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عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده:
کتاب بانگ نی دربردارندۀ یک
مثنوی بلند سرودۀ امیرهوشنگ
ابتهاج (سایه) است که بر وزن
مثنوی معنوی مولوی سروده شده
است .شاعر نماد نی را نیز از مولوی
گرفته و به شیوۀ خود آن را در
رمزگانی تازه با مفاهیمی امروزین
پیوند زده است .سایه در بانگ
نی توانسته با قالبی کهن باورها،
دردها و آرمانهای انسان امروزی
را بازگوید و در این راه از زبانی
آراسته و پیراسته بهره برده است.
قافیهسازی هنری و آرایهپردازی
گسترده سایه که بیشتر در موسیقی
شعر نمود یافته ،نغز و نهفته با
تاروپود بافت سخن درآمیخته و
هرگز ساختگی نمینماید .نگارنده
در نوشتار پیش رو ،به بررسی بنیاد
دیگرسانی بانگ نی با شعر کهن
به ویژه مثنوی معنوی و بخشی از
باورهای بازتابیافته در آن ،همراه با
گزارش زیباییشناسانه برخی بیتها،
پرداخته است.
کلیدواژه:
کتاب بانگ نی ،مثنوی سرایی ،شعر
پارسی ،امیرهوشنگ ابتهاج ،سایه.
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بانگ نی ،حکایتی است ماندگار
1
«سرگذشــت عاشــقان روزگار»
تهــای آن در
مثنــوی بلنــد (بــه هــر دو معنی) بانگ نی ســرودۀ امیرهوشــنگ ابتهاج (ســایه) که نخســتین بی 
ســالهای آغازین دهۀ پنجاه ســروده شــده و ســالها شاعر بزرگ روزگار ما را ســرگرم خود داشته است ،پس از
درنگی دهساله که از زمان چاپ تا نشر آن پدیدار آمد ،به بازار آمد و برگی ّزر ین به کارنامۀ ادبی سایه و نیز شعر
پارسی ،بهویژه در مثنوی سرایی ،افزود.
در نــگاه سادهاندیشــان کــه تنهــا بــه رویۀ کار مینگرند ،شــاید همهچیــز در بانگ نی تکــراری بنماید .قالب،
ـادآور نینامۀ
قالــب کهــن مثنــوی اســت .وزن ،وزن آشــنای مثنوی معنوی اســت و نام و نماد برگزیدهشــده یـ ِ

مولوی است .لیک اگر مایهای از آ گاهی داشته باشیم ،این مثنوی را سراسر نغزی و تازگی مییابیم .خواست

مــا از تازگــی نه آن اســت که خامــان گرفتار به «جنون نوجویی» چشــم دارند و هرچه را که بــه فرمودۀ حمیدی
شــیرازی ،در آن «وزن و لفظ و معنا نیســت» 2شــعر نو و پیشــرو میشمارند .در چشم آنان نو شدن آن است که
برای نمونه بهجای مثنوی خوشآهنگ ،متنی ناموزون بیاید و بهجای زبان اســتوار و روشــن و روان ،آمیزهای
از «وحشــت و عجایب و حمق» 3در ســاختار جمالتی سســت و ناتندرست خواننده را به ابهامی گیجکننده
جانشین «بانگ»!
برساند و نا گزیر پس از آن «گیتار الکتریک» جایگزین «نی» شود و «جیغ بنفش»
ِ
ســایه در بانــگ نــی ،زبــان پختۀ ٔ
ویــژه خــود را دارد .زبانی آراســته و پیراســته که کمتــر در مثنوی مولــوی دیده
میشــود .بیشــتر جمالت دارای ســاختار نحو طبیعی هستند و این نشان از چیرگی شگرف سایه بر زبان و نیز
جابجایی نابجای
وزن و قافیه دارد که پاسداشــت هنجارهای موســیقی بیرونی و کناری شــعر ،او را وادار به
ِ

