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  پيشگفتار

  
ه، مـدير انتـشارات     زاد  ، بـه درخواسـت آقـاي حـسن        ي استاد بهاءالدين خّرمـشاه    1375در سال   

اي بـر آن      اي فـراهم آوردنـد و مقدمـه         ، گزينه گرمارودي مرواريد، از مجموع دفترهاي چندگانة دكتر     
  .نوشتند و در سلسلة انتشارات مرواريد منتشر كردند و در آن به نقد و بررسي شعر وي پرداختند

هـايي كـه از شـعر امـروز، در آمـده ؛ از شـعر                  لـوژي هر چند پيش از اين نيز در اغلب آنتو        
  : گردد ترين موردها، اشاره مي  در اينجا به برخي از مهم. هم سخن رفته استگرمارودي
نـشر ثالـث،    (،  2 و جلـد     1 در شعر نو از آغاز تا امروز، جلـد           محمد حقوقي روانشاد   �

  )1377، تهران
 1377، نشر آگاه، چاپ سوم تر از خاموشي، تهران مرتضي كاخي در روشن �

 1377، ، نشر مركز، تهران4و 3 و 2 و 1 در تاريخ تحليل شعر نو، جشمس لنگرودي �

در : ز جملـه  هايي ديگر را نيز يـادآور شـويم ا          البته اگر بخواهيم استقصا كنيم، بايد نام       �
محمدرضا محمـدي   نقد   و يا    گرمارودي  خزان قصيدة بر    سهيل محمودي  نقدداخل كشور   

و  دة جايزه هـم شـد      نقدي نوشت و برن     كه بر دفتر خط خون     مقالة تيمور غالمي   و يا    نيكو
 و شـاعر نـوپرداز   در خارج كشور مقالة شاعر خوش قريحة تاجيك، محمـد علـي عجمـي    

اي كه از اشعار گرمارودي در         بر گزينه   و مقدمة دكتر صفر عبداهللا     ديگر تاجيك، دارا نجات   
 به خط سيريليك درآورده است يـا نقـد مقـصل دكتـر خـدايي                 با نام باغ معني    تاجيكستان
 منتـشر كـرده     ف، در كتابي كه خود او با نام ديدار با گرمارودي، در شـهر دوشـنبه               ا  شريف

و از اسـتاد دكتـر      (مينـه سـوتا در اينترنـت         از دانـشگاه     است و يا مقالة دكتر ايرج بـشيري       
اي در يكي از نشريات خـارج از           هم در مقاله    شنيده شده است كه نادرپور     مهدوي دامغاني 

ها اشاره كـرد      همچنين بايد به برخي رساله    ). كشور دربارة شعر وي نقدي نوشته بوده است       
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 و  ) از ايـالم    و خـانم سـميره ميرانـي        از اهـواز   ل خانم شكردست  مث (كه دانشجويان داخل  
 از منتقـد    ي نقـد  يـا . انـد    با انتخاب موضوع شعر گرمارودي، نوشته      )خاصه در هند   (خارج

را در كتـاب حاضـر     ديگـران كـه برخـي از آن هـا       نقـدهايي از    و معاصر ضياءالدين ترابي  
 . خواهيد خواند

هيچگاه در كـشور    ) جز چند نام بسيار مشهور    (توزيع نقد نسبت به شاعران       ا با اين حال،   ام
  .عادالنه نبوده است ما،

  . ستده ا دهة اخير، محيط بسيار خاصي بومحيط نقدهاي ادبي ما، در چهار پنج
  .اي كه خود نياز به نقد و بررسي جدي دارد محيط بسيار ويژه

محيطي كه بوي سياست، بوي رفاقت، بوي ودكا، بوي هم حزبي و بوي انتقـام و تالفـي و                   
  .دهد داد و مي گاهي حتي بوي دشنام و فحاشي مي

انديـشه    اي از دنيا چنين نيست كه منتقداني شعر كسي را به جرم اعتقاد و نوع                گوشه  در هيچ 
كه اينجـا  ... بگذرم. بي بودن يا به عكس، غير مذهبي و المذهب بودن، اصال نخوانند       يا مثًال مذه  

  ...مجال بحث، در اين باره نيست و اين زمان بگذار تا وقت دگر
ـ     اكتمان نبايد كرد كه در نيم قرن    با اين وجود،   نقـد مـا وارد    ، دخيـر ،زيـر تـاثير نقـد جدي

  .هاي نو شده استعرصه
جوشـش و   «در كتـاب خـود       خاصـه در قلمـرو شـعر،       د نقد قديم،  صاحب اين قلم در مور    

منتقدان قديم، در اظهار نظرهاي خود در مورد شعر، بيشتر به بخـش              :امگفته » كوشش در شعر  
  .اند بيروني آن توجه داشته

در ميان آنان ، بحث و فحص در شعر، حداكثر از تقسيم آن به دو زمينة لفظ و معنا تجـاوز                     
  : گويد  در چهارمقاله مي عروضي سمرقندي نظاميمثًال. كرد نمي
 "بيرون شـد  " و   "درآمد"شاعر بايد پيوسته دواوين استادان را بخواند و ياد بگيرد تا ببيند             « 

ايشان از مضامين و دقايق سخن، بر چه وجه بوده است تا طرق و انواع شعر، در طبع او مرتسم        
شود و عيب و هنر شعر بر صحيفة خرد او منّقش گردد و سخنش روي در ترّقي دارد و طبعش                    

  ».به جانب عُلو، ميل كند
  :ي گفته استالدين ذوالّلسانين ابوالفتح اصفهان  در ستايش تاجسنايي ...«

  ر او ـم مـن انـدر شعـ      ون بين ـمعني بسيار چ  
  

  ريـاني اخت ع آسماني، اي م   رعويم اي ش  گ   
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  ود از لفـظ او    ــــ معني اندر شعر او تابان ب     
  افزايد جمـال   روردن،ـپ ست كز »ابرو« شعر او 
  :گويد ميو جامي

ــ « ــر ب ـــد لفوگ ــيـــ ـــاش باهظ و معن   مـ
ـــصي ـــِت او راِه آسمــــ ـــان گيـــ   ردـــ

  : نيز گفته استصائب
  اــــعني لفظم دل مـــون است زسنگينـخ

  چون گهر از روي تاج و چون نگين زانگشتري        
  1آن ِبه بود ِكش ِبـسُتري      است،» موي سر «آِن ما   

  
ـــاي ـــن دقيــ ــف،ـــ ــم، ق و لطي   آن محك
ـــن ــردـهمــ ر،ــــــام شاعــ   2»ه جهــان گي
  
  وش رباترــــة ما  هــود  شيشـــباده ب از
بيشتر بر فصاحت  و تناسـب الفـاظ           ...«  غير از شعرا، نظر منتقدان قديم هم در مورد شعر           

  3»...زددور مي
نسبت به   ...«يا توجه به مقاصد معنوي بود و يا برخي از آنان             و آنچه بعد ها به آن افزودند،      

  4»...و اجتماعي داشتند) پراگماتيك(= شعر ديدگاهي عملگرايانه 
هم با آنكه شعري چون شعر حافظ را  ـ   كنندة ديوان حافظ جمعـ ،  حمد گلندامحتي نظِر م

  :پيش روي داشته، باز از همين دايره، بيرون نيست
شـمار اسـت و     ، بـسيار و بـي     )نظم(=  اما تفّنن  اساليب كالم و تنوع تراكيب نثر و نظام           ...«

بـاع و    تبايِن درجات هنر پروران، بـه حـسب مناسـبت نفـوس و طِ              تفاوت حاالت سخنوران و   
 رسوم و اوضاع بود ، و َقد قيَل  ليسِت البالغه َاْن يطاَل ِعناُن القلـِم و َاسـناُنه َاو                      رعايِت موافقتِ 

، هـر شـاعر     5افـراد  معـان  اعيان و    بَاْلفاظيبسَط ِرهاُن القوِل و ميداُنه، بْل هي َاْن يبَلَغ َامد المراِد            
ماهر كه به ُكنِه اين نكته رسد و بر جلية اين قضيه واقف شـود، رخـسارة عبـارِت او، نـضارت                      

�����������������������������������������������������������

 10، شمارة 22،  مجلّة سخن، دورة»شعر در بارة شعر«دكتر ضياء الدين سجادي، مقالة . 1
 همان. 2
 15، ص 3 و عوفي، مجلّة معارف، سال چهارم، شمارة دكتر نصراهللا پور جوادي، مقالة نقد فلسفي شعر از نظر عطّار. 3
 همان. 4

اند كه بالغت اين نيست كه  اختيار  قلم  را بيفزايند يا بنـد از گفتـار بگـشايند و ميـدان سـخن را                            و گفته  :يعني. 5
  .بگسترانند بلكه بالغت آن است كه به منتهاي مراد  با الفاظ فاخر و معاني شاخص برسند

از » صـط «در حاشـية صـفحة      (فتة علّامـة قزوينـي     ، در نوشتة خود آورده ، به گ        اين عبارت عربي كه محمد گلندام     
است و علّامة قزوينـي آن را از عقـد الفريـد            » زهر اآلداب حصري قيرواني     « ماخوذ از   ) مقدمة خود بر ديوان حافظ    

 .كندنقل مي
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گيرد و جمال مقالِت او ، طراوت  پذيرد تا به جايي رسد كه يك بيت او ، نايب منـاِب قـصيده                       
  1»...اي شود و يك غرِل او ، واقع موقِع ديواني گردد

اند يعني با تعبير بنده، بيـشتر بـه           دانسته   مي "فن" بيشتر، شاعري را همان      بنابراين قدماي ما،  
  . اند تا به بخش جوشيدني انديشيده بخش كوشيدني مي

  :اند كه اما اين همان ايرادي نيست كه برخي از محقّقان معاصر به قدما گرفته و گفته 
هاي صـوري و      تر به جنبه  شناسان قديم ما در نقد و داوري خود در مورد شعر، بيش            سخن...«

  2»اند هايي كه شاعر بيان كرده است، غافل بوده اند و از معاني و انديشه ظاهري شعر توجه كرده
  آن محققان اين غفلت را ضعفي مي دانند كه در آثار قدما در نقد شعر وجود داشته است 

و ابـداع، از دو     نظر از معاني آن، در مراحـل خلـق             شعر، صرفِ  صاحب اين قلم معتقد است كه       
خاصـه در لحظـة      يابد و بخش دروني يـا جوشـشي آن،          بخش مشخص بيروني و دروني تشكيل مي      

  . سرايش، دست يافتني نيست، حتي از دسترِس خوِد شاعر هم بيرون است
پذيرد زيـرا     نقد هم نمي   پس به يك معني، و در يك نظر دقيق ، دستكم بخش دروني شعر،             

يعنـي از   (دارد كه غير از شعر است و اگر از آن فراتـر رود                ر را بيان مي   منتقد يا تأّثر خود از شع     
رسد يعني در جايي قرار مي گيرد كه بنا           ، ناچار به خوِد شعر و خود به شعر مي         )حِد تأّثِر ِصْرف  

به اين فرض ،بايد نقد شود نه اينكه نقد كند و اگر در مراحِل فروتر بماند كـه اصـًال بـه شـعر                        
  .تدست نيافته اس
.  شعر، همانطور كه تعريف نمي پذيرد ، نقد هم نمي پـذيرد             واقعيت اين است كه    ،بنابر اين 

هايمان در مورد شعر را، نقد بناميم يا اينكه اصوال          مگر آنكه ما تفسير و تحليل شعر و استحسان        
ختار نقد را مربوط به حوزه هاي بيروني شعر بدانيم مثل زبان و بيان و  آرايه هاي كالمي و سـا                    

  ...بيروني و حوزة لغات و مسائلي از اين دست
هميـشه پـس از وقـوع  دعـوا سـر            » بازپرس«منتقد مثل   . راه ندارد  منتقد در خّلاقيت شاعر،   

  .است» اخباري« نيست،» انشايي«دخالت منتقد، . رسد؛ در خوِد دعوا شركت ندارد مي

�����������������������������������������������������������

 »صط«و » صح«هاي صفحه ، 1369 ،تشارا ت زوار، تهرانغني، ان ـ ، تصحيح  قزوينيمقدمة ديوان حافظ. 1
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اند زيـرا تنهـا ايـن         پرداختهاز همين روست كه گفتيم قدماي ما بيشتر به بخش بيروني شعر             
  . بخش، در دسترس آنان بوده است

اند، بيشتر بـه همـين بخـش بيرونـي نظـر              شاعران قديم هم تقريبًا هرجا از شعر سخن گفته        
بخـش بيرونـي يـا همـان بخـش كوشـيدني             و به همين دليل بيشتر به بخش ابژكتيـو،         اند  داشته

  . اندپرداخته
  :نويسد مي استاد بديع الزمان فروزانفر

انـد،  چون ميزاني كه پيشينيان براي  نقد شعر و نثر و تميز سره از ناسره  به دست داشته                   ...«
وقـت در كـسوت      بدين جهـت  سـخن را هـر         زد،دور مي ... بيشتر بر فصاحت و تناسب الفاظ     

 شمردند و بدانچه خـالف      عبارت و قوالب مخصوص جلوه مي كرد ،عالي و فصيح و بليغ  مي             
  1»...آن مي نمود ، به نظر اكراه مي نگريستند يا دستكم توجهي نداشتند

حتي خود شاعران هم تقريبا هرجا از شعر سخن گفته اند، بيشتر به همـين بخـش بيرونـي                   
ديگرشـاعران بـه    ي كه گاهي نزديكتر از      اند مگر برخي ازآنان چون فّرخي سيستان      آن، نظر داشته  

  :هردو بخش دروني و بيروني در شعر اشاره داشته است
ــستان  ــرفتم ز سيـ ــه  بـ ــاروان حّلـ ــا كـ   بـ

ــه  ــا حّل ــخن   ب ــب او س ــشِم تركي   اي ، بري
  اين حّلـه نيـست بافتـه از جـنس حّلـه هـا        

  اد و خرد ِرشت وعقل بافت     ـاين را زبان نه   
  

ــان       ــه زجـ ــده زدل ،بافتـ ــة تنيـ ــا حّلـ   بـ
ــ  ــا حّلـ ــان  هبـ ــش او زبـ ــارگر نقـ   اي نگـ

  ايــن را تــو از قيــاس دگــر حّلــه هــا مــدان
  2انـدر آن ميـان     نّقاش بود دسـت و ضـمير،      

  
اي فراتـر   از حـد اشـاره     انـد، شعر سخن گفته  » دروني«ديگر شاعران هم كه گاهي از بخش        

  :ددانمي» گدازة جان«شعر را  ،اند مثال اديب صابر ترمذينرفته
  ست ست وز آن شعر ساخته جان را گداخته  نادان چه داند آنكه سخندان، به گاِه نظم
  3گ بلبل و آواز فاخته ستـــر زبانـخوشت  درگوش شاعران سخن و حرف عاشقان
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بـه نقـل از حاشـية       (1، ص   1353،   ، تهران  3،  ج  تحليل آثار شيخ فريدالدين عّطار    ، شرح احوال و نقد و       بديع الزمان فروزانفر  . 1
 ) 15، ص3او در مجّلة معارف، سال چهارم، ش»  و عوفينقد فلسفي شعر از نظر عّطار«دكتر پورجوادي درمقالة 

 65 ص ،1342،، تهران ايرانرضازادة شفق ، تاريخ ادبيات. 2
 498، ص، تصحيح محمد علي ناصحديوان اديب صابر ترمذي. 3
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  :گويدشود، مي هم كه بيش ار ديگر شاعران وارد عوالم فراسويي شعر مينظامي
  چون اكذب اوست، احسن او    ن اوــچ و در فــر مپيـــدر شع

فراتر رفته باشـد ؛ بـا ايـن حـال           » واقعيت«يعني در واقع شعر بهتر را شعري مي داند كه از            
قافيـه  «هرجا سخن ازشعر گفته ، بالمĤل آن را به وجه بيروني شعر كشانده است ؛ يكجـا آن را                    

  : مي سرايد  »مخزن االسرار«مي داند چنانكه در » سنجي
  گنج دو عالم  به سخن در كشند    م بر كشندـــقافيه سنجان چو قل

  1زير زبان مرد سخن سنج راست    ج راستـخاصه كليدي كه دِر گن
  : از تنگِي ميدان سخن ،گله مي كند) ليلي و مجنون(= در جاي ديگر

  تنگ استكانديشه فراخ وسينه     گ استـليكن چكنم هوا دو رن
  2دــع سواري يي نمايــــتا طب    دــن فراخ بايــــدان سخـــمي

اي مي كند اما جوالن آن را وابـسته         اشاره»  طبع«يعني اگرچه به بخش دروني شعر با تعبير         
  .داندبه بخش بيروني و فراخي ميدان سخن مي
تـري را    توان خطوط مشخص  يم) منسوب به نظامي  ( تنها در يك مورد است كه در شعري         

دانـد كـه تنهـا دل       در ترسيم بيرون ودرون شعر ديد وآن آنجاست كه شاعرشـعر را مرغـي مـي               
هـا بـه مثابـة      كند و معتقـد اسـت كـه لـب         تواند آن را به دام بيندازد و تنها ازخيال تغذيه مي           مي
  : هاي شعر و براي جابجا شدن است و نه بيش بال

  الشـه از خيــــدام از دل و دان    بالشدولب دو  ن،ــست سخمرغي
  3ة گوشــرت آشيانــــدر حس    وشـان نشسته خامــج دهـــدر كن

، به ساختار بيروني آن نظـر        نيز در نقد شعر دقيقي     حتي ساالر شاعران و سخنوران فردوسي     
  :دارد

  دمــبسي بيت نا تندرست آم    نگه كردم اين نظم سست آمدم
  4د سخن گفتن نا بكارـــبدان    من اين زان بگفتم كه تا شهريار
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كند كه شعر خود را به استادي به نام         نقل مي » هشت بهشت «  در انتهاي     امير خسرو دهلوي  
  :گويدعرضه كرده بوده است و مي شهاب الدين

  دو عرضه كرده نامـة خـويش      ـمن ب 
  زش پوسـت  اين دقايق كه شد زمغـ     

  ن نجستم پيـود و مــچه بنمـــوان

ــده خام   ــه اصــالح ران   ة خــويشـــــاو ب
  ر بيـز كـردة اوسـت      ـــ يك بـه يـك شع     

  1»...ني بروي ن است،ــــب آن بر مـعي
گردد و شـايد بـه همـين        مي بينيم كه همة اشارات  امير خسرو به عوالم بيروني شعر بازمي            

هـا   اند؛ نه از آن جهت كـه گفـتن نـاگفتني            برده  مي رنج   "ساختن شعر "دليل قدماي ما برخي از      
اند و گفتيم كه شعر چـون         رفته  مشكل است بلكه از آن رو كه  اين دسته، خود به سراغ شعر مي              

  . به سراغ آن بروند، روي نشان نخواهد داد
  :دان انصافي شمرده ، گله از بخت را بي)جوشش (= با داشتن طبع روان برخي چون حافظ

  طبع چون آب و سخن هاي روان مارا بس       از مشرب قسمت گله بي انصافي ستحافظ
انـد شـعِر       مجبور بوده  )اندخوردهو بيشتر شعرايي كه از راه شعر نان مي        (در حالي كه برخي     

 2 :گويد ي ماند؛ انوري افتاده نافراجوشيده را خود فراجوشانند و ناگزير به زحمت مي

  چون مـن بـه رِه سـخن فـراز آيـم           
  د كــه جــان مــسكين راــــايــزد دان
  من ده در شوم تا ــار به عقـــصدب

ـــخواه   ــصيده ــ ــه قـ ــارايم م كـ   اي بيـ
  مــــــج فرمايـــــتـــا چنـــد عنـــا و رن

  3مــن برون آيـــك سخــدة يــهـاز ع
افت و به پيروي از اين سـاحت،        ، جنبه هاي اجتماعي شعر غلبه ي      خوشبختانه با نهضت نيما   

، از جمله نقد شعر، سمت و سوي ايستاي قديم را رها كـرد و چنانكـه   آنچه مربوط به شعر بود    
پيشتر اشاره كرديم با تاثيرپذيري از نقد نو، كم كم به دستاورد هاي جديد در اين حوزه دسـت                   

مـشق كـردن و نـان     روي دسـت ايـن و آن    ويافت  و اگر از چنبرة  نفسانيات و حب و بغض           
رهـايي  ... و...دن و تسويه يا تصفية حساب و خود باختگي در برابر چند نام مشهور و                قرض دا 

  .يابد، انشاءاهللا به نتايج بهتر نيز خواهد رسيد
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بيـست سـال دربـارة      برخي از نقدهايي را كه به تفاريق و در طول حـدود              در كتاب حاضر،  
  . خوانيدنظران تراوش كرده است، ميم صاحباز قل ،شعر گرمارودي

و اسـتاد    استاد عّلامـه دكتـر احمـد مهـدوي دامغـاني          ريختة قلم برخي از اين بزرگان چون        
عالوه بر  ،...و   و دكتر خدايي شريف اف      دكتر محمدجان شكوري   و استاد    يبهاءالدين خّرمشاه 

 در  حتي نوآوري  نو و  در حوزة نقد شعر كالسيك و     استادي   آنكه به خواننده دّقت و صالبت و      
  .آموزدرا هم مي نقد، ادب آموزدنقد  را مي

يك با ذكـر     هر و  ها  قبال در روزنامه يا ماهنامه يا كتابي چاپ شده بوده است             هريك از نقد  
  .ر آمده استاي تغيير و با امانت كامل، در كتاب حاض دقيق مرجع بدون كلمه

***  
  رئيس محترم خانـة كتـاب      در پايان از دوست و برادر فرهيخته جناب آقاي شجاعي صائين          

 ويـژه    همكـاران ارجمندشـان بـه      نيـز  و دنـد وآوري و چاپ اين كتاب ب     كه مشوق من در جمع    
   . سپاسگزارم حقاني خانمسركار  نيزو اوجبي دكتر ارجمند جناب دانشور
  

   1391 پاييز ،تهران

  سيد علي موسوي گرمارودي



  
  

  

  

  

  

�شعر استاد گرمارودي

   مهدوي دامغانيمددكتر احعلّامه استاد : از 

  5، صفحة 1390ارديبهشت   6، سه شنبة 25016 شمارة به نقل از روزنامة اطّالعات،

  
دوست عزيز و ارجمند من بنده، شاعر دانشمند نامي و اديـب فاضـل گرامـي آقـاي دكتـر                    

هاي فصيِح بليـِغ خـود        اي از سروده       مجموعه اهللا تعالي، اخيراً     حفظه سيدعلي موسوي گرمارودي  
را كه شامل انواع شعر پارسي از قصيده و غزل و قطعه و رباعي و دوبيتي در وصف و مـدح و                      
مرثيه و تغّزل است در هشت مجّلد براي اين دوستدار فرستاده اسـت و وقـت ايـن بنـده را در                      

اراي هشت در است، از خواندن آثار طبع آبـدار           باطراوت اشعار خود كه چون بهشت د       بوستان
و قريحة سرشار خود، خوش كرده است، وقتش خوش بـاد و خـداي متعـال او را بـراي شـعر             

  .فارسي بسالمت بداراد
اينست كه قلم بـردارم و برداشـت خـود را از آن             » ادب نفس «بنده مالحظه كرد كه اقتضاي      

 عرض برسانم و خصوصًا در باب قصايد فـاخر          ايشان به » ادب درس «ثمراِت ذوق و طبع و نيز       
الظاهر اين    اند بيان كنم گو اينكه علي       و مطنطني كه ايشان آنرا در ابواب سابق الذكر شعر سروده          

ايام، شاعران گرانقدر ايران با همة قوت طبع و قدرت بياني كه دارند يا به عّلِت كمبود اسـباب                   
ام و يا به عّلت تحول عظيمي كه اين پنجاه شـصت            و مقدمات مشوق و عدم اقتضاي حال و مق        

سالة اخير در سبك و سرودن شعر روي داده است و َاساليب و قواِلـب جديـدي بـر آن حـاكم                      
سـرائي اينـك در ميـان ادبـاي           پردازنـد و گويـا قـصيده          سـرائي مـي     شده است، كمتر به قصيده    

و استاد مـسّلم سـخن، دو شـاعر         سالخوردة نامداري كه به شاعري شهرت مقبولي دارند مانند د         
ادام  ادكتر مظاهر مـصفّ  و   اند يعني به حضرات آقايان اديب برومند        بزرگي كه از قدماي معاصران    
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هـم  هما و افاضاِتهما منحصر شده است، گرچه از برخي از فضالي طبقه متأّخر كه به شاعري                 ماهللا ايا 
 دامت افاضاته در اين ايام، قصايد شيوا و طوالني          شاهي مثل استاد دكتر بهاءالدين خّرم     مشهور نيستند 

و امـا آن اسـتاد      ) هاي دكتر موسوي مندرج اسـت       مجموعه» اخوانيات«سواي آنچه در    (ام    نيز خوانده 
 آقـاي دكتـر      ق عالي مقداِر متـون نظـم و نثـِر تـصوف، وجـود شـريف حـضرت                 مسّلم ادب و محقّ   

 دامت افاضاته و ُاديمت ايامه كه امروز شعر نو فارسي لفظًا و معني در هـر                 محمدرضا شفيعي كدكني  
اش در شـرق و غـرب         نههاي شاعرا   گردد و نغمه    قالب شعري كه باشد بر مدار وجود عزيز ايشان مي         

، كمتر بـه    » قلت شعرًا اصبح الدهُر منشداً    اذا  «:  است كه  مظهري از مصرع متنبي    عالم طنين انداخته و   
فرمايند، از اينرو خواندن چندين قصيده در مـدح و وصـف و رثـاء از يـك                    سرائي التفات مي    قصيده

  .جالب جلوه كردشاعر در يك مجموعه براي اين بنده بسيار 
زدم و اكثر آن اشعار را چه قـصيده           ها را مالحظه و آنها را ورق مي         هم چنانكه اين مجموعه   

 بيست سال است ايشان را      ة آقاي دكتر موسوي كه قريب       خواندم، چهره   بند مي   يا قطعه يا تركيب   
ي وقتي كه آن نور چشم عزيزم آقاي صـادق           بل 1؟آقاي موسوي كي آمد آمريكا    (ام    زيارت نكرده 

شد و درين فكر بودم كه ابتداي آشنائي من با ايـشان       در نظرم مجسم مي   )  بود  در امريكا  خّرازي
يكي نيست به مخلص بگويد آخر باباجان تو داري يك شرح (در چه زماني بود و يواش يواش     

خيلـي  ) يواش يـواش چيـست؟    : دهي، آخر اين كلماِت عاميانة        مي» صيحشعر ف «و بسطي براي    
نـامي بـه نـام آقـاي سـيدعلي موسـوي              خوب آرام آرام يادم آمد كه نخستين باري كه شاعر گم          

ام و از ديدارش       آن ايام و شاعر بلندآوازة دانشمند و مشهوِر اين ايام را مالقات كرده             گرمارودِي
ام در يكي از آخرين روزهاي فروردين يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت يا اوائـل                   دهخرسند ش 

اي در  براي اظهارنظر و اّتخاذ رويـه » آئي گردهم«ارديبهشت همان سال؟ است و در آن روز يك       
سياست فرهنگي دولت جمهوري اسـالمي ايـران در تـاالر بزرگـي در وزارت فرهنـگ و هنـر                    

 تشكيل شده بود و قريب پنجاه نفر از طبقات مختلف خـدمتگزاران             انتهر) الملك  خيابان كمال (
فرهنگ اسالمي ايران از اساتيد دانـشگاه و ادبـا و شـعرا و دو سـه تـن از روحانيـان برجـستة                        

 بـر مـزاج       خواني وسـخن    المجالس كه همواره براي خطابه    ينه  دانشگاهي و يكي دو تا از پيرمردان ز       
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دكترگرمارودي به دعوت آقاي چلكوفسكي رييس دپارتمان فارسي دانشگاه نيويورك براي القاء سـخنراني دربـارة شـاهنامة                  . 1
  . آمده بودند به آمريكافردوسي
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المجالس را براي خود حفظ كرده بودنـد        ينه  ماده بودند و سالها بود كه همين صفت ز        مستمع گفتن آ  
 وزير فرهنگ؟ يا علوم؟ وقت، گرد آمده         عليهم به دعوت جناب دكتر علي شريعتمداري       اهللامه  رحو  

اهللا تعـالي عليـه        رضـوان  ياهللا مطهر   بودند و با اينكه بنا بود كه مرحوم جّنت مكان شهيد مظلوم آيت            
  .براي افتتاح آن جلسه تشريف فرما شود ولي اين موهبت نصيب آن مجلس نشد

باري جلسه با سخنراني دكتر شريعمتداري كه بـه اقتـضاي مقـام، افـادة مـرام و مقـصد آن                     
 حاضران كه اشتياقي براي     اجتماع را بيان كردند آغاز شد و سپس نوبت به اظهارنظر بسياري از            

هـا    اعالم نظرات مصلحانة خود داشتند رسيد و عمومًا كلياتي خطابي را بيان فرمودند و بعـضي               
 1»ترضيهاِقبله  َقد َنري تقلُّب وجِهك في السماِء َفَلُنوّلينََّك        «هم كه در مقام اطاعت از آية شريف         

فرمودنـد    ه از مّطهرات است به حاضران ارائه مي       اخيرًا به قبلة جديد روي آورده و استحاله را ك         
كه چگونه بخشايش الهي شامل حال ايشان شده است كه به سعادت چرخش يكصد و هـشتاد                 

اند، با حرارتي بسيار در باب مفاسد دستگاههاي آموزش داد سخن دادنـد آن                اي نائل شده    درجه
ه كه در طرف راست بنده نشسته بود و خدايش بيامرزاد بـه             پژو  چنانكه مرحوم محمدتقي دانش   

والعظمه ِلّله ايـن بنـده   !! فرمود سبب زاهد و عابد شدن آنان از بندة يك القبا مژدگاني مطالبه مي   
  .كرد  شركت مي2»كف زدن ممتد حّضار«كه صاحبنظر نبود و مستمع بود فقط در 

اي را كه بـا فاصـلة يكنفـر     چرده اِن سيه در ساعات نزديك به پايان جلسه، رئيس جلسه جو        
مـن  . ، بفرمائيد در دست چپ اين بنده نشسته بود مخاطب ساخت كه آقاي موسوي گرمارودي            

آيد ولي هيچ خاطرة مشّخصي، يادم نيامد و بـا خـود              تا اين نام را شنيدم ديدم به نظرم آشنا مي         
تحـصيل كـرده اسـت    » سراج«يا » قريب«يا » پهلوي«يا » دارالفنون«گفتم شايد ايشان در مدرسة      

  .ام ولي ديدم نه اين قيافه و صورت را قطعًا نديده
بـه هـر    ـ  كـنم   را مالقـات مـي  و اين نخستين بار است كه آقاي علي موسـوي گرمـارودي  

وي شروع به صحبت كرد و چند دقيقـه در موضـوع برنامـة مجلـس سـخن                  صورت آقاي موس  
گفت و بسيار هم سخته و پخته سخن گفت، حرفش كه تمام شد مـن بـراي بيـان تحـسينم از                      

و قـال   «: نحوة سخن گفتن او، به ايشان گفتم گويا در ابتداي سخن نظرتان به آية شريفه بود كه                
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  .پسندي خواهيم گرداند مياي كهگرداندن رويت را به آسمان مي بينيم پس رويت را به  قبله:  يعني 144آية  بقره،. 1
 .اي آن ايام مستعمل است يا نه دانم حاال هم اين اصطالح روزنامه نمي. 2
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آميـز    و او سري به نـشانه تـشّكري محبـت         »  القرآن مهجوراً  الّرسول يا رب ِانَّ قومي اّتخذوا هذا      
 من و در دست راست خودش نشسته بود بـه نحـوي كـه               فرود آورد و به آن جواني كه پهلوي       

و چون نوبة سخنرانِي نفر بعدي بود سكوت        ...  الخ.... مهدوي دامغاني   ..... من هم بشنوم گفت     
شت رئيس جلسه ضمن اعالم خـتم آن، گفتنـد يـك كميـسيون              برقرار شد و نيم ساعت كه گذ      

هاي فرعي براي هر يك از موضوعات مطروحه در اين جلسه در بعـد از ظهـر امـروز و فـردا                      
هاي فالن و فالن و فالن همين سـاختمان تـشكيل خواهـد شـد كـه                   صبح در اطاق هاي شماره    

فرمـود كـه قطعـًا اعـضاي هـر          انـد و اصـرار        ها را معـين كـرده       اعضاي هر يك از آن كميسيون     
كميسيون در آن شركت فرمايند و سپس كف زدن ممتد شروع شـد و بعـضي از سـالخوردگان                   

شان پراند و بديهي است حكِم نشستند و گفتنـد            كذايي را با صداي شديد خود از خواب قيُلوله        
  . و برخاستند بر اين مجمع نيز حاكم شد

 مـرور   مالقاتم را بـا آقـاي موسـوي گرمـارودي        هم چنانكه در ذهنم اين خاطره و نخستين       
كردم از يك مطلب ديگر هم كه مربوط به همين مجلس و كميسيون تابعة آن بود يـادم آمـد                      مي

خواهم آن را براي شما بازگو كنم تا بـه مراتـب فـضل و كمـال و بـه ويـژه                        كه اينك اجازه مي   
خـود  » خاصـة غيـر مفـارقِ     «رئيس جمهوري ايران كه گويا آن رياسـت را          اولين  »  داني فرانسه«
شناسد نيز استحضار حاصل فرمائيد، و آن اينكـه           العمر مي   داند و خود را رئيس جمهور مادام        مي

االمر، در آن كميسيون فرعـي كـه در اطـاقي در طبقـة تحتـاني آن                   در همان بعد از ظهر، حسب     
. ردم و ده پانزده نفري بر روي يك ميز دراز، نشسته بودنـد            ساختمان تشكيل شده بود شركت ك     

 كـه ايـن اخيـر در آن ايـام           -اهللا عليهما   حمه   ر پژوه و مرحوم دكتر مهدي فروغي       مرحوم دانش 
آن اطـاق نزديـك در ورودي و روبـروي          » صف النِّعال   « واين بنده در   -معاون وزارت علوم بود   
بـاد   « ر كه آن ايام هنوز بقول بيهقي      صد  ن يعني جناب اجّل آقاي دكتر بني      مقام رياست كميسيو  

در طرف عرض ميز سه جوان فرانسوي نشسته بودند كـه بـه             . نداشت نشستيم » حضرت در سر  
كـردن بودنـد و آن      » فرانـسه بلغـور   «نظرم خبرنگار آمدنـد و مقـام رياسـت بـا آنـان مـشغول                

در اين حال يكي از آنان از مقام رياست         . دادند  حوصلگي تكان مي    ها سري از روي بي      ويفرانس
اي كه از وقت باقي است در مورد شخـصيت و زنـدگي گذشـتة رهبـر           خواست تا در سه دقيقه    

ر گفـت مـن اول      صـد    آقاي بنـي   -راحل انقالب رحمه اهللا عليه اّطالعات بيشتري به آنان بدهد         
توانيـد بـه آنچـه كـه          كـنم و شـما از همـين نـام مـي             اي شما نام شريف ايشان را ترجمه مي       بر
� Ome de Dieu!! است يعني» اهللا روح«خواهيد بدانيد پي ببريد، نام معّظم له كه  مي
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را گفت اين بنده به فضولي و اعتراض َتَنحُنحي كردم ولي آقاي دكتـر فـروغ زانـوي    �تا اين
ر ادامه داد كـه خـوب وقتـي كـسي           صد  ا فشار داد كه حرفي نزن و من ساكت شدم ولي بني           مر

روح خداست معلوم است كه انديشه و كردار و هدايت او چگونه است و همانطوري كه جسم                 
 شما در فرمان روح شماست اينك روح خدا حاكم بر ايران و انقالب اسـت يعنـي بـه فرانـسه                    

  : نويسم گفت؛ البته به اين مضمون چون اين الفاظ را بنده حاال مي
Maintenant  C ،est L ،ôme de Dieu  qui  dirige la Revolution  et  regne  sur L ،Iran 

بنده به دكتر فروغ نگاهي كردم او هم با نگاهي تعجب و تأسف خود را بمن فهماند و تا بنـده                     
جناب آقاي دكتر ببخشيد بهتـر اسـت در         : ود آن مرحوم خطاب به او گفت        خواستم حرفي بزنم خ   

استفاده بفرماييد كـه بـراي ايـن آقايـان فرانـسوي       esprit saintيا ��espritاز كلمة » روح«ترجمه 
ولي مقام رياست رگ گردن را كلفت فرمودند و با سماجت غريبـي و بـه صـورت                  . تر باشد   مفهوم

 و ترجمة خود را تأييد فرمودنـد و مرحـوم دكتـر فـروغ هـم بـه امـر                     صحت نظر » مرغ يكپا دارد  «
  . ر نهاد و سورِت غضب ايشان را خاموش كردصد به ناِف آقاي دكتر بني» نيم تصديق  «سعدي

***�

اي كه پس از آنروز در محضر حـضرت اسـتاد اجـّل سيدالـشعراء اميـري                   شنبه  در اولين سه  
 حشره اُهللا مع اجداده الّطاهرين تشكيل، و طبق معمول َنقل وقايع هفتة گذشته ُنقل               ز كوهي فيرو

مجلس شد، خدمتش عرض كردم، در آن جلسة وزارت فرهنگ و هنر جواني كه مـن بنـده بـا                    
دعلي موسـوي  ام بنـام سـي   دانم كي و كجا آن نام را ديده و شـنيده    اسمش آشنائي دارم ولي نمي    

مفيـد و   (خوانهاي مـشهدي سـه مـيم بـود يعنـي               صحبت خوبي كرد و بقول روضه      گرمارودي
عـالي او را      ِاه او هم آنجا بود؟ عرض كردم مگر حضرت        : مرحوم امير فرمود    ) مختصر و مجاني  

التي هـم   شناسيد؟ امير فرمود بلي اين آقاي موسوي گرمارودي آخونـدزاده اسـت و تحـصي                مي
دانم كه به سبب تعّلِق خاطري كه به حضرت آقاي خميني             گويد و مي    دارد و خوب هم شعر مي     

دارد و مدتي هم در گذشته زنداني بوده است و ناگهان يـادم آمـد كـه بلـي همـين اخيـرًا از او             
  .ام اي كه از چند شاعر جوان ديگر هم اشعاري در آن مندرج بود خوانده شعري در يك جزوه

اوًال بـه   » انصراف مطلق به فـردا اكمـل      «را كه، از باِب     » سيدالشهدا«ر بتوان تعبيري معادل     اگ
 اهللا عليه و آلـه و ثانيـًا بـه حـضرت حمـزة بـن                 ةالحسين صلوا   سرور آزادگان حضرت اباعبداهللا   

يافت، من بنده اينك    » سرور شهيدان انقالب  « شود، براي     عبدالمطلب رضوان اله عليه اطالق مي     
قدم آنـان  ارا منحصر در سه شهيد كه اولين و أجّل و » سرور«برم و آن  را در اين مقام بكار مي    آن
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 قـدس اهللا رمـسه و دوم و         اهللا آقاي حاج آقا مرتـضي مطهـري         ُخلد آشيان مرحوم حضرت آيت    
شتي و  االسـالم والمـسلمين سـيد محمـد حـسيني بهـ             سوم دو شهيد بزرگوار مرحومان حجـت      

