاعری ملی و مردمی 
ایفا کرد. ایشان در هر مراسم و مناسکی، اعم از عزاداری 
و جشن ش��رکت می کرد و اگر قدرت بدنی کافی برای 
حضور و همراهی نداشت، س��روده ای را توسط یکی از 

نزدیکانش برای آن مراسم می فرستاد.
بس�ياری از اهال�ی قل�م از هم�ان روزهای 
نخست انقاب به مقابله با جمهوری اسامی 
پرداختن�د. از همين رو موضع گيری اس�تاد 

ایشان اش�اره می کردند شعار »خدایا! 
خدایا! تا انقاب مهدی خمينی را نگه 
دار« باره�ا ایش�ان را منقل�ب کرده و 
به قدری روی ایش�ان تأثير گذاش�ته 
که کمتر غزلی، این کار را با دل و جان 
ایشان کرده است. ایشان گفتند در تمام 
عمرشان، لحظه ای از جهاد قلمی دست 
برنداشته اند اما اصراری هم نداشته اند 
که شعرش�ان چاپ ی�ا خوانده ش�ود
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 »ناگفته ها و خاطره هایي از تعامل استاد سيدمحمدحسين شهریار با انقاب اسامي« 
در گفت و شنود با زنده یاد دکتر اصغر فردي
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کليت حرف های اس�تاد این بود که 
خدا لط�ف ک�رده و به برک�ت وجود 
امام، وع�ده خود را محقق س�اخته 
و محرومي�ن و دلشكس�تگان را بر 
ظالمان پيروز گردانيده است. ایشان 
اش�اره کردند من دیگر قوت حرکت 
ندارم ولی ب�ا لطف خدا هن�وز الهام 
شعری برجاست و زبانم الكن نشده 
اس�ت و می توان�م به وس�يله قلم به 
انقاب خدمت کنم، س�پس اش�اره 
کردند من نيز هر چ�ه دارم، از دولت 
قرآن است و از آنجا که شعر مستقيمًا 
با دل و احساسات بش�ری سر و کار 
دارد، از ای�ن طری�ق می ت�وان برای 

اشاعه دین تاش کرد

استاد  مي گفت اکثر روشنفکرها 
فريب خورده اند و اسالم را نمی شناسند 

  شاهد توحيدي
کودتاي سوم اسفند را باید 
سرآغاز دوره  جدید از دخالت 
دول��ت در عرصه  توس��عه  
اقتصادي ای��ران دانست. با 
توجه به موارد مذکور، کتاب 
حاضر پاسخي به این سؤال 
خواهد بود ک��ه چرا به رغم 
این که فضاي مساعد براي 
توسعه  اقتصادي در دولت 
پهلوي وجود داشت- رشد شهرنشيني، طبقه  متوسط، 
جمعيت، فضاي بين المللي حاکم، تغييرات ذهني و 
عيني الزم، نوس��ازي نهادهاي سياسي و ورود دولت 
مطلقه نوس��از به ایران، عوامل فني توليد و...- توسعه  
شکل نگرفت؟ دولت پهلوي با ورود خود، کانون تحقيق 
اميدهاي ایرانيان براي توس��عه و پيشرفت ش��د و در 
نتيجه، نقشي بسيار مهم در سياست گذاري اقتصادي و 
اجراي برنامه هاي توسعه داشت اما در اجراي آن چيزي 
که تظاهر به انجام آن مي کرد ناتوان بود. سؤال این است 
که چرا دولت پهلوی در انجام چيزی که وعده تحقق آن 
را داد، بيش از حد ناکارآمد بود و در اجرای برنامه های 
توسعه دچار بحران کارکردی شد؟ آیا ساخت دولت 