اجــزای جملــه نکــرده اســت .در جایجــای بانــگ نــی ،وزن و قافیه چنــان طبیعی بــهکار رفتــه و نحو چنان
دســتورمند و روان اســت کــه اگــر مصرعها را به هم بچســبانیم ،بســیاری از بیتها را جملههایــی روان در نثر
امروزی مییابیم« :بیشما این نای ناالن بینواست .این نواها از نفسهای شماست» (ص  )12و شگفتا که
 .1مصرعــی دو وزنــی (ذوبحریــن) از بانگ نی (ص  )19اســت که اینجا در وزن فرعی (فاعالت فاعالت فاعالت) بهکار رفته اســت .وزن اصلی بانگ
نی ،فاعالتن فاعالتن فاعالت/فاعلن است .در سراسر این نوشته هر جا شمارۀ صفحه بینام کتاب بیاید به معنی ارجاع به کتاب بانگ نی است.
 .2پس از یک سال ،ص .155
 .3همان ،همانجا.

162

سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

سرگذشت عاشقــــــــان روزگار

نقدوبرریسکتاب

در همیــن بیت ســاده کــه هیچ نمود آرایهپردازانه نــدارد ،جز نماد نو و بازآفرینی شــدۀ «نی/نای» که در دنبالۀ
درونی سخن را نیز در اوج زیبایی میبینیم :هماهنگی آواهای «ن» (8
سخن از آن یاد خواهیم کرد ،موسیقی
ِ

بار) و «آ» ( 7بار) ،تکرار چهار واژۀ «این»« ،بی»« ،شما» و «نوا» که بر پایۀ دو واژۀ سوم و چهارم ،بیت را به آرایۀ
بنســری هم آراســته است .از ســوی دیگر «بینوا» ایهامی نغز دارد :خاموش ،بیســامان ،درمانده و بدبخت.
معنی اســتعاری یا نمادین آن (آدمی).
لفظ نای
معنی نخســت با ِ
ِ
(ســاز نی) در پیوند اســت و معانی دیگر با ِ
سخنســنجان میدانند که پدیدآوردن ایهامی چنین که از دو ســوی با معنی لفظی و استعاری پیوند داشته

ی کاری اســت .همۀ این نکتهها را به بهرهگیری آ گاهانه و باریکبینانۀ شــاعر موسیقیشناس
باشــد ،ســتودن 
ما از دانش موسیقی و سازشناسی بیفزایید .او میداند که نی ،برخالف بسیاری از همتایان غربیاش ،مانند
فلــوت و  ،...از خــود هیــچ آوایی ندارد و ســازندۀ آوا ،نوازندۀ نی اســت؛ یعنی اگر ناآشــنایی در نی بدمد هیچ
ـهل ممتنع»
دم همدم و آشــنای نای برمیآید .شــعر «سـ ِ
آوایی از آن برنمیآید و نوای این ســاز شــگفت تنها با ِ
همین است؛ در رویه آسان و هموار و در نهان سرشار از نکتههای هنری.

مولــوی چنــان غرق عالم معنی اســت کــه جز در برخی بیتها کــه در مثنوی معنوی بســامد اندکی دارند ،به
آرایه و پیرایه نمیاندیشد و گاه قافیههای ساده یا سست و ساختارهای نحوی نارسا یا ناتندرست در مثنوی
او دیده میشــود ،اما ســایه بیآنکه سخنان سختهاش ســاختگی بنماید ،آرایهپردازی میکند و قافیههای پر
(دارای چنــد حــرف) و هنــری (دارای جناس) را توانمندانه بــهکار میگیرد .چند نمونه :آمــوزگار /روزگار (ص
 ،)19اشارت /بشارت (ص  ،)20مدام /دام (ص  ،)34کوه /شکوه (ص  ،)40صخرهها /رها (ص  ،)41زار/
انتظار (ص  ،)49تیز /ستیز (ص  )50و . ...
آنچــه بانــگ نــی را یکبــاره از مثنــوی معنــوی و دیگــر مثنویهای بــزرگ زبان پارســی جدا میکند ،دگرســانی
بنیادیــن اندیشــه اســت .ســایه بــر پایۀ دانــش و آ گاهی انســان امــروز ،یک مثنــوی نو پدیــد آورده بــا نگاهی به
رویدادهای امروزی و رنجها و آرمانهای آدمی که در اکنون میزید و به آینده چشــم داردِ .نی ســایه هرگز ِنی
موالنا نیســت .او از این واژه و این ســاز آشــنا بهره برده تا از راه پیوندهای بینامتنی ،گسترۀ معنایی شگرفی را
ـدگان بهرهمند از
پیــش روی خواننــده بنهد و با ســود جســتن از بار عاطفی و معرفتــی نهفته در این واژه خواننـ ِ