دانـستم، بـاري پـس از شـهادت            طيب اهللا ثراهما است مي     االسالم دكتر محمدجواد باهنر     حجت
ي      كه بسياري از شاعران در رثاء آن فقيد سعيد سخنراني كردند از مرثيه             يمظلومانة شهيد مطهر  

 بيش از همه منقلب و متأثر يا بعبارتي ديگـر قـرين تحـسين               آقاي سيدعلي موسوي گرمارودي   
اي در    شدم و ارادتم به او كه در اولين مالقاتي كه با او داشـتم از او سـخنان سـخته و سـنجيده                      

گوئي شنيده بودم افزايش يافت و خيلي شايق به مالقات او بودم ولي چون من بنـده از                    عين كم 
 در سفر بودم توفيـق ديـدار او را نيـافتم و ايـن توفيـق                 1358 تا اوائل مهر     1358اواخر خرداد   

نصيبم نشد مگر در آبان يا آذر همان سال كه اين شاعر ماهر جوان را در بيت الّشرِف مرحـوم آقـاي                      
نكـه او جـواني      مالقات كردم و ميان ما رابطة دوستي و رفاقت برقرار شد و بـا اي               اميري فيروزكوهي 

هاي داغ آن ايـام، بـا ايـن     پرشور و انقالبي بود و من بنده پنجاه و چند ساله فارغ از سياست و بحث            
همه اين اختالف در عقيده و سليقه مانع از دوستي ما نشد و از آنجا كه حضور مرّتـب او در گعـدة                       

   .كمتر شده بودي ما مستح حضرت امير و شعرخواني او استمرار يافته بود طبعًا رابطه
***  

 و در اوائل ترم زمستاني دانشگاه بـود يـا           1358آورم اواخر همان سال       درست به خاطر نمي   
ي خـود بازگـشائي شـد كـه آقـاي موسـوي               پس از آنكه دانشگاه، پس از تعطيلـي يـك سـاله           

يار خوشحال شدم    را در ميان دانشجويان دورة دكتراي ادبيات فارسي ديدم و من بس            گرمارودي
بينم چرا كه در حدود بيست و اند سالي كه            كه شاعر ديگري را هم در جلسات مباحثة خود مي         

كـردم شـاعران گرامـي        ليسانس و دكتراي ادبيات فارسي تدريس مـي         هاي فوق   من بنده در دوره   
كـه هنـوز    (ي  الدين كـّزاز    متعددي را در درس و بحث خود ديده بودم مثل استاد دكتر ميرجالل            

اي بود و مـشتمل بـر لغـات بـسيار              خواندند كه مرثيه   1353اي را كه ايشان در فروردين         قصيده
هاي بعد نيز همـين       و در دوره  ) 1فصيح ولي غريب فارسي كه در آن گنجانده بودند بخاطر دارم          
و دكتـر محمـدعلي     ) خزاعـي ( جنابان دكتر موسوي گرمارودي و بـانو دكتـر نـسرين محتـشم            
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» يتَكّلم شيطاُنه بالهنديه«بينم كه  خوانم مي به مزاح بايد عرض كنم هنوز هم كه شعر يا نثري از اين مرد عزيز فاضل مي. 1
  !!كذائي حاكم است
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حـسب    ي علـي  دار   و دكتر احمـد تمـيم      نش و دكتر مصطفي ذاكري    م     و دكتر عباس كي    سجادي
سـخني   ين طرف ، شـاعران شـيرين  نشستند و من بنده ا مراتبهم كه اينان در آن طرِف تريبون مي   

هستند و رسم هم در مباحثة من بنده چنـين بـود كـه اگـر شـاعران حاضـر در جلـسه شـعري                       
اند آن را بخوانند و هواي مجلس روحاني ما را معطّّر كنند و معمـوًال در ايـن سـه سـالة                        سروده

 تـدريس در آن     اخير تدريس حقير يعني آخرين دورة دكتراي ادبيات فارسي كه من بنده افتخار            
را داشت و مجموعـًا تـدريس شـش واحـد از مجمـوع چهـارده واحـدهاي درسـي را بعهـده                       

اي دو روز بعد از ظهرهاي يكشنبه و چهارشنبه اختصاص به اين مسأله داشت                گرفت و هفته    مي
ي يا دكتر عباس    محمد سجاد   معموًال بيشتر آقاي دكتر موسوي گرمارودي و گاه آقاي دكتر علي          

خواندنـد و دوسـتان را محظـوظ          قصيده و يا غزلي را كه ساخته بودنـد مـي          ) مشكان(ش  من  كي
كردند و البته قوت طبع و سالمت ذوق و فخامت شعر و فصاحت الفاظ و انسجام مطلـوب                    مي

تر گرديده است آن       تابناك تر بود و اين تجّلي، روزبروز       در شعر دكتر موسوي گرمارودي متجلي     
سـرائي در حـال حاضـر         چنانكه مسّلمًا آقاي موسوي گرمارودي از سـتارگان قـدر اول قـصيده            

  .رود بشمار مي
***  

يك روز آقاي موسوي از من پرسيد كه كه شما اين هفتـه بـه گعـدة حـضرت سيدالـشعرا                     
 گفـت آخـر مـن يـك         ولي چرا ايـن سـؤال را كرديـد؟        . اميري مشّرف خواهيد شد؟ گفتم البته     

شنبه شب آنرا خـدمت حـضرت اسـتاد اميـري             خواهم سه   اي در دست إنشاء دارم كه مي        ه  قصيد
سـرائيدي   بايست پيش از اين قصيده را مي به چه كار خوبي كردي و تو مي       عرضه بدارم گفتم به   

شنبه شب در حضور حضرت اميـري خـواهم بـود و در آن شـب كـه                    و به هر حال البته كه سه      
هميشگي آن و فـضالي مـشهور و شـاعران گرانقـدري چـون              » اعضاء«س گرم شده بود و      مجل
 و   و دكتـر حميـدي شـيرازي        و استاد حبيب يغمـائي     يادان حضرات دكتر رعدي آذرخشي      زنده

و اكبر داناسرشت رحمةاهللا عليهم اجمعين بـه شـعرخواني و            و حسن روحاني     ابوالحسن ورزي 
و آه كه من بندة حقير كـه اينـك          ( هاي عالمانه يا شاعرانه سرگرم بودند         احيانًا به آن قيل و قلت     
به آقاي موسـوي    ) آيد و اشكم بر رخم مي ريزد        نويسم آه از نهادم بر مي       اين نامهاي عزيز را مي    

تكليف شد كه شعر تازة خود را قرائت كند و او ورقه را كـه در دسـت داشـت بـاز        گرمارودي
  : كرد و با صداي رساي خودش آن قصيده غّرا را خواند كه

   لشگرش كاستاده چون اميري در پيش    فيروز باد كوه دماوند و كردرش 
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شـت كـه    و چنان اين حسن مطلع با چنين براعت استهالل ظريف حاضـران را بـه تحـسين وادا                 
چندين بار از موسوي خواستند پيش از ادامه دادن به قصيده همين مطلع را تكرار كند و نـه تنهـا در                      
اين بيت كه در بسياري از ابيات فصيح و بليغ آن فرياد َاِعد َاِعد حاضـران و قرائـت مجـدد آن بيـت                        

و بفرمـوده حـضرت اميـري امـام      (شد و به راستي اين قصيده كه در اقتفاي قصيدة خاقاني    تكرار مي 
اش به بسياري از صـنايع بـديع از    است از لحاظ فصاحت الفاظ و ظرافت معاني و آراستگي      ) خاقاني

النظير و مقابلـه و موازنـه و تـضاد و تنـسيق الـصفات و رد                 ةانسجام و استعارات و تشبيهات و مراعا      
 تخّلص بـه مـدح و شـريطة آن كـه بـه بهتـرين                اي فاخر و مطنطن است و       العجز الي الصدر، قصيده   

صورتي نام نامي امير و نام چهار فرزند گرامي او را شاعر در رشته زرين سخن خود آورده اسـت از                     
اش بـر      است و شاهد صادقي بر قوت طبع و لطافت ذوق او و احاطه             بدايع شعر موسوي گرمارودي   

وارد و مصادر و مباني و معاني قصيده است و استادي مسّلم او را              لغت دو زبان و وقوف كاملش بر م       
  .كند سرائي خصوصًا اثبات مي در شاعري عمومًا و قصيده

كنـد    در انشاء قصايدي شيوا تصريح مـي  اينكه اين بنده بر استادي آقاي دكتر موسوي گرمارودي        
 است زيرا موسوي در سرودن قطعه و غـزل و مثنـوي             »كند  اثبات شيئ نفِي ما عدا نمي     «قطعًا از باب    

اي نيست، اگر عرض كنم كه يقينًا و قطعـًا امـروزه آقـاي                هم البته استاد است و هيچ مبالغه يا مداهنه        
اند شـاعراني كـه جامعيـت ايـشان را در             موسوي گرمارودي از اركان استوار شعر پارسي است و كم         

شـاهد صـادق ايـن ادعـا در         . ام  شند، سخن گزافي نگفتـه    حفظ شرايط سخنسرائي و شاعري واجد با      
صفحات همين هشت مجّلد شعري كه اينك من بنده در پـيش روي و دِم دسـت خـود دارم جلـوه                      

كند و من بنده كمترين معّلم كه امسال شصت و چهار سال اسـت كـه بـدين فـن شـريف عـشق                            مي
 ابواب قصيده از مدح و رثاء و وصـف          ورزم مطمئنم كه هر كس قصايد آقاي موسوي را در انواع            مي

دقيقًا بخواند عرض من بنده را تصديق خواهد فرمود و خواهند ديـد كـه چگونـه مـواد اوليـه شـعر             
سواي ذوق و قريحة لطيف خدادادِي شاعري، يعني الفـاظ فـصيح و معـاني دقيـق ظريـف و حفـظ                      

آن ماننـد   » هـا و اصـنام      بـت «: »قفـرزد «سخنان و اشعار استادان كهن و خاصه ائمه آن و يا به قـول               
 و حـضرت     و حضرت سعدي    و عّطار   و نظامي   و خاقاني   و منوچهري   و فرّخي   و سنائي  ناصرخسرو

  . ر ِذهن موسوي گرمارودي جايگزين و بر زبان او جاري استخواجه شيراز است د
 و حـضرت خواجـة    و حضرت سعدي قصايدي كه موسوي در وصف و مدح آبشار نياگارا        

هـاي او بـراي شـهيد         يـه  و مرث   و مرحوم استاد محمود منـشي      شيراز و استاد اميري فيروزكوهي    
 رحمهم اهللا  و اميري و منشي  و خليل اهللا خان خليلي      و مرحوم اديب نيشابوري    واالمقام مطهري 
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 و يـا قطعـة اخوانيـة        1شاهي و آقـاي مرتـضي اسـفندقه        و پاسخ اخوانية جناب دكتر خّرم      تعالي
اهللا عليه، همـة اينهـا در حـد خـود از جملـة بهتـرين اشـعار                  حمه ُ  ر  ثالث جوابية مرحوم اخوان  

شاعران معاصر است و اگر كسي كه محيط بر اشعار شاعران باشد قصد گلچيني از قصايد آنـان                  
  . لش را بيشتر با قصايد آقاي موسوي خواهد داشترا داشته باشد حتمًا دسته گ
شوند كه موسوي با چه نگاه دقيـق          اند متوجه مي     را از نزديك ديده    فقط آنانكه آبشار نياگارا   

  . و نظر عميق و لطفي شاعرانه آن ابدع البدايع خلقت الهي در روي زمين را وصف كرده است
ادي چون خود اين فقير در حكم يدرك وال يوصف اسـت بـه              و آنچه را كه از نظر بينندة ع       

انگيزي و بنحوي ملموس در قصيدة خود گنجانده اسـت و عظمـت و جاللـت          چه خوبي و دل   
ريزش و سـربزيري    » )ره (فرزدق«آن پديدة شگرف و شگفت را كه با اندك تصّرف در مصرِع             

ب پراكندگي قطـرات آب و نيـز مقابلـه و مـسابقة     مهيب آنرا و چشم فرو بستن بينندة آن به سب      
يغـضي  «شود با     اي مي   كننده  اش به نحو خيره     خورشيد جهان تاب با آن كه موجب انعكاس اشعه        

وصف كنم، آن چنان با الفاظي فصيح  و تشبيهات و استعاراتي بديع             » جالًال و يغضي من مهابته    
بينـد بهتـر و بيـشتر         اي كه آنرا ديـده يـا مـي          دهنماياند كه خوانن    و دلپذير به خوانندة شعرش مي     
  . شود متوجه صنع عجيب الهي مي

 مجيـد و سـخنان حملـة علـوم قـرآن             با قرآن  آشنائي و انس آقاي دكتر موسوي گرمارودي      
فة يعنـي صـحي   ) ع(زبـور آل محمـد    عليهم السالم كه موجب شده است تا از كالم اهللا مجيـد و              

هديـه  صـًة ،     چنان ترجمة شيوا و رسائي به ادب فارسي و مـسلمانان و شـيعيان خا               )ع(سجاديه
كند، امتياز و افتخار ديگر موسوي و شعر اوست و چون اين معني مسّلم است كـه سـرآمدان و                    

 آن سرماية عظـيم و      اند با داشتن    اند همه از دولت قرآن داشته       عَظماِي شعر فارسي هر چه داشته     
كنـد و از      گنجوري الفاظ و معانِي ظاهري قرآن، گاه لطايف حكمي را با نكات قرآني جمع مـي               
ديوان شـعر   «آنجا كه بر شعر عرب نيز ورود و وقوف دارد و اگر نه بسي، كه مقدار معَتنابهي از                   

ت خود را با تضمين     لذا بسياري از قصايد و قطعا     » دهانش پر از عربي است    «؛  »تازيان از بردارد  
اش   سازد و ورود و احاطه      و تمليح و تلميح و اشاره به آيات مباركات و احاديث نبوي مزين مي             

�����������������������������������������������������������

رامي وصف بليغي از حضرت استاد دكتر شفيعي كدكني اديمت ايامه شنيدم كه حضرت ايشان او                من بنده دربارة اين شاعر گ     . 1
  .دانند داران كنوني شعر فارسي مي را از جمله نام
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كند و مجموع     بر شعر عرب را نيز در مالمح و تضاعيف اشعارش به بهترين صورت آشكارا مي              
اين خصائص نفيسه است كه شعر موسـوي گرمـارودي را در عرصـة شـعر معاصـر فارسـي و                     

اش را در همة ابـواب شـعر      نمايد و استادي    قدمش را بر ديگر همساالنش ممتاز و مشّخص مي        ت
  .دارد سرائي مبرهن مي و به ويژه قصيده

***  
بعون اهللا به پايان رسيد شرح مختصري را كه از برداشـت و اسـتنباط خـود از شـعر آقـاي                      

دانم من بنده كه اينك بيِت جامي، وصـفي از            مي در مقام تحرير آن بودم و ن       موسوي گرمارودي 
  : ام از وطن عزيز است كه شكستگي و خستگي و نيز گسستگي

  اده، زمام فكرت ز دست داده ـه وادي غم منم فتـــب
  نه فكر در سر نه عقل رهبر نه تن توانا نه دل شكيبا

آورم و آرزومنـدم كـه      اميدوارم كه توانسته باشم آنچه را در دل داشـتم صـادقانه بـه نگـارش در                
  . شنوند نگويند كه خطاست خوانند و يا مي شناسان كه اين سخن را مي شاءاهللا اهل دل و سخن إن

نويسم كه براي سالمتي و صحت مزاج ايرج افـشار ايـن خـادم                و اين مقاله را در زماني مي      
ـ   قديمي فرهنگ ايران اسالمي كه بيش از شصت سال است از پرچمداران بنام و بي               ديل اسـت   ب

يا لطيـف و    . شكند    رسد و سرش مي     ام و قلم اينجا مي      در نهايت نگراني و اضطراب و دلواپسي      
  . يا لطيف و يا لطيف

  . و آخر دعوانا أِن الحمد ِلّله رب العالمين و صّلي اُهللا علي سيدنا محمد و آله الّطاهرين

  1389 هشتم بهمن فيالدلفيا

                                                                      احمد مهدوي دامغاني           

  

 هجـرت فرمودنـد،      بـه امريكـا    پس از آنكه استاد دكتر احمـد مهـدوي دامغـاني           :توضيح

هاي فراوان براي ايـشان فرسـتادند تـا شـايد           نظما و نثرا نامه   ارادتمندان و شاگردان ايشان     

 در  دكتر مهدوي دامغاني   اي فرستاد كه استاد    هم قطعه  دكتر گرمارودي .  استاد را برگردانند  

 در  فرستادند و استاد گرمارودي هـم بـه آن        » قاف«اي غرّاء با قافية مشكل      پاسخ آن قصيده  

  :  نخست نامة دكتر گرمارودي خوانيد واينك هرسه شعر را مي همان وزن وقافيه پاسخ داد،
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  نامه به استاد سفر كرده
  خداي داند و بـاري، تـو نيـز مـي دانـي            

  شـكيب مـن، اينجـا       اي و دل بي     تو رفته 
  از آن زمان كـه سـِر نامـة تـو، بگـشودم            
  چو آفتاب كه هم سوزد و هـم آرد نـور          

ــه  ــال يافت ــابي   مج ــه دري ــاكنون ك   اي ت
  چو اختر از افق شـام دل، دوبـاره بتـاب          

  
  برفــت از بــِر مــن پارســال اميــر ســخن
  نظــر بريــد زمــن منــشي و كنــون از داغ

ــائيني ــي ن ــد و شــهيديكنــون جالل    مان
  

  تــو آفتــاب منــي، ليــك رفتــه از خــاور 
  نبيني آنكه چو رفتي، دوباره اين شـاگرد       

  ات عيار سـخن     كنون كه نيستي، اي گفته    
  مرا هم ار بنخواهي، كجـا تـواني گفـت         
  به پاس شعر دري، بـاز گـرد اگـر دانـي           

  

  
  
  
  
  
  
***  

  
  
  
***  
  
  
  

  كه دوري تو مرا درد جانشكر شده اسـت        
  بدر شده است    چنان چو بّرة گمگشته، در    

  سرشك چشم و غم سينه، بيشتر شده است       
  ده اسـت لهيب مهر و غمت، هر دو پر شرر ش       

  تو چون به سر شده اسـت        كه عمر كوته ما بي    
  سحر شده اسـت   : كه تا نسيم صبا گويدم    

  
  و ز آن فراق شكسته مرا، كمر شده است        
  دلم شقايق صحراي آن نظـر شـده اسـت         
  كه سر ز ساية آن هر دو، تاجور شده اسـت      

  
  !بيا كه بي تو دلم چاه باختر، شـده اسـت          

  ؟هنر شده اسـت     چگونه در سخن و شعر، بي     
  تـر، بتـر شـده اسـت     ببين كه شعر من از پيش     

  اثر شده اسـت   بي،  هاي سخن، در تو     كه جذبه 
  پدر شده اسـت    بي ،تو كه طفل شعر كنون بي    

  1364، جمعة دوم اسفند تهران                 

  گرمارودي :          شاگردتان                
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  اخوانيه براي گرمارودي

بعد الحمِد و الصلوه به نشانة اخالص و ارادت به دوست بزرگوار عالي مقدار، شاعر مفلـق                 
 االطياب و ُنقاوه األنجاب، حضرت آقـاي سـيد علـي موسـوي              ةُلق متّتبع سال  مبدع و عالم محقّ   

 دامت افاضاته كه مقام منيع و رتبة رفيع ايشان در شـعر مـستغني از هـر توصـيف و                     رماروديگ
  .داردتعريف است، تقديم مي

  احمد مهدوي دامغاني                                 
  

  دقــن قول مصول به نزد همگاــوين ق  و رونقـر تــار دري شعــاي داده به گفت
  روقــاي مــــِر صهبـــِر ساغــدارد اث  اب و لطيفتـهر بيت ز اشعار خوش و ن

  ّقــمأمور نظامت سخن از جامد و مشت  ه الفاظ و معانيـت همــهور كالمـــمق
  قـ به عمع ود بيش به وطواطـــصد طعنه زن  1ت بياني كه به صنعتـروف معانيــمص

  دقرزــان كه به دوران كهن شعر فـچون  شعر تو ربوده است در اين عصر سبق را
  ّقـكاو را به همه فضل، مقدم شده بر ح  ريــه ِاالَّ ز اميـــن از همــبرتر به سخ

  قـت به اجداد كرامش شده ملحـسديري  ه آن سيد ابرار و كريمانــوس كـــافس
  قــن قوم توئي سيد مطلـــباهللا كه بر اي  نك بوي ُگلي تو، تو بمان سيد اين قوم

  ّقـنظم تو بر اين گفته گواهي است محق  ه دليلي است مسّلمـــنثر تو بر اين نكت
  2قـمحلَّ باز وه بِرـــــَرد صعـــهرگز نپ  د با تو مجارا به فن شعرـــكس را نرس

  قـادوي ناحــالم ُفصحا جـــگرديده ك  اي كالمتــا و يد بيضـــدر پيش عص
  زرقـت چه كند مار مـّق عصايـــدر ح  ت چه بود سجع مشعبذــبا سحر حالل

  3نسجي چو پرن بافته مرصوص و معرَّق  وص و مشخَّصــطرزي زسخن يافته مخص
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دانـم و غـصب       گر چه اطالق شاعر را بر خـودم جـائز نمـي           (» المعني في صدرالشاعر  «با عرض معذرت و فقط از باب اينكه         . 1
كنم حسب شمارة     چند توضيح مختصر عرض مي    ) شمارم  ز طرف خود مستوجب سرزنش و مجازات مي       چنين عنوان شريفي را ا    

  باشد؟» به ابداع « طور است اصًال   از صنعت، مقصودم صنايع بديعي است، چه-4بيت  :ابيات
  .در اوج آسمان پرنده، بخصوص صفت شاهين است:  محلَّق-10بيت . 2
عش بيشتر در كاشي است ولي اصًال يعني هر چيز خوب بافته شده و محكم يعنـي رگ                  گرچه ظهور و شيو   :  معرَّق -13بيت  . 3

بيـت  �. و پيوندش به هم خوب گره خورده و پنجه در پنجه افكنده؛ بنابراين نسج معرَّق و مرصوص يعني بافتة محكم و اسـتوار 
   .پريشان و پراكنده:  مفّرق اسم مفعول از تفرقه و تفريق-28
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  قــه ملفَّــن و شيوة نوگشتـــرسم كه   به مهارت ر تو اي شاعر مفلقـدر شع
  قـــت مطابـقالب به موازين كهن راس  نــازه مزيـــمعني به مضامين نو و ت

  وقـده معـــو عشوة نو مانـوز شيوة ت  1لـَاز رسم تو اهواء و ِبدع مانده معّط

  ل بود مثمر و مورقـــطبع تو بهر فص  تر از پيش  شعر تو به هر روز فزونمايه
  قـتر از سابق و اسب ه برازندهـــهر حلب  تر از دفعة ما قبل دهـ فزاين2هــهر دفع
  زرنيست چنان شعر تو در عرضه موفَّق  دـة بازار ادب نزد هنرمنــــدر عرص

  د چو شود رايج و منفقـــشعر تو فزاي  اقـزر سايد و كاهيده شود زود به انف
  اه، معّلقــــان سما مــبه دامتا هست   ان خدا مهر، منورـت به فرمـــتا هس
  االي زمين چادر ازرقـت به بـــتا هس  ان قمر تودة اغبرـــت به پايـــتا هس

  ت به دنبال هم اين ادهم و ابلقـتا هس  حـة صبـتا هست سرانجام سحر كوكب
  ال در َكَنِف حقـــي زبـــمحفوظ بمان  ون بادـجان و تنت از گردش ايام مص

  د زينت و رونقـــذكر تو به اوراق ده  د ساري و جاريو در آفاق بوــشعر ت
  وق ِوالي تو دلش باد مطوقــــــبا َط  تر از زهرة تابان دهــــراه تو تابنـــهم
  3داني كه چه سان خاطر من گشته مفرَّق  يــاي يار وفادار و گرام» موسوي«اي 

  4فته و مغرقج فرو رـــجسمم به يِم رن  ة كحالـــچشمم شده تار از اثر زخم
  بر دل چه فشاري كه چنين است مضيق؟  م چه خاري كه چنين مانده معمي؟ـدر چش

  اره و منَشقـد پـّراح كنـــكش نشتر ج  انــدر قلب چه دردي؟ كه برآنند طبيب
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الفاظ واردة در علم كالم است در مقابل مذهب و مّلت و لفظ معّطل هم استخدام شده از :  و ِبدع و معّطل اهواء-16بيت . 1
نوپردازان كه در ) برخي( عنها در علم كالم، ضمنًا الفاظ اهواء و بدع و عشوة نو، جهت اظهار ارادت به مبعوٌثتعطيل و تشبيه 

  .هللا و خذلهم اهللا علي حده، آورده شده استا اند و لعنهم حقيقت در اين زمان مالحدة ادبي

 و بـه قـول      Cours: هـا   به قول فرانسوي  (دواني    دواني يا ميدان و اسب      يك دور مسابقة اسب   : حلبه) يك بارش باران  : ( دفعه -18بيت  ـ  2

سابق، مصلي، محلّي، : اند از بارتدانيد در عربي به ترتيب ع هاي برنده را مي   البته اسامي اسب  .)  نام اسب برنده  :  سابق Game: ها  انگليسي

  .  عالوه بر معني ظاهري سابق و اسبق معناي ديگر آن كه مصطلح سبق است نيز منظور است18پس در بيت . و غيره... الحق 

ام در مورد خفض جنـاح متواضـعانة      عالوه بر معناي اصلي و واضح آن كه مراد است، خواسته           20 و   19 و   18 و   17هاي    در بيت 
�.اي كرده باشم اشاره) واستغفراهللا و معاذاهللا(ببين كه شعر من از پيش هم بتر شده است «لي كه حضرتعا

   .پريشان و پراكنده:  مفّرق اسم مفعول از تفرقه و تفريق-28بيت . 3
  )آية شريف دربارة پسر نوح( مغرق، غريق؛ فكان من المغرقين -29بيت . 4
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  1قــــِر متعّلــــد و اسيـــآه از دِل پابن  دانم كه چه درديست در آن رنگ تعّلق

  شد از ياد و نه مطلق» آزاد«نوز نه » دل«  رسيده است» ديده« بر كه» والدـخنجر ف«با 
  2ده و ناشده مؤَثق ـاِق شـــدر بند و وث  اب مقيدـراِق رِخ أحبـــــد فـــدر قي

  

  پاسخ گرمارودي

  بر پاست چـرا ايـن زبـرين طـاق مطبـقّ           
ــه دارد   ــاه ك ــيش رخ م ــه در پ ــر، آين   مه

   به تن دوخته كژغند    از برف چكاد از چه    
  مه، از چه خرامـد ز دمـن، جانـب دامـن           
ــد ــه، در جــوي دوان   آب از چــه روان آين
ــايين    ــنبله پ ــر س ــاده س ــه افت ــرم ك   از ش

   بر شاخه چـه گويـد      - فاخته -منصوِر سحر 
  قو از چه زند سينه سبك بـر سـِر امـواج           

  
  اين جمله، بپرسيد زمـن، دوش، نگـارين       
ــيد  ــيد و بنوش ــيد و بپرس ــيد و بپرس   نوش
  گفتمش تو را پاسخ من هست، گر اين تلخ        

  تر اين مي    نبود تلخ » سخن حق «از  : گفت
  »سـعدي «گر پنـد اثـر داشـت، زگلخامـة          

  ي چو مي از دل بگشايد     »بند«پندي كه نه    
  لبت حجـِت دلتنگـي مـن بـود        : گفتم كه 
  اين سخنان باز نه و پاسـخ مـن ده         : گفت

  آرام دل آنگه كـه رود از بـر مـا، دوسـت            

  
  
  
  
  
  
  
  

***  

  چــون يافتــه از اختركــان، نقــش معــّرق
  كــز پرتــو آن، روي جهــان يافتــه رونــق
ــ   ــيه، ابل ــر س ــاية اب ــده از س ــه ش   قوانگ
  باد از چـه گـرازد بـه سـر شـاخ معّلـق             
  تا خويش در آن در نگرد سوسن و زنبق        
  و زتيغ چه كس جيب اقاقي شده منـشق        
  كافتاده از آن در دل شب بانـگ انـاالحق         
  چونان كه سـر مـوج خـزد سـينة زورق          

  
ــاده كــشيد، از دل ر   قواوانگــاه، كهــن ب
  ...چندان كه سيه مست شد از لعل مروق       

  »سخن حق «وشي  يك چند منوشي كه ني    
ــق  ــة مغل ــد و مگــو گفت ــده پن   بيهــوده م

  »باغ معّلـق  « بد و چون      چو گلستان  ايران
  طوق است مكن گردن از آن طوق مطـوق        
  بگشود دلم نـك زسـخن گفتنـت الحـق         

ـ » جذبه«كز چيست در اجزاء جهان         قمحّق
  جــز در بــِر وي، از چــه نگــردد متحّقــق
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�.يمي تعّلق به هر دو معني درست است و مقصود متعّلق اسم مفعول يا مصدر م-32بيت . 1
 سـورة مباركـة    (فيومئٍذ اليعّذب عذابه احـد و ال يوثـق وثاقـه            : بند و زنجير و بسته شده و در زنجير        :  وثاق و موثق   -34بيت  . 2

�).26 و 25فجر، آيات 
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  خدايي اسـت  » مهر«ن ساختة   جها: گفتم كه 
  دنيا چو يكـي جامـة زيباسـت كـه در آن           
  اين جذبة شنگرفي عشق است و از آن اسـت         
  بوســيد مــرا، گــر چــه زمــستي بنيارســت

   بازگمـان داشـت    -زدگي   هم از مي   –وانگاه  
  گفتا كه در اين كاخ تو، چون شد كه دگر نيست          

   اگر كاخ و گـر كـوخ       -گفتم كه از اين خانه    
  خ آن پرسـش پيـشين     وين بـاز بـود پاسـ      

  از عشق بود كان به سـفر مانـدة مـن نيـز            
ــارق     ــار مف ــاطرة ي ــود، خ ــشق ب ــا ع   ت
  ما بسته بدوييم چو بـر سـاقة گـل، بـرگ           
  در عرصـــة گستــردة علم و ادب و فضل       

  

  ين مهر بود با دل و جان همـه، ملـصق          و
  هر واژه، زبـن واژة عـشق آمـده منـشق          

  ...كاين در نظر احمر بود، آن در نگه ازرق        
  از پاي شناسد سـر و از معـصمه، مرفـق          
  :كاين خانة ويرانـه بـود، قـصر خورنـق         
  آن روشــني ســابق و آن شــادي اســبق؟
  از هجر رخ دوست، چنين پر زده، رونق       

  ن مانـده معـوق    از عشق مرا، كـار، چنـي      
  بــا خــاطر خــود جــان مــرا كــرده ملّفــق
ــّرق     ــيچ مف ــشود ه ــاران ن ــاطر ي   از خ
  او چون تنـة بيـرق و مـا صـورت بيـرق       
  فرزين وي و ما، مات رخش مانده چو بيدق        

  
***  

   اي عـشق مجـسم     »مهـدوي «استاد من، اي    
  از مهــر، زدي ســّكة قلــب ســخن مــن    

  سـت  ا "پـارة نـان   " به لغـت     گويند فرزدق 
ــوده ــاگردنوازي     فرمــ ــرت شــ   اي از كثــ
   به پرواز سـخن، نيـست كـم ازبـاز          وطواط

  اما تو خـود، از جملـة اينـان همـه، پيـشي            
ــت  " ــضاي كالم ــد بي ــصا و ي ــيش ع   در پ

ــد   ــل امي ــان چــون گ ــتاد چن ــه اس ــد ك   امي
  هاسـت   از همسر و از همره من عرض ادب       

  و زمـــا برســـانيد بـــه فرهيختـــه همـــسر
  

  نيكــي ز تــو، وي نيكــي مطلــقاي مطلــق   
  همسنگ درسـت سـخن و شـعر فـرزدق         

  سـت مـصدق     آن نسبت، ازين ديد، كالمي    
    و ز عمعـق     پيش است مرا شعر ز وطواط     

  عقعــق ويــن بنــده نــيم در بــر او بــيش ز
  حجــت كــنم از شــعر تــو، كافتــاده موفــق
ــاحق  ــصحا، جــادوي ن ــده كــالم ف   "گردي
  بشكوفد و آيـد بـه وطـن مثِمـر و مـورق            
ــق   ــه ملّف ــدين نام ــتاد، ب   زي حــضرت اس
  عـــــرض ادب مـــــا و ارادات موّثـــــق
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ه، مدير انتـشارات    زاد  ، به درخواست آقاي حسن    ي استاد بهاءالدين خرّمشاه   1375در سال   

اي  اي فراهم آوردند و مقدمـه   گرمارودي، گزينه دكترترهاي چندگانة   مرواريد، از مجموع دف   

بر آن نوشتند و در سلسلة انتشارات مرواريد منتشر كردند و در آن به نقد و بررسي شـعر                   

   .خوانيداينجا مي در اكنون آن نقد ايشان را به نقل از همان گزينه،.  پرداختندوي

  )خانة كتاب (

  
  اروديشعر نخبه و نخبة شعر گرم

   ينوشتة استاد بهاءالدين خرّمشاه

  

فراغتـي دلپـذير و     ) 1375(از كردگار، شكر دارم و از روزگار هم كه در ايام نوروز امـسال               
 ، بـه قـول حـافظ      خلوتي كم نظير دست داد تا با دفترهاي چندين گانة علي موسوي گرمارودي            

  .»مشام جان را خوش كنم«
اي است كـالن و مـشتمل بـر            هم پربار است و هم پر برگ؛ كارنامه        كارنامة شعر گرمارودي  

 كتاب كه حاصل سلوك سي سالة شعر اوسـت؛ از اوايـل دهـة چهـل تـاكنون كـه                     9نزديك به   
  . اواسط دهة هفتاد است

چـرا  .  شعري او را با تفرقه و تفاريق، به طفره و تفريح خوانده بودم كه سزاوار نبـود                 دفترهاي
و سرانجام سـزاوار همـين بـود كـه     �نمي داد�كه تصور و تصوير روشني از كمال كالم او به دست

راستش را بگويم ديدم و برداشتم      . همة دفترها را بار ديگر به تأمل و تماشا و حّتي تحقيق بخوانم            
 كه اديـب توانـا    بردم كه گرمارودي    تر گمان مي    پيش. ارة جايگاه و پايگاه شعري او اصالح شد       درب

گويد نه با جان      اش شعر مي    هاي ذهني و زباني     و شعرشناس دانايي است، بيشتر با حافظه و ذخيره        
 بـه آن     روغنش با آنكه آتشي    نزديك است   ("يكاد زيُتها يضييء و َلو َلم َتمسسه نار       "افروخته كه   

شكر ايزد كه در پردة پندار نمانـدم و پـي بـردم كـه بهتـرين                 ).  از آية نور   -نرسيده، فروازن گردد  
در عين آنكـه    . زده، و حاصل تقدم زبان بر ذهن و لفظ بر معني نيست             زده، و ادب    شعرهايش زبان 

غالبـًا بـا قـال گـذاردن و غافـل           . ادة ادبيات نيست  عين ادب و ادبيات است و زايندة ادبيات، اما ز         
�.آيد اش پديد مي شكني، در پرتِو فروغ فطرِت زالل شاعرانه كردِن ادبيات و كليشه

، ارزيـابي  وزِن او را، شاملويي و از شما چه پنهان به تقليـد از شـاملو    ترها، شعرهاي بي    پيش
اني و تأمل جديد، به اين حقيقت رهنمون شدم كه زبـانش            اما با بازخواني و بسيار خو     . كردم  مي
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زداتر   تر و كليشه    الساعه  تر و َخلق    تر و روان    از زبان تلخ و توانا و محكم و مطنطن شاملو، راحت          
�گرايي غليظ شـعر  است، و يك وجِه اين تفاوت اين است كه شعر او در عين استحكام، ادبيات

 عدول نكنم كه شعر شاملو هم چند وجهي و كثيراالضالع است            شاملو را ندارد، البّته از انصاف     
وجه مشترك شهر هر دوشان اين است كـه در جنـب بلكـه در               . گرايانه نيست   و همواره ادبيات  

وجه َشبِه ديگر شعرشان    . آورند  الي تعابير كهن و كالسيك تعابير تازه و زنده و امروزين مي             البه
سبكي ديگِر اين دو، در پيري و پختگـي، و            هت و هم  شبا. شدت شيوايي و فرط فصاحت است     

شـعر  . بتوان گفـت خـستگي صـداي درونـي شـعر و سـختگي سـيماي بيرونـي آن اسـت                    اگر  
وزن را شـاملو      شعر بي . عنان با شعر شاملو است      گرايي و استوارسرايي هم      در حماسه  گرمارودي

  . ومندي اوج و اعتال دادبا نيرومندي آغاز كرد و گرمارودي با بر
بـراي  . تـرين شـاعران امـروز ماسـت         تر هم اشـاره شـد از اديـب           چنان كه پيش   گرمارودي

ت و حماسة   سار نخل والي    در سايه : مانند(زورمندي و شورمندي بعضي از شعرهاي گرمارودي        
  . يابيم  نميمعاصر همتا و همانند جز بعضي شعرهاي شاملودر شعر ) درخت

 بـا ان همـه احاطـه كـه در شـعر كهـن دارد، از ميـان                   آيد كه گرمـارودي     به نظرم چنين مي   
وزن اما متوازن، كه در نقد شعر امروز بـه شـعر    قالب شعري، در شعر آزاِد بي/ نوع/ گونه   هشت

پرورتـر و     روف شـده اسـت، از انـواع و قوالـب ديگـر اسـتادتر، هنرآورتـر، معنـي                  شاملويي مع 
  ]:هاي كالسيك هم در قصيده دستي تواناتر دارد كه در قالب چنان[گسترتر است  سخن

  جز از مادرم ستاره، 
  درسي نياموختم 

  كه بر دوردست نشست 
  يد نو بزرگيش را به رخ نكشا

   -گتر بود در همان حال كه از خورشيدها بزر-
  و در خوِر ديِد من نورافشاند 

   را انو جه
  از دور دست        
  اي هماره  به نظاره                      

  به تماشا نشست   
  .و هميشه در شماِر انبوه ستارگان بود
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  حماسة رود را درودي نبايد گفت 
  كه از خروش ناگزير است 

  من تالِش آبي را 
  كز آونِد گياهي ُخرد 

  رود،  ميباال
  دارم بيش پاس مي

  تا رودي 
  كه با غّرشي بلند 

  ...رود در بستري ناگزير مي    
 است كه نه فقط از بهترين شعرهاي        آري اين آغاز نيرومند و ديگرگون شعر حماسة درخت        

  . عِر پس از نيماستهاي ش ، بلكه از نغزترين سرودهاين نخبة شعر و شعر نخبة گرمارودي
شمع كم سـوي سـتارة دوردسـت        . كليشه شكن است  . بينيد كه شاعر، استقالل رأي دارد       يم