می تواند تبيين کننده این روند باشد؟
اثري که در معرفي آن س��خن م��ي رود، ارتباط بين 
عدم تحقق توس��عه اقتصادی و ویژگی دولت پهلوی 
را در ای��ن دوره بررس��ی می کند. با ای��ن پيش زمينه  
کوتاه، س��ؤال اصلی به این صورت طرح می شود: »آیا 
ویژگی ه��ای س��اختاری و کارکردی دول��ت پهلوی 
می تواند تبيين کننده توسعه نيافتگی اقتصادی در این 
دوره باشد؟« به عبارت دیگر »آیا می توان دولت را به 
عنوان یک متغير مستقل در نظر گرفت و از این دیدگاه، 

عدم تحقق توسعه  اقتصادی را تشریح کرد؟«
در ایران به علت ضعف جامعه مدنی و توسعه ستيز بودن 
آن، راه توسعه دموکراتيک یا انقالب از پایين به شيوه 
کالسيک اروپای غربی اتفاق نيفتاد و از سوی دیگر، به 
علت ضعف بزرگ ترین طبق��ه  اجتماعی ایران، یعنی 
دهقانان و عدم پتانسيل انقالبی آنها، ایران نتوانست 
به راه توسعه به شيوه  کمونيستی مانند چين و روسيه 

برود. در نتيجه، انگيزه  اصلی توس��عه از درون دولت 
پيدا شد  و دولت حامل توسعه شد. نکته دوم این که، 
به رغم اقدام دولت پهلوی در نوسازی نهادی در درون 
دولت و س��ایر حوزه های جامعه برای پيشبرد فرآیند 
توسعه، دولت پهلوی دوم پنج برنامه همراه با استراتژی 
جایگزینی واردات را نيز تدوی��ن، اجرا و نظارت کرد، 
اما نتوانست به توسعه اقتصادی پایدار دست یابد. به 
این ترتيب »ناکارآمدی دولت در عرصه  س��اختاری و 
کارک��ردی، موجب عدم تحقق توس��عه  اقتصادی در 
س��ال های 1313-1320 و 1342-1357 ش��د.« 

بخش های این فرضيه عبارت است از:
الف- بر فرآیند توس��عه  اقتصادی در ای��ران، دولتی 

ناکارآمد حاکم بود.
ب- ویژگی های دولت پهلوی، علت اصلی ناتوانی آن 
برای اصالح خود از یک سو و عدم پيدایش اراده  توسعه، 

بينش توسعه و نهادهای توسعه از طرف دیگر بود.
ج- نئوپاتریمونياليزم، ویژگی اساسی ساختار سياسی 

قدرت در این دوره بوده است.
در کتاب مورد معرفي، فقدان توسعه  اقتصادی با تکيه بر 
متغير ناکارآمدی ساختی و کارکردی دولت توضيح داده 
خواهد شد. هرچند در مورد توسعه نيافتگی، فرضيه های 
متفاوت با تکيه بر یک یا چند متغير ارائه می شود ولی 
ما عدم تحقق توسعه  اقتصادی را به عنوان یک پيوند و 
بر حسب ناموزونی ساخت سياسی و مدیریت اقتصادی 
آن بررس��ی می کنيم. منظور از ناکارآمدی س��اختی، 
عدم نهادینگی سياس��ی، س��اخت های موازی، تقابل 
ساخت های س��نتی و مدرن و... در درون دولت است 
و ناکارآمدی کارک��ردی هم به معنای ع��دم توانایی 
استخراجی، توزیعی و پاس��خگویی دولت است که در 
نتيجه ضعف س��اختاری به وجود می آی��د. این کتاب 
ش��امل دو بخش و چهار فصل است. بخش اول شامل 
مباحث نظری است که در فصل اول مباحث توسعه- 
مفاهيم، پارادایم ها، راه های توسعه - و دولت در جوامع 
مدرن بررس��ی می ش��ود. فصل دوم به بررسی دولت 
کارگزار توسعه می پردازد که در آن، دولت و نقش آن 
در توسعه و منطق اقتصادی نئوپاتریمونياليزم بررسی 
می ش��ود. بخش دوم به ناکارآمدی دول��ت در عرصه 
س��اختاری و کارکردی و عدم تحقق توسعه  اقتصادی 
در ایران اختصاص دارد و ش��امل دو فص��ل با عناوین 
ماهيت دولت در ایران و دولت و توس��عه  اقتصادی در 
ایران اس��ت. در مجموع، درون مای��ه  این کتاب بحثی 
در باب ساختار استبدادی دولت در طول تاریخ ایران، 
بخصوص بازتولي��د آن در دوران پهلوی تحت عنوان 
نئوپاتریمونياليزم و تأثير کل حيات اجتماعی، سياسی 

و اقتصادی ایران از این ساختار است.