فرهنگی گرانسنگ ادب پارسی را به مرزهایی تازه و نا گشوده مهمان کند.
پشتوانۀ
ِ

ســایه بــر بنیــاد انســانگرایی ( )Humanismنی را بــرای آدم خا کی (و نــه افال کی) بهکار میبرد؛ بــرای آدمی که
درد مردم آشناست» (ص  .)19او آشکارا بنیاد اندیشگی موالنا را در بیتی
زبان ِ
همدرد همۀ آدمیان است و «با ِ

چنین دیگرگون میسازد و نگاهی یکسره دیگرسان به دست میدهد:

این جهان را همچو خود فانی مدان
4
تــو نمیمانــی و میمانــد جهــان

مولوی چنان غرق عالم
معنی است که جز در برخی
بیتها که در مثنوی معنوی
بسامد اندکی دارند ،به آرایه
و پیرایه نمیاندیشد و گاه
قافیههای ساده یا سست و
ساختارهای نحوی نارسا یا
ناتندرست در مثنوی او دیده
میشود ،اما سایه بیآنکه
سخنان سختهاش ساختگی
بنماید ،آرایهپردازی میکند
و قافیههای پر (دارای چند
حرف) و هنری (دارای
جناس) را توانمندانه بهکار
میگیرد.

فراجویی ویژهای که ریشــه در آ گاهی ژرف شــاعر دارد ،خود را به «انســان طراز نوین»
نی یا همان آدم خا کی با
ِ

نــی ســایه بــا همۀ نیهــا یعنی همیــن آدمیــان خا کی در پیونــد اســت و در این پیونــد نه مرز
نزدیــک میکنــدِ .
میشناســد ،نــه رنــگ ،نــه زبان و نــه نژاد و حتــی در چهارچوب زمــان نیز نمیمانــد .این پیوند همان عشــقی

اســت که ســایه از آن دم میزند و آ گاهی و بهرهمندی از این عشــق همان آرمانی اســت که سایه آن را با شور و
شــعر و شــعور میجوید .رگههایی از باور ناخودآ گاه همگانی ( )Collective Unconsciousرا در سخنان سایه
میبینیم که آزمودهها و اندوختههای تبار بشــری را در الیههای پنهان روان انســان امروزی جســتجو میکند و
سرنوشــت آدمیــان را نــه جداگانه که از آغاز تاریخ تا امروز بازبســته به یکدیگر میدانــد .نی ،برانگیزندۀ همان
خویشــتن خویش اســت که ســایه برای آن واژهای تازه ســاخته است« :خویشــانه» (ص « .)19او رسولی از تبار
ِ
هســتی ماست که اگر به آن دسترسی
برتر چیســتی و نیروی نهفته در
آدمی اســت» (ص  .)22او همان بخش ِ
ِ
 .4پیر پرنیاناندیش ،ص .1045

سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

162

37

سرگذشت عاشقــــــــان روزگار

نقدوبرریسکتاب

بند بدیها و چنبرۀ تنگ خودخواهی و
داشته باشیم ،از زنجیر ستمها و ِ
جنگ و دشمنی رهایی خواهیم یافت .سایه با پیشکشیدن این مفهوم
نابودکردن بنیاد بیــداد و مایههای رنج
بلند ،همبســتگی آدمیــان را برای
ِ