تـر از نـخ را كـه از           نهد، و نيز آب باريك      ساكت را از چلچراغ خورشيد فريادگر، بيشتر ارج مي        
  . رود بر روِد خروشان موج در موج و كف بر لب آونِد گياهي نازك و نوپا باال مي

سينه صاف كردني است براي آنكـه يكـي از شـگرفترين            . تازه اين كوك كردن ساز است     و  
ها پنهان داشـته اسـت، يعنـي درخـت را             هاي آفرينش را كه غبار غفلت و عادت، از ديده           پديده

 تا درخِت استاد عالي مقام جنـاب آقـاي دكتـر    بشناسيم، درختي كه از منظومة درخت آسوريك 
بلكـه بـا    .  طبعًا درخت گياهي محض نيـست      خت گرمارودي  و در . اند  ب به آن پرداخته   كو  ينزر

يعنـي  . كنـد، اسـتعاره اسـت       هاي واقعي و رئاليستي كه شاعر تصوير مي         داشتن اين همه وصف   
قامتاِن   استعاره از راست  . باشدتواند استعاري     گرا، مي   هاي هنر سالم و سادة واقع       مانند همة نمونه  

 هم صـاف و سـاده و        ي همينگوي پيرمرد و دريا  . اند  بخش  افكن و ثمر     كه سايه  "نستوه و بارور  "
چنـان كـه    . رود  ترين وجهي از حد رئاليسم به سمبوليسم فرا مـي           گرايانه است اما به طبيعي      واقع

يابـد و كنايـه از عـشق و           شود و اعـتال مـي       اش جدا مي     هم، از منشأ انگوري    ظباده در شعر حاف   
بخش، پس از دريافتن و دريافت داشتن بسي          خبري يا فراغِت رستگاري     آزادگي و آسايش و بي    

  . گردد خبرها مي
  زيباترين صدا صداي درخت است 

  كه همه عمر 
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  نالد از هيچ نمي
ة آذرخش نه از ار  
  رة تندر نه از نع

  نه تازيانة باد 
   و نه از سوِز خزان

***  
  زيباترين كالم 

  كالم درخت است 
  گويد كه در همه عمر هيچ نمي
  و بر پاي ايستاده است 

  اند هايش دهنده و دست
  بارورند

  كند درخت، ميوه را به خدا تعارف مي
  با سرانگشتاني كه به آسمان افراشته است

اام  
  گيرند  سنگ از او باز ميكودكان به 

  و پيران بر نردبان 
  ها  و جوانان با شكستن شاخه

  سالم بر درخت 
  كه غرور تمّلك ندارد 
  و هر چه او راست 
  هماره فراچنگ 
  دهد  به پيشكش مي

  و حّتاش 
  اگر به سنگ زنند 

  !بخشد مي
 ...  
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  دگر باره سالم بر درخت 
  كه تا زنده است 

   ساخت توان ازو قنداق تفنگي نمي
  )از شعر حماسة درخت(

  

اين نمونه را ارائـه كـردم تـا         . نقل اين نمونه از اين شعر بلند، در اين مقاله ضرورت داشت           
اي كـه دارم در       نظر يـا نظريـه    . ن عرضه بدارم  آاي را كه دربارة شعر دارم، پيرامون          نظر يا نظريه  

  . باب شعر و تعريف شعر است
 به صرافت طـرح و تـدوين ايـن نظـر يـا نظريـه انـداخت، دعـوت يكـي از                       چيزي كه مرا  

 بود كه گويا كتابي در دست تدوين و طبع دارد بـه نـام               پژوهان امروز آقاي عزيزاهللا زيادي      ادب
  . شعر چيست، و در آن، مقاالت اهل نظر را در اين زمينه، گرد آورده است

ها   ع يا شّطاحي داشته باشم، تعريفي از شعر دارم كه با همة تعريف            آنكه قصد خرق ِاجما     بي
بنده بر آنم كه شعر اتفـاقي اسـت غيـر           . فرق دارد و بلكه از بعضي جهات نقطة مقابل آنهاست         

كند ولـي جـوهرًا بـا     زباني و غير ادبي، ولي اتفاقًا و اغلب از رسانة زبان و بيان ادبي استفاده مي      
رازبيني و رؤيابيني انسان شاعر است و براي شعر سرودن هيچ ضـرورتي             شعر،  . آن تفاوت دارد  

ر نگار بشود بايد شـعرنگر      عبراي آنكه كسبي ش   . اي باشد   ندارد كه كسي شاعر يعني شاعر حرفه      
شعرنگري امري است شهودي و بسيار دروني كه البتـه لزومـًا بريـده از بيـرون و جهـان                    . باشد

اتفاقي زباني نيست ولي به عنوان غلط مشهور همه گمـان            مؤيد اين قول كه شعر    . خارج نيست 
: افتد، اين است كه ما چه بسيار شعِر غيرزبـاني و غيرادبـي داريـم              كنند كه در زبان اتّفاق مي     مي

آميـز يـا بيـان شـده در           نّقاشيشعِر موسيقيايي، شعِر سينمايي، شعِر رفتاري، شعر اخالقي، شعِر          
يافته به صورت يك پيكره و نظير         شعر تجسم تر بگويم      ساده نّقاشي، شعر حجمي يا پالستيك و     

در تكميـل ايـن سـخن و بـه          . اينها كه در گذشته و حاِل تمدن بشر، سابقه و نمونة بـسيار دارد             
دنبال اين تعريف غريب و تكروانه از شعر، الجرم بايد تعريفي هم از هنر به دسـت بـدهم كـه                     

عنـي نگـاه    يتـر كنـد و آن ايـن اسـت كـه هنـر                 روشنتعريف و تكليف شعر را تكميل يا بلكه         
  .متفاوت؛ همين

اگر نگاه ما به جهان عادي و عادتي و روزمّره و سرشار از تكرار و مكّرربيني باشـد، محـال                    
  :گويد  ميهمين است كه سهراب سپهري. است كه بتوانيم هنر پديد آوريم
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  ها را بايد شست  چشم«
  »يد ديدجور ديگر با 

  : گويد  مييا حافظ
  پريشان كردم زلف ت از آن يكسب جمع       ن ام كه مـد عادت بطلب كـالف آمـدر خ

  : گويد يا همچنين مي
  شنوم نامكّرر استان كه ميـــ           كز هر زبيك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب

 روايت و حكايت واحد ندارد، و هر زباني يـا           قصة واحد، تفسير و بيان و حّتي      راستي چرا   
دارد؟ پاسخ به اين سؤال، جـان كـالِم           اي ديگر و نامكّرر عرضه مي       صاحب زباني آن را به شيوه     

  . دهد نظريه مرا تشكيل مي/ نظر
تـوان    از عرف هـم مـي     .  متفاوت است  هابايد گفت آري موضوع واحد، اما نظرها و نظرگاه        

المثل يك دعواي نيمه دوستانة دو نوجوان را در خيابان، ممكن             ده في يك رويداد سا  . مثال آورد 
 نفر مصاحبه شـود كـه       30اگر با آن    .  نفر از منظرهاي مختلف تماشا كرده باشند       30است فرضًا   

 شـرح و بيـان، مـشترك و واحـد     30شرح ماوقع را بگويند يا بنويسند، تنها چيزي كه در ميـاِن    
بقية جزئيات و شرح دادن و يـا        . است كه دعوايي رخ داده است     خواهد بود، همانا اين واقعيت      

  . ها، به كلي با هم فرق خواهد داشت  انگيزه وحدس زدن علل
اصوًال كشفيات و الهامات علمي هم بسيار شبيه به كشفيات و اكتشافات و الهامـات هنـري                 

هاي مختلف بـه درون      ها بوده كه مردِم مّليت      قرن. است يعني متّكي و مسبوق به نگاه ناظراست       
خوردنـد و     هـا مـي     رفتنـد و غوطـه      آب اعِم از حوض و حمام و استخر و بركه و دريا فرو مـي              

كردند كه وزنشان در درون آب، كم شده است، اما فقط ارشميدس بود كه نگـاهش                  احساس مي 
 داستان سيب نيوتن هم كـه معـروف عـام و خـاص            . متفاوت بود و لذا از واقعه به قاعده رسيد        

ها كه از درختان افتاده بود و مردم تماشا كـرده بودنـد، امـا نگـاه نيـوتني                     چه بسيار سيب  . است
آري هنر و نيـز     . رابطه برقرار كنند  ) يا تجاذب بين اجسام   (نداشتند تا بين سقوط و جاذبة زمين        

فيه و  الفاظ و تعابير و وزن و قا      . شعر كه مادِر همة هنرهاست، يعني نگاه متفاوت و تفاوت نگاه          
در يك كلمه زبان و ادبيات، مانند خبرنگاري چابك كه نفس زنان خود را بـر سـر يـك واقعـه                      

تر فراهم آورد، بعدًا به عرصه        رسانده باشد و بكوشد كه از مشاهدات خود گزارِش هر چه دقيق           
مـه  حال هر چه اين تعبيـر و ترج . كنندمتفاوت را به زبان و الفاظ، ترجمه ميآيند و آن نگاه      مي

تـر باشـد، اثـري كـه      تر و بليغ رازبين و رازبيني و ريزبيني آن نگاه، دقيق       از ماوقع، يعني آن نگاه      
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هـاي    همة ما شب و ساحل و تـاريكي و مـوج دريـا و آدم              . تر است   آيد هنرتر و هنري     پديد مي 
ز سـطح بـه عمـق رفتـه          ا فقط حافظ . ايم  ايم اما از سطح به عمق نرفته        سبكبار و گرانبار را ديده    

است و با نگاهي متفاوت آن را با چشم درونش ديـده اسـت كـه آن را در ايـن بيـت جاودانـه                         
  : ماندگار كرده است

  ها  اران ساحلــــد حال ما سبكبــكجا دانن       شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هائل
ن مشهود است، و آن اينكـه       آفريني نيز در آ     بينيم يك اصل اصيل هنري و هنر        و چنان كه مي   

تواند كنايه از حال و       يعني مي . گرايانه بودن، استعاري و نمادين هم هست        در عين واقعي و واقع    
  . روز بشري باشد يا فقط عاشقان و سالكان، با اشاره به اهوال و احوال سلوك و سالك

نـد عـادت و     ا  الهي و عبادت هم، چنان كـه گفتـه          در عرفان و سير و سلوك عرفاني و عشق        
اند بصر و بصارت بسيار، اما بصيرت اندك          كه گفته   و چنان . غفلت، سد راه و حجاب اكبر است      

  :  است  است كه گفتهگويا سنايي. است
  ور و ديدني بسيار ـــها ك چشم    د دوارــــر گنبـــق را زيــــخل

  : گويد  مييا مولوي
  دي خدا ــبن م از چشمـــحيرت     و اين عميچشم باز و گوش باز

گفـتم     بـه يكـي از دوسـتان مـي         - كه طبعًا با حقيقت و واقعيت ربـط دارد         -بنده از سِر طنز   
ري، شعاري، مطلبي، عكسي، تصويري و چيزي را نبيني اين است كـه             عبهترين راه براي آنكه ش    

با آنكـه چـشمت هـر       ! شة ميزت رويت يا بگذاري زير شي      آن را قاب كني و بزني به ديوار روبه        
شود كه پـس از چنـدي،         بيند ولي غبار عادت و غفلت رفته رفته چندان غليظ مي            روز آن را مي   

بيني، به دنبال بيان همين نظر و نظريه بوده است كـه بنـده در حـدود دو سـال                      ديگر آن را نمي   
  :كنم نقل ميپيش شعري به نام خورشيدتر از خورشيد سرودم كه دو بيت آغازيِن آن را 

  از بس كه آن را در برابر ديده بودم   خورشيد را يك عمر كمتر ديده بودم
  د هموار است، ناهموار بيني ـهر چن  يــار بينـوده و بسيـــهر چيز را بيه

 كريم است كه به     نامة آسماني ما، قرآن     چرا راه دور بريم، سرچشمة اصلي اين نظر در وحي         
   : كرارًا اين معني را بيان كرده استترين وجهي صريح
هايي دارند كه با آن       دل] (179اعراف،  [» َلهم ُقلوب اليفَقهوَن بها و َلهم َاعيٌن اليبِصروَن ِبها        «
  )بينند يابند و ديدگاني كه با آن نمي درنمي
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ـ           و مي ] (198اعراف،[» و َتراهم ينظروَن ِاليك و هم اليبِصرون      « و نگريـشان كـه بـه سـوي ت
  )بينند نگرند ولي نمي مي
ديـدگان  ] تنها[آري  ] (46حج،  [» الصدور  َفِانَّها الَتعمي االبصار ولِكن َتعمي الُقلوب الَّتي في       «

  .)گردند ها هست نابينا مي كه در سينه] هم[هايي  شود، بلكه دل نيست كه نابينا مي
. ان آموخت يـا آمـوزش داد      تو  ها و شگردها و ترفندهاي صوري را مي         از هنرها فقط تكنيك   

 كريم باز به قرآن. جان و جوهِر هنر را كه همين نحوة نگاه كردن است دشوار بتوان آموزش داد          
به انسان خاطي و عاصي كه عمـري را در غفلـت و             . هاست  بازگرديم كه سرچشمة همة چشمه    

  :گويند خبري گذارنده است، در قيامت از سِر مالمت مي بي
ات را از تـو       و حـال پـرده    ] (22،  "ق"سـورة   [» َشفنا عنك ِغطاءك َفبصُرك اليوم حديد     َفَك«

توان گفت بـين حقيقـت و         به تعبيري تازه مي   ) ات تيزبين است    ايم و امروز ديده     برطرف ساخته 
و . حاّق ايمان و عرفان و عشق و هنر و حّتي علم، اشتراك و بلكه وحدت ماهوي برقرار اسـت                  

از اين احوال و مقامـات      يك  تراك آنها در همين است كه انسان در سروكاري كه با هر             وجه اش 
رود كه نگاهش تيز و تازه باشد و حجاب يا غبـار              دارد وقتي به راه درست، و درست به راه مي         

  . بيني بازنداشته باشد بيني و ديگرگون غفلت و عادت، او را از درست
  :گويد سعدي مي

  هوي و هوس َگرِد برخاسته     ت، آراستهت، سرايي اســـحقيق
  نبيند نظر گرچه بيناست مرد    نبيني كه جايي كه برخاست گرد 

  :فرمايد  مي)ع( كريم، دربارة حضرت ابراهيمخداوند در قرآن
و ] (75انعـام،   [» ِقنيَنو كذلك ُنري ابراهيم مَلكوت السماواِت و االرِض و ِليكوَن ِمَن المـو            «
  »نمايانيم تا از اصحاب يقين گردد  و زمين را به ابراهيم ميها سان ملكوت آسمان بدين

و عرفـا و    . هـا و رأي و نظرهـاي بـسياري از سـوي حكمـا               دربارة معناي ملكوت تعريـف    
هـم  ) اهپادشاهي و پادشـ   (اين كلمه با ملك و ملك       . پژوهان، ابراز گرديده است     متكّلمان و قرآن  

در اينجا در مقام تحقيق در باب معاني اين كلمه نيـستيم ولـي آنچـه                . ريشه و هم خانواده است    
نظران، ملكوت را باطن و حقيقِت هـر     برخي از صاحب  شود اين است كه       به بحث ما مربوط مي    

ت كـّل   ملكـو " كـريم از     چنان كـه در قـرآن     دانند و ملكوت هم يك عالِم واحد نيست         چيز مي 
  . سخن گفته شده است) آخر سورة يس(» "شيء

  :گويد  ميحافظ
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  بكند) دل(=نما  هر آنكه خدمت جام جهان    زملك تا ملكوتش حجاب بردارند 
 -نظريه عرفاني / كنيم، زيرا مراد ما بيان يك نظر        و در اين زمينه بيش از اين دورپردازي نمي        

     ولـي بـراي حـسن ختـاِم ايـن      . نرپژوهي و هنرشناسي است   ه ةحكمي نيست، بلكه نظر و نظري
شويم كه به درگـاه       يادآور مي ) ص(ث، حديث مهمي از حضرت ختمي مرتبت      شاخه از اين بح   

  :اند فرموده خداوند دعا و استدعا مي
كه در واقع و در حقيقت هست بـه           بار خدايا هر چيز را چنان     ( »الّلهم َاِرني االشياء َكما هي    «

  )انمن بنماي
آري من با در نظر داشتن      . گرديم  حال پس از سير اجمالي به ساقة اصلي بحث خود برمي             

 به بازخواني و بسيار خواني دفترهـاي شـعر گرمـارودي          ) كه هنر يعني نگاه متفاوت    (اين نظريه   
و توصـيف   يعني هر جا به تـصوير       . پرداختم و ديدم اين محك، جوابگو و اين نظريه، كاراست         

تر هر جا كه به شعر بهتـر يـا جـاي بهتـر از يـك شـعر                     خورم، يا به عبارت ساده      تر برمي   هنري
ها كه    در اين مثال  . جاست كه نگاهي متفاوت در آن بوده است         خورم غالبًا يا هميشه، همان      برمي

  :ام، با نگاه جديد تأمل فرماييد از شعِر او برگزيده
  اي سركش آرام 

  كنار تو 
  د را شوق خو

  با ذوق هيچ پلنگي 
  كنم  جا نمي جابه

  ...زيد كه در ُكنام، با جفت خويش، مي
***  

  چندان ظرافت را 
  :اي چگونه در اين سترگي جا داده

  در سينه نارنج
  در دست نارنجك

  كدام شاپرك خوشبال
  پرد؟ گون مي چنين سيمرغ

  )از شعر محبوبة شب(
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  و هنگام كه چوپانك 
  زدنوا  مي خود را در ني

  )همان شعر(

  گذرد م مياداند كه بر ديوارة اهر مور، چه مي
  يا بر خشتي خام 

  اي بر كائنات ايستادهدرشتناك 
  ست به بازي در مشت تو  اي و زمين گويچه
  اي آويخته از سرانگشت تو  و زمان، رشته

...  
  در ُاحد

  ها، تنت را دشِت شقايق كرده بود، كه گلبوسة زخم
  ر، مست بوديمگر از كدام بادة مه

  كه با تازيانة هشتاد زخم، بر خود حد زدي؟
***  

  ؟دكدام وامدارتري
  دين به تو، يا تو بدان؟

  )تسار نخل والي از شعر در سايه(

  !اي شعر
  !ترين روح من اي پنهان

  سنگ، هاي زغال  تونل"ُنه توي"اي دورتر از 
  كاوند رانم آن را ميكه براد          

  اي ناگزيرتر از ترّنم زنجير بر پاي اسير
  تر از لحظة درافتادن به خواب  ناگهان
  !اي شعر

  سوگند به حنجرة قناري، 
  تر است صداي تو ماندني

  :چگونه چنيني.... 
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  وزان،دتر از درفش پينه پر حوصله
  . آيد رود و برمي هنگام كه تماِم روز فرو مي

  هاي شيطان، تر از نگاه دلفين گسترده
  هنگام كه در سفر دريايي، 

  خزند، از آب بيرون مي      
  .نگرند و به گسترة دريا مي      

  )از همان شعر(

  شنوم  و فرياد بلند تندر را مي
  هنگامي كه قارچ كوهي را 

  خيزاند  از خواب بهاري برمي
  )از شعر حماسة درخت(

  تن شد بايد فرو
  و هر شب را 

  در كشكوِل درويشي يك حلزون 
  گذرانيد        

  بايد 
  در سينة صدف خزيد 

  و در پرتو چراغ مرواريد 
  !سرمشق تنهايي را رج زد

  )از شعر فرصت كم است( 
  خرامم  بري كه مي تو گمان مي

  اما من 
  ها  تر از پنگوئن محزون
  اي  در گوشه
  ام  اي از يخ ايستاده بر گستره

  بَرد و خوابم نمي
  تباهي 
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  گر چه خيالي است 
  اما 

  تر از دهان انارهاي كويري  گشوده
  زند، به َتسَخر پوزخند مي

  و بهار
  تر از رسيدن كشتي زمهرير  ناممكن

  ! به استواست

  )هاي قطبي از شعر خيال(                         
  حقيقت نيز

  گاهي زير فشار زمان،
  شود؛ سنگ مي زغال    
  و با آن 
  فروزند سوزي بر مي كورة آدم

***  
  وقتي مادرم شانزده بچه موش را 

  اي گنبدي شكل  تله- در قفس
  زدة رود  زير آب يخ

  برد؛  فرو مي  
  گريست؛ و مي  

  من شش ساله بودم؛
  گريستم  و براي مادرم مي

  براي مادرم حقيقت 
  كه زيِر قفس گنبدي شكل آسمان     
  !شد در آب رود، خفه مي    

  ) موميايياز شعر(

  چه خوب بود 
  سپيدار پير
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  افتاد  عصازنان راه مي
  كشيد  ها سر مي و به باغچه

  هاي نوباوه  انباشته از گلپونه
  ر يهاي خالي ش سنگيني تمام شيشه
  در سبِد خردسالي
  بر گردة من است 

  )از شعر اي كاش(

   بذر شاپركمن خود
  كاشتم 

  و از هر سنبله 
  هفت پروانه برداشتم 

  )از شعر باغ معنا                                                                                        (       

  دارم  درختان را دوست مي
  اند كه به احترام تو قيام كرده

  و آب را 
  كه مهِر مادِر توست 

...  
  ! آه اي مرگ تو معيار

خره گرفت مرگت چنان زندگي را به س  
  قدر كرد  و آن را بي

  كه مردني چنان 
  ! غبطة بزرِگ زندگاني شد

...  
   سرخي تو قرآن

  هاي دالوريت را " خون آيه"
  به پوست كشيدة صحرا نوشتي 

...  
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  پايان سخن، پايان من است
  ...تو انتها نداري

  ))ع(سيندر مرثيه و منقبت حضرت امام ح از شعر خط خون(

  
 كـه در منقبـت و مرثيـة       "تيـ سـاِر نخـل وال      در سايه "همين جا به استطراد بگويم كه شعر        

مانند و قّلـة رفيـع شـعر دينـي            ، دو اوج بي   "خّط حون "است، و همين شعِر     ) ع(حضرت علي   
اي بـه ايـن درخـشاني و      كه در شعر نـو سـابقه   ـ  شعر با دورنماية مذهبي يعني  ـ عصر ماست

نظير كه هم قوت قريحه و هم صالبت ايماني           و اين دو شعر كم    . درخشش به اين نماياني ندارد    
ترين وجه مؤيـد      دهد، نيز ماننِد شعرهاي بلند ديگر او به صريح          و غيرت ديني شاعر را نشان مي      

  . ت كه در اين مقال مطرح كرديم، كه هنر يعني نگاه ديگرگون و متفاوتاي اس نظريه/ نظر
بهتر است اين حسِن ختام مقدس و متبّرك را غنيمـت بـشمارم و دامـن سـخن را آهـسته                     

 نقل كردم جز آنكه به احسن       اين مقدار كه از نخبة شعر و شعر نخبة گرمارودي         . آهسته درچينم 
 هنرشناسي پيشنهادي بنـده اسـت،       –ادق و مؤيِد محك و معيار شعرشناسي        وجه گواه عاشق ص   

  . دهد طرز و طراز سخن او را نيز نشان مي
  :  است، يعنينما از دفتر شعر گرمارودي اي كارنامه ام گزينه آنچه در اين دفتر آورده

  )1356م، رز، وچاپ د (مجموعة عبور .1
�)1357م، رواق وچاپ د (رگبارمجموعة سرود  .2
�)1357انتشارات راه امام،  (مجموعة در فصل مردن سرخ .3
�)1358چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، (ت سار نخل والي مجموعة در سايه .4
�)1363زوار،  (مجموعة خط خون .5
�)1363زوار،  (مجموعة چمن الله .6
 شعر كوتـاه، هـايكووار كـه آقايـان ريكـاردو زيپـولي و               60گزيدة   (مجموعة تا ناكجا   .7

�.)دان پژوه و سخندان ايتاليايي چاپ و سپس تجديد چاپ كرده شناسان ادب اسكارچيا، ايران

�1373، گزينة شعر جنگ، دفتر ادبيات و شعر مقاومت، تهران، مجموعة باران اخم .8

 شعر برگزيـده، جمعـًا هفـده شـعر جديـد، در كتـاب              50اين نكته را نيز يادآور شوم كه از         
  :حاضر آمده است
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هاي ادبـي و هنـري چـاپ      شش شعر از ميان آنهايي كه به تفاريق در مطبوعات و ماهنامه          -
 و  ، بـادة بـاران    ، مهربـاني  ، گيـاه آبـزي    ، شـيرغزال  يلگـي : دم كه عبارتند از   شده بود، انتخاب كر   

   »...چرخي زد و نور شد«
اي پـيش از ايـن چـاپ           يازده شعر هم از شعرهايي برگزيدم كه در هيچ كتاب يـا نـشريه              -
، ، اميـد  ، نگـاه  ، خـسته   پيـشكش  نرگِس: ام، كه عبارتند از     اند، و من مستقيمًا ار شاعر گرفته        نشده
  . و فردوسي، آبشار نياگارافطرت

تمام شعرهاي كتاب حاضر، اين حسن را نيز دارد كـه درسـت پـيش از چـاپ، از آخـرين                     
  . هاي خود شاعر نيز برخوردار شده است ها و ويرايش دستكاري

نكتة ديگر كه دربارة چون و چند انتخاب و تدوين اين دفتـر بايـد بگـويم ايـن اسـت كـه                       
خ انتشار دفترهاي شعر، مرّتـب شـده        شعرهاي انتخاب شده بر حسب تاريخ سرودن آنها يا تاري         

  .است، و در پايان اغلب شعرها زمان و نيز مكان سرودن آنها آمده است
نماتر باشد، از همـة انـواع و قوالـب     همچنين براي آنكه اين گزينه، هر چه گوياتر و كارنامه       

بنـد، ربـاعي و نيـز         كيـب ، از نيمايي، آزاد، غـزل، قطعـه، چكامـه، مثنـوي، تر            شعري گرمارودي 
هـا و     بخش) جز يك دو نوع و قالب     (سرايي و مشاعره و مجاوبه با بزرگاِن شعر معاصر،            اخوانيه
  . هايي انتخاب شده است نمونه

  :نگاري اينجانب بر اين گزينه، دو انگيزه داشت مقدمه
ه، زاد نخست امتثال امر ناشِر سخندان اين مجموعه، دوسـت دانـشورم جنـاب آقـاي حـسن                

  :مدير انتشارات مرواريد، ديگر اغتنام فرصت براي دو چيز
 و اداي ديـن و عـرض ادب بـه پيـشگاه يكـي از                "ارادتـي بنمـا تـا سـعادتي ببـري         "يكي  
پـروران عـصر حاضـر يعنـي          پژوهان و فرهنـگ     ترين سخنوران و شاعران و اديبان و ادب         بزرگ

 و شـعراي بزرگـي       استاد عّالمه حضرت آقاي دكتر احمد مهدوي دامغـاني          كه امثال  گرمارودي
، بـه نظـم و نثـر، مقـام شـامخ            ، محمود منشي  ، مهرداد اوستا  چون شادروانان اميري فيروزكوهي   

  . اند هعلمي و هنري او را ستود
ديگر اينكه حرف و سخني دربارة محك و معيار شعر و شعرشناسـي داشـتم كـه شـعرهاي           

و شعرهاي سنجيدة او كـه سـرافراز بـود از ايـن محـك               .  را در ترازوي آن سنجيدم     گرمارودي
  .كس عيار زر خالص نشناسد چو محك: سرافرازتر بيرون آمد به قول حافظ
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هـا و      و نگارش اين مقال اشـتغال داشـتم و مـشاعره           يامي كه به مطالعة شعر گرمارودي     در ا 
مجاوباتي را كه او با بزرگان سخن داشته است، و قصايدي را كه آن بزرگان در ستايش هنـر او                    

خواندم يك روز كه وجد و حالي دست داده بود، ديـدم كـه شـعري در                   اند بار ديگر مي     سروده
  . شود دلم سروده مي

 آن قصيده را به يادگـار عهـد صـحبت و            "ادبي است   اگر چه عرض هنر پيش يار بي      "حال  
و براي او از درگاه خداوند سبحان عمري چون شعرش بلند و قـرين              . نگارم  ارادت در اينجا مي   

گونـه همـواره در ديـوان شـعر و ادب             با سعادت دو جهاني مسألت دارم، و آرزومندم كه همين         
  : پارسي صدرنشين باشد

  
  اي براي گرمارودي اخوانيه                                      

  خاك گرمـارود بـا شـيرازگويي همبرسـت        
  آبـاد جـاري از جنـان        رودبارش مثـل ركـن     

   وصف كرد  خاك پاكش چون مصاليي كه حافظ     
  بــوي جــوي موليــان او مــشامم تــازه كــرد

   چشم مردمش آيد بسي كمتر زخـاك       زر به 
  دشت او زرخيز و دريايش گهر خيز اوفتـاد  
  با زر و گوهر مسنج اين سـرزمين مردخيـز         

ــاعرند  ــانش ش ــد  عارف ــاعرانش عارفن   و ش
   دارد چو اشك چشم صاف     1كوثري همچون اوان  

  نور خورشيدست گـويي شـعر عـالمگير او        
   هم گرفت اقليم شعر نو، هـم اقلـيم كهـن          

   از شعرش در اقليم سخن     محشري پيدا شد  
  هشت باِب ُنه كتابش همچو ابواب بهـشت       
  آسمان شعر مـا پـر زاختـر اشـعار اوسـت           

  كرآورسـت سكاين چنين باغ و بهارش سبز يا          
ــ  ــل اقي ــارش مث ــين پرورســتجويب   انوس دلف

  مثل كـوي دوسـت دامنگيـر و دامنگـسترست         
  تا كدام افسون كه در انبان ايـن افـسونگرست         

  ش به چشم ما، زرسـت     كپس عجب نبود اگر خا    
  واندر آن كان، كيميايي نغزتـر از گـوهر اسـت          

  آنچه دارد، كان و گوهر نيست، جان و جوهرست
  دامين برترسـت  كـ من نـدانم شـعر يـا عرفـان          

  سيد علي سـاقي حـوض كوثرسـت        وندر آن   
  و هم روشنگرست  است  كاين چنين هم گرم و دلچسب       

  از حلب تا كاشـغر ميـدان سـلطان سنجرسـت          
  چشم اگر بينـا بـود هـر روز روز محـشرست           

  گويند، خود اين دفتر اسـت     ميو آن دِه كامل كه      
  يا رب اين تأثير دولـت در كـدامين اخترسـت          
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  بـارد در انـواع سـخن        از بيانش ِسـحر مـي     
  كوشش ار بينيد در شعرم عيان       جوششي بي 

   اين سانم به وجـد آورده اسـت        شعر گرمارودي 
ــرده   ــاني ك ــا همزب ــاري را در اينج   ام يادگ

  موخته اسـت  آع من خنياگري از طبع او       طب
ــتم    ــاور داش ــده ب ــعِر او نادي ــزات ش   معج
ــارمين   ــمان چـ ــعر او در آسـ ــاب شـ   آفتـ
ــعر او   ــاهدان ش ــا ش ــاختم ب ــا ب ــن نظره   م

ـ          اوسـتاد  كهشت قالب شعر گويد در يكاي
  ت شعر او از خاوران تا باخترــــرفته صي

ــت    ــة پيغمبرس ــويم گفت ــن نگ ــٌق م ــحر ح   س
   زين سر، بلكـه مثـل عاشـقي از آن سرسـت            نيست

  آنچه طبع خـشك را احيـا كنـد شـعِر ترسـت            
  مان گر چه از ايـن همزبـاني بهترسـت         همدلي

  بلكه طبع زهره هم زين رهگـذر خنياگرسـت        
  زانكـــه معجـــز از بـــراي مـــردم ناباورســـت

  كـاري منَكرسـت     منِكر خورشيد گشتن سخت   
  ميل بـا شـاهد نـشان دادن نـه كـار داورسـت             

   الصيد في جوِف الَفرايش در خورسـت       حكِم كلُّ 
                                ه مهد شعر اندر خاورستــــد كـــباختر دان

***  
ــوي   ــف موس ــرآوردي زك ــضا ب ــد بي ــا ي   ت
  بــا درودي گويمــت بــدرود اي فــّر همــاي

  

   ــه رب ــد ك ــكارا ش ــت  آش ــت ياورس   العالمين
  شكر ايزد كن ِكت اقليم سـخن زيـِر پرسـت          

  ي               بهاءالدين خرّمشاه                 

  1375 ارديبهشت                              تهران
 را كه همراه با توضيحي در صدر آن بود، من همـراه بـا اخوانيـة خـود در            پاسخ گرمارودي 

 را در   1 به چاپ رساندم و اكنون كه چاپ دوم اين كتاب          76مجّلة گلچرخ مورخ آذر      17شماره  
  ):خ.ب. (آورم دست داريد، به نقل از گلچرخ همراه با توضيح كوتاه آغاز آن در اينجا مي

، سپاسـگزارم كـه     ي و بزرگوار جناب بهاءالدين خّرمشاه     از دوست سخن شناس و دانشور     «
اند؛ شعر من، به تحقيق بـيش از           سال با تحقيق و عالمانه دوستار شده       25شعر مرا پس از قريب      

  !دارد  سال است كه عاشقانه او را دوست مي25
دارم   داوري او را در مورد شعر خود، با چشماني نمناك از ملغمة شعف و دلتنگي پاس مـي                 

  :گويم و سپاس مي
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  ـ  از دوسـت و دشـمن   ـ  از آن رو كه همـه  ـ   كه همان شادي همراه با افتخار است-شعف
جايگاه بلند او را در درك و دريافت درست شعر و شعر درست، چه جديد و چـه آزاد و چـه                      

  شناسيم؛ سّنتي، باز مي
  بدان جهت كه، طـي  ـ  رسد كه گاه، براي جا باز كردن شادي، در دل به هم مي ـ  و دلتنگي

 سـال  25 سال، كسي به طور جدي به وارسي عرقريزان روح من، نپرداخت، اي بسا اگر          25اين  
نمـود، شـعر مـن بـارورتر           جايگاه شـعر مـرا بـه همگـان مـي           ي به بزرگي خّرمشاه   يداور  پيش
  .شكفت مي

قـدر، بـه       حساب توجه به شعر از مردم طلب دارند، همـان           همان قدر كه به     و اخوان  شاملو
  . حساب توجه به شاعر، به مردم بدهكارند
گردد،   طور كه ماهي از سر َگنده مي        تواند شد، يعني همان     جان از راه گوش و چشم فربه مي       

  .شود طور هم از سرُگنده مي همان
، بگويم اين بود كه اخوانية شـيوا و  يتوانستم به خّرمشاه اي كه مي باري تنها سپاس شاعرانه 

سخته و پختة او را پاسخ بگويم و چون شعر بايد به سراغ شاعر بيايـد، در انتظـار آن مانـدم و                       
، هر چند به خـود او هـم گفتـه بـودم كـه گفـتن اخوانيـه،                   ...ماندم تا مدتي طوالني گذشت و       

اندازد، برده است،     ماند، آنكه تير اول را با دّقت، مي          بهتر، به دوئل، مي    بالتشبيه به ترور يا اندكي    
  ! و دومي، اگر فرصت تيراندازي هم پيدا كند، به فرض دّقت باز هم، مرده است

ـ              يچه رسد به من كه نسبت به خّرمشاه        ن ، پيش از آنكه تيري بيفكند ورد زبان و دلـم همـاره اي
  »...تو كمان كشيده و من غمين، همة غمم بود از همين، كه خدا نكرده خطا كني: بوده است كه

  1376، مردادماه سيد علي موسوي گرمارودي

  

  در پاسخ اخوانية استاد خرمشاهي

  ر استــي ديگــيار بسيـــار اســت اما يار جان
  ي اين يك بر سر استآن يك ار دربرنشيند، جا

  يــن ولــن، شود شيريـــگرچه كام از گفتة شيري
  تـر اســـر و شيرين زباني، ديگــي ديگـــمهربان

  دمد در بوستان راوان ميـــــل فـــاران گـــدر به
  ل بود ِبه، كز بهاري برتر استــان آن گــــزان مي
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  ي استـــهاي باغش ديدن ي كه نرگســآن بهاران
  ر استــرگ و بــدار آن را و زنظر، بــيعني از دي

  يــاي دوستــه ت، از ريشهـــباغ تا باغش، درخ
  ق و باور استــر و عشـش گياه از مهـراغ تا راغ

  ود، ُخم بودــاش در دشت و هامون، بركه نب بركه
  ود، ساغر استــا الله نبـــه اش در بوستان هــالل

  ن جهان ِبشكوه نيستـار ايـــم بهـــگوي من نمي
  ر استـب و فـــت نيز پر زيـــاراِن طبيعـــنوبه

  وه و دشتـگ كـــت نيز رنـــاراِن طبيعـــدر به
  ر استـر و يا اصفــرف يا ازرق و يا احمــ طهر

  روز و شب، دشت و دمن جوالنگه گل يا گياست
  اه از شبدر استـــبو، صبحگ اه از آِن شبــشامگ

  د بيتـاران، چنـــجا، بهِر وصِف نوبهگر در اين 
  ور است؛ــود وام گيرم درخـي ديگر خ از چكامه

  رت شيخ مفيدــــدح حضـــال پيش مـــپنج س
  ١:ر استــها، زان دفت تــام در دفتري وين بي گفته

  ن روي زمين پوشيده از ياس بنفشـني همي ..."
  ده از نيلوفر استـــه هم پوشيـــة هر بركــسين

  رگ سبز و انبوه تمشكـــاخ و بــان شـــر ميد
  اي، يا مرغكي سيمين پر است وهـــان صعـــآشي

  ز است كوه و دشت و هامون را قباـــسبز در سب
  م از خزه، نازك قبايي در بر استــگ را هــسن

  د پيچد در بهاِر كوهسارـــداي رعـــون صــچ
  د چشم آن را، گر چه دور از باور استــسبز بين
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  ارـــان باغســــاري، ميــــة جـــار آيينـجويب
  رف آيينه را بين زير لب ُخنياگر استـن شگـوي

  اـــه ِت بّرهــــر مســان شيــــازي نوباوگــب
  آور است ارد از حسي كه شاديـــت را انبــدش

  سـاري در نفـــروح دارد ايــن نسيــــم نوبه
  كر استرده را چو جان درون پيـان مــوين جه

  اــه روغ رنگـــت از فـــي در طبيعـه بينـآنچ
  در دل و انديشه صد چندان بود، وز آن، سر است

  ون بهار آيد به كوه و باغ و راغــت چــدر طبيع
  د زيبا منظر استـان، هر چنزــناگزير است از خ

ستــا، گلي چـــدر بهار جان ما، امست رون ر  
  ت و گر به دامن گلپراستـدن اسگر به هامون ال

  اغ جان ماـــد زبــروي وز ميـــان آنچــــه مي
  ر استــي، واالتـــشعر از واالتريــــن روييدن

  1ودـــردم بـــن مــسخ: گفت آن آوارة يمگان
  تـگر سخن مردم بود پس شعر چون پيغمبر اس

  ها بوي خوش دارد چو عوداي برخي سخن ديده
  ري خوشبوترين چون عنبر استزان ميان شعِر د