در حاشيه انتشار اثر تاریخي-پژوهشي 
»دولت پهلوی و توسعه اقتصادی«

سراب »اقتصاد مدرن«
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شهریار در حمایت تمام قد از انقاب، برای 
بسياری از آنها عجيب بود. از آن شرایط و 

روزها چه خاطره ای دارید؟
اصوالً افکار و معرفت و احوال استاد، چندان بر کسی 
آشکار نبود، به همين دليل اهالی قلم انتظار داشتند 
ایشان هم از دو راه »با حکوم��ت« و »بر حکومت« 
دومی را انتخاب کنند. آن ه��م در آن روزهایی که 
کشور گرفتار جنگ های متعدد داخلی در مناطق 
مختلف از جمله ترکمن صحرا، خوزستان، کردستان 
و آذربایجان بود و هر روز اعالميه جدیدی می دادند و 

به تقابل خصمانه با نظام می پرداختند.
مصاحبه مش�هور تلویزیونی ایش�ان در 

همان ایام ضبط و پخش شد؟
بله، در ابتدا اوایل سال 1358 عده ای از رادیو تبریز 
آمدند و آخرین سروده های ایشان را ضبط و سپس 
پخش کردند اما متأس��فانه در اثر غفلت کارکنان و 
سوءمدیریت مدیران ناالیق وقت صدا و سيمای مرکز 
تبریز، روی آن نوارهای ارزشمند مشتی ترهات ضبط 
شدند و چنين گنجينه ای از دست رفت! بعد از مدتی 
گروهی فيلمبردار به سرپرستی آقای زکریا طرزمی از 
مدیران سيما از تهران، به تبریز آمد و حسين توفيقی 
با اس��تاد به گفت وگو پرداخت. استاد ضمن تشریح 
مواضع ادبی خود با نقل عبارت مشهور »حاال چرا؟« از 
غفلت دستگاه های فرهنگی و تبليغی انتقاد کردند و 
از حکومت خواستند به اهل قلم توجه کنند و احترام 
بگذارند. از اهالی قلم هم خواستند با توجه به وضعيت 
موجود، با  حکومت مدارا کنند. در آن گفت وگو ایشان 
صراحتاً از امام خمينی و نظام نوین جمهوری اسالمی 
حمایت کردند که موجب حيرت کسانی ش��د که با 