دســت من دستان
و شــکنج و ســیاهی و تباهی میخواهد« :دســت تو با
ِ

شــود» (ص ( .)36دســتان جــز جمع دســت ،معنــی افســانه و نیز آهنگ
ِ
را هــم دارد کــه در گــزارش اســتعاری بیــت ،مفاهیمــی دلپســند را از راه
ایهامســازی به سخن میافزاید :همبســتگی ما افسانهساز خواهد شد یا
همدستی ما آهنگی دلنشین را پدید خواهد آورد).
در باور ســایه دســتگاه شاهنشــاهی ( )Monarchyدر هر گونۀ آن و در هر
زمانی ناپذیرفتنی اســت (از روزگار مشــروطه چنین باوری اندکاندک در
میــان آزادیخواهــان روایــی یافــت ،ولی بســیاری از آنــان ،همانگونه که
برخــی خاماندیشــان امــروزی ،بــدی را تنهــا بــه یــک شــاه بازمیخوانند و
همچنان از شاهان پیشین مانند کوروش و داریوش به نیکی یاد میکنند
و شــگفتا که برخی نیز خواســتار و دوســتدار شاهنشــاهی هستند) و این
سخنان دلیرانه را هنگامی سروده است که مردم رنجدیدۀ سرزمین ایران
(که گهوارۀ شاهنشاهی بوده است) برای سرنگونی شاه تالش میکردند:
روزگار پیر را تا یاد بود
پایۀ این تخت بر بیداد بود

5

هم از آن ضحاک تا این اژدها
از ستم هرگز نشد مردم رها( 6ص )67

آن کـ ـ ـ ـ ــه او امـ ـ ـ ـ ــروز در بنـ ـ ـ ـ ــد شماسـ ـ ـ ـ ــت

از ســوی دیگــر ســایه دشــمنی را در هــر جامــهای و زیــر هــر پرچمــی نــاروا

در غـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــردای فرزنـ ـ ـ ـ ــد شماسـ ـ ـ ـ ــت

میشــمارد .آن پیروزی که با به خا کافکندن انســانی دیگر به دست آید
از دید سایه شکست است:



ســایه رنج آدمیــان را از نابرابریها درمییابــد و از آن رنج میبرد و بیآنکه

آنکــــــــــه خصم خــــــــــود به خا ک انداختهســــــــــت

ســخنش رنگ مانیفســتی در بــارۀ طبقات اجتماعــی و تقابــل پرولتاریا و

در گمــــــــــان بردهســــــــــت ،امــــــــــا باختهســــــــــت


(همانجا)

ـت رنج» که رمز «کارگر» اســت ،ستایشی
ـتودن «دسـ ِ
بورژوازی بگیرد ،با سـ ِ

(ص )116

پــس کوشــش فرخنــدۀ مردمــی بــرای رســیدن بــه آزادی و آبــادی بــا همــۀ

شایســته از کارگــران میکنــد و بــا زبانــی شــاعرانه و ســخنی آهنگین (که
َ
برخاســته از واجآرایــی «ج» و «ن» و تکــرار هجــای «اســت» و جنــاس

بــه «نامــردم» دیگرگــون میشــود (ص  .)109از اینروســت کــه هرچنــد

دست رنج
«دست رنج» است) چنین میسراید « :دسترنج
«دســترنج» و
ِ
ِ
ِ
است این جهان» (ص .)81

کنشــمندی پرشــور خود نباید به کینه و خونخواهی برســد ،وگرنه «مردم»
ِ
«کجــروان با راســتان در کینهانــد» (همانجا) ،راســتان بیآنکــه کینهای
در دل بپرورنــد بــا ابزار فرهنگی به جنگ تباهیهــا میروند و گاه مزد این
نیکاندیشی بند و زنجیر است:

بانگ نی« ،سرگذشت عاشقان روزگار» (ص  )19و داستان عشق است،
ِ
اما نه عشقی در هوای موی و میان نازکتنان و نیز نه آن عشق موالنایی و
عرفانی که یکســره از خاک پیوند میگســلد .عشقی است که آدم خاکی