  راــاران، درون دل مــاي تو، از يــل جــدر مث
  ن، منزلگه شعر تر استـــواع سخــچون در ان

  ي، از تمام همگنانـردن، تو بيشـــيك سر و گ
  روران را افسر استـــت، ســيا بگويم جايگاه
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  ه دعوي، آنكـه گفتـــــتا نه از خامي كنـد ناپخت
ر استــاهــي ما برتـــــمشـن خّرـيـكز بهــاءالد  

  ابــــراوت، آفتــوِق ما را، در طـــاِر شـــاي به
  اي كه مهرت در دلم چون آب در جوي و جر است

  ارورـــت بــــاري اي درخــــن باغســـاز كدامي
  ان ميوه بر شاخ است و هر يك نوبر استركت هزا

  م از شير و عسلـو، پر شد جانـــد تب از ياــامش
  ر استـد و شّكـن، چو شهـــياد يار مهربان، شيري

  ١ب استـآن شب قدري كه گويند اهل خلوت امش
  ور استـــش زيــن از ياد يار مهربانــن چنيـكاي

  ه تا روشن شودـد از يادت كــن شــام من آذيـش
  ست گيتي ُگستر ااِمـ از شرون بلور اين دل كه تاــچ

  شــان خويـي در جــي آرم خّرمـــمن زخّرمشاه
  ر استـون قلزمي پر گوهـاِن من از شوق او چــج

  ابــون آفتـــد چروآر ـن از مكُرمت، مهــاو به م
  ان زر استـون كــاش، زين مهر چ وان دل دريايي

  ام هــزان رفتــان و خيـــوق، افتـاي شــبارها با پ
   دير مغان، سكرآور استونــــه چــتا سر كويش ك

  مــر او، در حيرتــن وان مهــوق مـليك با اين ش
  و باد صرصر استــزان همچــرا از من گريـــكو چ

  ردم، چو تيرــا گــروم من راست سويش، گر ره  مي
  بر استـون چنــرا چــ چكژتابيوندر او، اين ميل و 

  دــت مانــار دوســـم به در در انتظـــروزها چشم
  اره بر در استــن، همـم مـــد، ليك چشـــو نياما
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  1»اين چه استغناست يارب وين چه قادر حكمت است«
  2»؟ه ما را داور استــون كـــداوري دارم بسي، اكن«

"اي اعتراضـــت جــيار اگر ننشست با ما، نيس"
3  

  ور است ـــا دانشــم و يار مـــي از دانشيـــما ته
  ن استـس روشــاي هر كـ علم و معني جدر جهان

  ر است ــر آن قنبــدر، قنبـه حيـــحيدر اين عرص
  ريـــاس و زر، انگشتـــگر برآرد كس تو را زالم

  ر است ـــگمان در حقِّ وي گويي چنين كس زرگ بي
  يــر و در دانش، ولــــمن اگر چونان زرم در شع

   ر استــالي احمــــآهنم در جنب آن كس كو ط
  ام هـــي دانستــم ولـــه داراي هنر هستــــگر چ

  اي بر كف، نه وي اسكندر است هـه را آيينـــهر ك
  ي استـــــت و فرزانگــر حكمــاو سليمان سري

  4ر است؟ــــه من دارم خود از ران ملخ هم كمتــوانچ
  گرچه در شعرم چو هدهد تاج عّزت بود بر سر است
  ن كه مورم استر است؟ون برانم مـــان چـبا سليم

  آن پژوهرــود قــظ شناس و هم بــود حافـهم ب
  پر است ـــهان علم، زير شهـــش جــقاف تا قاف

  د و طنز و ترجمه ـدر نق ه،ــــالم و فلسفـــدر ك
  ر است ــان پيغمبـــديگران چون پيروند و او چن
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  . مصراع اول از بيت پنجم-71 غني، غزل - تصحيح قزوينيديوان حافظ. 1
 )داوري دارم بسي يا رب كه را داور كنم؟: در اصل( مصراع دوم از بيت چهارم -346 غني، غزل - تصحيح قزوينيديوان حافظ. 2

  . مصراع اول از بيت سوم-77 غني، غزل - تصحيح قزوينيديوان حافظ. 3
با سليمان چون برانم من كه مورم : در اصل( مصراع دوم از بيت هفتم -31 غني، غزل - تصحيح قزوينيديوان حافظ. 4

  )مركب است؟
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  ي وي استراــــي يا حميـون كّلمينــشعر همچ
  ر است ــا، لنگـر، تنهــــش را شعـــكشتي دانايي

  ون از علم اوــم او كنـــوي حلـــردم ســـباز گ
  ر استـ ز دريا سوي حوض كوثنوين چو برگشت

  اووس را؟ ـــم در پر طــــوج ماليـــاي م دهــدي
  اووس نر است ــاي طـــخلق نرمش چون پر زيب

  ار ـــان آبشـــ است و فروتن، راست چونسرفراز
  ان و فروزان اختر است ــچهر و مهرش ماه رخش

***  
  د است و نوشــتر از شه تا زبان فارسي شيرين

  ادر است؛ــر مــواندرون جان ما مهرش چو شي
  وشــش باد نـــا و دانـــ از معنيكام خّرمشاه

  ور است ــام ما و كشـــنش او كهمچنان كز دا
  تـــخ آن، كو بگفــام در پاس اين چكامه گفته

  »ر استـي همبـــخاك گرمارود با شيراز گوي«
   1376تيرماه 

  

از اينكه شـعر نـاچيز      .  را مالحظه فرموديد   قصيده غّرا و درة بيضاي جناب استاد گرمارودي       
اند، احساسي جـز   اسخي با اين درجه از فصاحت و فخامت سرودهاند، و پ مرا قابل پاسخ دانسته  
اگر يـك  . هاي شاعرانه و دوستانة ايشان شده باشم   آنكه مغرور مبالغه   بي. سپاس و مباهات ندارم   

سرودند، از سر بنده زيادتر بود، اما به هر حال مشاعرة اين چنيني                پنج بيتي هم مي    -قطعة چهار 
 سـرايي حـافظ     صد ساله دارد، از سوي ديگر بنده در توجيه مديحـه          در ادب كهِن ما سابقة چند       

ام كه براي او ممدوح مهم نبوده كه غالبًا ارج و اعتبار علمي و فرهنگي نداشته است، بلكـه                   گفته
جنـاب  . حـاال حكايـت ماسـت     . سـخت واجـب بـوده اسـت       به شـعر    شعر مهم بوده و احترام      

امـا سـطح سـخن را       . الـّشعرايي بـيش نيـستم         الكّتـاب و خـادم       اقـلّ  دانند كه بنده    گرمارودي مي 
  . شايد فرود آورد نمي
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ها يادگاري است كه از روزگار ما يادگـار           اخوانيه و ساير اخوانيه   اين  احساسم اين است كه     
ايـم ولـي بـه     واره هر دو درست تيرمان را رها كرده به ايشان عرض كردم، در اين دوئل      . ماند  مي

ها در هوا به همديگر خورده خنثي شده اسـت و كـار بـه                زيرا گلوله . ايم  آسيب نرسانده حريفان  
كـردم بـه شـعر     گمان مي كه  از سوي ديگر خوشوقتم از اينكه در اشتباه بودم        . خير گذشته است  
  .  اقبال شايان نشده استجناب گرمارودي

دين گانة شعر ايشان تأمل كردم و شـنيدم         هاي متعدد دفترهاي چن     اما وقتي در تجديد چاپ    
آيند، از صـميم      هاي شعر ايشان در داخل و خارج، جمعيت شنوندة عظيمي گرد مي             كه در شب  

ذلـك  . همين گزينة او كه بنده فراهم كردم چنـد ماهـه نايـاب شـد      . قلب خداوند را شكر كردم    
  .اهللا يؤتيه من يشاء فضل

  يبهاءالدين خرّمشاه
1379                تهران



  



  
  
  
  
  
  

�شعري كه به سراغ شاعر آمده است

  نقدي بر شعر گرمارودي
  

  عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،محمد جان شكوري بخارايي: نوشتة
  2002 دسامبر سال 26، 52شمارة » جوانان تاجيكستان« روزنامة :به نقل از

  
شعر «شوم كه يكي  هاي ادبي دو نوع شعر را يادآور مي چندي است كه بنده در نشست

شعر آمده آن است كه خود به خود چون آب روان، . باشد مي» شعر آورده«و ديگري » آمده
شعر آورده آن است كه . طور طبيعي آمده است، از غيب الهام شده است، به صاف و مصفا

شاعر آن را با عذاب روي كاغذ آورده است و آثار اين عذاب معيوبي و شكستگي، ناهمواري و 
ممكن است كه در چنين شعر نيز يك انديشة مهم و حكمت . تراشيدگي از آن نمودار است

عي و بي ِغّل و غش نيست، اهميت آن فكر و آن حيات بيان شده باشد، ولي چون شعر، طبي
ماند، فكر و حِس مهم،  اهميتش را اندك يا خيلي از  آيد، خيره مي حكمت برجسته نمايان نمي

شعِر آمده بر عكس با طبيعت و زيبايي و خوش صدايي مطلب را آسان و مكمل . دهد دست مي
. شود آورد، آسان است و آسان از بر مي ميرساند، شنونده و خواننده را به هيجان  ها مي به ذهن

شعر آمده محصول طبع بلند است كه سرايندة آن نه تنها واقع بين است، بلكه ديد خاص دارد 
  . كند بيند كه عين حقيقت را زيبا و شيوا، نمايان مي و باطن را به چشم دل خود چنان مي
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از . هاي او زياد است م كه شعر آمده در بين سروده گفته بود1در صحبتي به اليق شيرعلي
ام  ها گفته در صحبت. هاي شعر روشن، دور از پيچيدگي و مبهمي است اين رو بيشترين سروده

پروري تا كه بهترين شعرهاي استاد عيني كه در دورة يكم ايجادياتش، يعني در دورة معارف
ت و برخي از آنها شايد بدون سياهنويس غبار اس  گفته است، شعر روان و صاِف بي1917سال 

ها   به يك نشستن نوشته شده بود، بيت، سرودة استاد الهوتي»ِكِرمْل«قصيدة . گفته شده باشند
پي هم زيبا و آسان، گويا خود به خود آمدند و سالهاي بعد هر چند شاعر خواست آن را 

بسيار شعرهاي ديگر . ز اول خوب آمده بودتحرير و ويرايش بكند، نتوانست، زيرا همه ا
  . اند هاي او نيز چنين الهوتي، از جمله عشقيه

.  تشريف آورد به تاجيكستانها بوديم كه استاد سيد علي موسوي گرمارودي در اين انديشه
باشد كه سه سال پيش در   ميدكتر موسوي گرمارودي از شاعران و فاضالن نامي ايران

 زود زود شاعران ،ايشان از اول آمدن. تاجيكستان، به سرورِي رايزني فرهنگي ايران تعيين شد
آراست و  هاي ادبي مي آورد، صحبت  را در تاالري گرد ميعمومًا فرهنگيان دوشنبهو تاجيك، 

براي مردم ما به ويژه براي جوانان بسيار كرد كه  هاي عجيبي مي از شعر و شاعري سخنراني
  .شود ها هنوز دوام دارد و ماهي دو بار برگزار مي اين صحبت. آموز و حيرت انگيز بود عبرت

 از شعر و نظم سخن گفته است، با تكيه بر ملك الشعرا بهار كه ميان شعر استاد گرمارودي
هاي  ارودي هر دفعه چند مثالي را از سرودهو نظم خيلي فرق گذاشته است، دكتر گرم

و چندين بار . دهد كند و فرق شعر را از نظم نشان مي گذشتگان با كمال باريك بيني تحليل مي
  . با اين نازك سنجي اهل صحبت را به حيرت آورده است

به اين مناسبت از شعري كه به سراغ شاعر آمده است و شعري كه شاعر به سراغ آن رفته 
 به گوش ما هاي دكتر موسوي گرمارودي اين دو مفهوم از صحبت. ها آغاز يافت  بحثاست،

رسيد و در هر دو نوع شعر به انديشه رفتيم و اين انديشه براي شاعران ما، به ويژه براي 
  . نوقلمان به غايت سودمند بود

هايي كه از تلويزيون  در صحبت. ايم  بسيار ديدهمصاحبة استاد را از تلويزيون تاجيكستان
كند، دكتر  تاجيكي و شاه اثرهاي آنها مي ـ تاجيكستان دربارة بزرگان تاريخ ادبيات فارسي
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  . وفات يافتدر شهر دوشنبه1387 كه تابستان ، نامدارترين شاعر معاصر تاجيكستاناليق شيرعلي. 1
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اين . كند مي) گيري نتيجه (=هاي جوانان را جمعبست  است و مباحثه) داور (= حَكم گرمارودي
افسوس كه سلسله گفتارهاي ادبي استاد . آموز است  نيز عبرتهاي ايشان داوري و جمعبست

دهند، هنوز به تاجيكستان  دار نمايش مي  هر دفعه چندين روز دنبالهكه در تلويزيون تهران
  . اميد است كه روزي مردم ما از آن گفتارها نيز بهره بردارند. نرسيده است

) بررسي(=بار هنگام محاكمة  باشد، هر دو هفته يكمسألة اينكه شعر چيست و چگونه بايد 
 يا در تاالر مهمانخانة اوستا برگزار آثار يكي از شاعران تاجيك كه در رايزني فرهنگي ايران

شود و صحبت، هميشه، هم  گردد، با مثال مشخص شعر تاجيكي امروز مفصًال مطرح مي مي
عجيب آن است كه در اين . كند لمي كسب ميجنبة علمي و نظري دارد و هم اهميت ع

. رود ها، شعرهاي شاعر هر چند تنقيد هم شود، شاعر راضي و ممنون از مجلس مي محاكمه
. رنجد از اين رو كسي از ايراد و تنقيد نمي. گيرد صحبت جدي است و به سطح بلند جريان مي

  . شد كه اين تجربه سالها ادامه يابد خوب مي
هاي شعر و مباحثه پيرامون مسألة اينكه شعر چيست و شعر خوب كدام در عين گرمي بزم

ها  ها كتابي رسيد كه براي حل اين مسأله اين بحث) دوستداران(=است، به دست هوسمندان 
اين كتاب، منتخب اشعار آقاي سيد علي موسوي . تواند برساند بهترين يارمندي را مي

به ( از چاپ برآمد » يشعر گرمارود  گزينة«و با عنوان دوم » باغ معنا « است كه با نامگرمارودي
» شعر اصيل كدام است«نشر اين كتاب گويا ادامة همان بحث ). 2002، خط سيريليك، دوشنبه

اين كتاب از چند .  شروع كرده بودنباشد كه استاد گرمارودي از اول آمدن به تاجيكستا مي
  . آورد كه مسألة مذكور همه جانبه و مشخصًا بررسي شود جهت امكانات كم نظيري فراهم مي

اهميت اين كتاب، به فهم بنده، پيش از همه در آن است كه در آن، بررسي مهمترين 
. هاي شعر امروز يكجا آمده است مونههاي شعرشناسي نيمة دوم صدة بيست، با بهترين ن مساأله

اين همايش علم و عمل ادبي به آن سبب دست داده است كه نه تنها با نمونة شعر استاد 
شويم، بلكه در اول كتاب دو سر سخن آمده است كه شخصيت  مي) آشنا(=  شناس گرمارودي

يكي از اين پيشگفتارها به . كند  ميهاي خالقيت ايشان بحث استاد را  معرفي و هم از ويژگي
نام دارد و دربارة مؤلف كتاب و ايجاديات او » شاعر عشق و انديشه« است كه قلم صفر عبداهللا

اين سرسخن شايد نخستين مقاله دربارة گرمارودي شاعر در . دهد معلومات مهمي مي
نمايد و از اين  رات يك خوانندة تاجيك را از شعر او بيان مي است و نخستين تأثتاجيكستان

  . جهت شايد براي محققان آثار گرمارودي اهميت داشته باشد
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نام دارد و مؤلف آن دكتر بهاءالدين » نخبة شعر و شعرنخبة گرمارودي«سرسخن دوم 
هاي دوران  اترين استادان زبان و ادب فارسي امروز، از جملة نابغه، يكي از توانيخّرمشاه
) 14-32ص (ي در اساِس كتاب شعر گرمارودي مقالة مفصلي استاد بهاءالدين خّرمشاه. است

. هاي شعر و شعرشناسي و شعر گرمارودي انديشه رانده است مهمترين مسأله  نوشته، دربارة
هاي اساسي شعر زمان ما به ما امكان تفكر  است كه براي بررسي مسألهشعر گرمارودي چنان 

استاد گرمارودي علم و ادب فارسي و عربي و كشورهاي گوناگون شرق و غرب را . دهد مي
از اين رو . گويد نگرد و شعر مي اي به آدم و عالم مي انداز گسترده فرا گرفته است و با چشم

ترين  ه پهناي جهان برآمده است و براي بررسي عمدهشعرش چه در مضمون و چه در شكل ب
  . دهد  ها مدارك مي مسأله

»  نخبة شعر وشعر نخبة گرمارودي« در مقالة ياز اين جاست كه دكتر بهاءالدين خّرمشاه
ه مهم شعر و شاعري را به ميان مسأل) به معناي زبده، برگزيده و منتخب است» نخبه«اينجا (

شعري كه به دنبال شاعر آمده «، »آورده«و » آمده«بيشتر از همه همان مسألة شعر . گذاشته است
ي و مانند اينها مطرح گرديده، استاد خّرمشاه» شعري كه شاعر به دنبال آن رفته است«و » است
او از . »هنر يعني نگاه ديگرگون و متفاوت«: گويد اي پيش نهاده است كه طبق آن مي نظريه

مثال ) هنر(=هاي گوناگون صنعت  امروز از نوع) هنروران(= تا صنعت كاران سنائي و حافظ
دهد كه در هر اثر هنري، از جمله در هر شعر بينش و فهمش  آورد و نشان مي بسياري مي

يابد و شعر آن است كه  رد، افاده ميخاص صاحب آن كه از بينش و فهمش ديگران فرق دا
اي حاصل  اي را كه سرايندة آن از ديدن چيزي و رويدادي و منظره انديشه و احساس ويژه

اي از اسرار هستي را به طور غير  نموده است، از آن به طور خاص خود، رازي كشف كند، ذره
اي  حساس خود و انديشهچشمداشت بيان نمايد، در دل خواننده و شنونده نيز احساسي مانند ا

  . دراي مهم به بار آو چون انديشة خود و احساسي قوي و انديشه
گويم كه   را به آن تفصيل بيان بكنم، همين قدر مييتوانم نظر دكتر خّرمشاه بنده اينجا نمي

انديشه، از ويژه بيني و در حقيقت شعر از ويژگي ديد و شنيد و فهم، از ويژگي احساس و 
و اين . انگيزد شنوي و ويژه گويي نيرو پيدا كرده، در دل خواننده و شنونده هيجان مي ويژه

بيند كه كسي نديده، چنان  شاعر حقيقي چنان مي. هاي اساسي است هيجان انگيزي از شرط
  . انگيز و پرتأثير است گويد كه كسي نگفته و گويش او دالويز و حيرت مي
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 است، يا نقل يد گمان كرد كه آنچه االن بنده در اين گپ گفتم، فكر دكتر خّرمشاهنباي
ي آگاه شود، بايد كتاب آقاي نه، براي اينكه خوانندة عزيز از نظر آقاي خّرمشاه. قولي از اوست

نه تنها براي جوانان هوسكار، . خيلي عبرتبخش و خواندنيست. را بخواند» باغ معنا «گرمارودي
  . كه براي شعرشناسان نيز مفيد است

 بامنطق پرقوت و يهاي بنده، شفتالو آن است كه دكتر خّرمشاه َشف از اين همه َشف
ي در  را كه خود خّرمشاهلي موسوي گرماروديهاي عميق خود، آن قسم اشعار سيد ع مالحظه

اين مجموعه گرد آورده است، چون نمونة شعر اصيل و چون محصوِل ديد خاص و ويژه، 
  .سازد نمايد و ما را براي ديدن استقالل و طبع بلند شاعر آماده مي پيشنهاد مي

وي دربارة :  چه ارزشي قايل است براي شعر استاد گرمارودييو ببينيد كه استاد خّرمشاه
  :گرمارودي سخن را از اين آغاز كرده است كه

زده و حاصل تقدِم زبان بر ذهن و لفظ بر معني  زده و ادب بهترين شعرهايش زبان... « 
  . »يندة ادبيات، اما زادة ادبيات نيستدر عين آنكه ادب و ادبيات است و زا. نيست

آورد، ادبيات را   زايندة ادبيات است، ادبيات به وجود ميبينيم شعر گرمارودي چنانكه مي
آورند، شعرشان  گويند، ولي ادبيات به وجود نمي كم نيستند شاعراني كه شعر مي. برد پيش مي

ادبيات هزار سالة ما را كه بزرگان جهاني بسيار دارد، البته . برد ادبيات را يك وجب پيش نمي
شود، ليكن هميشه نويسندگاني،  يك وجب پيش راندن آسان نيست، براي هر كسي ميسر نمي

اند كه ادبيات را آهسته آهسته، وجب به وجب و برخي يكباره يك  شاعراني و نثر نويساني بوده
 استاد گرمارودي از جملة چنين شاعران يهبه دريافت استاد خّرمشا. اند دو قدم پيش برده

  . است
يكي از بزرگترين سخنوران و  « آمده است كه گرمارودييدر آخر مقالة دكتر خّرمشاه

شك ارزشگذاري و بها  بي. است» پروران عصر حاضر پژوهان و فرهنگ شاعران و اديبان و ادب
ي برآمده از اين بيشتر نخواهد شد، بخصوص اگر از زبان استادي همه بين چون دكتر خّرمشاه

  .ترين نقطه ارزيابي خواهد بود باشد، عالي
 چند نمونه از ده بخش عبارت و در هر بخشي از يك نوع شعر گرمارودي» باغ معنا«كتاب 
  : ها اين است نام بخش. آمده است

  ،)وزن يعني شعر آزاد بي(آزاد  .1
 . نيمايي .2
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 . غزل .3

 . چكامه .4

 .مثنوي .5

 .قطعه .6

 . مسمط .7

 .هاي پيوسته دوبيتي .8

 .رباعي .9

 . دوبيتي .10

د هاي شعر، قوة خو  در بسيار نوعآشكار است كه استاد گرمارودي) شمارگان(=از اين نامبر 
 است كه يها سزاوار اين بهاي بلند آقاي خّرمشاه را آزموده است و بايد بگويم كه بيشتر نمونه

 . ما در باال آورديم

به مانند غزل، قطعه، دوبيتي نيز نو است، به ) سنتي(=هاي عنعني   در نوعشعر گرمارودي
شاعر در قالب كهنه، روح امروزي دميده است، ديروز را با امروز و تاريخ . طرز تازه قلمي شده

بيني، چنين معني ندارد  نوانگيزي و كوشش براي تازه. را با زمان ما به طرزي نو پيوند داده است
نه، گرمارودي . حرمتي ظاهر كرده باشد كه شاعر طرز كهن را رد كرده، نسبت به گذشتگان بي

اي از پاسخ گرمارودي را به  اينك پاره.  هم خيلي خوب شعر سروده استهاي سنتي به رويه
  . آوريم، تا قوة قلم گرمارودي در قصيدة سنتي معلوم شود  ميياخوانية خّرمشاه

  يار بسيار است، اما يار جاني ديگر است
  گـرچه كام از گفتة شيريـن شود شيرين، ولي

  اندمد در بوستــ  گل فراوان مــيدر بهاران
  هاي باغش ديدني است آن بهارانـي كه نرگس

  هاي دوستــي باغ تـا بـاغش درخت از ريشه
  اش در دشت و هامون بركه نبود، ُخم بود بركه
  

  آن يك ار در بر نشيند، جاي اين يك بر سر است  
  مهربانـي ديگر و شيريــن زبانــي ديگــر است

  ان ميـــان آن گل بود به كز بهاري برتر استز
  يعني از ديــدار آن را وز نظر بـرگ و بـر است
  راغ تا راغش گيــاه از مهر و عشق و باور است

  ...ها الله نبــود، ســاغر است اش در بوستان الله
  

، شعري كه به سراغ شاعر شتافته است، چون آب روان، چون درياي  همين است شعر آمده
 بيت 54اگر اين قصيده را كه عبارت از .  و با شكوه و حشمت جريان داردظيم صاف و مصفاع
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بينيم كه چندان شعر كهنه نيست، از بعضي جهت ها نوي هم  است، تا آخر از نظر گذرانيم، مي
  . دارد

هاي يك  ودي مانند سرودهغزل گرمار.  زياد استنوپردازي، از جمله در غزليات گرمارودي
 است كه به كلي از نو شدن تفكر  و افغانستان و تاجيكستانعده شاعران كنوني ايران

رسد كه از غزل تنها قالب مانده است، ساختار   گاه چنان به نظر مي. دهد سرايي گواهي مي غزل
تر آنست كه بگوييم كهنة نو يا نو كهنه  ، درستشعور بديعي به تمام ديگر شده است، نو است

  . است
به اين طرز . يعني به هر حال غزل است. با وجود اين، شاعر آثار خود را غزل ناميده است
  . هم بستگي ذاتي آن با غزل سنتي تأكيد شده است

اند و  ر را نگاه داشتهاين ژان) تسّن (=هاي عنعنة   بسيار نشانههاي گرمارودي حقيقتًا غزل
از جمله اين . هاي ادبي دامندار زمان نو اند و هم حاصل انديشة تازه، رابطه زادة تفكر علمي

  : نام دارد و گويا در نامش هم اسراري نهان است» تكيده«غزل كه 
  تو ذوق جوابي تو شوق سؤالي، نه بي نه بي

  ارمتو و آن چشم روشن تو چه د ببين كه بي
  تر زجان خزانم تو دل افسرده منم كه بي

  پذيرتر از ذوق شنگ و شاِد گناهي تو دل
  غم دهم به رفيقان شادخوارة بي نمي
  

  نه شور شعر و تغّزل، نه درسي و نه كتابي  
  درون دل نه قراري، درون ديده، نه خوابي

  تر از روح يك تغــّزل نابي تويي كه تازه
   مثل شرابيتو مسكري، تو حرامي، تويي كه
  اي و كتابي تو و درختي و دشتي و سبزه

  
هاي سنتي، چنانكه قطعه، مثنوي، دوبيتي نيز از انديشه و  نه تنها غزل، بلكه ديگر نوع

تأثير شعر نو . احساس تازه، از نگاه نو و نوبيني سرشارند و از سلسلة افكار تازه، نقشي دارند
  .  پديدار استديشعر گرمارو) سنتي(=هاي عنعني  در همه نوع

. اند شعر آزاد و شعر نيمايي را در جاي اول گذاشته» باغ معنا«اين هم جالب است كه در 
يعني به . هاي سنتي شعر آمده است پيشتر از همة نوع» باغ معنا«وزن و نيمايي در  شعر آزاد بي

 را در شعر فارسي امروز يا الاقل در ايجاديات گرمارودياند، آن  شعر آزاد و نيمايي، برتري داده
در اين جاگذاري هم شعر شاملويي را از شعر نيمايي پيشتر آورده و . اند نوع اساسي داشته

دانم كه  توانم در اين مسأله قضاوت كنم، نمي البته بنده نمي. اند اند و مهمتر شمرده برتري داده
اي تازه در شعر فارسي امروز يا در بين آثار گرمارودي چنين موقع و چنين ه در حقيقت نوع
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ها معين مي  اهميت دارند يا در حقيقت امروز و فرداي شعر فارسي را بيشتر از همه همين نوع
 ،باالتر از همه نهادن و مهمتر از همه به شمارآوردنرا كنم كه شعر آزاد  كنند، ليكن گمان نمي
كنم كه آيندة شعر فارسي يا  گمان نمي. ساسي شعر فارسي موافق باشدبه تمايل و روش ا

 گفته بود، حتمًا شبهه چنانكه سهراب سپهري بي. تاجيكي بيشتر از همه بسته به شعر آزاد باشد
بيني و براي صاحب  ولي به پندار بنده نبايد گمان كرد كه براي تازه» ها را بايد شست چشم«

  . ها را بيشتر با آِب شعر آزاد ُشستن الزم است  نو شدن چشمنگاه
وزن تا يك اندازه به ماديگرايي غربيان و به شعور زيباپرستي  پيدايش شعر آزاد بي
  . ماديگرايانه وابستگي دارد

عقيده دارند كه اصل حقيقت هر چيز آنگاه آشكار .  عريان بيني است، ماديگرايي يك پديدة
پردگي و  آيد، ماهيت اصلي از بي  نمايان مي،و زيبايي در عرياني. را عريان ببينيگردد كه آن  مي
گرايي  هاي افراطي و اجتماع هايي چون ناتوراليسم و نوع از اينجا رويه. گردد آرايشي ظاهر مي بي

بيني و  عريان پرستي يك نوع ظاهربيني است و گاه دقت را از باطن. درشت پيدا شد
  . بَرد ميجويي دور  معنوي

نه، . آنچه گفته آمد، چنين معني ندارد كه پيدايش شعر آزاد را حادثة منفي بايد شمرد
گمان عاملي براي غنا افزايي  آورد، بي پيدايش يك نوع تازة شعر، كه امكانات مهم پيش مي

تأكيد بنده بر اين است كه آن را برتري دادن و عامل اساسي پنداشتن و . ادبيات خواهد بود
تواند باعث كاهش غنامندي ادبيات و سست شدن تكامل  راي آينده به آن بيشتر اميد بستن ميب

هاي شعر ملي راه  هاي سنتي گردد و براي انكار اهميت بعضي خصوصيت برخي از نوع
  . بگشايد

در اين كه شعر آزاد براي پديد آوردن يك واقعيت تازة حياتي كه واقعيت شعري و 
به اين مسأله .  كشف حقيقت حيات وسيلة مهمي است، جاي شبهه نيستشاعرانه باشد، براي

در اين پيشگفتار به نظرية هنر . تأكيد كرده است» باغ معنا« در سر سخن كتاب يدكتر خّرمشاه
 و توانمندي ت كه اهميت شعر گرماروديي به آن سبب بوده اسو شعر پرداختن آقاي خّرمشاه

ي به نهايت درجه از اين ديدگاه ، شعر آزاد گرمارودي از خّرمشاه. شعري او را نمودار كند
گرايي و استوارسرايي  شعر گرمارودي در حماسه«: گويد ي ميخّرمشاه. بهاي بلند گرفته است

شعر بيوزن را شاملو با نيرومندي آغاز كرد و گرمارودي با .  استبا شعر شاملوهمعنان 
مانند (براي زورمندي و شورمندي بعضي از شعرهاي گرمارودي ... برومندي اوج و اعتال داد
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 و همانندي جز بعضي در شعر معاصر همتا) »حماسة درخت«و »  ساز نخل واليتدر سايه«
هاي شعر پس از  نغزترين سروده«را از » حماسة درخت«او شعر . »يابيم شعرهاي شاملو نمي

يكي «ي در آخر مقاله اين است كه گرمارودي خالصة نهايي خّرمشاه. حساب كرده است» نيما
  . است»  ان و فرهنگوران عصر حاضراز بزرگترين سخنوران و شاعران و اديبان و ادب پژوه

  . شود حقا كه ارزش قايل شدن براي يك شخصيت ايجاد كار از اين بيشتر نمي
 چنين يزهي سعادت كه شاعري، از دانشمندي توانا چون استاد بهاءالدين خّرمشاه

  .  را چنين سعادت دست داده استاستاد سيد علي موسوي گرمارودي. ارجگزاري ديده باشد
 تأكيد كرده است، سعادت ادب پژوهي نيز ي را، چنانكه استاد خّرمشاهاستاد گرمارودي
هاي ارزشمند دارند كه يكي از آنها كتاب  ايشان در نظرية ادبيات نيز نگاشته. نصيب شده است

هاي استاد  از ساخته» دگرخند« واژة .نام دارد»دگر خند«اين كتاب .  طنز است او دربارة
» دگر خند«واژة . رسند در آثارش زياد به چشم مي) از اين نوع ساخته ها(گرمارودي است كه 
  :  الهام شده بوده استاز اين بيت مولوي

  دنـت مرا شكل دگر خنديــــق آموخـــعش        و خندان زادمگر چه من خود ز عدم دلخوش
ساختن باز » دگر خند«خود يك عبارت خوبي است و از آن واژة » شكل دگر خنديدن«
  .  گواهي استتر است و از طبع واالي گرمارودي عجيب

 منتشر كرد با نام كتر گرماروديكتابي از د) 1998 (=1377در سال » سروش«انتشارات 
ها و نقد و  مقاالت، سفرنامه اين ناشر، مجموعة). اي نادر است كه نيز واژه(» زاندا قلم«

اند، چاپ كرده است و   به قلم آمده1374 -1348هاي گرمارودي را كه در بين سالهاي  بررسي
كه نسبتًا مفصل . خود نوشت او نيز آمده است» زندگينامه«وعه در اين مجم.  صحيفه  است589

هاي  ها، از فعاليت پرفيض، واخوري و همكاري است و از حيات پر نشيب و فراز و مبارزه
  . كند آموز او حكايت مي عبرت

شمي نازكبين، قلمي بّرا  دلي حساس، چشود كه گرمارودي ديده مي» قلم انداز«از مجموعة 
  . ربا آفريده است هاي چشم هاي ادب نمونه و پر محصول دارد و در بسياري نوع

 است، نيز ديديم كه هميشه در  در تاجيكستاندر اين سه سالي كه استاد گرمارودي
ها،  و در تاجيكستان مكتبفعاليت فرهنگي ا. جستجوي ايجاد فرهنگ و فرهنگ گستري است

ها، راديو و تلويزيون و همة  ها ، فرهنگستان علوم، روزنامه ها و مجله  ها و دانشگاه دانشكده
آقاي . كند ها را فرا گرفته است و در هر مورد به طرزي ديگر ظهور مي منطقه ها و واليت
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بينيم كه نه تنها  ه ميگا. كند گرمارودي در فرهنگ گستري فداكار است و از دل و جان كار مي
چون يك فرستادة پرهنر و دانشمند ايراني بزرگ، بلكه چون يك تاجيك، به صفت يك  

  . آورد فرهنگي دلسوز و از خود گذشتة تاجيكستان عزيز ما كارهاي كارستان پيش مي
ه گمان بنده، تدوين يك تذكرة ، ب در تاجيكستانمهمترين كارنامة جناب آقاي گرمارودي

اين اثر جامع و مكمل .  ساقه تا صدربزرگ از شاعران فرارود در صدة بيست است با نام از 
هاي صدة بيست و يك  در نوع خود يگانه است، در اين ايام كه صدة بيست را جمعبست و راه

راي تاريخ ادبيات خواهيم، چه براي شناخت ادبيات تاجيكي، چه عمومًا ب را معين كردن مي
  . فارسي، اين كتاب در جايگاه مرجع خواهد بود

ما چشم در راه اين كتاب . حاال قسم يكم، يعني نيم اين تذكره از دست تأليف برآمده است
ما براي . داريم و انشاءاهللا بخش دوم نيز با موفقيت پايان يافته، به دست اهل كار خواهد رسيد

 عمر دراز پر بركت خواهانيم كه چنانكه مردم تاجيك ياستاد سيد علي موسوي گرمارود
گويند، صد و بيست سال عمر بينند و آن را به سالمتي و كامگاري و شادماني بگذرانند و  مي

  .هميشه شعر اصيل به سراغ ايشان تكاپو داشته باشد
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  )نقد و تحليل قصائد شاعران نوپرداز( برگاب درخت زندة بيبه نقل از كت
  )592تا 491از صفحة  (  1قنوشتة دكتر حجت اهللا بهمني مطل 
  

  زندگي و شعر موسوي گرمارودي
تحصيل .  آمد به دنياقم در محّلة چهار مردان 1320 در سال سيد علي موسوي گرمارودي

از .  در نزد پدرش شروع كرد سعدين و گلستانالصبيا  و نصاب سالگي با آموختن قرآن5را از 
در .  پايان رسانيد سالگي به مدرسه رفت و تحصيالت ابتدايي و دبيرستان را در شهر قم به9

�����������������������������������������������������������

درفـصل   .نقد وتحليل قصايد شاعران نو پرداز، كتابي است كه مولف  در دوفـصل فـراهم آورده اسـت       دة بي برگ،  ندرخت ز . 1
دربـارة   هـا    آمدي بر قصيده سرايي، به سير تاريخي قصيده و سوابق و لواحق آن  و ديدگاه                عنوان در به) 60تا15از صفحة   (اول  

  .قصائد معاصران پرداخته
 و  شفيعي كـدكني   ميرزازاده، ،حقوقي رويايي، ،اخوان  اميني، مفتون ،شاملو توللي، ،به بررسي و تحليل قصائد نيما      در فصل دوم،  

در اين پژوهش قصايد شـاعراني كـه در         : مولف در پيشگفتار كوتاه كتاب ،از جمله گفته است        .  پرداخته است  موسوي گرمارودي 
ي شعر نو بوده است، نقـد و          ها در زمينه   هاي شعري آن    ي فعاليت   اند و عمده    ي معاصر به عنوان شاعر نوپرداز شهرت يافته         دوره

گو با وجود اين كه همگـي از شـاعران برجـسته و               نوپردازان قصيده ) 1: دهد كه   هاي پژوهش نشان مي     يافته. تحليل شده است  
. شناسـند  اند و دقايق و ظرايف آن را خـوب مـي   آيند، اغلب اهل تحقيق و تتبع در شعر كالسيك         جريان ساز معاصر به شمار مي     

ها از روي تعـصب       گويي آن   ها از سر عجز و ناتواني در برابر قواعد و ضوابط شعر كهن است و نه قصيده                  نابراين نه نوگرايي آن   ب
انـد، امـا طـرح موضـوعات       گرفتـه  هر چند شاعران بيشتر از اين قالب شعري براي هنرنمايي و تفـّنن بهـره    ) 2. و سّنت پرستي  

هايي كه آگاهانه بـا رعايـت همـان           ي معاصر، گذشته از قصيده      هاي دوره   در قصيده ) 3. امروزي را هم در خود منعكس مي كند       
شود تا جايي كه از آميختگي       اي گرايش به سمت و سوي غزل، بويژه از نظر زبان ديده مي              اند، به گونه    اسلوب قديم سروده شده   

ي معاصـر توانـسته اسـت         ب شعري كهن در دوره    اين قال )4.  قصيده شكل گرفته است    -اين دو قالب، قالب ديگري به نام غزل       
 و جهان اعم از اسطوره، تاريخ، مسائل  مذهبي و سياسي و اجتماعي را از عهـد باسـتان        بخش عظيمي از ميراث فرهنگي ايران     

اي زبـاني نـو و      هـ   ي ساخت   گاه بخشي از خالقيت شاعران چه در عرصه         ها جلوه   اين قصيده ) 5. تا عصر حاضر در خود بگنجاند     
 .باشند ي تازه مي ي تصاوير شاعرانه چه در عرصهو بديع 



  در بوتة نقد   □ �68
�

  سال در آن شهر نزد محمد تقي اديب نيشابوري4 رفت و مدت  با پدر به مشهد1338سال 
 15 به قم برگشت و بعد از واقعه 1342در سال . صرف و نحو عربي و علوم بالغي آموخت