افکار ایشان آشنایی واقعی نداشتند.
از صحبت ها چيزی یادتان مانده است؟

کليت حرف های استاد این بود که: خدا لطف کرده 
و به برکت وجود امام، وعده خود را محقق ساخته و 
محرومين و دلشکستگان را بر ظالمان پيروز گردانيده 
است. ایشان اشاره کردند من دیگر قوت حرکت ندارم 
ولی با لطف خدا هنوز الهام شعری برجاست و زبانم 
الکن نشده است و می توانم به وسيله قلم به انقالب 
خدمت کنم. سپس اشاره کردند من نيز هر چه دارم، 
از دولت قرآن است و از آنجا که شعر مستقيماً با دل و 
احساسات بشری سر و کار دارد، از این طریق می توان 
برای اش��اعه دین تالش کرد. به نظر اس��تاد، شعر 
انقالب در شعارهای مردم متجلی است. ایشان اشاره 
کردند شعار »خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی خمينی 
را نگه دار« بارها ایشان را منقل��ب کرده و به قدری 
روی ایشان تأثير گذاش��ته که کمتر غزلی، این کار 
را با دل و جان ایش��ان کرده اس��ت. ایشان گفتند 
در تمام عمرش��ان، لحظه ای از جهاد قلمی دست 
برنداشته اند اما اصراری هم نداشته اند که شعرشان 
چاپ یا خوانده شود. شعر فقط وقتی باید مطرح شود 
که در آن، قصد ارشاد و تلطيف روح باشد. سپس به 
گنجينه عظيم شعری این سرزمين اشاره کردند و 
گفتند ما وارث شعرای بسيار قدرتمند و واالمقامی 
هستيم و در این زمينه هيچ کمب��ودی نداریم که 
جيره خوار خارجی ها باشيم. استاد صراحتاً گفتند 
اکثر روشنفکرها اسالم را نمی شناسند و فریب خورده 
هستند و کافی است آنان را با فرهنگ اصيل اسالمی 
آشنا کنيم تا دگرگون شوند. البته در بين آنها کسانی 
هم هستند که دیگر هدایت ناپذیرند و محکوم به فنا. 
خداوند دنيا را عرصه امتحان انسان قرار داده است و 
لذا برای بد هم، باید ميدان عمل وجود داشته باشد. 
شيعه پس از شهادت موال علی)ع(، حکومت نداشت 
تا به امروز رسيده که حکومتی بر پایه تشيع بنا شده 
است. اگر جوانان ما با اسالم آشنا شوند، این نکته را 
درخواهند یافت که انسان باید در انسانيت خود باقی 
بماند. ایدئولوژی هایی که انسان را از انسانيت خود 
بيرون می برند و به حي��وان درنده تبدیل می کنند، 
دنيا و آخرتش را از او می گيرند. سپس استاد بر این 
نکته تأکيد کردند که حکومت های شيطانی، فقط 
با س��الح تفرقه توانستند بر ما حکومت کنند. اگر 
سالح وحدت تحقق یابد، مژده بزرگ الهی است. آنها 
مشتی ایدئولوژی پوچ و بی منطق مثل کاپيتاليسم 
و کمونيسم را که الزم و ملزوم یکدیگرند و به ظاهر 
آنها را لولو خورخوره یکدیگر جل��وه می دهند، در 
برابر ایدئولوژی الهی ق��رار داده اند، در حالی که اگر 
آخرتی وجود داشته باشد، ارزش نداشت که انسان 
این همه درد و رنج را تحمل کند. اس��تاد فرمودند 
شهادت آسان ترین مرگ است، چون انسان چشم 
باز می کند و خود را ن��زد خداوند می بيند و بدترین 
مرگ، مرگ طبيعی اس��ت که انسان عمری جان 
بکند تا بميرد! خوشا به سعادت جوانان برومندی که 

شهادت را برگزیدند.
نگاه استاد ش�هریار به ادبيات انقاب چه 

بود؟ 
اس��تاد اعتقاد داش��تند م��ا صاح��ب عالی ترین و 
متنوع ترین ادبيات کالسيک جهان هستيم که همه 
مکاتب اعم از رمانتيسم، سمبوليسم، امپرسيونيسم 
و... را می ت��وان در قالب آن ریخ��ت. از نظر ایشان، 
انقالب یعنی اس��الم و لذا فرهن��گ انقالب، همان 
فرهنگ اسالمی اس��ت. روح انقالب اسالم است و 
کسانی که توانستند این روح را در آن قالب بریزند، 
جاودانه ماندند و جاودانه شدند. شعری که پشتوانه و 
روح آن خدایی نباشد، نمی ماند. رمز جاودانه ماندن 
حافظ، همين روح الهی و قرآنی آن است. همان که 
خود می گوید: »هر چه کردم هم��ه از دولت قرآن 
کردم«. حضرت علی)ع( را بيش از صد سال در منابر 
و هر جا که دستشان رسيد، سّب کردند. حاصلش 
چه شد؟ نام علی)ع( چنان بر تارک زمان درخشيد 