 .5ســایه بهجای «شاهنشــاهی» با مجاز از «تخت» یاد کرده تا بتواند ایهام نغزی در «پایه» پدید آورد.
پایــه هــم بــه معنی بخــش پایینی و تکیــهگاه تخت اســت و هم به معنی شــالوده و بنیــاد .در اینجا
غایب نخست با تخت ایهام تناسب میسازد.
معنی دوم خواسته شده و معنی ِ
 .6آرایههــای موســیقی درونی بیت :واجآرایی «هـ/ح» ( 5بــار)« ،ز/ض» ( 4بار) و «آ» ( 4بار در مصرع
تکــرار هجــای «ها/حا» ( 3بار) ،تکرار واژۀ «از» ( 2بار) ،دو ســجع مطــرف «تا /اژدها» و
نخســت)،
ِ
آمدن آن بایســته نیســت) آمده تا موســیقی
«هــم /ســتم» .در قافیــه نیــز افزون بــر «آ» حرف «هـ» (که ِ
کناری شعر گوشنوازتر شود.

38

نهــای انســانی دارد و میتوانــد در راه آن
ـت آدم خا کــی و آرما 
بــه سرنوشـ ِ
جان بسپارد:
عاشـ ـ ـ ـ ــقان در خـ ـ ـ ـ ــون خـ ـ ـ ـ ــود غلتیدهانـ ـ ـ ـ ــد
زندگـ ـ ـ ـ ــی
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را

زندگـ ـ ـ ـ ــی

بخشـ ـ ـ ـ ــیدهاند
(ص )84
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نقدوبرریسکتاب

سرگذشت عاشقــــــــان روزگار

این عاشقان نه زمینیاند و نه هوایی؛ زیرا از آنروی که ازخودگذشتهاند،
خودخواه سودجو فراترند و از آنروی که آرمان خود را در همین
از زمینیان
ِ
زمین میجویند و «در بهای وعدۀ شــیر و عســل» (ص  )85جان شــیرین
را نباختهانــد ،بــه گفتۀ فروغ «هرگز از زمین جدا نبوده»اند 7.این عاشــقان
خویشتن خویش میجویند (ص .)18
«بهشت» را از «نوای نی» ،یعنی از
ِ

آنها آفرینندۀ خویش و بهشت و سرنوشت خویش هستند:

(ص )87



در نخســتین برداشــت ،مصرع پایانی کنایه از «ارزشــمندی» اســت؛ زیرا
چیزی که بتوان برای آن از جان گذشــت ،بســیار ارزشــمند اســت ،اما از
آنجــا که جاندادن با زندگی ناســازگار اســت و نمیتوان بــرای «زندگی»،
«از جان گذشت» ،سخن ناسازنما ( )Paradoxicalشده و رمز زیبایی آن
نیز همین اســت .لیک بر پایۀ آ گاهیهایی که از دیدگاه ســایه به دســت

سرنوشــــــــــت خویــــــــــش انشــــــــــا کردهانــــــــــد

آوردیــم ،برداشــتی دیگــر نیز پذیرفتنی اســت :میتوان از جان گذشــت تا

خلقــــــــــت خــــــــــود را تماشــــــــــا کردهانــــــــــد

دیگران بتوانند از زندگی چنانکه باید و شاید بهره ببرند؛ بیبند و زنجیر،

(ص )85

بــیدرد و رنــج ،بــیتهیدســتی و بیــداد .ایــن زندگــی ،زندگــی در معنـ ِـی
زندگی هــزاران زن و مرد دیگر .در چنیــن دیدگاهی ما نه
گســترده اســت.
ِ



عاشــقان همین روزگار و همان شــهیداناند که در راه آزادی «خون
اینان
ِ
گرم» ایشــان بر «زمین ســرد» ریخته شــد (ص  .)58شــهیدانی که سایه با

یک تن که بخشی از یک کاروان بزرگ انسانی هستیم:

نمــاد نو «یوســف» از آنان یاد کرده اســت (یوســف
اســتعارۀ تلمیحــی یــا ِ

زندگـ ـ ـ ـ ــی زیباسـ ـ ـ ـ ــت ،زیبـ ـ ـ ـ ــای روان

یار گمشــده بوده اســت و در داســتان هم
نمــاد زیبایــی یــا پرهیــزگاری یا ِ

دم بـ ـ ـ ـ ــه دم نـ ـ ـ ـ ــو میشـ ـ ـ ـ ــود ایـ ـ ـ ـ ــن کاروان

خوانش
کشــته نشــده تــا بتوانیــم او را نمــاد شــهید بدانیم .لیک ســایه بــا
ِ
گــرگان زمانه
آفرینشــگرانه و دیگرگونۀ داســتان ،یوســف امروزی را دریدۀ
ِ

میداند)« :این سفر آن گرگ ،یوسف را درید!» (ص .)57

(ص )87



یــک تــن میمیــرد ،لیــک «عشــق از جانی بــه جانــی م ـیرود» (ص  )15و
همچنان «عاشــقان در عاشــقان پایندهاند» (همانجا) .عاشــق میرود،

در بیتــی کــه پیشتر خواندیم« ،زندگی را زندگی بخشــیدهاند» (ص )84

اما عشــق او در کاروان انســانی میماند و چراغی تازه را در جان عاشــقی

ایهامــی درنــگ برانگیــز دارد .1 :بــه زندگــی ،زندگــی بخشــیدهاند .گویی

دیگر برمیافروزد:

زندگــی خــود موجــودی اســت که جــان باخته و عاشــقان با دمیــدن روح

عاشـ ـ ـ ـ ــق

ـردن
مـ ـ ـ ـ ـ ِ
در چراغی تازه میگیراندش

امیــد بــه آینــده بار دیگــر او را زنده کردهانــد .2 .برای زندگــی ،زندگی خود
زندگی آیندگان؛ آنان که
زندگی خود که برای
را بخشــیدهاند ،اما نه برای
ِ
ِ
«نقد جان» خود را دادهاند تا سود
فردا از ِآن ایشــان است .عاشــقان امروز ِ

این سرمایه فردایی درخشان برای دیگران بسازد:

نمیمیرانـ ـ ـــ ــدش
(ص )16

پاس هنر واالی شــاعر بزرگی که چنین پیامهای ارزشــمندی را
بیایید به ِ

در ســاختار شــعری چنین نغز و دالویز برای فرهنگ و ادب ایرانزمین به

نقــــــــــد جان ماســــــــــت
کــــــــــف امــــــــــروز،
در
ِ
ِ

ارمغــان آورده ،از جای برخیزیم و همراه ســایه با شــهید در خونخفتهای

ســــــــــود این ســــــــــرمایه فردای شماســــــــــت
ِ

که امروز در جان بیداران ما زنده است همنوا شویم:

(ص )86



هرکجـ ـ ـ ـ ــا

بهرهگیری از همســازی واژههای ویژۀ داد و ســتد؛ یعنی «نقد» و «ســود» و

فر یـ ـ ـ ـ ــاد

آزادی،

منـ ـ ـ ـ ــم!

مـ ـ ـ ـ ــن در ایـ ـ ـ ـ ــن فریادهـ ـ ـ ـ ــا دم میزنـ ـ ـ ـ ــم!

وصف ازخودگذشــتگانی که یکسره از سودجویی
«ســرمایه» ،در جایگاه
ِ



(ص )65

معنــی بیــت و اثرگذارتر
بــه دورند ،شــگردی هنــری برای برجســتهترکردن
ِ

بافــت لفظی و معنایی
میان دو
راه
ســاختن آن از ِ
ِ
پدیدآوردن کنتراســت ِ
ِ
ِ
بیــت اســت .اینجاســت کــه دو بیــت نامــدار ســایه معنــی گســتردهتری

مییابد:
زندگــــــــــی
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