 وارد دانشكدة حقوق شد و ليسانس 1345ر سال  آمد و د به تهران1342، در سال خرداد
هاي مبارزاتي عليه حكومت طاغوت   به جرم فعاليت1352در سال . حقوق قضايي گرفت

  .  سال زنداني شد4دستگير و مدت 
شود اما  هاي ادبي شروع مي ي شعر و شاعري از محافل ادبي و انجمن فعاليت او در عرصه

. كند آغاز مي» عبور«ي شعرش   چاپ نخستين مجموعه با1348شاعري را بطور جدي از سال 
  :  شعرهاي منتشر شدة او به ترتيب تاريخ نشر عبارت است از مجموعه
  ، 1348 عبور، -1
   ،1357 در سايه سار نخل واليت، -2
  ،1357، سرود رگبار-3
  ، 1358،  در فصل مردن سرخ-4
   ،1363،  خط خون-5
   1363،  چمن الله-6
  .1383، )ي شاعر از شعرهاي خودش برگزيده ( صداي سبز-7

ي ادبي گلچرخ از سال  توان به انتشار ماهنامه هاي علمي و ادبي او مي از جمله فعاليت
ي طنز و  تحقيق درباره (ي صحيفه سجاديه، دگر خند ، ترجمهي قرآن ، ترجمه1371 تا 1365
كه رسالة دكتري او در رشتة (الممالك فراهاني و شعر  اديب و زندگي ) تاريخ معاصرتا هزل 

  .اشاره كرد)  گذرانده زبان و ادبيات فارسي است و با روانشاد دكتر سيد جعفر شهيدي
: هاي سياسي هم مشغول بوده است، از جمله هاي ادبي به فعاليت نار فعاليتوي در ك

گوي وزارت پست و تلگراف و تلفن،  سرپرستي انتشارات فرانكلين، مشاور فرهنگي و سخن
ر و رايزن فرهنگي ايران در صد مشاور مطبوعاتي و فرهنگي رئيس جمهور در دورة بني

  .) با تلخيص588 تا 571 و 21: 1383، ماروديموسوي گر(تاجيكستان، 
چون شعر اكتسابي : گويد ي شعر ديدگاه خاصي دارد و در اين باره مي  دربارهگرمارودي

وي براي . توان بر آن احاطه يافت و آن را تعريف كرد نيست و در اختيار كسي هم نيست نمي
 بخشي كه شاعر در اختيار -2.  بخشي كه در اختيار شاعر است-1: شعر دو بخش قائل است

توان  آن بخش را كه در اختيار شاعر است، بخش بيروني يا ابژكتيو يا فيزيك شعر مي. آن است



  69  □ هاي موسوي گرمارودي  چكامه
�

اما بخش اصلي و اصيل . اكتسابي و به تعبير او بخش كوشيدني است. ناميد كه دست يافتني
توان آن را بخش دروني يا  ختيار آن است و ميشعر در نظر وي همان است كه شاعر در ا

  .سوبژكتيو و جوهر شعر يا متافيزيك شعر يا به تعبير وي بخش جوشيدني ناميد
اي از شاعر  هر بر ساخته: گويد گذارد و مي وي همچنين بين شاعري و سخنوري فرق مي

سراغ شاعر نيامده بلكه نباشد، شعر نيست، زيرا به ) فرامعنا(معنا  كه در آن كلمه، نماد فرازيِن
نجوشيده . شاعر در تصّرف آن نيست، او در تصّرف شاعر است. شاعر به سراغ آن رفته است

اگر هم هنجاري شعري داشته باشد، شعر نيست، . بلكه شاعر خود آن را كوشيده است
ي كوششي و جوششي در اشعار  به نظر ايشان در ميان شاعران گذشته، جنبه. سخنوري است

 برابر و در شعر باباطاهر غلبه با جوشش و كوشش در شعر حافظ.ن متفاوت است شاعرا
  .جوشش و در شعر اديب پيشاوري غلبه با كوشش است

توان آن را  شعر گذشتة ما اغلب دچار سنتي بود كه مي: گويد در مقايسه شعر نو و سنتي مي
ت شعر با تداعي آزاد به دنبال بيت قبل فرا در اين سّنت هماره هر بي. جريان سيال ذهن ناميد

رسيد ما به ظاهر يك شعر يك پارچه داشتيم اما در واقع  جوشيد و هنگامي كه به پايان مي مي
نيما ذهن خود را به انسجام بيروني و دروني در . ساختمان دروني  آن يك پارچه نبود

دقيق در ساختمان شعر بود تا شعرپرورش داده و تربيت كرده بود و معتقد به نوعي مهندسي 
جايي كه مثل يك عمارت نخست نقشه آن را طراحي و سپس آجر به آجر و ديوار به ديوار 

كرد و در پايان يك كل منسجم داشت كه اجزاي آن با يك مهندسي دقيق بوجود  معماري مي
  ) با تلخيص62 تا 26:پيشين.  (آمده بود

ها يعني از قصيده تا شعر  ترين تا جديدترين آن  هاي شعر از قديم ب در همة  قالگرمارودي
كه بهگزيدة شاعر از » صداي سبز » ي با نگاهي به فهرست مجموعه. آزمايي كرده است سپيد طبع

  : هاي مختلف را با آمارهاي متفاوت مشاهده كرد توان قالب شعرهاي خودش است، مي
  مفردات،8  نيمايي،12 رباعي،14  مثنوي،26  قطعه،19  قصيده،28ل، غز 49 شعر سپيد، 49

  . دوبيتي2مسمط و  5
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  تحليل قصايد
استفاده كرديم كه » گسفر به فطرت گْلسن«ما در اين پژوهش براي تحليل قصايد از دفتر 

  : اند هاي شاعر است و خودشان در سرآغاز آن نوشته ها و چكامه اي از قطعه مجموعه
از ديدگاه شاعر، از اين پس . آن چه در اين مجموعه آمده است، آخرين ويراست شعرهاست«

 قصيده در آن آمده 29 چاپ شده و 1389اين كتاب در سال » .تنها همين ويراست، پذيرفته است
در ميان اين قصايد، هم .  نقل شدهم از مجموعه صداي سبز» خورشيد پنهان«ي  قصيده. است

پاسخ من به چكامة «و هم قصيدة طوالني مانند » كوهواره« بيتي 13ي  ي كوتاه مانند قصيده قصيده
  . دشو  بيت ديده مي52با » اي از بند نامه« بيت يا قصيدة 55با » اخوانية استاد خرمشاهي

 به شعر و ادب كالسيك و تحقيق و مطالعه در اين زمينه بستگي گرمارودي هر چند دل
باعث شده تا در قالب سنتي قصيده به شيوة پيشينيان بسيار موفق باشد و قصايد استوار و 

در سايه «و » خط خون«خوبي به خوانندگان شعر سنتي عرضه كند، اما شعرهاي سپيد او مانند 
سابقة شعر نو مذهبي است، در ميان خوانندگان  هاي درخشان و بي كه نمونه» سار نخل واليت

  . با استقبال بيشتري روبرو شده است
. تر است  هم قدماييگو حتي اخوان ي نوپردازان قصيده پردازي از همه  در قصيدهگرمارودي
 زبان فاخر و حماسي قصايد سبك خراساني است و صالبت و استواري قصايد زبانش همان
پردازان كهن ، بسياري از قصايدش، چهار بخشي  به شيوة قصيده. آورد  را به ياد ميناصرخسرو

به موضوع ) تخلص(كند و بعد با يكي دو بيت  اي معموًال توصيفي شروع مي است؛ با مقدمه
تأثيرپذيري از شاعران گذشته . رساند به پايان مي) شريطه(زند و با دعاي تأييد  مياصلي گريز 

ي بدبيني نسبت  انديشه. شود به صورت استقبال، تضمين و اقتباس در قصايدش فراوان ديده مي
ي هاي شعر گذشته است، در جاي جا مايه  و فريبنده و ناپايدار خواندن آن كه از درونبه دنيا

  .شود قصايدش ديده مي
ها شاعران و اديبان  هشت ِاخوانيه دارد كه در آن.  به شيوة سنتي اخوانيه سروده است

، استاد دكتراحمد مهدوي دامغاني، ، محمود منشي كاشانياميري فيروز كوهي: معاصر مانند
 را مخاطب قرار  اسفندقه و مرتضي اميري، بهاءالدين خّرمشاهي، مشفق كاشانيمهرداد اوستا
  .داده است
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 يكي تركيبات نو و شاعرانه است كه بر ساخته و هاي قصايد گرمارودي  از ديگر ويژگي
ديگر استفاده ... كوب، سنگواژه، گلخنده، كوهموج، گلخامه و  سم: ابداع خود شاعر است مانند

  :اي هنرمندانه و نيكو است؛ مانند ايهام تبادر در بيت زير از صنايع ادبي به شيوه
  تا كي كشد دوباره ز رخ معجر آفتاب   تا كي مَنش كنار خود آرم دوباره باز 

  )2چامه آفتاب، (

من او را، اما با توجه به اين كه قصيده پاسخي است به يعني كي » كي مَنش«در اين بيت 
يا تصويرهاي . كند ، نام آن شاعر را به ذهن متبادر مي)مشفق كاشاني(اخوانية عباس كي مِنش 

  : بخشي به اشياء آفريده است؛ مانند زنده و زيبايي كه به كمك جان
  ار خم شود و دست بر كمر گيرد چن    چو تازيانه به كف باد بگذرد از باغ

  )9 است،گل هميشه بهار سخنوري سعدي(

هاي هنرمندانه و زيباي اوست از تغّزل به موضوع اصلي   گريزامتياز ديگر قصايد گرمارودي
 از بويژه وقتي كه اين گريزها با يكي ديگر. شود ناميده مي» حسن تخّلص«قصيده كه اصطالحًا 

  : مانند نمونه زير: شود صنايع بديعي مانند ايهام يا تلميح همراه مي
   تر گيرد  دلت بوي مشككه بوستان    رازـ شيبجوي گل زگلستان سعدي
 است به موضوع اصلي قصيده كه ستايش اي در وصف خزان اين بيت حلقة اتصال مقدمه

  . كند تناسب ايجاد مي» گلستان«عالوه بر معني لغوي با » بوستان«واژة .  استسعدي
  

  )ساختار قصيده(
  موضوع و محتوا  - 1

سرايان كهن باقي مانده و   در همان محدودة موضوعات قصيدهمحتواي قصايد گرمارودي
كه از جهات ديگر هم به شيوة قدما  ايش و وصف است؛ همچنانبيشتر قصايدش در مدح و ست

بسيار متمايل است و در مجموع حال و هواي قصايد وي فضاي شاعران خراساني را در ذهن 
توان اين گونه  اگر بخواهيم محتواي اين قصايد را به تفكيك بررسي كنيم، مي. تداعي مي كند

 : بندي كرد تقسيم 

 قصيده از سي قصيده يعني بيش از نيمي از قصايد به اين هفده: مدح و ستايش -1-1
هاي مذهبي، علمي،  در اين قصايد شاعر به ستايش شخصيت. موضوع اختصاص يافته است

ستايش شاعر ستايشي است مطابق با واقعيت و به . سياسي و شاعران و اديبان پرداخته است
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هاي علمي يا سياسي يا ادبي  يتممدوحان قصايدش شخص. هاي نفساني دور از طمع و انگيزه
: گويد  ميي سعدي گويد، گزافه نيست؛ مثًال درباره اي هستند كه آنچه شاعر برايشان مي برجسته

مفيد خواند يا از شيخ  مي» خدايگان غزل« را يا حافظ» گل هميشه بهار سخنوري سعدي است«
كند يا دكتر احمد مهدوي  ياد مي» فقيه اهل بيت اطهر«يا » عالم كامل«با صفاتي همچون 

بنابراين هر چند موضوع مدح ،  بين قصيده پرداز امروز و . نامد مي»  دانايياقيانوس«دامغاني را 
  . وت استديروز، مشترك است ، اما شيوه و انگيزة مدح و  نيز ممدوح بسيار متفا

  :  عبارتند ازممدوحان قصايد گرمارودي
، شيخ )شي عر گوشواره)  (ع(امام حسن مجتبي  :هاي مذهبي و سياسي شخصيت -1-1-1
 )عج( و امام زمان )مدرس(، مدرس )اي امام راستان(، امام خميني )صداي سبز(مفيد 

 ).خورشيد پنهان(

ستايش  (، حافظ)گل هميشه بهار سخنوري سعدي است (سعدي : شاعران و ادبا-1-1-2
، محمود ) چكاد دماوندآن سوتر از (، اميري فيروز كوهي)سخن ساالر(اهللا خليلي  ، خليل)حافظ

احمد مهدوي تبريك به استاد دكتر (، دكتر احمد مهدوي دامغاني )از عطارد شنو (منشي كاشاني
اخوانيه براي مهرداد  (، مهرداد اوستا) و پاسخ من به پاسخ دكتر احمد مهدوي دامغانيدامغاني
، پاسخ به )پاسخ به چكامه اخوانية استاد بهاءالدين خرمشاهي(، بهاءالدين خرمشاهي )اوستا
بي آفتا چامه (ة استاد مشفق كاشانياخواني( ة مرتضي اميري اسفندقهپاسخ به اخواني ،) پاسخ

  ).من به مرتضي اميري اسفندقه
هاي  ها و جانفشاني دالوري» سالم بر فلسطين«ي  در قصيده : مبارزان فلسطين-1-1-3

كند  هاي مردم فلسطين، شاعر آنها را تشويق مي رگياشود و با يادآو ين ستوده ميچريك فلسط
 . تا براي دفاع از كشورشان پايداري كنند

اي از قصايد  توصيف طبيعت يكي ديگر از موضوعاتي است كه بخش عمده :توصيف-1-2
 ل توصيفي است، اما اكثر قريبهر چند فقط سه قصيده بطور كام. گيرد  را در برميگرمارودي

الي ديگر قصايد به توصيف اختصاص يافته كه در مجموع  به اتفاق تغّزالت و بخشهايي در البه
همچنين در قصايدي كه موضوعشان توصيف نيست عناصر تصوير . حجم قابل توجهي است

كه در آن در يك گفتگوي » قمري«ي  هاي طبيعت انتخاب شده است؛ مثًال در قصيده از پديده
، ژاله، گل، غنچه، هايي همچون نرگس به كند، از مشبه  شكوه مي» شعر تر«از » طبع شاعر«خيالي 
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اين امر . استفاده شده است كه همگي از عناصري طبيعي هستند... ابر، باد، الله، اختر، َشمر و 
 .گي خاصي داردبيانگر آن است كه شاعر به طبيعت توجه و دلبست

 از طبيعت از مقولة توصيف براي توصيف است و تصاوير طبيعت در توصيفات گرمارودي
. خواهد هنرنمايي كند رود و شاعر مي اين توصيف فقط به قصد ترسيم چهرة طبيعت به كار مي

بيعت را به نكتة قابل توجه ديگر در اين توصيفات فقدان صبغة اقليمي است يعني شاعر ط
گر طبيعت موجود در  كند و توصيف همان شكل و شمايل شاعران قديم توصيف و تصوير مي

» آبشار نياگارا«ي  البته قصيده. ادبيات كالسيك است نه طبيعت بيرون كه خود مشاهده مي كند
ت عاطفي خود از اين قاعده مستثني است و توصيف آبشار نتيجة تجربة شخصي و انگيختة حال

 .شاعر است
كه در آن با لحني حماسي آبشار نياگارا » آبشار نياگارا«: قصايد توصيفي شاعر عبارتند از

ي  كه قصيده» كوهواره«توصيفي است زنده و تصويري از پاييز، و » خزان«. توصيف شده است
وه بر اين در تغّزالت ديگر قصايد مظاهري از طبيعت همچون عال. كوتاهي است در وصف كوه

صبح، غروب، آسمان و ستارگان و ماه و خورشيد، بهار، گلها و گياهان و پرندگان توصيف 
  . اند شده
يا سوگواره يكي ديگر از موضوعاتي است كه بخش قابل توجهي از قصايد به  : مرثيه-1-3

هاي علمي و ادبي و  ها را در سوگ شخصيت  اين سوگوارهگرمارودي. آن اختصاص يافته است
همين ارادت خالصانه نسبت به . مذهبي سروده كه در محضر اغلب ايشان شاگردي كرده است

ها عالوه بر بيان عواطف و احساسات خود  ها سبب شده است كه  در سوگواره آن شخصيت
هاي علمي و   فضايل اخالقي و شايستگيها و توصيف و ستايش نسبت به فقدان آن شخصيت

ادبي ايشان، گاه به موضوعات ديگري همچون نصيحت فرزند، ترك غرور و خودخواهي و 
در سوگ اديب » دنيا«ي  وفا و فاني هم بپردازد؛ مانند قصيده توجهي به دنياي فريبندة بي بي

  .نيشابوري
در آغاز بعضي ) براعت استهالل(اي مناسب با موضوع  گر آوردن مقدمهنكتة قابل توجه دي

در » اي آفتاب دانش و دين«ي  از مراثي، مثل توصيف غروب آفتاب و شام تيره در آغاز قصيده
 عالوه بر اين امر.  است بويژه كه آفتاب در عنوان قصيده استعاره از هموستسوگ مطهري

دهد و  تداعي و آمادگي ذهن مخاطب براي پذيرش موضوع اصلي قصيده، به شعر انسجام مي
 . افزايد در مجموع بر ارزش هنري آن مي
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 در سوگ استاد سخن -2 در سوگ استاد اديب نيشابوري:  دنيا-1: ها عبارتند از سوگواره
 -4در سوگ استاد سيد جعفر شهيدي : دار است ه تاريخ و دانش بدو وام آن ك-3محمود منشي 

در سوگ شهيد آيت اهللا :  اي صبح صدق-5  در سوگ شهيد مطهري: اي آفتاب دانش و دين
 كه از جوان مردان و در سوگ شهيد  سيد عبداهللا برقعي قمي:  شهيد چارمردان-6  صدوقي

  . بوده است) زادگاه شاعر (=  چارمردان قم دالوران محّله
، كه »انار شكسته« در دو قصيده شاعر به شكوه و گاليه پرداخته است يكي : شكوائيه-1-4

كند و بر آن است كه طالع خفته را بيدار كند و  ي و دوري از وطن شكوه ميدر آن از آوارگ
و ديگري . كند  بر عشق خود به وطن پافشاري مي جهان را به كام خود گرداند و سخت

است كه در آن با توصيفي خيالي از ماجراي جدايي و هجران عروس طبع » قمري«ي  قصيده
جوشد  كند و اندوهگين است كه چرا ديگر از طبعش شعر تر نمي شكوه مي» شعرتر«خويش از 

 كند و مي خواهدكه آن روزها  و همچنين از روزگار و شرايط مساعد گذشته با حسرت ياد مي
  .تكرار شود

 در 1354اي است كه شاعر در سال  تنها حبسيه» اي از بند نامه«ي   قصيده: حبسيه-1-5
اين قصيده با تغّزلي طوالني در وصف شب شروع . طاب به پدرش سروده استزندان قصر خ

شود و شاعر در ادامه به توصيف سفر خيالي خود شب هنگام از زندان به منزل و ديدار با  مي
خواهد تا جهان  پردازد و سرانجام قصيده با دعاي تأييد براي پدر شاعر كه مي اش مي خانواده

 .رسد ر پابرجا باشد، به پايان ميباقي است مانند سد سكند
 در آن ابتدا در پيشگاه الهي اي است كه گرمارودي تنها قصيده» سرواژه «: تحميديه-1-6

خواند و خدا را برتر از  كند و خود را مشتي غبار و قمطرير مي اظهار خضوع و خاكساري مي
يزند و در ادامه به معجزات موسي، خواند كه همه در برابرش كوچك و ناچ همة هستي مي

 . خواند كند و همه را در حقيقت از آن خدا مي عيسي، يحيي و پيامبر اسالم اشاره مي

هاي شعر فارسي بويژه شعر زاهدانه و  يكي از درون مايه : بدبيني نسبت به دنيا-1-7
ترش آن به اوضاع سياسي و تعليمي، ذم و بدگويي از دنياست كه از جمله عوامل رشد و گس

 . توان اشاره كرد هاي ديني مي اجتماعي جامعه و بعضي آموزه

پردازد و آن را دو روي   ميالي قصايد به ذم دنيا  هم تحت تأثير همين نگرش در البهگرمارودي
خواند و به ترك تعلقات  اپايدار ميهاي آن را زودگذر و ن ها و زيبايي وفا، و خوشي و فريبكار و بي

  :توان به موارد زير اشاره كرد براي نمونه مي. كند دنيايي و دل نبستن به آن توصيه مي
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o اعتنايي و دل نبستن به دنيا بي:  
ــن  ــرت ك ــرگ درخــت عب   ز روي زردي ب

  
ــل     ــاني گ ــار ف ــرد روزگ ــي نگ ــو آدم   چ

  
  بتاب رخ ز جهان ز آن كه رو بدين دنيا

 
o فريبكاري و دو رويي دنيا   

  نيرنگ اين دو روي دغـل، سرسـري مگيـر         
  ايمـن مبـاش هيـــچ دم از كــار روزگـار          

  
ــا ــسانهدني ــسون   ف   اي ســت مكــّرر همــه ف

  مشتي عسل ولي بـه كـف خـرس انـدرون          
  

  به هوش بـاش ز دسـتي اگـر گـذارد تيـغ            
  

    
   اهل جهـان   به سرخ و زرد جهان دل مبند و       
  )16، خزان(                                       

ــرد   ــه برگيـ ــاي زمانـ ــه دل زبقـ ــزد كـ   سـ
  )10گل هميشه،(                                  

  هـــر آن كـــه بيـــشتر آورد نيـــشتر گيـــرد
  )13پيشين، (                                      

  
  ر، سرسـري  كاين خيـره چـشم را نبـود كـا         

  كــو را بود فريـب و فـسـاد و فـسونگري          
  )7 و 6، ....اي آفتاب                             (

ــا ــور  دني ــه ص ــصور هم ــت م ــي اس    روايت
  دســـت نوازشـــي وز پـــي گرزگـــاو ســـر

  )12 و 11دنيا، (                                   

  به دست ديگر خـود گـرز گـاو سـر گيـرد            
 )15،...گل هميشه (                               

o هاي دنيا ناپايداري و گذرا بودن خوشي   
  ا درسـت نگـشادي   هنــوز ديـده بــه دنيــ      

  كجا شد آدم و ادريس، نـوح و يـونس كـو           
  

  يك روز صد هزار گلت بشكفد بـه جـوي         
  

  اين جهان جز خاكدان و يك دو روزي بيش نيست         
  

  اخ نوبهاران گرچـه بـس زيبـا بـود         گفت ك 
  هــر گــل ارديبهــشتي پژمــرد فــردا بــه دي

  

  كه خاك گـور تـو را پـرده بـر نظـر گيـرد                
  كــه يــارد آنكــه ز مــرگ و فنــا مفــر گيــرد 

  )11 و   12،  ...گل هميـشه  (                       

ــزان   ــا خ ــردت ب ــر بپژم ــر روز دگ ــه ج    ب
ــا(                                           )18، دني

   خاك بر سر بادم ار باد اين جهانم در نظـر          
  )46،  اي امام راسـتان                                 (

  بـام و در اسـت       اي دريغا كاخر و انجام، بي     
  هر مــه آذار را در پـــي خـزان آذر اسـت            

  )15 و 14، صداي سبز                          (
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   ساختار - 2
 قصيده ساختاري كامًال قدمايي دارند يعني از چهار 14 ي گرمارودي  قصيده30از ميان 
 . اند شريطه تشكيل شده+  ي اصلي تنه+  تخّلص+  بخش تغّزل

اي  شاعر با توصيف گوشه.  به اتفاق تغّزالت، وصف طبيعت استموضوع اكثر قريب: تغّزل
كند و   قصيده را آغاز مياز طبيعت مانند صبح دم، شامگاه، طلوع خورشيد، كوه، بهار يا خزان

معشوق را توصيف » از عطارد شنو«ي  گاهي هم مانند قصيده. پردازد سپس به موضوع اصلي مي
اي آفتاب دانش و «و » ست ل هميشه بهار سخنوري سعديگ«هاي  كنديا اين كه مانند قصيده مي
  .گويد  ميوفايي دنيا از بي» دين

شود؛   را شامل مي از نظر حجم بعضي از اين تغّزالت نيمي و گاهي بيش از نيمي از قصيده
 بيت 20 بيت قصيده، 38از مجموع » گل هميشه بهار سخنوري سعدي است«مثًال در قصيدة 
 بيت به موضوع اصلي 18 و بهار اختصاص دارد و فقط در  و ناپايداري دنيابه وصف خزان
از » پاسخ من به پاسخ استاد دكتر احمد مهدوي دامغاني«يا در قصيدة . شود پرداخته مي
نوشي و گفتگو با   بيت به عنوان تغّزل به وصف طبيعت و باده29 بيت قصيده، 40مجموعه 

و . شود  بيت مانده باقي وارد موضوع اصلي مي11يابد و بعد از آن در  معشوق اختصاص مي
  . بيت كل قصيده تغّزل است39يت از  ب23» از عطارد شنو«همچنين در قصيدة 

گاهي مقدمة قصيده . نكتة ديگر در باب تغّزالت ، تناسب آنهاست با موضوع اصلي قصيده
بسيار با موضوع متناسب است و در همان ابيات آغازين، موضوع را براي خواننده تداعي 

براعت «ح بديع همان شگرد هنري كه در اصطال. برد كند و او را به فضاي اصلي قصيده مي مي
اي است براي استاد  كه مرثيه» اي آفتاب دانش و دين«ي  مثًال قصيده. شود ناميده مي» استهالل
اين غروب خورشيد و . شود ، با توصيف غروب خورشيد و تيرگي شامگاه شروع ميمطهري

  . ضوع قصيده، متناسب استپايان روز با پايان زندگي و مرگ يعني مو
 كه در ستايش مقام سخنوري اميري فيروزكوهي»  چكاد دماوندآن سوتر از«ي  يا قصيده
  :شود اي در وصف كوه دماوند و با اين بيت شروع مي است، با مقدمه

  كاستاده چون اميري در پيش لشكرش    و كردرش فيروز باد كوه دماوند 
  .كنند  را تداعي مينام اميري فيروز كوهي» اميري«و » فيروز«هاي  در اين بيت واژه

، گل هميشه اي از بند، اي امام راستان ، نامهصداي سبز: قصايدي كه تغّزل دارند عبارتند از
، تبريك به ، از عطارد شنو چكاد دماوند، آن سوتر ازست، گوشوارة عرش بهار سخنوري سعدي



  77  □ هاي موسوي گرمارودي  چكامه
�

، پاسخ  باراناستاد احمد مهدوي دامغاني، پاسخ من به پاسخ استاد احمد مهدوي دامغاني، بادة
، چامة آفتاب و خورشيد من به چامة اخوانية بهاءالدين خّرمشاهي، اي آفتاب دانش و دين

  .پنهان
پردازان در پايان تغّزل در يكي دو بيت، از مقدمه ، وارد موضوع   معموًال قصيده:تخّلص

اي ماهرانه و زيبا صورت گرفته باشد، به  اند كه اگر اين خروج و ورود به شيوه شده مياصلي 
 در ايرن گريزها خيلي خوب و زيبا مقدمه را به گرمارودي. گويند مي» حسن تخّلص«آن 

ح پيوندد و گاه نيز براي اين گريز از شگردهاي بديعي ديگري همچون ايهام يا تلمي موضوع مي
براي نمونه مواردي در زير . كند كند كه زيبايي آن را دو چندان مي و يا تضمين استفاده مي

  .شود آورده مي
شود سپس با   شروع مي اين قصيده با وصف خزان:ت اس گل هميشه بهار سخنوري سعدي-1
حال كه اهريمن پاييز : گويد يابد و سرانجام شاعر مي  و ناپايداري بهار ادامه ميوفايي دنيا ياد بي

شعلة شر در جان باغ جهان افكنده بايد گلي بجويي كه اگر صد خزان هم بر آن بگذرد، مشام 
  آن گل كجاست؟. روح از آن عطر بيشتر گيرد
  دلت بوي مشك تر گيرد ه بوستانك     شيراز  سعديبجوي گل ز گلستان

 است، عالوه بر ي اّتصال مقدمه به موضوع اصلي، يعني ستايش سعدي اين بيت كه حلقه
كه همان » بوستان«. شود، به ايهام تناسب هم آراسته است اين كه حسن تخّلص محسوب مي
با نام اثر ديگر سعدي تناسب دارد، » سعدي«و » گلستان«جه به باغ و بوستان طبيعت است با تو

  .تأثير نيست و اين امر هم در انتقال از مقدمه به موضوع اصلي بي
 اين قصيده كه در ستايش مهرداد اوستاست، با توصيف منظرة صبح و :ني بارا باده - 2
شاعر از ديدن زيبايي باغ و چمن پس از باران . شود  شروع ميها و گياهان پس از باران گل

گردد كه او هم مانند گل و گياهان سبز و شكوفا  خود مي دوش،  چنان در آن محو و از خود بي
كدام باده حريف هم پاي من . ام اي مست نشده گويد من تا به حال از هيچ باده شود و مي مي

  : گويد شد؟ در پاسخ مي
  ام به صهبا بود به خاطر آمدم، اين باده  دهي ترس محتسب خورــشراب خانگ

  اوستـا بـود  خرابــي دل من از مــِي   ده خرابـ دوش، مانچمن ز بادة باران
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با اين دو بيت شاعر از مقدمه يعني توصيف صبح و باران و مستي، وارد موضوع اصلي 
شود كه بدانيم  زيبايي اين تخّلص وقتي بيشتر آشكار مي. شود  مييعني ستايش مهرداد اوستا

  .  شعرهاي مهرداد اوستاست نام يكي از مجموعه» شراب خانگي ترس محتسب خورده«
، سروده شده با توصيف )عج(ده كه به مناسبت تولد امام زمان ياين قص : خورشيد پنهان-3

شود و با وصف پرتو خورشيد و چميدن آن ميان الله و سوسن و  صبح و پايان شب شروع مي
ا رسد و شاعر ب يابد تا اين كه به بيت زير مي  و بوسه گرفتن از گل سرخ ادامه ميسمن بوستان

، گريزي هنرمندانه به )عج(كه هم نام گلي است و هم نام مادر امام زمان » نرگس«آوردن 
  : زند مي) عج(موضوع قصيده يعني ميالد امام زمان 

 برقي ز التهاب شگرفي در آن بديد     نگاه كرد » نرگس«وانگاه تا به ديدة 

كند و   ،  با تغّزِل قصيده كه در وصف طبيعت است ارتباط پيدا مي در معنِي نام گلنرگس
شود و شاعر با   است با ادامة قصيده مرتبط مي)عج(با توجه به اين كه نام مادر امام زمان 

  .شود گيري از شگرد هنري ايهام به زيبايي تمام، از تغّزل وارد موضوع اصلي مي بهره
كند و به همان   در ابيات پاياني ممدوح را به شرط دعا مي  قصيده گرمارودي8  در:شريطه

ي  اين دعا گاهي در يك بيت مانند قصيده. كند تا ابد باقي ماناد شيوة شاعران قديم آرزو مي
. يابد ادامه مي» بي آفتا چامه«شود و گاهي تا پنج شش بيت مانند قصيدة  خالصه مي» مدرس«

  : توان به موارد زير اشاره كرد هاي شريطه مي از نمونه
 است ، به دعاهاي اي از مشفق كاشاني اين قصيده كه در پاسخ اخوانيه: بي آفتا  چامه-1

  :شود زير ختم مي
 هاي تيرة شب، آذر آفتاب، هـــبر خيم  شتزند به صبحگهان، در ميان د تا مي

  چمد بر اين فلك اخضر، آفتاب، تا مي  د زتارك شب، ماه سربلندــــدم تا مي
  در جنگ با هريمن شب لشكر آفتاب،  د كوهـد سحر ز چكاد بلنـــكش تا مي
  رخشـان و زرنگار يكي مغفـر آفتاب،  ي بلند هـــاه سر قلـــد پگـــنه تا مي

  ريزد تو را شراب به شعـر تـر آفتاب،   نوبهارِحبتر از ص زه روياـــماني تو ت
 سروده شده،  اين قصيده كه در سوگ حاج شيخ محمد تقي اديب نيشابوري:دنيا-2
  : اش چنين است  شريطه

  سرايد، بر درگه سحـر، هر روز مــي    ابـة زرين آفتــتا صبحـدم، چكام
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  ب، بسـي استـوارتـر، ـاي صعــه از كوه    ورانـنهند اساس بالغت سخن تا مي
  چون خاطر جاللت خور، در شكوه و فر    ي اوستـاد مـا رهــبادا بـزرگ خاط

 ، مدرس، آن سوتر ازاز بند، سخن ساالر اي نامه: قصايد ديگري كه شريطه دارند عبارتند از
  .  اخوانية بهاءالدين خّرمشاهي  و پاسخ به چكامة، از عطارد شنودماوندچكاد 
  
  هاي زباني   ويژگي- 3
 .):شود هاي هر قصيده جلوي عنوان آن آورده مي واژه(ها و تركيبات كهن   واژه-3-1

  ). قامت(ژم، باال  نژند، قمطرير اوفتاده، د:سرواژه قصيدة 
، )پيش(، فرا )خورشيد(سان، گرزه، خراميدن، خور  ون، اينـون، هيـ باژگ:اارـار نياگـآبش
  ).جانب(زي 

   . خزان، جوشن، خموش، راغ، سبو:خزان
  . ون، گندآور، خنياگر، انباشتن، هراي، ايدر، مهميز، توسن، ستر)نه( ني :صداي سبز

، )پشت گردن( كاهيده، ايدر، زبر، كردر، بارگي، بريشمين، ليك، چميدن، بش :از بند اي نامه
  . ، بهل، چكامه، ازيراك)اينك(، نك )اسب(اندر، آژنگ، شكنج، گشن، نجيب 

   .، هماره)ندرو كرد( غمگين، سترگ، بنگر، دگر، شخود، نغنود، درود :سالم بر فلسطين
خليد، جوشن، شست، جان شكر،  ، نخجيرگه، مي)براي( نوباوگان، بهِر :اي امام راستان

  ). خورشيد(، زبهر، خور )آن سوتر(هگرز، زاستر 
  . ، از پي، چكاد، چامه)توجه نكن( اوفتاده، برون، يارد، مبين :ست گل هميشه بهار سخنوري سعدي

  .  سفينه، دودمان:حافظ
  . ، آهيختن، نيام)باالي( شوشه، پوالد، گردان، جوالهه، فراز :سخن ساالر

، آژنگ، َشمر، خنياگر، بيخته، چميد، ستوار، چكامه، )تاج(چميد، تارك، افسر   مي:ُقمري
   .ايدر

  .  كردر، برزن:مدرس
، توسن، ليك، برون، طّره، اوفتاد، سپرغم، قرابه، شيراوژن، )رفتم(م  شد:شي عر گوشواره

  . ، گلخن، پاداشن)دان چينه (، حوصله )قرباني(درزن، رسن، برخي 
  .  هماره:انار شكسته
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  ). موييدن( زبر، برز، نمويد :كوهواره
  . ، دژ، انوشه، ستيغ)باال( كردر، خرگه، ميغ، نيام، زوبين، مغفر، فراز :اوند چكاد دمآن سوتر از
  ).  انسان(، فروهشت، مردم )خوشي( عنب شاني، پرندوش، َكشي :نواز عطاِرد ش

 يارد كرد، ردا، اندر، دمن، بسُتَرد، خور :تبريك به استاد دكتر احمد مهدوي دامغاني
  . اوستاد، اندروا، مارافسا، چونين، ازيرا، ميكده) خورشيد(

 زيرين، كژغند، دمن، گرازد، جيب، چونان، :پاسخ به پاسخ استاد احمد مهدوي دامغاني
  ).سوي(، شنگرف، بيرق، فرزين، زي )بشنوي(راوق، نيوشي 

  .  باده، ناسخته، خزف، چكامه:ن باراي باده
، سپرغم، اخگر، )تاج( شگرف، همگنان، افسر :پاسخ به چكامه اخوانية بهاءالدين خرمشاهي

  . چمد، چكاد ، مغفر ، مي)خورشيد(نبشتم، ازيرا، خور 
  .  سمج، تاك:پاسخ من به مرتضي اميري اسفندقه

  ).صاحب(، خداوند )خورشيد(، خور )هرات( هري :اي آفتاب دانش و دين
  .  ستيغ، هشيواري، شگرف:شهيد چارمردان
  . ، نستوه)بلبل( ستيزه، سترگ، هزار :اي صبح صدق

 سخته، ، چامه، چونان، زاستر،)قلم(ديجور، خامه  :در سوگ استاد سخن محمود منشي
  . ، جان شكر)شايد، اميد است(، بوك )خشكيد(هماره، خوشيد 

 .  اوستاد، فرودين، ازبهر، مويه، چكامه:آن كه تاريخ  و دانش بدو وامدار است

  
  هاي كهن  كاربرد فعل به شيوه-2- 3
 : هاي پيشوندي  استفاده از فعل-3-2-1

  )33اي از بند،  نامه(فرا آوردن *      )41، گوشوارة عرش(باز آمدن * 
  )7، سخن ساالر(فرا پوشيدن، *     )12، ...در سوگ استاد(باز رفتن * 
  )7پاسخ به اميري اسفندقه، (فراخاستن *     )7، ....گل هميشه (برآمدن، * 
  )37، ....گل هميشه(فراز آوردن *     )12، آبشار نياگارا(برآوردن * 
  )50گوشواره عرش، (فراز كردن *     )13، از عطارد شنو(برافروزاندن  *
  )11از عطار شنو، (فراساختن *       )16پيشين،(برانگيختن  *
  )38، اي امام راستان(فراشدن *     )1، ...در سوگ استاد(بربستن  *
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  )16، بادة باران(فراشكفتن  *    )28، ...گل هميشه(برتابيدن  *
  )2،كوهواره(فرا نهادن *     )14اي از بند،  نامه(برجهيدن * 
  )14، سخن ساالر(فرو باريدن *     )7، ...اي امام راستان(برچيدن  *
  )28، ...تبريك به استاد(و بلعيدن فر*     ) 15، ...اي آفتاب(بردميدن  *
  )2، بادة باران(فروچكيدن *       ) 8، خزان(برفروختن *
  )18اي از بند،  نامه(فرو خسبيدن *     )13،  ...آن سوتر از(بر فشاندن * 
  ) 26پيشين، (فرو شستن *       ) 6پيشين،(بركشيدن  *
  )15، آبشار نياگارا(فرو فتدن  *    )22، ...اي آفتاب(ن بركند* 
  )18اي از بند،  نامه(فرو فشاندن  *      )2سرواژه، (برگذشتن * 
  )2، كوهواره(فرو فشردن *     )10، ...گل هميشه(بر گرفتن *
  )38، تاناي امام راس(فرو ماندن *       )11، خزان(بر گسستن *
  ) 7، خزان( فرو نشستن *     )11مدرس،( بر گشودن * 
  )32، از عطارد شنو(فروهشتن *     )30اي از بند،  نامه(در آمدن *
  )1، ...تبريك به استاد (واكردن *     )19،  شنوداز عطار(در افتادن * 
  بر سر فعل ماضي» بـ« آوردن پيشوند -3-2-2
  ) 38، از عطارد شنو( بگشود *     )4، شهيد چارمردان(ببريد  *
  ) 31پاسخ من به اميري اسفندقه، (بگفت *   )11، ...پاسخ من به پاسخ(بپرسيد * 
  ) 2، شهيد چارمردان(بنشسته *     ) 46، گوشوارة عرش(بخواست * 
  )11، ...پاسخ من به پاسخ ( بنوشيد *      ) 17، بادة باران(بديدم * 
  )22پيشين،(بنيارست *     )1چامة آفتاب، (بشكفت * 
  )ي سادهماض+ همي : ساخت ماضي استمراري با فرمول ( ساخت فعل به شيوة كهن-3-2-3