که کسی نتوانست شأن واالی ایشان را انکار کند.
اشاره کردید از نظر اس�تاد شهریار شعر 
باید جنبه ارش�ادی داشته باشد. چگونه 

شعر این ویژگی را پيدا می کند؟
ایشان معتقد بودند رادیو تلویزیون در آشنا ساختن 
قاطبه م��ردم و جوانان ب��ا مبانی اس��المی، نقش 

به س��زایی دارد. می گفتند س��خنان بزرگانی چون 
امام، شهيد مطهری، شهيد بهشتی و... را باید پخش 
کنيد تا جوانان بشنوند و ش��عرای جوان با معارف و 
مبادی اصيل اسالمی آشنا و ارشاد شوند. وقتی این 
اتفاق رخ داد، می توانند از طریق شعر آنها را به جامعه 
ارائه کنند و س��هم خود را در ارتق��ای روح معنوی 

جامعه بپردازند.
در س�ال های اول تش�كيل جمه�وری 
اسامی، استاد ش�هریار از همه سو مورد 
تهاجم قرار گرفت. انگيزه افرادی که دست 

به چنين هجمه هایی می زدند چه بود؟
مدی��ران فرهنگ��ی به ج��ای اس��تقبال از گرایش 
بزرگمردی چون ش��هریار به انقالب، با این پدیده 
با القيدی و غفل��ت روبه رو ش��دند. کسانی هم که 
عمری در رژیم گذش��ته به یاوه گویی و سورچرانی 
مشغول بودند اما هرگز نتوانسته بودند ش��هرت و 
محبوبيت شهریار را کسب کنند، اینک از ترس آنکه 
باز دور تسلسل به عاشقان بيفتد، بر یاوه گویی های 
خود صدچندان افزودند. هر روز که به دیدار استاد 
می رفتم، پيش از هر کاری، نامه هایی را که جلوی 
خانه ایشان ریخته ش��ده بود، جمع می کردم. اکثر 
این نامه ها بی نام و نشان و س��راپا توهين، تحقير و 
فحاشی بود. استاد را به انواع اتهامات متهم می کردند 
تا دل پاک آن عارف فرزانه را به درد آورند، غافل از 
اینکه ایشان به تحقير و تحسين کسی توجه نداشت 
و همواره از خشيه اهلل گریان بود و برای جلب رضای 
الهی نفس می کشيد. امروز از کسانی که قلم را به آن 
توهين ها و اتهام ها آلوده اند اثری باقی نمانده است، در 
حالی که نام و شعر شهریار هر روز درخشان تر از پيش 
بر تارک ادبيات این سرزمين اسالمی می درخشد. 
اینها کسانی بودند که در دوره پهلوی، آخورش��ان 
دربار بود و با وقوع انقالب اسالمی، علوفه شان قطع 
شد و انتقام این انقطاع عليق را، از شهریار می گرفتند. 
اینها معموالً جرئت هم نمی کردند نام و نشانی خود 
را بنویسند و هجویه هایی می فرس��تادند که انسان 
از خواندن شان حقيقتاً ملول می شد. بعضی از آنها 
گستاخی را از حد می گذراندن��د و در روزنامه های 
رسمی به اس��تاد می تاختند. آنان تصور می کردند 
شهریار اینک در کاخی تحت حمایت و محافظت و 
غرق در تنعمات دنيوی و مورد تکریم هر روزه ارباب 
قدرت است. بماند که از این سو نيز کمترین شناخت 
هوش��مندانه و حمای��ت مشفقانه ای از این ش��اعر 
بزرگ- که با استعداد شگرف خود برای حمایت از 
این نظام ایستاده و در برابر امواج سهمگين تهمت ها 
و توهين ها خم به ابرو نياورده بود- صورت نمی گرفت 
و این  قدرناشناسی صدها بار تلخ تر و غمبارتر از طعن 
معاندان بود. متأس��فانه مسئولي��ن فرهنگی نظام 
به دليل عدم ش��ایستگی برای احراز این مناصب و 

بی تجربگی، چندان سراغی از استاد نمی گرفتند.
واکنش اس�تاد در برابر این بی توجهی ها 

چه بود؟
ایش��ان متواضعانه می گفتند در ش��رایط بحرانی و 
پرآشوب سال های نخست انقالب و جنگ، نباید از 
حکومت انتظار داشت به شعر و ادبيات توجه و به اهل 

قلم رسيدگی کند.
شما این استدالل را قبول دارید؟

خير، چون نظام برای ایف��ای این وظيفه وزارتخانه 
داشت. شاید از مدیران دیگر عرصه ها نباید انتظار 
توجه به ش��عر می رفت، ولی وزارت فرهنگ و هنر 
و وزارت ارش��اد ملی- که بعدها یکی ش��دند- هر 
دو برای ایف��ای چنين وظيفه ای دایر ش��ده بودند. 
مهم ترین ش��اعر ایران بدون ذره ای چشمداش��ت 
و تحمي��ل کمترین هزین��ه، از این نظ��ام حمایت 
می کرد و مسئوالن فرهنگی به جاي پاداش این رفتار 
جوانمردانه و بزرگ منشانه، کمترین توجهی به شأن 
و جایگاه او نمی کردند. دستگاه های متعدد فرهنگی 
ما، متأسفانه درک صحيحی از فرهنگ نداشتند و 
هنوز هم ندارند و هرگز قدر سرمایه های فرهنگی این 

سرزمين را ندانستند و هنوز هم نمی دانند. 
ام�ا چن�د ب�ار ب�رای ایش�ان مراس�م 
بزرگداشت گرفته شد. شما این مراسم ها 

را مؤثر نمی دانيد؟ 
همان چند مراسم معدود هم با پيگيری امثال بنده 
اتفاق افتاد اما چون در مسئوالن و متوليان فرهنگی 
اراده ای برای انجام این کار وجود نداشت، هيچ وقت 
این مناسبت ها با برنامه ریزی منسجم صورت نگرفت. 
جاهایی مثل فرهنگستان ادب و شورای عالی انقالب 
فرهنگی هم- که علی القاعده متولی انجام این کار 
هستند- کاماًل منفصل عمل می کنند. البته هر چه 
غفلت کردیم، کشور آذربایجان )شوروی( در سال 
1361 کنگره عظيمی را در تجليل از استاد برگزار 
کرد و تلویزیون آنج��ا برنامه های منظم و فاخری را 
در تکریم از ایشان بارها و بارها پخش کرد. بنده در 
همان دوره گزارشی به مسئوالن فرهنگی جمهوری 
اس��المی ارائه و در آن خاطرنشان کردم غفلت ما از 
مفاخرمان سبب خواهد شد استاد ش��هریار را نيز 

دیگران مصادره به مطلوب کنند.
و سخن آخر؟

سخن آخر اینکه اگر ش��هریار در حمایت از انقالب 
و نظام شعر سرود، بر اس��اس وظيفه دینی و ملی و 
همراهی با مردم بود و نه تالش برای جلب رضایت 
کسی. به همي��ن دليل ه��م همواره در پاس��خ به 
تجليل های رس��می و غيررس��می می گفت: »هر 
گلی که زدید به س��ر خود زدید، نه آن تخفيف ها و 
نه این تجليل ها، فرقی به ح��ال اهل معنی ندارد«. 
مراسمی که در تجليل از استاد در اردیبهشت 1363 
در تبریز برگزار ش��د، از حيث اعتبار علمی و ادبی 
نظير نداشت، اما موجب التذاذ و انفراح استاد نبود. 
ایشان کوچک ترین تعلق دنيوی و مادی نداشتند. ما 
بدین امر آگاه بودیم و فقط می خواستيم به تجليل از 

بزرگان رسميت ببخشيم و آن را باب کنيم.
با تش�كر از فرصتی که در اختي�ار ما قرار 

دادید.