  كه همي گفتي تو را هستند ياران مستتر   اد ــ آن روز را داري به ياي امام راستان
  )23، اي امام راستان(

داي در خـور آنـم ــــكـز فضـــل خ  مـن همي پيچـــه به خويشتــزان غص  
  )15، انار شكسته(

  م ــين سخـن رانــه كه تا چنـــپيوست  مــود همــي عالـــا بـه تــهمـواره ك
  )20پيشين، (
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  : در وجه متعدي » سوختن« استفاده از فعل -3-2-4
   را به ناران بسوزند اين گلستانـــذوق تا كه بي   چون ماني خموشگر خليلي، اي سخن ساالر

  )11،رسخن ساال(
  چــون آتــشت بــسوزد گــر انــدرون شــوي

  
  شاعري وز شعر تو هر دم فراخيـزد لهيـب         

  
  ي كهن  كاربرد حرف اضافه به شيوه-3-3
 ي دوتايي   استفاده از حرف اضافه-3-3-1

  جــان ودلــم را بــه پــشت گيــرد و تــازد *
  
  سر چـو بـرآرد بـه قهـر و نـاز چميـدن             * 
  

  ســت آذرشوز دورتــر چــو مخمــل ســرخ ا  
  )27،  ...آن سوتر از  (                                   

  هــاي قلــم را جــور جــور تــا بــسوزد بولهــب
  )7پاسخ به اميري اسفندقه، (                       

  
  

  جسم و تنم مانـده هـم چنـان بـه زمـين بـر              
  )11اي از بند،  نامه(                                 

  مــوج و شــكن افتــدش گهــي بــه بــش انــدر
  )23اي از بند،  نامه                                    (

، 9،36: عطـارد شـنو   : موارد ديگر به ترتيب عنوان قصيده و شمارة بيت عبارت اسـت از             *
  .35 و 12: تبريك به احمد مهدوي دامغاني

  »در«به معني » به« استفاده از حرف اضافه -3-3-2
  زند يكسر  گهي چو گل به چمن خنده مي  ي چو غنچه به بستان دهر، دلتنگيگه *

  )10 حافظ(
  ن، چون بزرگوار پدرــان سخـــبه دودم  ي ما راـكالم بي تو يتيم است تا توي *

  )16پيشين،(

  اي كه بنالي زهجر، چون تندر  هــبه لحظ  د در آسمان دلتـچو آذرخش بتاب *
  )24قمري، (

، 2: مدرس: ي بيت عبارت است از  وارد ديگر به ترتيب عنوان قصيده و شمارهم *
، از عطارد 24 و 18 و 7 و 3:  چكاد دماوند، آن سوتر از48و 25 و 19 و 5: شي عر گوشواره

 ، ، پاسخ من به چكامة اخوان38 و 30: يك به دكتر احمد مهدوي دامغاني، تبر22: شنو
  .12 و 8: ، اي صبح صادق18: ، دنيا36 و 32 و 16: ، چامة آفتاب21: بهاءالدين خّرمشاهي

  



  83  □ هاي موسوي گرمارودي  چكامه
�

  به عنوان حرف اضافه» را« استفاده از -3-3-3
  تا دهد پندي مرا زان لب كه َتنگ شّكر است   وستاي بهاران را به دــــه  باز گفتم خّرمي *

  )13، صداي سبز(
  ورت سرما و باد صرصر است ـان از ســـدر ام  گفتم او را تا كدام است آن بهاران كاين چنين *

  )13پيشين،(

   كه سبكترب راـــم نجيـــــا گويـــوانج           مــــازم و آيــــك ري بتـــره تا ملــيكس *
  )28اي از بند،  نامه(

  ان را ماند مدحي، ني وزيران را اثرــني شه           م شرف كز اين قلمــستايم نك تو را وين مي *
  )31، اي امام راستان(

  14: نيا، د16 و 2: حافظ: موارد ديگر به ترتيب عنوان قصيده و شمارة بيت عبارت است از *
  
  ميانجي» ي« حذف كسرة اضافه بعد از -4- 3

 كه هم خود خراساني هاي سبك خراساني است و در شعر اخوان اين ويژگي كه از ويژگي
 نادر است و جز يكي دو است و هم زبان شعرش، بسامد بااليي دارد؛ اما در قصايد گرمارودي

شود، به كار نرفته است علت اين امر شايد اين باشد كه اين ويژگي  در زير آورده ميمورد كه 
 گذشته و امروز است و اگر در شعر اخوان بسامد بااليي دارد و در قصايد از آن زبان خراسان

گرمارودي با وجود اين كه در كل قصايدش به سبك خراساني است، خيلي كم مشاهده 
  . به اين دليل است كه گرمارودي در خراسان زيسته اما خراساني نيستشود،  مي

  ي ديگر خود وام گيرم در خور است  از چكامه  اران چند بيتــگر در اين جا، بهر وصف نوبه
  )10پاسخ به چكامة خرمشاهي، (

  اك عنب شاني ــــده زتـــــه افشانـــخوش  ت به صّفه ي شبــ چون بلورينه ستوني اس
  )7، عطارد شنواز (

  به عنوان نشانة نكره » يكي« استفاده از -3-5-1
  د ـــي فرزنـون مسيحا نهي يكـــچ   ذراـــم عــــان مريـــه به دامـــگ

  )13سرواژه،(
  كافكندش كس به آب و ميردش آذر    زمــه هيــيا چو يكـي نيم برفروخت

  ) 4اي از بند، نامه(
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  ّرة سپيد، فرابر ــــده يكــي ُغـــمان   ادهــاش بلند و گش يــليك به پيشان
  ) 22پيشين، (

  هاي شعر من آور  وي آيهـــرو به س   تعصب باطل نك تو يكـي لحظه، بي
  )39پيشين، (

، گوشوارة 13: حافظ: موارد ديگر به ترتيب عنوان قصيده و شمارة بيت عبارت است از *
 و 13: بي آفتا ، چامه20، پاسخ من به پاسخ مهدوي دامغاني، 11: ، كوهواره47 و 45: عرش
  ،35 و 23 و 18

  
  تصغير و تحبيب» َ ك–« استفاده از  پسوند -6- 3

، نهالك )44:اي از بند هنام(، جويبارك )18 و 7: صداي سبز(، مرغك )3:سرواژه(ذرگكي 
پاسخ من به اميري (، كالغك )4:  چكاد دماوندآن سوتر از(، ابرك و سپيدك )48:پيشين(

، اختركان )3: آن سوتر از چكاد دماوند(، چادرك )15: اي صبح صدق(، قاصدك )25: اسفندقه
  )11:گوشوارة عرش(، دلبرك )1:  من به پاسخ احمد مهدوي دامغانيپاسخ(

  
  نشانة فك اضافه » را« استفاده از -7- 3

  اري در نفســــم نوبهـــه دارد اين نسيــتا چ
  كاين جهان مرده را چون جان درون پيكر است 

  )12،صداي سبز(

  درون پيكر جهان مرده = جهان مرده را درون پيكر 
  رــد خطيـــيك اشارت هم مرا اكنون به ياد آم

  ارت ايدر استـــرد آن اشــــاه ياد كـــجايگ
  )25 ،صداي سبز(

  به ياد من = مرا به ياد 
  ان خود آن روزگاران الله داشتــكوه در دام

  ر را بهر زرـندش جگـــشكاف ك اما ميـــاين
  )8 ،راستاناي امام (
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گل هميشه بهار : موارد ديگر به ترتيب عنوان قصيده و شمارة بيت عبارت است از *
، از مهدوي 44: ، گوشوارة عرش17: ، قمري9 و 1: ، سخن ساالر36: ست سخنوري سعدي

، در سوگ 19: ، دنيا49 و 26: بهاءالدين خرمشاهي، پاسخ من به چكامة 34 و 26: دامغاني
  . 17 و 16 و 18 و 17 و 16 و 15: استاد محمود منشي

  
  ها و تركيبات نو  واژه-8- 3

  )25، اي امام راستان (شب تباران      ) 11، خزان (ابرك
  )28، ...تبريك به استاد (موجكوه    )29،...پاسخ من به چكامة  (باغسار
  )33،...گل هميشه  (گرم پويه    )20،...پاسخ من به پاسخ (بن واژه
  )11ب،ي آفتا چامه (گرمجوش    )44اي از بند، نامه (جويبارك
  )14، ...پاسخ من به پاسخ (گلخامه    )28،...تبريك به استاد (خشماهنگ

  )13از عطارد شنو،  (گلخنده      )3،از عطارد شنو (درواره
  )1قمري،  (نازدخت    )18،سالم بر فلسطين (ديرادير
  )18تبريك به استاد مهدوي دامغاني،  (نرم پو      )19سرواژه،  (سرواژه
  )44اي از بند،  نامه (نهالك    )36، اي امام راستان (سمكوب
  )17 پاسخ من به اميري اسفندقه، (هفت سنگاب    )29،...آن سوتر از (سنگواژه

  
   تصرفات دستوري-9- 3
  : تقدم صفت بر موصوف بدون حذف كسرة اضافه-3-9-1

  هاي ژرف ، درود  وِت همة درهـبه خل   به جارِي همة نهرهاي سركش و تند
  اند پراكنده بر سواحــل رود  ه خفتهك   نامي هاي بي ة صخرهــبه ساكِت هم

  )3 و 2، سالم بر فلسطين(

نهرها، «هايشان يعني  بر موصوف» جاري، خلوت و ساكت«هاي  در اين دو بيت صفت
اند بدون آنكه بر خالف قاعدة رايج در زبان فارسي، كسرة اضافة  مقدم شده» ها ها و صخره دره

  . دبعد از صفت حذف شو
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  گــذار جان و جهان را درون آن بنگـر   زالل جاري عشق است پيش كلبة دل
  )13 ،حافظ(

» عشق«و بطور استعاري صفت » آب«به محذوف يعني  زالل و جاري در اصل صفت مشبه
  . است كه بدون حذف كسرة اضافه بر آن مقدم شده است

  :اه  فاصله انداختن ميان موصوف و صفت-3-9-2
  قرار هم  ون اژدها دمان و چنو بيـــچ  ا تهــيــد دل اژدهـــات بلن رهـاز نع

  )4، آبشار نياگارا(

اين ساختار كه . فاصله انداخته است» نعرة بلند«بين موصوف و صفت » ت«ضمير پيوسته 
هاي  ياست، يكي از ويژگ) اليه مضاف+ صفت+موصوف(برخالف قاعدة رايج زبان فارسي 

»  او«هاي زير ضمير  در بيت). 158: 1389ك پورنامداريان، .ر( سبك شعر نيماست ةبرجست
  : بين موصوف و صفت فاصله انداخته است» َش-«

  كمتر زگوي در كف بازيگر، آفتاب     با شعرِ  او بلند كه منظومة دل است 
  )24 ب،ي آفتا چامه(

  ّرة سپيد فرا بر ـــده يكي غـــمان      د و گشاده ــاش بلن ليك به پيشاني
  )22اي از بند، نامه(

   تفضيل صفت بر خودش-3-9-3
  ـد ــه باال بلندتــر ز بلنـــتـو ب      ار و نژنـد ـن افتاده خاكســـاي م

  )1سرواژه، (

  .تفضيل داده شده است» بلند«بر » بلندتر«در مصراع دوم صفت 
  
  هاي بالغي  ويژگي - 4
 صنايع بديعي  -4-1

  انواع جناس -4-1-1

). 15، اي امام راستان(گير و شصت  زه: شست). 14، آبشار نياگارا(طال : لقب زال و زر: زر
). 34 و 18، 17، 13،...گل هميشه (بيشتر و نيشتر، گنج و رنج، نيش و نوش، نهال و كمال 

از (الله و ژاله ) 5،  ...آن سوتر از(تيغ و ميغ ). 26قمري، (تبار و تبر ) 1،حافظ(غزال و غزل 
ي  باده(باد، بيد و بود، خاك و پاك ). 25پاسخ به مهدوي دامغاني، (كاخ و كوخ ). 4،عطارد شنو
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راهزن و رايزن ). 10، 5در سوگ محمود منشي، ( موج و اوج خامه و چامه،). 39 و 9 نبارا
  ).20،...پاسخ به اميري اسفندقه(

   اشتقاق-4-1-2-1
) 27،گوشوارة عرش(حسن و َاحسن ). 46،صداي سبز(مقصد و مقصود، مفيد و مستفيد 

پاسخ به (لهيب و بولهب ) 24، 15، پاسخ به مهدوي دامغاني(طوق و مطوق، سابق و اسبق 
  )7اميري اسفندقه، 

  آرايي   واج-4-1-3
  » ص/س«تكرار صامت  *

  سامان  سياه و ساكت و سرد ايستاده بي          بر كنارة رود ر صخرهــت مگـــدل من اس
  )10، خزان(

  پاك و با وقاراي چون سرود گرم اذان،         رمـاي چون سالم سادة كودك، صميم و گ
  )4، اي صبح صدق(

  دام است آن بهاران كاين چنينـــم او را تا كـــگفت
  ا و باد صرصر است ـــورت سرمـــان از ســدر ام

  )23، صداي سبز(

  د بدو قرار ـــَداي نمانـــبا صرصر خ         دوـچون قاصدك، وگر به ترّقص رود ع
  )15، بح صدقاي ص(

  »خ«تكرار صامت  *
  ان خداوندا از اين خونخوار خر ــداد ما بست     بود، باري خر نبود دشمنت خونخوار اگر مي

  )20، اي امام راستان(

  م ــــت ايــرانـــــدي دوردســـــتبعي     مـــــاور خراســـانـــــــــــآوارة خ
  )1،انار شكسته(

  »چ«تكرار صامت  *
  ي ظلماني هـــه از چشمـــژاله بارد هم      ان چون شب بارانيـم آن يار چنــچش

  )1، از عطارد شنو(

  ب به چنبرة چرخ چنبري ــــاد شـــافت      د از جهان رو خورشيد خاوريــپوشي
  )1، ...اي آفتاب(



  در بوتة نقد   □ �88
�

  » ش«رار صامت تك *
  ها عاشقان شمع و نور  ا چون شاپركــه واژه  در شبستان دلت معنا چو شمع روشن است

  )16پاسخ به اميري اسفندقه، (                   

  ه افشانـــده زتاك عنب شـاني ـــــخوش  ي شب چون بلورينه ستوني است به صّفه
  )7، از عطارد شنو(

  » غ/ق«صامت تكرار  *
  ود خداوند بحر و برـــون را كه بـــفرع  رور به غرقابه درفكنــدـــزم غـــدر قل

  )27، دنيا(

  ت غرور قلل، آسمان شعار ـــون قامـچ  چون زانوي شريف تواضع، زمين گزين
  )3، اي صبح صدق(

  د بـدو قرار ـداي نمـانـــــبا صرصر خ  عدوچون قاصدك و گر به ترّقص رود 
  )15پيشين، (

  »م«تكرار صامت  *
  ود ـام پيش پايا بــــه ز ايـــدرون سين  ب مهرـه يارا مـرا مراتـــزرگ مرتبــب

  )27ن، ي بارا باده(

  »ز«تكرار صامت  *
  ه زير آيد از زبر ـــبنيز اين سپهر گوژ   شود زبون ها مي ب زلزلهـــكوه از نهي

  )36، دنيا(

  »ف«تكرار صامت  *
  ري ـكو را بود فريب و فساد و فسونگ  چ دم از كار روزگارـــايمن مباش هي

  )7،...اي آفتاب(

  هاي نحوي يكسان و ترصيع   موازنه، ساخت-4-1-4
  موازنه ) الف

  سوي سهنــد ت افكنده راز ــكوه   وي كـويرــــدشتـت افتــاده باز س
  )9سر واژه، (

  ري چو ماه، منور ـــشان اختـهريك    ر فروزانــهريكشان كوكبي چو مه
  )26اي از بند،  نامه(
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 9 و 7، اي امام راستان: هاي ديگر به ترتيب عنوان قصيده و شمارة بيت عبارتند از نمونه *
 و 4: ، شهيد چارمردان46 و 33 و 16 و 15: ، دنيا10 و 6 و 5: ، انار شكسته14: ، مدرس14و 
  .11: ، قمري21 و 1 ، سالم بر فلسطين3 و 1: ، اي صبح صدق7

  ترصيع) ب
  اثر گ در شكافتنش ضربه بيون سنـچ  چون چنگ در نواختنش زخمه ناگزير

  )22،دنيا(
  ساختار نحوي يكسان ) پ

  ك و بدـان روش در داوري با نيـــشاعري يكس
  شاعري يكسان منش با خويشتن در سوگ و سور 

  )12پاسخ به اميري اسفندقه، (

  حـر صبـن ز بستــــه به پا خاستــسبك چو الل
  ونــة شبدرن به گــــه نشستــــــك چو ژالــتن

  )12قمري، (

، 4: اي امام راستان:  بيت عبارتند از هاي ديگر به ترتيب عنوان قصيده و شماره نمونه *
، پاسخ به چكامة 29: ، از عطارد شنو2: ، كوهواره15: ، گوشوارة عرش5:سخن ساالر
، 4: ، شهيد چارمردان27...: ، اي آفتاب38 و 11: ، دنيا6: ، پاسخ به اميري اسفندقه6: خرمشاهي

  . 6: اي صبح صدق
   حس آميزي-1-5- 4

 و 28قمري، (ن تلخ و نرم چيدن سخ). 27، 9، صداي سبز(سبز ديدن صدا و تالش سبز 
نرم آمدن و شرم شيرين ). 20 و 16ش، ي عر گوشواره(روشن گفتن و تلخ شنيدن ). 37
سرود روشن، ). 21پاسخ به مهدوي دامغاني، (جذبة شنگرفي ). 5تبريك به مهدوي دامغاني،(

 30پاسخ به چكامة خرمشاهي، (ياد شيرين و خلق نرم ). 30، 6، بادة باران(روز تلخ و شيرين 
  ).12،  ...اي آفتاب(آرزوي سبز . )51و 

   تناسب يا مراعات النظير-1-6- 4
آن (سنگ، خشت، دژ و بنا كردن ). 15،اي امام راستان(تير، شست، كمان و جان شكر 

رخش، مهميز، ). 20پاسخ به مهدوي دامغاني، (، واژه، بن واژه و مشق جمله). 19، ...سوتر از
خم ). 23، ...گل هميشه بهار (صيرفي، زر و چار سوق ) 30،صداي سبز(رستم و سمنگان 
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زخم، نيزه، ). 14، سخن ساالر(آهيختن، تيغ، نيام و ذوالفقار ). 14، حافظ(فروش  شراب و مي
). 13پيشين، (ناهيد، عيوق، فرقدان، سهيل و دو پيكر ). 8، ...آن سوتر از (، تير و تيغ  زوبين

  ).40، دنيا(دريا، موج و كرانه ). 14پاسخ من به اميري اسفندقه، (داربست، تاك و خوشه 
   و ايهام تناسب و تبادر 1-7- 4
  كاستاده چون اميري در پيش لشكرش     شفيروز باد كوه دماوند و كردر *

  )1،  ...آن سوتر از(
نكره است اما با توجه به اين كه قصيده در ستايش اميري » ي«با » اميري«ي  واژه

ب به نام اميري فيروزكوهي ايهام تناس» كوه«و » فيروز«ي   است و با تناسب به واژهفيروزكوهي
  . كند كه شاعر در اين بيت هنرمندانه از اين شگرد بهره گرفته است برقرار مي

  ـاني ــگفتة عنصـري و سبــك خراسـ  ي او و چكامه« محمود«آبرو يافت ز 
  سخن زر كن اگر داني» محمود«همچو    ديگدان عنصري از زر زد و دانستي 

 استاد و ممدوح شاعر است اما با ها منظور محمود منشي كاشاني در اين بيت» محمود«
آورد و ايهام  محمود غزنوي را به ياد مي» سبك خراساني«و » عنصري«هاي  توجه به واژه

  . كند تناسب برقرار مي
  ت بلقيسي دگر احيا كندــخواس  ميآصفي  اند برخي اين استادكاري را در آخر گفته *

  )42، ...تبريك به (

در اين بيت نام خانوادگي تاجماه آصفي همسر ممدوح شاعر، احمد مهدوي » آصفي«
را به ياد » آصف برخيا«، نام وزيرش همسر سليمان» بلقيس«دامغاني است ولي با توجه به 

  .كند آورد و ايهام تناسب برقرار مي مي
  ن و شعر فرزدقـت سخـــهمسنِگ درس  نـن مـة قلب سخـــ مهر زدي سّكاز *

  )32پاسخ به مهدوي دامغاني،(

به معني » مهر«ي  در بيت به معني سكه تقلبي و ناسره است اما با تناسب با واژه» قلب«
  .يز هستكه در لغت به معني سّكة زر ن» درست«نيز با . كند ايهام تناسب برقرار مي» دل«

  ود ـاگر به پيش تـوام در چكامـــه ايطا ب  مرا چه باك پس اي گنج شايگان سخن *
  )28باده باران، (
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كه در اصطالح دانش » ايطا«به معني شاهانه و ارزشمند است اما با توجه به واژه » شايگان«
جمع، ايهام تناسب هاي  اي از ايطا يعني قافيه كردن نشانه قافيه، تكرار قافيه است، به معني گونه

  .كند برقرار مي
  عصـاي مـوسـوي و معجز مسيحـا بود   همين چكامه هم از خاك پاك گرمارود *

  )39، بادة باران(

؛ اما در اين بيت با تناسب به گرمارود و اين كه يعني منسوب به حضرت موسي» موسوي«
 ايهام  جايگاه تخّلص شاعر است با نام شاعر،  موسوي گرماروديبيت، بيت پاياني و معموًال

  . تناسب دارد
  ر بوده مرا رهبر، آفتاب ـــرا به مهــزي  يارا هوات در دلم از پيش بوده است *

  )28چامه آفتاب،(

قرار به معني خورشيد، ايهام تناسب بر» آفتاب«به معني عشق است و با توجه به واژة » مهر«
  .كند مي

  مرتضي اي سرو خوش اندام باغ شعر و شور *
  وزون شعرت باد دور ـت مــــچشم بد از قام   

  )1پاسخ به اميري اسفندقه، (

يعني » شعر«به معني هماهنگ و زيباست اما با توجه به » قامت«به عنوان صفت » موزون«
  . داراي وزن عروضي

  ي، آشناي بحر شعرـي، نهنگـــنيستي ماه *
  كي تواند كس نهنگي چون تو را گيرد به تور 

  )3پاسخ به اميري اسفندقه، (

  . با بحر تناسب دارد» شنا كردن«در بيت به معني شناسا است اما به معني » آشنا«
  ك به هيچ روي نيابيم از او خبرـــوين  آن مبتداي بحث بالغت خموش ماند *

  )43، دنيا(

 معني لغوي كه در بيت مورد نظر است، به معني دو اصطالح نحو مبتدا و خبر عالوه بر
  . عربي ايهام دارند

  تا كي كشد دوباره ز رخ معجر آفتاب   ار خود آرم دوباره بازـتا كي مَنش كن *
  ) 2چامه آفتاب، (
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است؛ اما با توجه به اين كه قصيده پاسخي است » و رااكي من «به معني » كي مَنش«عبارت 
با اندكي تغيير در تلفظ، نام آن شاعر را به ذهن ) مشفق كاشاني(ي عباس كي منش  يهبه اخوان
  .كند كند و ايهام تبادر ايجاد مي متبادر مي

  ي دگر بگشود سپاه ياسر، يك جبهه  اي عرفات و تمام سعي تو، اين تو رفته *
  )14، سالم بر فلسطين(

در مصراع » ياسر«ي  كه موقف حاجيان است در مكه در روز عرفه، با توجه به واژه» اتعرف«
  . كند ايهام تناسب برقرار مي» ياسر عرفات«دوم با نام رهبر نهضت آزادي بخش فلسطين يعني 

به سه دسته تقسيم  را توان تلميحات قصايد گرمارودي بطور كلي مي : تلميحات-4-1-8
  :كرد
هاي اسطوره اي به عنوان ابزاري  در اين بخش شاعر از نام :هاي ايراني  اسطوره-4-1-8-1

كند و برخالف  براي تصويرسازي و مدح ممدوح، و معموًال در جايگاه مشبه به استفاده مي
  :شود ها در زير آورده مي نمونه. ر ندارد چندان عنايتي به خود آن اساطي ثالثاخوان
  سهراب  *

  فرو نشسته در آن ناوك صنوبر و غان     ي سهراب زير جوشن برگ زمين چو سينه
  )7، خزان(

  رخش *
  راست بود همچو رخش در سر و پيكر  مــ خيالون كه بارگيــــت اكنــگويم

  )17د، اي از بننامه( 
  رستم و سمنگان  *
  شود م، رخش رستم ميـش با مهميز رستـــرخ

  ورنه اكنون هم سمنگان پر ز اسب و استر است
  )37، صداي سبز(

  سيمرغ *
  قاف تا قافش معاني زير بال شهپر است   همچو سيمرغ افق پرواز در آفاق علم

  )37، صداي سبز(

  كجاي حوصله سيمرغ جا دهد ارزن   ر خور است مهر تو رانه ذرة چو مني د
  )44، گوشوارة عرش(
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تر است و  تر و گسترده اين بخش از دو بخش ديگر متنوع:  داستان پيامبران-4-1-8-2
وقايع زندگي و . شود حوادث زندگي پيامبران از حضرت آدم تا پيامبر اسالم در آن مطرح مي

، مدح، وفايي دنيا امبران دست ماية ستايش قدرت خداوند، عبرت آموزي از بيمعجزات پي
هاي اشارات به ترتيب زمان زندگي پيامبران آورده  نمونه. گيرد تصويرسازي و مقايسه قرار مي

  : شود مي
  برادركشي قابيل  *

  و تافت خود مگر بشنو جهان كه چند بر ا  اي قـابيـــل بر نتـــافت بـرادر شنيـــده
  )25 ،دنيا(

  زره بافي*
  خن در كارزار ـد گردان ســـتا فرا پوشن  ن داوودگون بافي زرهـــتو زپوالد سخ

  )7،سخن ساالر(

   و ران ملِخ پادشاِه موران سليمان *
  استي ــت و فرزنگـــان سرير حكماو سليمــ

  و آنچه من دارم خود از ران ملخ هم كمتر است 
  )45،...پاسخ به چكامه(

    و بلقيسسليمان *
  خواست بلقيسي دگر احيا كند   ميآصفي  اند ن استاد كاري را در آخر گفتهـبرخي اي

  د در صهبا كند ـــپيون ان را ميـــتا سليم   از يمن بيرون نشداين شگفت اما كه بلقيس
  ) 43 و 42، ....تبريك به (

 ي صبا اشاره شده است  كه آصف برخيا ، ملكه و بلقيسدر اين دو بيت به ازدواج سليمان
شاعر با . ر زماني كوتاه نزد سليمان آوردوزير سليمان واسطة اين پيوند شد و تخت بلقيس را د

، اين ازدواج را با » تاج ماه آصفي«توجه به اين نام همسر ممدوح قصيده، مهدوي دامغاني 
ازدواج سليمان با بلقيس مقايسه كرده و گفته در اين ازدواج برخالف  بلقيس كه از يمن به 

و دكتر مهدوي .  حتي خانة  خود بيرون نرفته استبارگاه سليمان رفت، تاج ماه آصفي از شهرو
  .پس از اين ازدواج ،از خانة خود در خيابان ميكده به خانة همسرش آصفي رفت
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  )ع(شكني ابراهيم بت *
  داري تبــر مي» نقــد«گر خليــل الّلهــي و از 

  ها، برآر از ناسخن سنجان تبار ن اين بتــبشك
  )12،سخن ساالر(

  اش نمرود و پشه در بيني *
  )26دنيا،(  آن باد را به نيش پشه كرد ازو به در   رود را كه باد به بيني فكنده بود ـــنم
  )ع(عصاي موسي *

  دـــادوان ترفنــــــد زجـــتا ببلع    اــرآوري زعصــــي بـــايـــاژده
  )12سرواژه، (

  )ع(يد بيضاي موسي *
  ده كالم فصحا جادوي ناحق ــگردي    اي كالمتـدر پيش عصا و يد بيض

  )37، ...پاسخ به پاسخ (
   در نيل غرق شدن فرعون *

  ن را كه بود خداوند بحر و بروـفرع    دــدر قلزم غرور به غرقابه در فكن
  )17دنيا، (

   در پيري)ع(فرزند يافتن زكريا *
  د ـــ برآوري دلبنيـــو يحيـــهمچ    ري اوفتاده ز پايـــــاه از پيـــگ

  )14سرواژه، (

يا زكريا اّنا ُنبِشُرك بغالٍم ِاسمه «ي  منظور از پير از پا افتاده زكرياست و اشاره دارد به آيه
  )7/مريم(» يحيي َلم َنجعل َله ِمن َقبُل سميًا

  
    از مريم عذراء)ع(زادن عيسي* 
  د ـــون مسيحا نهي يكي فرزنـــچ    ان مريــم عـذراـــــه به دامـــگ

  )13سرواژه،(
    در كعبه و ابابيلابرهه *
   فكندش به جــان شـررداي خانهــامـا خ    د يكي ز پي فكند خانة خـدايــآم

  ور پيالن كــاغــذي را كــردنـد شـعـلــه   مرغان آتشيـن سخن انگار آمــدند 
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  ان و ماند نه از وي به جز سمر ـرفت از مي  ه چو ابرك افتاده سوي باد ـوان ابره
  )33-31دنيا، (

  براق سواري پيامبر در شب معراج  *
  راق پيمبر ـــــو بر بــــه بر او چـــعاطف  ستال اـشب همه هنگامة عروج خي

  )12د، اي از بن نامه(

  َكلَِّميني يا حميرا  *
  كشتي داناييش را شعر تنها لنگر است        شعر همچون كّلميني يا حميراي وي است

امبر خطاب به عايشه كه پي) 1376:92فروزانفر، (» َكلَِّميني يا حميرا«اشاره دارد به حديث 
  . در اين بيت شاعر مجازًا به معني معشوق به كار برده است. اند فرموده مي

  جوشيد طوفان نوح از تنور پيرزن *
  اي اندر تنور  آب دريا را چگونه رانده       اي كشتي سوار  موج طوفان را چگونه كرده

  )21پاسخ به اميري اسفندقه، (

ين بخش به وقايعي از تاريخ اسالم، تاريخ عمومي و تاريخ در ا: وقايع تاريخي -4-1-8-3
ها مانند دو بخش ديگر گاه با انگيزة مدح و گاهي  اين اشاره. ادبيات فارسي اشاره شده است

  . شود هم به عنوان ابزاري براي مقايسه و تصويرسازي مطرح مي
   )ع(به زور بيعت گرفتن از امام علي *

  به گردنش زكف سفلگان فتاده رسن       اي ننشست هـــر به دل خانه برههمو مگ
  )35، گوشوارة عرش(

در خانه نشست و نرفت ) ع(اي كه پس از رحلت پيامبر اسالم امام علي  اشاره دارد به واقعه
اند   و بعضي گفتهمردم براي بيعت گرفتن او را به زور به مسجد بردند. تا با ابوبكر بيعت كند

حتي حملت اليه قهرًا «: گويد معاويه خطاب به امام مي. طناب به گردنش آويختند و او را بردند
  )186، ص15ج : 1387ابن ابي الحديد، (» ُتساُق بخزائم االقسار كما يساُق الَفحُل المخشوش

   )ع( از دست امام رضاي دعبل خزاعي صله *
  بخواست دعبل از هشتمين امام، كفن        نه نيز هيچ صلت خواهم از كف تو چنانك

  )46، گوشوارة عرش(
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 در مدح خاندان پيامبر كه آن را براي امام اشاره دارد به قصيدة تائية معروف دعبل خزاعي
. اي به او بدهد تا كفن خود سازد  از ايشان خواست تا جامهخواند و به عنوان صله) ع(رضا 

  )241-239، 46ج : 1385مجلسي، . (اي دينار به او داد امام رضا هم جبة خز همراه با كيسه
  )ع(ضامن آهو شدن امام رضا *

  جست آهو از خطر  آمد و مي ضامني مي  خليد  گر كه گاهي پاي آهويي به دامي مي
  )12اي امام راستان، (

امام رضا «رجوع شود به تلميحات توّللي ذيل ) ع(براي داستان ضامن آهو شدن امام رضا 
  »و ضمانت آهو

  ريزي مغوالن  خون *
  هيچ يك در حمق و در خونخواري از بعثي بتر    مغولباهللا ار هر گز هوالكو بود و چنگيز

  ) 19اي امام راستان، (

  عدي در چين شعر س *
  ر وي اقطار بحر و بر گيردــــوه شعــشك   و چين سپردحديث فضل وي اطراف هند

  ) 26، ...گل هميشه(
اشاره دارد به بيت زير از سعدي كه به روايت ابن بطوطه مطربان چيني آن را براي اميرزاده 

  :اند ه خواند چين مي
   ام گويي به محراب اندري چون در نماز استاده  ام هام در بحر فكر افتاد تا دل به مهرت داده

  2-1-4: براي توضيح بيشتر رجوع شود به تحليل قصايد شفيعي كدكني
    به عنصريصله دادن محمود غزنوي *
  ن زر كن اگر داني ــود سخـــهمچو محم   از زر زد و دانستي ريــدان عنصـــديگ

  ) 97از عطارد شنود، (
 از محمود هاي زرين و سيمين كه عنصري  كه در آن صلهاشاره دارد به بيت زير از خاقاني

  : كرده است، مطرح شده  دريافت ميغزنوي
  
   وان عنصريـــــت آالت خـــز زرساخ  دانــــه از نقره زد ديگـــدم كـــشني

  ) 926: 1374، خاقاني(
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  انا الحق گفتن حّالج *
  كافتاده از آن در دل شب بانگ انا الحق    بر شاخ چه گويد- فاخته-منصور سحر

   )7، ....پاسخ به پاسخ(
  
صيده يعني حدود يك چهارم قصايد تخّلص  در هفت قگرمارودي:  تخلّص-4-1-9
تخّلصش همان نام خانوادگي وي . آورد اش را به همان شيوة سنتي در بيت پاياني مي شعري

آمده » گرمارودي«و در دو مورد هم » موسوي«است كه در پنج مورد » موسوي گرمارودي«
، گل هميشه بهار صداي سبز: قصايدي كه تخّلص شاعر در آنها آمده عبارتند از. است

ي  ، چامه، بادة باران، تبريك يه استاد مهدوي دامغانيست، گوشوارة عرش سخنوري سعدي
  . باران و اي آفتاب دانش و دين

 مصراع دوم بيت فقط در يك مورد مصراع نخستين بيت مطلع در:  رد المطلع-4-1-10
  . پاياني تكرار شده است

  اده چون اميري در پيش لشكرش ــكاست  فيــروز باد كوه دمــاوند و كــــردرش
  فيــروز باد كوه دمــاوند و كــــردرش  ازـبا وي، به آن كه در سخن آيم به قله ب

   ...) آن سوتر از(
در اين تشبيهات كه به كمك نيروي تخيل و تالش ذهني  ):به  مشبه–مشبه (تشبيهات نو  - 2- 4

اند گاه طرفين تشبيه از هم بسيار دورند و تازگي تشبيه به سبب ارتباطي است كه  شاعر ساخته شده
شاعر بين آنها برقرار كرده است؛ گاهي هم وجه شبه صفت خاصي است كه اگر ذكر نشود، بعيد 

در مواردي هم . تشبيه ممدوح به غم از نظر بزرگوارياست خواننده بتواند آن را بشناسد مثل 
. سابقه يا كم سابقه است طرفين تشبيه از هم دور نبوده و يا وجه شبه ديرياب نيست بلكه تشبيه بي

  : هاي زير تقسيم كرد توان به دسته در مجموع اين تشبيهات را مي
نها يك پديدة محسوس اي كه چهار ركن تشبيه را دارند و در آ تشبيهات گسترده -4-2-1

به معموًال حالت يا صفت  يا ممدوح به يك امر معقول و انتزاعي تشبيه شده است و مشبه
در اين ... غرور، تواضع، ستيزه، غم، حرمت، خشم و : انساني يا يك اسم معني است مانند

به است، به توجيه تشبيه كمك  هاي خاص مشبه تشبيهات ذكر وجه شبه كه يكي از ويژگي
براي نمونه به موارد زير . نمايد معني و نادرست مي كند كه گاهي اگر ذكر نشود، تشبيه بي مي
  :توان اشاره كرد مي
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  ستيزه و غم  ـ ممدوح *
  اي چون ستيزه محكم و چون غم بزرگوار   اي چون كوير ساده و چون كوه، استوار 

  ) 1،اي صبح صدق(
كه ممدوح به ستيزه و غم تشبيه شده است و ذكر تشبيهات مصراع دوم مورد نظر است 

  . وجه شبه يعني محكم و بزرگوار تشبيه را پذيرفتني كرده است
  ي كودك و سرود گرم اذان  سالم ساده ـ ممدوح *

  اي چون سرود گرم اذان، پاك و باوقار   اي چون سالم سادة كودك صميم و گرم
  ) 4، اي صبح صدق(

  ت شب رمضان  حرم ـ ممدوح *
  شمار  ز بلندات بيــــون روز رستخيـــچ  چون حرمت شب رمضان نزد حق سترگ

   )2پيشين، (
  زانوي تواضع ـ ممدوح  *

  ت غرور قلل، آسمان شعارـــون قامـــچ  نـچون زانوي شريف تواضع زمين گزي
  )3پيشين،(

  دل شاعر ـ صخره *
  سامان  ت و سرد ايستاده بيـــسياه و ساك  دل من است مگر صخره بر كنارة رود 

  )10، خزان(

  خشم  ـ كالبد   غرور، ـ برز *
  ون خشمــــبه برز همچو غرور و به كالبد چ

  ود استوار دارد و سر ــردن خــــر گــــزصب
  )3كوهواره، (

تشبيهاتي كه در كل بيت يا به كمك تشبيه ديگري كه در بيت آمده است،  -2-2- 4
  : هاي زير مانند نمونه. د و جداي از بيت چندان پذيرفتني و قابل توجيه نيستندپذيرن توجيه
    دجله-تسخر*

  مصحف شعرم، بشو، به دجلة تسخر  گر نشوي مؤمــن و بدان نـدهي دل
  )40د، اي از بن نامه( 
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اي برقرار كرد ولي در بيت با توجه به  رابطه» تسخر«و » دجله«توان بين  در خارج از بيت نمي
  . شود رابطة آن دو يعني پاك كردن و از بين بردن، آشكار مي» شستن«و » مصحف شعر«

   تيغ  ـ شادماني *
  ردن ـــم از قرابة مي هم ز غم بزن گــه  ي راــغ شادمانـاي خيز و بكش تيــبپ

  )23، گوشوارة عرش(

  . شود پذير مي ي تضاد با آن توجيه و رابطه» زدن گردن غم«به كمك » تيغ شادماني«بيه تش
  پروانه  ـ واژه  *

  رورش ـت پـــار واژه و او دسـما در شك   ز پيشا او چون چراغ و واژه چو پراوانه
  )21،...آن سوتر (

ها از آن جهت كه رام و در اختيار او  ه به چراغ، و واژممدوح شاعر، اميري فيروزكوهي
وجه شبه اين دو تشبيه، بويژه . اند چرخند، تشبيه شده هايي كه گرد چراغ مي هستند به پروانه

  . شود واژه به پروانه، از طريق تشبيه ديگر دريافت مي
  خوشه ـ داربست، شعر ـ تاك، عقل ـ تخيل *

   شعرت آويزان ز تصوير و شعور هاي خوشه  اي تاك تخيــل را زعقل داربستي بسته
  ) 14پاسخ به مرتضي اميري اسفندقه، (

هاي انگور تشبيه شده و تصوير  عقل، تخيل و شعر به ترتيب به داربست، تاك و خوشه
  . شود ها به كمك يكديگر كشف مي وجه شبه آن. اند زيبايي به وجود آورده

  جمله  ـ دنيا *
  ي عشق آمده مشتق  هر واژه، ز بن واژه  ي زيباست كه در آن دنيا چو يكي جمله

  ) 20، پاسخ به مهدوي دامغاني(
پذير نيست اما در پيوند با تشبيه بن واژة  تشبيه دنيا به جمله، به تنهايي چنان زيبا و توجيه

  . عشق و ادامة بيت پذيرفتني است
د؛ مانند تشبيه ممدوح به آبشار يا شون  تشبيهاتي كه با آمدن وجه شبه پذيرفته مي-2-3- 4

به از هم دورند و اگر  هاي زير كه بدون ذكر وجه شبه، مشبه و مشبه مرگ به صخره در بيت
  . وجه شبهي هم به ذهن برسد، خيلي جذاب نيست
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  آبشار  ـ ممدوح  *
  ر و مهرش ماه رخشان و فروزان اختر است ـچه  سرفراز است و فروتن راست چونان آبشار

  )52، سخ به چكامه خرمشاهيپا(
  صخره  ـ مرگ *

  را مت كمر ــكز آن چنين شكست به سوگ  جاـوار فرود آمد از ك رهـــمرگ تو صخ
  ) 15، در سوگ محمود منشي(

  

به با هم تركيب شده و يك واژة مركب   تشبيهاتي كه در آنها مشبه و مشبه-2-4- 4
تبريك (، كوهموج )13، از عطارد شنو(، گلخنده )19، ...آن سوتر از(سنگواژه : اننداند؛ م ساخته
  ).4رواژه، (، شّكرخند )14، پاسخ به مهدوي دامغاني(، گلخامه )28، ...به 

ها يا به صورتي  اين. بقه هستندسا تشبيهاتي كه در شعر فارسي كم سابقه يا بي -2-5- 4
  .هر دو قسم از زيبايي خاصي برخورداند. گسترده و غير اضافي  اند يا به صورت اضافي آمده

o  48دنيا ،( چكامه زرين -آفتاب (  
o  10باده باران ، (باده  -باران ( 

o 5انار شكسته، (  كوچه -تشويش ( 

o  20، ...آن سوتر از( پيه سوز –حافظه( 
o  8، صداي سبز( نازك قبا –خزه ( 

o  7، اي صبح صدق(  جوبار –دست ( 

o  2، در سوگ محمود منشي( شب ديجور –سؤال( 
o  6چامه آفتاب، (  مرغ –سپيده ( 

o  25قمري، ( زورق بلور –سخن ( 

o  4، صداي سبز( آيينه –شبنم ( 

o 28، ...گل هميشه( چراغ –عر ش ( 

o  5باده باران، (  پيرهن –صبحدم ( 

o  24سالم بر فلسطين، ( داس –كينه( 
o  4خورشيد پنهان، ( گلميخ –كوكب سيمينه( 
o  4كوهواره،( مخمل –الله( 
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o  17پاسخ من به اميري اسفندقه، ( هفت سنگاب آب –معني( 
o  بيت پيشين( كاريز بلور–ممدوح( 
  
  تشبيهات معمولي-3- 4

  : توان تقسيم كرد اين تشبيهات را از نظر طرفين تشبيه به سه دسته مي:  تشبيهات اضافي-1- 3- 4
ها يك امر   تشبيهات عقلي به حسي كه بيشترين حجم را دارند و معموًال در آن-4-3-1-1

به يك ... نخوت، سرافرازي و : يا صفتي انساني مثل... كمال، ادب، فضيلت و : معنوي مثل
. تشبيه شده است... يا يك شيء مثل چراغ، كلبه و ... دشت، كوير، ابر و : طبيعي مثلي  پديده

  . هاي علمي و فرهنگي استفاده كرده است شاعر از اين تشبيه معموًال براي مدح شخصيت
o  34دنيا، (آب فتنه(  
o  3، از عطارد شنو(ابر غم( 
o  22،...تبريك به (ابر هجر( 
o  21پيشين، (باغ دانش(  
o  4، حافظ(براق عشق(  
o 21، ...گل هميشه( دل بوستان 

o  21، ...پاسخ به چكامه(بهار جان( 
o 35، صداي سبز(هاي علم و عرفان  بيشه( 
o  34دنيا،(تموز بال( 
o  45پيشين، (چكاد علم( 
o  7پيشين، (دام نخوت( 
o  34پيشين، (دفتر كمال( 
o 22،...گل هميشه (ي هنر  هژال( 
o  2شهيد چارمردان، (ستيغ سرافرازي ( 

o  45، ...پاسخ به چكامه(سرير حكمت و فرزانگي ( 

o  14،...تبريك به( شام زلف( 
o  1قمري، (عروس طبع( 
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o  27دنيا،(قلزم غرور( 
o  2شهيد چارمردان، (قّلة دليري و بيداري( 
o  12پيشين، (كوير دل آزاري( 
o  14،از عطارد شنو(گرد غم( 
o  46دنيا، (مرتع ادب( 
o  34، صداي سبز(ميدان فضيلت ( 

o  34،...گل هميشه(نهال كمال ( 

ي اول كمتر است و   تشبيهات حسي به حسي كه تعدادشان نسبت به دسته-4-3-1-2
ي بدن انسان و يا يا يكي از اعضا... خورشيد، چمن و : ها يك پديدة طبيعي مثل معموًال در آن

يا به ...  ژاله، آسمان و  :به يك پديدة طبيعي ديگر مانند... رخساره، طّره و : هاي آن مثل وابسته
 .تشبيه شده است... جوشن، كشتي و : يك شيء مثل

o  8سالم بر فلسطين، (آسمان ديده(  
o  7،خزان(جوشن برگ( 
o  20ب، ي آفتا چامه(چشمة خورشيد( 
o رواژه3، از عطارد شنو(ي اشك  د( 
o  33پيشين،(شبنم اشك( 
o  س، (كشتي وطن9مدر( 
o  15، از عطارد شنو(گل خورشيد( 
o  10ب، ي آفتا چامه(ملك چمن( 
o  4،از عطارد شنو(مه رخساره( 
 : مانند. تشبيهات عقلي به عقلي كه تعدادشان بسيار محدود است -4-3-1-3

o  35چامه آفتاب، (اهريمن شب ( 

o  20، پاسخ به مهدوي دامغاني(بن واژة عشق( 
o  19سرواژه، (كالم وجود( 
 منظور تشبيهاتي است كه چهار ركن تشبيه ):به  مشبه - مشبه( تشبيهات گسترده -4-3-2
 : توان به دو دسته تقسيم كرد ها را از نظر طرفين تشبيه مي ارند و آند
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اي  ها معموًال پديده حسي به حسي كه تعدادشان نسبتًا زياد است و در آن -4-3-2-1
هاي آن  آبشار، بركه، چمن، كوه، ابر، آذرخش، برف و آفتاب به انسان يا وابسته: طبيعي مانند

 لشكر، مالك اشتر، خون و زخم و يا به پديدة طبيعي ديگري پيشاني، گيسو، امير،: مانند
همچون گردباد، خيل كواكب، سنگ، كوه و بحر، و يا حتي به يك شيء مانند پرده، تيغ و 

شوند كه شاعر در  اين گونه تشبيهات معموًال در قصايدي مشاهده مي. كشتي تشبيه شده است
از اين . اند التي كه طبيعت را توصيف كردهها به وصف طبيعت پرداخته است و يا در تغّز آن

  :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه دسته مي
o  5، صداي سبز(اي از پرنيان   پرده–آبشار(  
o 6،آبشار نياگارا( كوهي از سيم تر -آبشار ( 

o 5پيشين، ( يال هيون خدا -آبشار( 
o  13ب، ي آفتا مهچا(لنگر   كشتي بي–آفتاب ( 

o  4،  چكاد دماوندآن سوتر از( پر –ابرك( 
o 3،پاسخ به مهدوي دامغاني( كژغند -برف( 
o  6، خزان( آتشدان –بركه( 
o  13چامه آفتاب، (كرانه بحر   بي–چمن( 
o  3ي عرش،  گوشواره( شراب –چمن( 
o ر – هاسوسوي فانوس8د، اي از بن نامه( خيل كوكبان منو( 
o 2انار شكسته، ( گردباد، سنگ در بيابان -شاعر( 
o 1، ...آن سوتر از( اميري - كوه دماوند( 
o  13كوهواره، ( مالك اشتر –كوه( 
o 11پيشين،( فشرده   مشت- كوه( 
o 2،  ...آن سوتر از( لشكر -هاي خرد و كالن كوه( 
o  9پيشين، ( آتش –الله( 
o  7پيشين، ( خون عدو –الله( 
o  3پيشين، ( خرگه –ِمه( 
ها امري   تشبيهات عقلي به حسي كه تعدادشان از گروه قبل كمتر است و در آن-4-3-2-2

و يا عضوي از ... ه يك امر محسوس مثل ابر، صخره و ب... انتزاعي مثل شعر، سخن، معني و 
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اين تشبيهات معموًال در قصايد مدحي و . بدن انسان مانند زلف و رخ تشبيه شده است
 .اند ها آمده اخوانيه
o 39، از عطارد شنو( رخ -بخت (  
o 2،....گل هميشه( لشكر – خزان ( 

o  49،...به چكامهپاسخ (كّلميني –شعر( 
o  18،  ...آن سوتر از( ابر –طبع( 
o 22پيشين،(ها   صخره–ها  قطعه( 
o  16پاسخ به اسفندقه،( شمع –معني( 
 دارد، استعاره   جايگاه ويژهكه در قصايد گرمارودي» تشخيص«به غير از  : استعاره-4-4

اي و تكراري  هاي كليشه موارد معدود هم از نوع استعارهخيلي پركاربرد نيست و بيشتر همان 
ها نو  فقط در دو مورد استعاره. در شعر فارسي است و شاعر چندان عنايتي به اين مقوله ندارد

از عطارد (استعاره براي چهره معشوق » چشمه شادابي«يكي : نمايد و ساخته تخيل شاعر مي
كه اساس ) 16،...تبريك به (استعاره براي معشوق » ور پيكر سرو منن«و ديگر ) 14،شنو

» نور پيكر« است و شاعر با آوردن وصف  به تكراري استعاره يعني انتخاب سرو به عنوان مشبه
 : ها عبارتند از بقيه استعاره. به آن تازگي بخشيده است

o 9 ،حافظ(شعر : ي الماس براده(  
o 30 قمري،( خورشيد پرتو: ي زر براده( 
o  4سالم بر فلسطين،(پرتو خورشيد : بوسه رنگين مهر( 
o 9،...تبريك به ) (ي زرين و باده(پرتو خورشيد : پرنيان زر( 
o 4پيشين،(پرتو خورشيد : رداي زرنشان( 
o 11پيشين،(چشمه : سپيد آيينه( 
o 4انار شكسته، (اشك : ستاره( 
o 5، صداي سبز(آب : سيم تر( 
o قط1، پاسخ به مهدوي دامغاني(آسمان : اق مطب( 
o 4، صداي سبز(خورشيد : عروس خاور( 
o 5، ...گل هميشه(برگ درختان : قباي سبز( 
o 15،از عطارد شنو(اشك : كوكب( 
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o ق11،پاسخ به مهدوي دامغاني(شراب : لعل مرو( 
o 2قمري، (چشم : نرگس( 
 در قصايد توصيفي و همچنين در تغّزالت قصايدي كه به گرمارودي:  تشخيص-4-5

جان طبيعت  هاي بي وصف طبيعت پرداخته، فراوان از تشخيص بهره گرفته و به عناصر و پديده
آفتاب، كوه، ابر، زمين، آب، باد، رود، : مهمترين اين عناصر عبارتند از. جان بخشيده است

 . آبشار، صبح، جويبار، درخت، بيد، چنار، گل، تمشك، پونه، آويشن و گون

هايي  اند، تصوير ها از آنجا كه معموًال از عناصر محسوس طبيعت انتخاب شده تشخيص
ه تشبيه اند بويژه وقتي دو يا چند مورد در يك بيت جمع شده يا همرا زنده و تجسمي ساخته

هاي » تشخيص« مرهون همين به هر حال بخشي از زيبايي قصايد گرمارودي. آمده است
  : توان اشاره كرد براي نمونه به موارد زير مي. زيباست
  آفتاب *

  آنگه كه تازه پا كشد از بستر آفتاب     شعري چو پرنيان زر آفتاب صبح
  )22چامه آفتاب، (

ب تازه برآمده از پشت كوه مانند شخصي تصور شده كه پا از بستر در مصراع دوم آفتا
  . بكشد و از خواب بيدار شود

  آفتاب و كوه دماوند  *
  ناخواسته ز شانه وي دست احمرش   دــكش ام آفتاب به بدرود ميـــهر ش

  )11، ...آن سوتر از(
  ابر  *

  دويد پيش پيش در ره او تند ميوز   تــگرف د ميــاه، دود زاسپنــابر سي
  )10خورشيد پنهان، (

  باد  *
  چنار خم شود و دست بر كمر گيرد    چو تازيانه به كف باد بگذرد از باغ 

  )9، ...گل هميشه(

تازد و چنار در برابر آن  باد شخص تازيانه به دستي تصور شده كه در باغ بر درختان مي
  .كند شود و اظهار عجز مي خم مي
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   بيد و چنار باد، *
  چنار پيش وي استاده در تماشا بود     ده بود سر دوش باد گيسو بيدـفشان

  )9باده باران، (

تصوير زيبايي از صحنه تكان خوردن شاخ و برگ بيد در باد و ايستادن چنار ارائه شده 
  . كند بيد شاخ و برگش را بر دوش باد رها كرده و چنار هم اين صحنه را تماشا مي. است
  اد و گلب *

  چو ِمه كه مست فتد صبحدم به دوش گون  گل اوفتاده در آغوش باد مست و خراب 
  )7ي عرش،  گوشواره(

  پونه  و آب  *
  ه و پرشور گرم نجوا بود ـــه عاشقانـــچ  ود لب جوي پونه و با آب ــده بـــخمي

  )8، بادة باران(
شقي است كه سر فراگوش معشوقش برده و با اي كه لب جوي خميده است گويي عا پونه

  . كند او عاشقانه نجوا مي
  جويبار  *

  وين شگرف آيينه را بين زير لب خنياگر است   جويبـــار آيينـة جاري ميان باغـــسار
  )10، صداي سبز(

   درخت و باد خزان *
  كه روي زرد نمــود و تكيد و شــد لــرزان   ت باد خزانـمگر چه گفت به گوش درخ

  )1،خزان(
  دره *

  اب ــــد سر آفتــــغ كوه نمايـــتا از ستي  پرد واب ميـي خـم دره تيرگـــاز چش
  )7چامه آفتاب، (

  رود  *
  ك من كه به هنگام رفتن ياران ــــچو اش  خرامد رود  چنين خموش چه مغموم مي

  )9،خزان(
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  روزگار  *
  ژده آرميد ـــــه از اين مـــدر بستر زمان  يك لمحه جان خستة اين روزگار پير 

  )20خورشيد پنهان، (
  شب و زمين  *

  د ــهاي سرخ شفق گشت ناپدي با بوسه  هاي شب از چهرة زمين و آن تيره اخم
  )2پيشين، (

  صبح *
  كشيد ه، ميــكوكب سيمينهاي  گلميخ  هاي صبح تــاز دامن خيام سحر دس

  )4پيشين، (
  گل  *

  اي دارد پگاه  هر گل از شبنم به كف آيينه
  كز پي ديدار رخســار عـروس خـاور است           

  )4، صداي سبز(
گل مانند شخصي است كه آيينة شبنم را در دست گرفته تا چهرة خورشيد را در آن تماشا 

  . كند
  گل و تمشك  *

  ك ستاده به پاِس پيرامن ــبرون، تمش  ر گلــــاغ نشستـه به بزم دختميان ب
  )5ي عرش،  گوشواره(

گل مانند دختري در بزم ميان باغ نشسته و تمشك در كنار بزم ايستاده و از او پاسداري 
  .كند مي

» غم«و » طبع«در موارد معدودي هم به امور انتزاعي و غير محسوس شخصيت داده مانند 
  : اي زيره در بيت

  ز غصه چهره پرآژنگ چون ز باد شمر  نشست بر سر سنگي كنار جو دلتنگ 
  )15قمري، (

  . طبع شاعر مانند شخصي دلتنگ و غمگين كنار جوي بر سر سنگ نشسته است
  ة مي هم ز غم بزن گردن ــهم از قراب   ي راـبه پاي خيز و بكش تيغ شادمان

  )23ي عرش،  گوشواره(
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اي  آفرينش چنين تصويرهاي زنده. ب گردن و جان تصور شده استغم مانند انساني صاح
 است كه در شعر شاعران هاي قصايد گرمارودي به مدد جان بخشي به اشيا يكي از ويژگي

  . شود ديگر كمتر ديده مي
دك است و اي نيست و كناياتش خيلي معدود و ان  كنايه زبان گرمارودي:كنايات-6- 4

رحل اقامت : باشد؛ مانند همان مورد هم از كناياتي است كه در شعر فارسي رايج و مستعمل مي
لب ) 21ي باران،  باده(از پا افكندن ) 9، ...گل هميشه(دست بر كمر گرفتن ) 14،خزان(افكندن 
، در سوگ محمود منشي( بار بربستن ) 9، ...باي آفتا(بند  پاي) 26ب، ي آفتا چامه(تر كردن 

  ).17پيشين،(بر باد رفتن ) 15پيشين، (كمر شكن ) 1
  : نمايد تازه و بديع مي» چراغ از بازوي مترسك آويختن«تنها در بيت زير عبارت كنايي 

  ر مرتضي و اين تغافل؟ ني ني از او باد دو  كس ز بازوي مترسك هيچ آويزد چراغ
  )27پاسخ به مرتضي اميري اسفندقه، (

باشد، چرا كه به نظر شاعر مخاطبش يعني اميري » كاري نابجا«رسد به معني  به نظر مي
اند و از ياد  اسفندقه در ستايش و بزرگداشت كساني قصيده سروده است كه مستحق نبوده

  .باشد» غفلت كردن«شايد هم كنايه از . شاعر غفلت كرده است
  
  قي قصايد  موسي- 5
ها جز يك مورد از  ي آن  در مجموع از هفت بحر بهره گرفته كه همهگرمارودي: وزن-5-1

فقط در . اند ها استفاده كرده پردازان كهن هم از آن بحور رايج در شعر فارسي است و قصيده
ي  ه كه به عقيدهاستفاده كرد) فاعلن فاعلن فاعلن فع(يك مورد از بحر متدارك مثمن احّذ 

اند و تا قرن هشتم هجري غزلي يا  متقدمان معموًال بدين بحر تمايلي نشان نداده«عباس ماهيار 
» اند شود، اما متأخران گاهي در آن طبع آزموده اي شايان توجه در بحر متدارك ديده نمي قصيده

ا با عنوان قصايد بحور قصايد گرمارودي به ترتيب فراواني آنها همر). 1378:122ماهيار، (
  : عبارتند از

قصايد اين بحر ). مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(بحر مجتث مثمن مخبون محذوف ) 1
، قمري، ست، حافظ خزان، سالم بر فلسطين، گل هميشه بهار سخنوري سعدي : عبارتند از
  . ي باران ه ، باد ي عرش، كوهواره گوشواره
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قصايد اين ). مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن(ب مكفوف محذوف بحر مضارع مثمن اخر) 2
ب، دنيا، اي آفتاب دانش و ي آفتا ، چامه چكاد دماوند، آن سوتر ازآبشار نياگارا: بحر عباتند از

 و قصيدة شهيد چارمردان كه در بحر مضارع ، در سوگ محمود منشيدين، اي صبح صدق
  . مسدس اخرب مكفوف سروده شده است

: قصايد اين بحر عباتند از ). فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(بحر رمل مثمن محذوف ) 3
، پاسخ به چكامة بهاءالدين ، تبريك به مهدوي دامغاني، اي امام راستان، سخن ساالرصداي سبز
  . ، پاسخ به اميري اسفندقه، از عطارد شنوخرمشاهي

دو قصيده در اين بحر ). مفتعلن فاعالت مفتعلن فع( مثمن مطوي منحور حبحر منسر) 4
  . د و مدرساي از بن نامه: آمده
كه در بحر » پاسخ به پاسخ مهدوي دامغاني«دو قصيده در اين بحر آمده يكي : بحر هزج) 5

كه در بحر هزج مسدس » انار شكسته«هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف است و ديگر 
  . اخرب مقبوض سروده شده است

  .ي سرواژه قصيده). فاعالتن مفاعلن فعلن(سدس مخبون محذوف بحر خفيف م) 6
آن كه تاريخ و دانش به او «ي  قصيده) فاعلن فاعلن فاعلن فع(بحر متدارك مثمن احّذ ) 7

  . »وامدار است
 خيلي از رديف استفاده نكرده و رديف در قصايدش جايگاه گرمارودي:  رديف-2- 5

هاي فعلي دارند و  ي مردف دارد كه از آن ميان شش مورد رديف نه قصيدهفقط . خاصي ندارد
تنها يك . است كه خيلي ساده و ابتدايي است» بود«و » است«هاي ربطي مثل  آن هم اكثرًا فعل

. استفاده كرده كه بسيار زيباست و تأثير موسيقيايي زيادي دارد» آفتاب«مورد از رديف اسمي 
. استفاده كرده است» را«حرف + يدي و در يك قصيده هم از ضميردر يك قصيده از رديف ق

  : قصايد مردف با توجه به نوع رديفشان عبارتند از
ي  ، پاسخ به چكامهصداي سبز( است -2...) گل هميشه( گيرد -1: هاي فعلي رديف )1

  ...)تبريك به ( كند -3) ، آن كه تاريخ و دانش به او وامدار استخرمشاهي
  ) در سوگ محمود منشي( مرا -2) چامه آفتاب( آفتاب -1: هاي اسمي رديف )2
  .است رديف شده» هم« قيد تأكيد ي آبشار نياگارا فقط در قصيده: هاي قيدي  رديف-3
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توان به چهار دسته  ي قافيه مي واژهي قصايد را براساس حروف مشترك  قافيه:  قافيه-5-3
اين چهار . مشترك دارد ها چهار حرف ها يك حرف و بيشترين آن تقسيم كرد كه كمترين آن

  :گروه عبارتند از
كه » انار شكسته«فقط قافية دو قصيده چهار حرفي است يكي : هاي چهار حرفي قافيه  -1

» َ رش- «اش  كه حروف قافيه»  چكاد دماوندآن سوتر از«است و ديگر » انم«حروف قافيه آن 
  . باشد مي

اي  ، حروف قافيه از عطارد شنو-1: قصايد اين دسته عبارتند از: هاي سه حرفي  قافيه-2
حروف . دانش و دين اي آفتاب -3. است» ََند-«اي   سرواژه، حروف قافيه-2. است» اني«

  . است» اري«اش  حروف قافيه.  شهيد چارمردان-4. است» َ ري-«اي  قافيه
اند و  اين گروه بيشترين حجم قصايد را به خود اختصاص داده: هاي دو حرفي  قافيه-3

 پاسخ -2» ار « سخن ساالر-1: اين قصايد عبارتند از. گيرند بيست و يك قصيده را در بر مي
-«ي عرش   گوشواره-5» ار « آبشار نياگارا-4» ار « اي صبح صدق-3» ور«به اميري اسفندقه 

 آن كه تاريخ و -9» َق-«...  پاسخ به پاسخ-8» ان « خزان-7» ود« سالم بر فلسطين -6» َن
  . »ار«دار است  دانش به او وام

صداي : شوند عبارتند از ختم مي) َر-(ي ديگر كه به حروف مشترك يكسان  دوازده قصيده
، قمري، ست، حافظ د، اي امام راستان، گل هميشه بهار سخنوري سعدياي از بن ، نامهسبز

ب، دنيا، در سوگ استاد سخن ي آفتا ، چامهمدرس، كوهواره، پاسخ به چكامه خرمشاهي
  . محمود منشي

هاي قافيه  نكته قابل توجه در اين قصايدي كه حروف قافيه يكسان دارند اين است كه واژه
گلپر،  خنياگر،: هاي زير اشاره كرد توان به واژه براي نمونه مي. ها تكراري است هم اغلب در آن

، )تاج( = عنبر، آذر، جوي و جر، ايدر، منظر، زر، استر، پيمبر، كشور، سكندر، كمر، احمر، افسر 
  ...تندر، برابر، نظر، جگر، زاستر، سحر، كردر، فرابر، دگر و 

تنها حرف مشترك قافيه است؛ يكي » آ«در دو قصيده مصوت بلند : هاي يك حرفي قافيه) 4
  » ...تبريك به«ي  و ديگر قصيده» باراني  باده«ي  ه قصيد
o شده، در   تكرار قافيه با فاصله كم كه در نظر پيشينيان عيب محسوب مي:تكرار قافيه

. ي قافيه بيش از دو بار تكرار شده است هايي دارد، حتي گاهي واژه  نمونهقصايد گرمارودي
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سالم : هاي قافيه عبارتند از ها و واژه اره بيتهاي تكراري به ترتيب عنوان قصايد و شم قافيه
). آلود خشم (23 و 1، )آلود خون (13و 4، )درود (26و 15 ،2) رود (25 و 6 و 3 :برفلسطين

تبريك ). نور (16 و 2، )شور (6 و 1، )دور (27 و 24، 15، 4، 1 :پاسخ به اميري اسفندقه
 27 و 9، )برابرش (36 و 2 ...:سوتر از آن). داپي (39 و 12، )برپا (34 و 6، )مأوا (24 و 5 ...:به
 2 ...پاسخ به پاسخ ) باال (36 و 24 :ي باران باده). دامن (14و 4 :ي عرش گوشواره). آذرش(
  ).رونق (25و 

 يكي ديگر از عوامل ايجاد موسيقي در قصايد گرمارودي : ديگر عوامل موسيقيايي-5-4
اين شگردها . است» موازنه، ترصيع و ساختارهاي نحوي يكسان«تفاده از شگردهاي هنري اس

هاي سبكي شاعر  گير هستند و يكي از ويژگي كه بسامد بااليي دارند و بسيار هم چشم
شوند، از آنجا كه بنايشان بر تكرار است، در تقويت موسيقي شعر نقش مؤثري  محسوب مي

هاي بالغي  هاي بيشتر در بخش ويژگي نمونه: (شود مونه آورده ميجا يكي دو ن در اين. دارند
 )4-1-4ك.ر. آمده است
  گدازدت به جفـــا، چون دل سقر گــه  مي  نوازدت به صفـــا، چون تن نسيــم گه مي

  )15دنيا، (
  فــرو فشرده به هـم رشته رشته پا و كمر   نــرة تــصخ فرا نهاده به هم لخت لخت،

  )2كوهواره،(
  
   و شاعران پيشين گرمارودي- 6

پردازان به سه شكل در   به شاعران گذشته بويژه قصيدهتوجه و دلبستگي گرمارودي
  : قصايدش نمود پيدا كرده است

ل  در چهارده قصيده در وزن و قافيه به استقباگرمارودي : هماهنگي در وزن و قافيه-6-1
اين حجم باال يك امر اتفاقي نيست بلكه .  تا بهار رفته استپردازان گذشته، از رودكي قصيده

  . نشاِن اشراف شاعر به شعر كالسيك فارسي و تّتبع وي در آثار پيشينيان است
شته كه در وزن  و به دنبال آن مطلع قصايد شاعران گذدر زير ابتدا مطلع قصيدة گرمارودي
  : شود و قافيه با آن هماهنگ است، آورده مي

  پيمــــــوده راه مــــــردي و ســــــاالر      اي رفتــه تــا بــه ساحـــــل هــشياري* 
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  اي آن كـــه غمگنــــي و ســـــــزاواري
  

ـــداري   ــرت و بي ــوش و فك ــز و ه   تميي
  
ـــم*  ـــاور خــراسانـــ   آوارة خـــــــ

  ي خويـــشتـــن پـــشيمانـــم از كـــرده
  

  رفت آن كه بود در بر من چون پدر مـرا         
   كــژدم غربــت جـگر مــرا    آزرده كـرد 

  
  چشم آن يار چنان چون شـب بـاراني        * 

  بگذر اي بـــاد دل افـروز خـراسانـــي        
  

  صنمــا گرد سـرم چنـد همـي گردانـي         
  
  
  فيـروز بـاد كـوه دماونــد و كـردرش         * 

  صبح از حمايل فلك آهيخت خنجـرش      
  

  رخســار صبح را نگـر از برقـــع زرش       
  
  ب واكندخور پگاهان چون سخندان يار من ل      * 

د            هر كه جـان خفته را از خواب جهــل آوا كـن
  

ــان سرشـــك ــدر نهـ ــاريونـ ـــي بـ    همــ
  )138: 1387، رودكي(                         

ــاري  ــو را بـ ــره تـ ــره خيـ ــون داد خيـ   چـ
  )488: 1384، ناصر خسرو(                   

  تبعيـــــدي دور دســـــــت ايــرانـــــــم
ـــي  ـــر نمـ ـــوبه ره دگـ ـــز تـ ـــم جــ   دانـ

  )358: مسعود سعد، ديوان(                    
  خبـر مـرا     بربست بـار و كـــرد زخـود بـي         

  گــويي زبــون نيافــت ز گيتــي مــــگر مـــرا
  )11: 1384،ناصر خسرو(                      

  لمـــانيژالـــه بـــارد همــــه از چـــشمة ظ
  بـه يكي مــانده بـه يمگــان دره زندانـــي      

  )435: 1384،ناصر خـسرو                     (
  زشتي از روي نكو زشت بـود گـر دانـــي          

  )142: 1375 ،منوچهري                      (
  

  كاســتاده چــون اميــري در پــيش لــشكرش
  ر زرش كيمــخت كوه اديم شــد از خنجــ       

ــاني                       (   )215: 1374، خاقـ
  كز دسـت شـاه جامـة عيديـست در بـرش           

  )221پيشين،                                  (
  وين جهان روشن ز لفــظ نور چون معنـا كنـد
  خويشتن را گرچه دون است اي پسـر واال كند

  )387: 1384، ناصر خسرو(                 
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  ها را پر از حـورا كـند       ابــر آذاري چمن  
  
  همگام يار مشفق من، زد سـر آفتـاب        * 

  اي عــارض چو مــاه تو را چاكـر آفتـاب        
  

  اي چون كوير ساده و چون كوه اسـتوار        * 
  اي پــردة معّظـم بــانــوي روزگــــار     

  
  يار جاني ديگر اسـت    يار بسيار است اما     * 

  هر كه چـون خر فتنة خواب و خور اسـت         
  
  عروس طبع من اين ناز دخت افـسونگر       * 

  گمــان بري كه وفـاداردت سپـهر مگـر     
  

  نمــاز شــام چــو كــردم بــسيج راه ســفر 
  

  خوشا نواحي بغداد جـاي فـضل و هنـر         
  

  فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر      
  

ــج راه و شــغل ســفر  ــرا بپرســيد از رن   م
  

  عهد و وفا شد فـسانه در كـشور        حديث  
  

  باغ پر گلبن كند گلبــن پـر از ديبـــا كنـد            
  )25: 1375، منوچهري(                      

  بــشكفت چــون گــل از افــق خــاور آفتــاب
  يك بنــدة تـو مــاه ســزد ديگــر آفتـاب           

  )58: 1374، خاقاني(                         
  ه محكم و چون غم بزرگـوار      اي چون ستيز  

  دار  وي پيش آفتـــاب كـــرم ابـر سـايـــه     
  )176: 1374، خاقاني                       (

  آن يك ار در بر نشيند جاي اين يك بر سر اسـت         
  گرچه مردم صورت است آن هـم خر است       

  )33: 1384،ناصر خسرو                    (
  ان خيــالم قـــدم نهــاد سحــــربــه بوستــــ

  تو اين گمـان مبر انــدر وقاحتــش بنگــر      
  )215: مسعود سعد، ديوان                  (

ــيمين   ــد س ــرو ق ــد از درم آن س ــر در آم    ب
  )209: 1376 ، انوري                        (

  كسي نشان ندهـد در جهـان چنـان كـشور          
  )213: پيشين                                 (

  سـت دگـر     سخن نـوآر كـه نـو را حالوتـي         
  )66: 1378،  فرخي سيستاني                  (

ــر   ــيمين ب ــاه روي س ــن آن صــنم م ــت م   ب
  )128پيشين،                                 (

  زكــس درســتي عهــد و وفــا مجــوي دگــر 
  )674: 1380بهار،                 (           
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  سر زخاك تيره استادا به پيشاور بـرآر       * 
  ابر آذاري بـر آمـد از  كـران كوهســـار       

  
  سال و ماه نيك و روز خّرم و فّرخ بهـار          

  
ـــار  ــردد روزگــ ــد و بگـ ــس بگرديـ   بـ

  
  ـد پاك دين هوشيــار    اي خردمند موحـّ  

  
   مقر گيـرد   ن چو آيد و در بوستا     خزان* 

  به دل چه پنــد دهم تا دل از تو برگيـرد          
  

  كدام چاره سگــالم كه بـا تـو در گيـرد          
  
  باز بـه پـا  خيـز اي مـدرس و بنگـر             * 
  

ـــر  ـــد دلبـــ ـــدر آمـ   روز وداع از در ان
  

ــران  ــشــور اي ـــر ك ــاه مظفـ ــدل ش    زع
  

  مگر چه گفت به گوش درخت باد خزان       
  شكر به ُشكر نهم در دهـان مـژده ِدهـان          

  

  اي سخن را پشتبان برخيز و آن را پيش دار         
  بـــاد فروريـــن بجنبيـد از ميان مرغــزار      

ــوچهري                     (   )25: 1375، منـ
  بر شـه فرخنده  پي فرخنده بادا هر چــهار         

  )85: 1378، فرخي سيستاني               (
  دل بـــه دنيـــا درنبنـــــدد هوشيــــــار   

  )650: 1383سعدي،                        (
  از امام دين حق يك حجت از من گـوش دار          

  )238: 1380، سنايي                         (
ــستــ  ــرف گل ــفا زط ــرد ص ــفر گي   ان ره س

   گيــرد  به جان چه چاره كنم تا رهـي دگـر         
  )187،  2ج: 1341،  سيف فرغاني             (

  كجــا روم كه دل مـن دل از تـو بـرگيــرد           
  )398: 1383سعدي،                         (

  حــال ستــــم را ببــين و حــال ستمگــــــر
  

  لب زتف عشق خشك و ديـده زخـون تـر          
  )26:مسعود سعد، ديوان                      (

  نقـــي از نــو گرفــت و زينتـي از سـر           رو
  )1029: 1380بهـــار،                          (

  كه  روي زرد نمـود و تكيـد و شـد لـرزان             
  اگر تو باز برآري حـديث مـن بـه دهـــان           

  )662: 1383سعدي،  (                         
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 از شاعران گذشته، اقتباس شكل ديگِر نموِد تأثيرپذيري گرمارودي:  اقتباس مضمون-2- 6
مضمون يا تركيبي شاخص از شاعران پيشين است كه براي خوانندة آشنا با شعر كالسيك 

  : توان به موارد زير اشاره كرد از آن جمله مي. شود براحتي تداعي مي
  : در پاي خوكان نريختن در و گنج سخن *

  اي خوكان از گنج خويشتن گوهر ــــبه پ     همان كه در همة عمر خويش هيچ نريخت
  )21قمري، (

  ظ دري را ـــــي در لفــــن قيمتــــمراي     ان نريزمـــم كه در پاي خوكــــن آنــم
  )142: 1384، ناصر خسرو(

  : ده زباني سوسن *
  دروش خندة گل پر طنين و شيوا بوـــخ      ن عشق بر لب سوسنـــان سخــبه ده زب

  )7ي باران،  باده(
  چو غنچه پيش تو اش مهر بر دهان باشد        ان سوسن اگر ده زبان شود حافظـــبه س

  )181: 1377، حافظ(                                                                     
  : ديگدان و آالت زرين و سيمين خوان عنصري *
  ود سخن زركن اگر داني ـو محمــهمچ      يـ از زر زد و دانستريــدان عنصـــديگ

   )27، از عطارد شنو(
  ـري ت آالت خوان عنصــــــزر ساخ      ره زد ديگـــدانــه از نقــــدم كـــشني

  )926 :1374، خاقاني(
  : شود هر آينه سازي سكندر نمي*

   اي بركف، نه وي اسكندر است هر كه را آيينه  ام گر چه داراي هنر هستم ولي دانسته
  )189: 1377، حافظ(

  : ناچيزي خورشيد در برابر آتش نهفتة درون سينه *
  اب ـر آفتـــي يك اخت هـــكمتر بود زشعل  مـــو در دلـــة مهر تـــبا آتش نهفت

   )29ب، ي آفتا چامه(
  اي است كه در آسمان گرفت  خورشيد شعله  زين آتش نهفته كه در سينة من است

   )139: 1377، حافظ(
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  : گردن غم را زدن*
  دن م بزن گرـــــة مي هم زغـــهم از قراب  ي راـــز و بكش تيغ شادمانـاي خيــبپ

  ) 23، گوشوارة عرش(
  زند غم را  بيار آن جام خوش دم را كه گردن مي

  ار آن يار محرم را كه خاك اوست صد خاقان ـبي
   )794: 1385، مولوي(

  تر  نجيب را گفتن سبك *
  تر  ه سبكــــ را كبــــم نجيـــوانجا گوي  م ــازم و آيـــ بتك ريــيكسره تا مل

   )28د، اي از بن نامه(
  ــل ـــرد فاضــــــر مـــــاال اي دستگي   تر كــم سبــش را گفتـــنجيب خوي

  )66: 1375، منوچهري(
  بال گشودن عقاب جور بر همة شهر  *

  د به شهر سرتاسر ـــال گشايـــو گر كه ب   دازيـر بينـــر نظـــور به تيـــعقاب ج
   )11، حافظ(

  نشينـي و تير آهي نيســت كمـــان گوشه   ست بال بر همه شهر  عقاب جور گشوده
   )133: 1377، حافظ(

  سحر + حمايل جوزا *
  حمايل از كف جوزا گرفت وقت سحر؟   كه جز تو اي پسر آسمان به روي زمين

   )12حافظة(
  خورم  الم شاهم و سوگند ميـي غـيعن  اد حمايل برابرمـــــوزا سحر نهـــج

   )270 : 1377، حافظ( 
  از ني بوريا شكر نگرفتن  *

  اي ز ني بوريا شكر گيرد؟  دهــه ديــك  بر اين تهي دل پر نيش اميد نوش مبند 
  ) 18، ...گل هميشه (                                                                                      

  ـوري ـــر نخـكـز نـي بـوريـا شكـ  ـار مبــرـــــه روزگـــبــا فرومـايـ
   )15: 1383سعدي، (                                                                                     
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 به شاعران گذشته تضمين بيت يا ماروديشكل سوِم نموِد توجه گر: تضمين -3- 6
  : توان به موارد زير اشاره كرد الي قصايد، از آن جمله مي مصراعي از ايشان است در البه

  آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشب است  *
  كاين چنين از ياد يار مهربانش زيور است           

   )31، ...پاسخ من به چكامه (
  :  است و بيت حافظ چنين استول از حافظمصراع ا
  دري كه گويند اهل خلوت امشب استــآن شب ق

  ت از كدامين كوكب است ـــر دولـــيارب اين تأثي
  ) 111: 1377، حافظ(

  اين چه استغناست يارب وين چه قادر حكمت است  *
  است؟ ارا داور ـــه مـــون كـــداوري دارم بسي اكن

   )39، ...پاسخ به چكامه(
  :  است، ابيات حافظ چنين استهر دو مصراع از دو بيت حافظ

  اين چه استغناست يارب وين چه قادر حكمت است 
  ست و مجال آه نيست ـه زخم نهان هـــن همـــكاي

   )130: 1377، حافظ(
   مست و برما نام فسق ر گير و نرگســـه ساغـــالل

  ه را داور كنـــم ـــــارب كـــداوري دارم بسـي ي
  )280پيشين، (

  
    استم و يــار ما دانشورــما تهي از دانشي   يار اگر ننشست با ما نيست جاي اعتراض  *

  )40، ...پاسخ به چكامه(
  : ين است است و صورت كامل بيت چنمصراع اول از حافظ

  ي كامران بود از گدايان عار داشت ــپادشاه  ت جاي اعتراض ــيار اگر ننشست با ما نيس
  گرچه در شعرم چو هدهد تاج عزت بر سر است *

  ون برانم من كه مورم استراست ـــان چـــبا سليم        
  )46، ...پاسخ به چكامه(
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  : ين است است و صورت كامل بيت چنمصراع دوم از حافظ
  چون برانم با سليمان من كه مورم مركب است   اندر آن ساعت كه بر اسب صبا بندند زين

   )112: 1377، حافظ(
  ــظ ربــانـــي نشنيـــدي مگـــر از حـاف  سخن سخت به معشوق نه عاشق گفت *

  )21، از عطارد شنو(
  :  است و صورت كامل بيت چنين استحافظمصراع اول از 

  هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت   ه از راست نرنجيم ولي ــد كــگل بخندي
   )136: 1377، حافظ(

  ام به صهبا بود  ادهــدم اين بـــبه خاطر آم  ب خوردهـشراب خانگي ترس محتس *
   )22ي باران،  باده(

  : صورت كامل بيت چنين است.  استحافظمصراع اول از 
  وشـم و بانگ نوشانـــبه روي يار بنوشي  ي ترس محتسب خوردهـــشراب خانگ

   )244: 1377، حافظ(
در سوگ شهيد سيد عبداهللا برقعي، دو بيت زير از مرثية » شهيد چارمردان«ي  در قصيده *
  : كرده است را تضمين رودكي
  ت كي پذيرد همواري ـــي اســگيت  ي گيتي را ـــرد خواهــــوار كــــهم
  ــاز آري ــه را به زاري بــكـي رفت  نـد زاري كــــت آيــــو تا قيامــش

   )138: 1387 رودكي(                                                                             



  
  
  
  
  

  ها از آن سوي ديدني
  دكتر خدايي شريف اف: نوشتة

  
ان آشنايي ندارم كه بتوانم در مورد شعراي ايران از لحاظ ربنده با فضاي شاعري امروز اي

هنر و ادب، گرايش موضوع و عمق معني و دريافت خاص هر شاعر از واقعيات زماني و 
 در حالي كه استاد دانشمند گرامي روديدر مورد استاد گرما. مكاني، حكم قطعي كرده باشم

 شاعر معاصر قدر بهاءالدين خّرمشاهي با نظر فراگيري شعر او را در قياس سخن احمد شاملو
ايران دانسته؛ ما را چاره جز اين نيست كه از در ورود گرمارودي به فضاي ادبي تاجيكستان به 

 به ما وزانده است و به مشام يم تا دريابيم چه نسيمي از سوي خراسانپيشواز و استقبالش برو
  حركتي خو گرفتة ما، بوي روانبخش كدام يار را آورده است؟ به سردي وبه كم

ثبت شده است كه علي ) تاجيكستان(ها گفته و در صحايف جرايد  چند بار در سخنراني
ديگري است كه امروز به تاجيكستان آمده و در محيط ادبي » الهوتي« يك موسوي گرمارودي

 واقعًا از ايران به تاجيكستان بعد از ابوالقاسم الهوتي. اينجا غلغله و شوري تازه برانگيخته است
دب و خاصه شعرا رسم ديگر شاعر توانايي جهت اقامت و سكونت نيامده است كه با اهل ا

هاي دانشمندانه و آگاهانه در رواج ذوق و  معامله و روابط تنگاتنگي را پيش گرفته با سخنراني
بودند كساني كه از ايران بودند و در تاجيكستان با شغل . گذاشته باشد فراست ادبي تأثير مي

رسد سيماي  دم ميبه يا. ادبي زندگي و از جمله با پيشة شاعري كم و بيش سروكاري داشتند
كه هنر شاعري داشت و گويا داستاني هم » بهرام سيروس«مرد فاضل و بزرگ پيكر استاد 

عروض «و » قافيه در شعر تاجيكي«اما شهرت او، براي دو كتاب سودمندش . نوشته بود
ري در فضاي ادبي نيز گذ» ژاله بديع اصفهاني«. اش از يادها رفته است بود و شاعري» تاجيكي

تاجيكستان داشت، ولي سبك سخن او از ذوق ادبي تاجيكستان در آن مرحله بسيار فرق 
شاعري . كرد و با وجود سعي اهل ادب و رياست اتحاديه نويسندگان، مقام قابل دقتي نيافت مي
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گذشته از آنكه يك كسب هنري است در نهاد خود چيز ديگري نيز دارد كه قبول خاطر ابناي 
گاهي از اختيارات آدمي دور نيست و دانستني » چيز ديگر«گردد و اگر چه اين  ك جامعه ميي

 در بسياري از اقران دور و نزديك خواجه حافظ. باشد است، باز دريافت آن كار مشكلي مي
  دانش و معرفت ادبي احتماًال از او كم نبودند، ولي شعر حافظ كجا و آن ديگران كجا؟

 از موقع شناخت يك شاعر  با ابوالقاسم الهوتيسه دكتر سيد علي موسوي گرماروديمقاي
هاي حسن استقبال آنها از جانب اهل فضل و ادب و عموم مردم  ايراني در تاجيكستان، زمينه

الهوتي به . كند  ميدار تاريخي و اجتماعي و فرهنگي و ادبي را تقاضا يك بحث دامنه
گذار شعر  تاجيكستان بر اثر روزگار پرتالطم خود آمد، به مقام استادي شاعران جوان و پايه

به نام او گذاشته شده ) مدرسه(=تاجيكي در يك مرحلة تاريخي رسيد و امروز خيابان و مكتب 
  . ز اين سپاس و قدرداني است تئاتري كه به نام او است، يادگاري ااش ، پهلوي و در مجسمه

.  آمد و با خود حروف چاپي را آوردذ به دوشنبه با كاروان شترها از ِترِمابوالقاسم الهوتي
الهوتي در تاجيكستان چه هدفي داشت و چه ديد و چه دريافت، . او مرد انقالب و شاعر بود

هاي زيادي است و در اطراف آن در عهد شوروي مطابق طلب آن زمان و در  يموضوع گفتن
همچون يك شاعر؛ الهوتي تاجيكستان را وطن نژاد . اند ها را گفته خواست آن روزگار، گفتني

در اين سرزمين يادي از گذشته دور و . ايراني و سرزمين زبان و شعر و سخن فارسي يافت
كردن ممكن بود و ياد شهامت و بزرگي گذشته، به گوش نزديك، بزرگان فرهنگي و ادبي 

انسان با ياد . آمد، زيرا براي آنها، راز خودي و ياد گذشتة از دست رفته بود زبانان خوش مي هم
و دور  يابد و ابوالقاسم الهوتي  از نظر عالقه با گذشته گذشته معني و قيمت زندگاني را در مي

» مكان دل رميدة خود«وني ودر ميدان تنهايي و محروميت مانده؛ تاجيكستان را  كنمانده از ايران
  : گفت يافت و مي

  اي اميد دل رميدة من 
  قوت دست و نور ديدة من 
  وطن كار و خانة عشقم 
  طبع شعر و ترانه عشقم

) تريبون(=از جانب ديگر براي الهوتي شاعر، بعد از جدايي از ايران، ميدان گفتار و منبر 
اين مجلس و منبر براي شنيدن و قرائت شعر الهوتي و منبر هنري كه شعرش . سخن الزم بود

را به زبان پارسي بخواند و بدون واسطه مسموع بيايد، مجمع تاجيكان آسياي ميانه و 
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زندگي الهوتي در عالقه با . مخصوصا تاجيكستان به عنوان يك جمهوري اتحاد شوروي بود
 سياسي و اجتماعي و فرهنگي تاجيكستان جاي عمل و تطبيق با روزگار تاجيكان، اوضاع

شخصيت او از جايگاهي كه در سياست و مفكورة صنفي و اجتماعي . مقصدها را يافت
) از آن پس(= منبعد . داشت،به مقام شخصيت ملي و دولتي تاجيكان و تاجيكستان رسيد

گفت؛ با  نام مردم تاجيك سخن ميالهوتي تا پايان عمر در جامعة تاجيكستان  و شوروي ، از 
كرد و اعتبار شاياني داشت،  مقامات سياسي و ادبي، چون وكيل اين خلق و كشور پيشبري مي

فاجعة پايان . هاي سياسي و گروهي او را از اين مقام، پايين آوردند  تا وقتي كه دسيسه
 به تاجيكستان همچون تيابوالقاسم الهو. عمرالهوتي نتيجة گسستن از اين تكيه گاه استوار بود

مرد انقالبي و حمايتگر اهل زحمت اين كشور و براي مبارزه در راه استقالل و آبادي آن آمد و 
  :شعار زندگي او چنين بود

  اشك چشمان يتيم كارگر الهوتيا
  كند دعوت از بهر نجات صنف خويشم مي
صًال خود را محافظه و حمايتگر فعله و دهقان و اهل در آن زمان الهوتي و ديگر انقالبيان ا

اش،  الهوتي به واسطة شعرش و فعاليت سياسي و اجتماعي و فرهنگي. دانستند زحمت مي
از اين جهت در جامعة تاجيكستان آن روزه، . كرد داشتن يك چنين شخصيت را ثابت مي

  . يادي يافت عّزت و اعتبار زابوالقاسم الهوتي
در زمان .  نياز داشتجامعة تاجيكستان آن روز هم به شخصيتي چون ابوالقاسم الهوتي

انقالب و بعد از آن، مكتب و مدارس سنتي بر هم خورده بود، دانشمندان اهل ادب پريشان 
ار كرده بودند و اي به ممالك ديگر به خصوص افغانستان فر شده بودند، بخشي كشته، عده

روان، نرم نمودند و بخش كمي  هاي دور سيبري خاك سرد را با تن بي گروهي در سرزمين
گروه كمي با سروري صدرالدين عيني با ترس و . گيري را بر فعاليت افضل دانستند گوشه

هراس خاص آن زمانها، كار ادبي را ادامه دادند و جوانان با شور و شوق موافق آن زمان به 
بيات آمدند كه ذخيرة كمي در دانش و ملكة شاعري و دعوي زياد سياسي و اجتماعي اد

شد و هم شاعر با كمال  ابوالقاسم الهوتي كه هم انقالبي صاحب تجربه، شناخته مي. داشتند
خالق و (=جوانان ايجاد كار . بود، شخصيتي براي همين وضع سياسي و فرهنگي آرماني گرديد

  .هم رهنماي فعاليت و هم استاد هنر ايجادي را  يافتنددر شخصيت او ) هنرمند
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 در حيات فرهنگي و ادبي دهسالة اول موجوديت تاجيكستان، اين بود كه ابوالقاسم الهوتي
  . سهم پربهايي بر جا گذاشت

 البته با نيتهاي درخور زمان ما زمان ديگر است و جناب آقاي سيد علي موسوي گرمارودي
تمنايي كه از او، چون شخصيت فرهنگي و شاعر . سياست دولت اسالمي ايران آمده است

نامدار يك كشور دوست داريم، در همسنگِي تاريخِي تمدن و زبان و ادبيات اين دو كشور 
ز  نفر قلمكش ا300تاجيكستان اساس سواد و دانش و ادب خود را دارد و بيش از . آيد برمي

نويس، منتقد و مترجم افتخارمند عضويت اتحادية نويسندگان آن  شاعر و نويسنده، درام
 به اين اوضاع جامعه از نظر اجتماعي و فرهنگي با زمان ورود ابوالقاسم الهوتي. باشند مي

رايط خود و همة مردم با سوادند، علم و فرهنگ و ادبيات موافق با ش: كشور مانند نيست
سبب ضعف ) نه از لحاظ عاطفت(روند انكشاف جامعة عهد شوروي منطقًا . دعوامندي دارد

در حالي كه ادبيات . ها با تمدن گذشته و به پستي رفتن جايگاه زبان و هنر ادبي گرديد عالقه
ايران با چنين پديدة ناخوش روبرو نيامد و حتي نهضت شعر نو كه در خاندان كنسرواتيوي 

هاي قديمي و با پايي استوار بر دوش آنها، درخت  ر فارسي يك انقالب بود، از سنتشع
  .مستحكم موجوديت خود را استوار كرد

 چون شاعر و دانشمند، از سنتهاي علمي و مذهبي و فرهنگي گذشته بهرة  آقاي گرمارودي
هاي  ن معاصر تاجيك، سخنرانيكامل دارد و با تشكيل شب شعر ُادباي بزرگ قديم و شاعرا

ها  ها و انجمن هاي ادبيات و در جشنواره زيادي در آكادمي علوم، اتحادية نويسندگان، دانشكده
هاي فراموش شدة فرهنگ قديمي، پيشرفت شعر و شاعري نو  و در مجالس براي احياي جنبه

. سهم با سزايي دارد تاجيكي –هاي مدني زبان فارسي  در تاجيكستان و تحكيم و استواري پايه
براي راهنمايي و مشاركت در جامعة فرهنگي؛ اصالت و آمادگي شخص الزم است زيرا به قول 

كسبي و «استاد گرمارودي به مقام شايان . »تا راهرو نباشي كي راهبر شوي «خواجه حافظ
هنگي و ادبي به هاي گوناگون فر رسيده است و دليل اين، آثاري است كه در رشته» ايجادي

  . انجام رسانيده است
 فرزند آيت اهللا سيد محمد علي موسوي گرمارودي دكتر سيد علي موسوي گرمارودي
از وسعت دانش و خصال نيكوي آيت اهللا سيد . باشد دانشمند معتبر علوم متداول سنتي مي

  : سازد ندش با چنين سخنان گرم ما را آشنا مي؛ فرزند بروممحمد علي موسوي گرمارودي
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اي  پدر عالمي جامع و بزرگ و عامل و عارفي سترگ و واصل و جهاني بنشسته در گوشه«
  . 1»و عادل و عاقل و در همه چيز متعادل بود

 در محلة چهارمردان 1943 در همين خاندان شريف، در سال سيد علي موسوي گرمارودي
پدر او مدرس عالي علوم اسالمي و دانشمند كالم و .  چشم به جهان گشاده است قمشهر

  .  نزد اين چنين پدر آغاز كردخواندن و نوشتن را با قرائت قرآن. فلسفه بود
  سالگي تحصيل ادب را يافت و پدر او را براي تحصيل ادبيات عرب به شهر مشهد17تا 
واقعًا يگانة روزگار ... « دوم آموخت كه به قول او دورة عالي ادبيات را از اديب نيشابوري. برد
آيد كه حتي از دانشگاه  يادم مي. به ادب جاهلي عرب و ادب اسالمي تسلطي تام داشت... بود

نوشتند و پاسخ  يا نامه ميپرسيدند و  آمدند  و مشكالت ادبيشان را از او مي األزهر مصر مي
  . 2»...گرفتند مي

پس از چهار سال به . ، منطق و مقدمات اصول فقه را فرا گرفتدر همين حلقة علمي مشهد
 آمد و به كار تدريس مشغول شد، بعد از كوچيدن خاندان به شهر ري، او به تهران.  برگشتقم

در مسابقة .  حقوق دانشگاه تهران شد و با انقالبيان اسالمي عالقمندي گرفتپس وارد دانشكدة
همچون بهترين » خاستگاه نور«شعر آزاد او ) 1348 (1970شعر بعثت شركت پيدا كرد، سال 

براي پيشرفت فكري . يابد از همين وقت شهرت او در جادة شاعري آغاز مي. اثر جايزه گرفت
 كه از بزرگترين متفّكران مذهبي شيعه محسوب است، سهم بيشتري از تماًال استاد مطهرياو اح

به سبب انديشه و موقع ُاپوزيتسيوني نسبت به رژيم شاهي . جملة اساتيد ورزيده، گذاشته است
ي سالها. داشتنش، به مدت چهار سال به زندان افتاده و گرفتار عذاب و شكنجه گرديده است

همزمان، تصنيف و . ر و سرپرستي انتشارات انقالب اسالمي مشغول شده استشبعدي به كار ن
ها مشاور  فرهنگي وزير فرهنگ و  سال. رساند نشر چندي از تأليفات خود را نيز به انجام مي

ارشاد اسالمي بوده است و بعد تا امروز وظيفة رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در كشور 
 دكتر علوم در رشتة زبان و آقاي سيد علي موسوي گرمارودي. يكستان را برعهده داردما تاج

  . ادبيات فارسي است
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هاي سياسي   در كار ادبي، ايجاد شعر، تحقيق و نقد ادبي، ترجمه و فعاليتدكتر گرمارودي
دفترهاي (بيش از ده مجموعة اشعار : ها تنهايت فعال است و نتيجة اين فعالي و اجتماعي بي

ها و آثار  ، ترجمه)ها به تعبير تاجيكي حكايت و قصه(ها  ، داستان)ها گزيده(منتخبات شعر ) شعر
   1:نمايد گوناگوني است كه ذكر قسمي از آنها به نظر مفيد مي

اضاي طبيعت جواني  مجموعه اشعار دهسالة اول فعاليت مؤلف است كه موافق تق-»عبور«
 مجموعه دوم استاد - » در سايه سار نخل واليت«. بازگوي رويداد واقعي و حوادث زمان است

 است كه انواع اشعارش در دورة مجموعه اول و از جمله زمان زنداني بودن سروده گرمارودي
ارودي است كه دفعة دوم هم به چاپ رسيده  مجموعة سوم شعر گرم2»سرود رگبار«. اند شده
اشعار در حال وضع انقالب اسالمي ايران سرودة شاعر را فراهم » در فصل مردن سرخ«. است

 اشعار به شيوه قدما سرودة مؤلف است و حاوي يك مقدمه دربارة -»چمن الله«. آورده است
 مجموعة ديگر شاعر از شعر بسيار شهرتمند او -»خط خون«. باشد ميوضع شعر قديم و جديد 

 اشعار اين مجموعه شعرهاي در وصف -» ما كجا آن خوب آن زيبا كجا«. عنوان گرفته است
  .  سرودة شاعر را جمع آورده است)ع(حضرت علي 
، »تا ناكجا«: اند  مجموعه چاپ شده6: در اين زمينه: شعر گرمارودي) هاي گزيده(منتخبات 

گزينش و (» گزينة اشعار گرمارودي«، »گزيدة ادبيات معاصر«، »دستچين«، 3»باران اخم«
  .). م2003يوند، پ: دوشنبه(» باغ معنا«و ) پيشگفتار بهاءالدين خرمشاهي

هاي  مخصوصًا در رشته(افزودة دانشمند كم نظير زمان، » گزينة اشعار گرمارودي«مقدمة 
 دارد، كه بسياري هاي دقيقي نكات نظري و مشاهده) يشناسي و شعر، بهاءالدين خّرمشاه قرآن

هاي گرمارودي در  داستان. نمايد راي فهميدن طبيعت ايجاد هنري، باز مياز مشكالت را ب
شرح زندگاني شيخ «و » داستان پيامبران«، »بابا تاريخ«، )ها براي بچه(» با دم شير«هاي  مجموعه

در ترجمه و آثار گوناگون هفت كتاب از او در دست است كه . اند جاي يافته» محمد تقي بافقي
نيز بگويم كه . باشند دريغ دكتر گرمارودي در جادة علم و فرهنگ مي گواه همت و زحمت بي

در .  كريم را انجام داده و حاال در دست چاپ استاخيرًا دكتر گرمارودي ترجمة ادبي قرآن
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ي كه خود مترجم و مفسر قرآن اي بهاءالدين خّرمشاه صفت اين ترجمه و هنر مترجم در مقاله
 پنج ترجمة قرآن از دسِت او گذشته و پژوهشگري  استاد در -است و ويرايش چهار

ن آري، در يك كلمه اين نحوة زبان، نثر بديع، سزاوار بيا... «:فرمايند شناسي است، مي قرآن
 و صادقانه بودن اين هاي صدق يكي از محك. معاني آسماني كالم رباني و پيام وحياني است

شناس با پايه و ماية ادبيت و  ارزيابي اين واقعيت است كه در ربع قرن آخر هيچ اديب سخن
. عربيت و توان طبع و قدرت قلم استاد موسوي گرمارودي به ترجمة قرآن نپرداخته است

اوندا به او كه خالصانه و عاشقانه بر كالم جاوداني تو، خلعتي فاخر از زيباترين و شيواترين خد
هاي زبان و بيان فارسي پوشانده كه هم استوار است؛ هم به اندازه و به اندام و به  ها و يافته بافته

  1.»آيين، پاداشي كه سزامند است و كرامند، عنايت فرما
  گرمارودي  انجام دادة و نظر او نسبت به ترجمة قرآنيمشاهچون سخن از بهاءالدين خّر

باغ «رفت، بايد از نظر اين دانشمند دربارة شعر او هم ياد بكنيم كه به حيث مقدمه در كتاب 
به نقل از »  شعر و شعر نخبة گرمارودي2نخبة«با عنوان ) انتخاب و ديباچة صَفر عبداهللا( » معنا

ي از ده دفتر شعر گرمارودي آقاي خّرمشاه. چاپ شده است» گزينة شعر گرمارودي«كتاب 
از «.  شعر برگزيده است50اين مجموعه . ته استاي نوش دفتري انتخاب كرده و به آن مقدمه

بند،  همة انواع و قوالب شعري گرمارودي، از نيمائي، آزاد، غزل، قطعه، چكامه، مثنوي، تركيب
)  دو نوع-جز يك(رباعي و نيز اخوانيه سرايي و مشاعره و مجاوبه با بزرگان شعر معاصر 

  3.هايي انتخاب شده است بخشها و نمونه
 كه از ده دفتر و از صحائف مطبوعات و يا مستقيمًا از ياري چون خّرمشاهخوشا دوستد
گيرد و نظر خود را در مورد آنها و ارزش كلي ايجاديات شاعر را در محك  مؤلف اشعاري مي

ها و با و سنجش با كل شعر فارسي و مخصوصًا با زمان تأليف اين اشعار و در مقايسه با سنت
ها، با معيارهاي ارزشمند شعر سنتي و نو و نيمايي؛ تعيين  ها و نوي ديگر ايجادگران و تازگي

همة اين همت و حوصله بيرون آمده از قدرشناسي، محبت و معنويت و هنر و . نمايد مي
  . است بها يافته جايگاه انديشة عالي است كه با روحانيت عظيم مذهبي صفا و لذت بي
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  : اين است از چاشني لّذت شعر گرماروديياهنظر خّرمش
اين گفتار چنين معني ). 14،5. (»گويد اش شعر نمي هاي ذهني و زباني با حافظه و ذخيره... «
 و در هاي زباني و ادبي نيست، بلكه زايندة ادبيات است دهد كه شاعر ما گويندة عادتي قالب مي

 را زياده از آن منقد زبان گرمارودي. نهاد هنري او تقدم ذهن بر زبان و معني بر لفظ جاي دارد
تعابير كهن «در البالي » تعابير تازه و زنده«ديده هر دو را آورندة » تر تر و روان راحت «از شاملو

خستگي صداي دروني «و » پيري و پختگي«در و داراي همسبكي با شعر شاملو » و كالسيك
وزن  شاملو شعر بي«: و خالصة نظر او اين است كه. داند مي» شعر و سختگي سيماي برون آن

براي بعضي «ها  طبق اين مالحظه. را با نيرومندي آغاز كرد و گرمارودي با برومندي اوج داد
و اين اعتراف » يابيم ملو ميشعرهاي گرمارودي تنها شعرهاي همانندي در بعضي شعرهاي شا

يك مقام واالي نقد شعر نسبت به شعر آقاي گرمارودي است كه خود او شعر شاملو را نيز نقد 
، گرمارودي )قالب( از همة هشت نوع 1.كرده و مورد توجه شاملو هم قرار گرفته بوده است

ي معروف شده است، از وزن، اما متوازن كه در نقد شعر امروز به شعر شاملوي در شعِر آزاد بي«
در تصديق اين . »گسترتر است انواع و قالب ديگر استادتر، هنرآورتر، معني پرورتر و سخن

از «اي كرده آن را  گرمارودي را تحليل سره» حماسة درخت«،  شعريسخن، استاد خّرمشاه
  .دانسته است» از نيماهاي شعر پس  نغزترين سروده

، هاي برخاسته از شعر گرمارودي ها و شايد به انگيزة مطالعة انديشه در ادامة اين مالحظه
رسد كه  اي از خود در شعر مي  به نظريهيگر است استاد خّرمشاه چنان كه خاص تفكر تحليل

خالصة  بر رسي هاي . ه مالحظه نيامده است و بنياد يك نظرية نو گزيده مي شودقبًال ب
  )19،5. (است» نگاه متفاوت«نهايت دقيق او، اين است كه هنر  بي

راستي چرا قصة واحد تفسير و بيان و حتي «: خوانيم  مييهاي خّرمشاه در ادامة مالحظه
ت واحد ندارد و هر زباني يا صاحب زباني آن را به شيوة ديگر و نامكرر عرضه روايت و حكاي

  .»دهد دارد؟ پاسخ به اين سوال جان كالم نظر من را تشكيل مي مي
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مقصد معرفت او و آنچه ) شاعر، نويسنده(البته، پاسخ اين سوال در انسان آفريننده 
انسان كه در زمان و مكان،  با پيوند . آفريند نهان است و به يك تحقيق جامع نياز دارد مي

كند، به سرشت و  ها زندگي مي آمد و آرمان و خاطره وحداني و وجداني، با وضع خاص و پيش
اخيرًا در محفلي، گروهي دانشمندان با هواداران و اشتياقمندان . ورزد صالحيت خود معرفت مي
اش را  غزِل به تازگي نوشتهاز جملة اين دانشمندان يكي . داشتند خويش ديدار و صحبت مي

  . خواند كه در كمال نزاكت نظر و فصاحت گفتار و صميميت بود
او اشاره به همسر » اين شعر نغز در وصف كيست؟«كه : يكي از همرازان او، اشارت كرد

همه پي بردند كه آن خانم زوجة . همراه خود كرد و گفت كه اسمش در مصرع آخر ثبت است
شعر اين : در اين زمان از انديشه اين حقير چنين گذشت كه. ة وي استاو و غزل وصفي دربار

گويد ولي در  استاد بيانگر آرمان او است، هر شاعر ديگري هم در ظاهر از راز خود ، سخن مي
اگر مقصد تنها همين ظاهر و مناسبت . چرخد هاي خويش مي باطن در فضاي آرماني انديشه

الواقع آن استاد نقش سيماي آرماني خود را  في. ماند ي نميبود، به زحمت شعر گفتن احتياج مي
هايش را شاعر  اي است كه نشاني شعر چيز تازه. در اسم همسر محترم خود مجسم ساخته است

ها پذيرفته ولي جهاني پسنديده و مناسب آرمان خويش، ساخته است كه  ها و پسنديده از ديده
 در شعر و يخالصة نظر آقاي خّرمشاه. خواهد ميجويد و  نظير ندارد و دل و جان آن را مي

 اين است كه ديد تازه و نوبنياد شعر او را استوار گردانيده و منجمله در شعر گرمارودي
شعر به نحوي دعوي . شخصيتش را چون شاعر در پيشگاه هنر ادبي معاصر برابر گذاشته است

هاي راحت ساز  ها براي ورود به حالت هاي معنوي و گشادن دروازه ه آفريني و رد ممانعتتاز
هر شاعر نوجو و نوپرداز، دكترين يا نظر خاص ايجادي خود را هم . انگيز انسان است و رفاه
وگوي با دانشمندان، نظر بكر و خاص  ها و گفت ها و سخنراني آقاي گرمارودي در مقاله. دارد

گفت و شنيد او با آقاي ناصر . آورد كه واقعًا هم ناتكرار و نو وتازه است يش ميخود را پ
چاپ » 1دربارة هنر و ادبيات« در كتاب  ثالثحريري كه يكجا با گفت و شنيد با مهدي اخوان

» كيهان فرهنگي«نظير همين گفت و گو، زير نظر مهدي پروين زاد از جانب مجلة . شده است
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ي، سيد برگزار شده و دانشمندان شعر و ادب فارسي محمد جواد محبت، بهاءالدين خّرمشاه
شاعر « با آقاي سيد علي موسوي گرمارودي به عنوان حسن حسيني و سهيل محمودي

، آقاي گرمارودي در مورد 1به چاپ رسيده است) 2002 (1381ماه سال  در آبان» خاستگاه نور
هاي فكري،  كه بازگوي موقع» گفت و گو«اين دو . شعر و ايجاد ادبي نظر خاص و ناتكرار دارد

هاي شعرشناسي آقاي گرمارودي را براي   هنري تعليم و تربيت و ِپَرنسيپ نظري، در مكتب
ها و مقاالت وي،  قة او بازگو و در همبستگي با ديگر سخنرانيجويندگان سيرت و هنر خال

  . نمايد داشتن يك روش خاص ادبي را تعيين مي
 خواننده را به حالت حيرت و تعجب هاي آقاي گرمارودي اولين چيزي كه از انديشه

در . شناسم شد، نميمن براي شعر تعريفي كه جامع و مانع با«: گويد آورد، اين است كه مي مي
اعتقاد به تعريف پذير نبودن شعر در حالي كه ). 7،7(»...پذيرد واقع بايد بگويم شعر تعريف نمي

اند، تنها حاوي معنايي بودن  از زمان ارسطو دانشمندان و اديبان از وجود تعريفي سخن گفته
 تعريف شعر بطرز .را همچون يك چيز واقعًا موجود دانستن بوده است» شعر«يا » مفهوم شعر«

ديالكتيك معرفت شعر . شناخت آن معطوف است، ولي اين عطف، فضاي زماني و مكاني دارد
وقتي از ابن سينا . به شناخت آن از موقع هنر، انعكاس، لفظ و معرفت استتيك وابسته است

به خاطر احترام به نظر استاد گرمارودي (اين ايجاد » شعر كالم مخيل است«شنويم كه  مي
ييم كه  ادبي را چون رويدادي در دايرة سخن شناخته) گيريم را به كار نمي» ايجاد هنري«كيب تر

پس آقاي . چرا مخيل؟ اين موضوع بحث ديگر است. به اين واسطه مخيل شده است
گرمارودي به مقام خاص شناخت شعر رسيده و نه اينكه از هيچ تعريفي حسن استقبال 

در طول تاريخ پديد نيامدن تعريفي . داند بل تعريف پذيرفتن نميكند، بلكه آن را بالكل قا نمي
باز هم بگوييم، آن نظر و . داند مي» پذير نبودن شعر تعريف«خود در مورد »  مؤيد نظر«يگانه را 

طرز دريافت كه ما امروز نسبت به شعر داريم مالك و محك سنجش شعر همة دور و زمانها 
 خود پاسخ به سؤالي است از همزمانان او كه شعر چيست و شعر رودكي. تواند قرار گيرد نمي

» شعر چيست« به پرسش اكثر همزمانانش كه  بايد باشد؟ همچنين شعر خواجه حافظ چه گونه
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 ديگر و به نسبت خواجه ،به نسبت شعر رودكيـ  و جواب سوال شعر چيست؟ . جوابگو است
را ود اين ، معيارهايي هم،  گذشته از وسائط ادبي هستند كه اين و آن با وج.  ديگر است،حافظ

به مالحظة خيلي جالبي از محمد جواد » كيهان فرهنگي«وگوي  در همان گفت. گوييم شعر مي
شعرهايي كه زبان زد شده است و استحكام واقعي زبان «گويد او مي: آييم محبت رو به رو مي

و نكتة ديگر . اند، ديگر متعلق به شاعر نيستند اينچنين بوده است كه مقبوليت عام يافتها در آنه
  ).16،8(»  يعني شعر شما ديگر از اختيار خودتان بيرون آمده است استاينكه مردمي شدن

 .هايي دارد  در سر دعوي تعريف ناپذير بودن شعر دليل و روايتالبته آقاي گرمارودي
و فراگير » جامع«مندان است؛  دعوي اول كه بر رغم تعريف ارسطو، شمس قيس و ساير دعوي

) 7-8(يعني در برنگرفتن مفردات مفهوم ديگر » مانع«و سراسري بودن مفردات هر مفهوم و 
تا بتوان بر آن احاطه يافته و آن ... شعر در اختيار كسي نيست«مهمتر از همه به انديشة او . است
پس در شعر چيزي هست كه ظاهر قياسي ندارد و اليق ). 8،7(» بند تعريف كشيدرا در 

اين روش انديشه نه تنها به جهت تأثير به روحية .  نيستدريافت مشاهده و قانون نظامي
شنونده گفته شده، بلكه به نظر ما يقينًا يك نوع كاوش انديشة خود گوينده از بهر دريافت سر 

همين انديشه و دعوي تعريف پذير نبودن شعر را آقاي . باشد گير و پيشروي ميرشتة دست
بخشي كه در اختيار شاعر و بخشي كه : گرمارودي براي دو  بخش متمايز شعر آورده است

در اينجا ما رسيديم به آن نكته يا موقعي كه شعر را براي تعريف . شاعر در اختيار آن است
در «ليكن اول دربارة آنچه . دارد نگاه مي» شاعر را در اختيار«ه گرداند، يعني آنچ ناممكن مي

  .گوييم ، سخن مي»اختيار شاعر است
 –اين بخش را كه آبژكتيف يا فيزيك شعر خوانده است، همان عنصرهاي ظاهري شعر 

رسد كه هر كس  ظاهرًا چنين به نظر مي) 7-9. (دهند زبان، بيان، وزن و غيره صورت مي
اي انتخاب كند و شعر بگويد، يعني اينها چيز  تواند وزني و قافيه راستي ميصاحب ذوقي و ف
واقعًا استفاده از . باشند مي» بخش كوشيدني «اند و به قول آقاي گرمارودي واقعي و آبژكتيف

ز استفادة اين عنصرها ني. زبان، صنعت، وزن و قافيه و اصالت آنها سعي و كوشش را اقتضا دارد
اما تصديق اينكه عناصر شكلي در اختيار شاعرند و بس چندان . از اختيارت شاعري است

را قافيه شعر اختيار كند، آنگاه » گوش«و » هوش«شاعر مختار است كه فرضًا . صحيح نيست
  : گويد  مي  است،اگر او خواجه حافظ
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   بنا گوشبت سنگين دل و سيمين    ببرد از من قرار و طاقت و هوش
)903 ،6(  

ها را جهت قافية شعر در اختيار داشته باشد، سخن مناسب قدرت  كسي ديگر اگر اين واژه
هاي مذكور در اختيار شاعراند و شاعر صد در صد  گويد اما تصديق اينكه واژه طبع خود مي

مختار، صحيح نيست، چونكه شاعر مجبور است معني مطلوب را تابع يا مطابق به شكل و 
نيت شعر گفتن ناگزير ما را به سوي » آب«و » آفتاب«هاي  ني آنها بسازد آخر در مورد كلمهمع

را در » گوش» «هوش«هاي   غزنوي واژهسنايي. برد كه با آنها در عالقه و تناسبند چيزهايي مي
  : ابيات يك غزل چنين كار فرموده است

  رقص هميكرد بر آن خال دل و هوشگه   داد بر آن درد لب و چشمــگه بوسه همي
  در بندگي آنجا كه ورا حلقـه مــرا گوش  در عاشقــي آنجــا كـه ورا پاي، مرا سر، 

)425-424 ،10(  

  : شيخ سعدي نيز از آنها با معني خاص و روش تازه استفاده كرده است
  . ـردي فرامــوشـــد دوستان كـــكه عه  ان گوش، ـول دشمنـردي به قـــخطا ك

  .دي، من رفتم از هوشـــرون آمـــتو بي  ــان، ـــي خـــرامـشستـم تا برون آئـن
)567-566 ،11(  

 ابداع معني خاص در كلمات  ابيات، در بسياري موارد وابسته به يابيم كه، درميبا تأمل
گويد و  موقع كلمه در وزن و قافيه است از اين رو شاعر موافق طلب وزن و قافيه سخن مي

قسم زيادي از شاعران بودند و امروز نيز هستند . يابد ها انجام مي ات او، اندرون اين طلباختيار
  . كه آنها را وزن و قافيه شاعر كرده است

بخش جوشيدني، بخش اصلي و اصيل شعر و «: از نظر دكتر سيد علي موسوي گرمارودي
 آن را بخش دروني يا سوبژكتيف و جوهر توان همان است كه شاعر در اختيار آن است و مي

مطلقًا در «اين بخش اصلي شعر، ). 9،7. (»شعر يا متافيزيك شعر يا بخش جوشيدني ناميد
اصل شعر زبان، آهنگ زبان و وزن نيست، پس شعر چيست؟ ). همانجا. (»اختيار شاعر نيست

  : هاي آقاي گرمارودي برويم مالحظه براي پاسخ به اين سؤال به دنبالة 
اي را، با گذرانيدن از مجاري  شاعر در لحظة بحراني آفرينش كه مخلوق و موجود تازه«
شود، چنان در تصرف آن  آورد و در تب سرايش به هذيان مخيل دچار مي به دنيا مي» وهم«

  )7، 9.(»افتد حالت است كه حتي به صرافت انتخاب كلمه هم نمي
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شود كه  اي در ذهن شاعر خلق مي وجود تازهپس شعر در لحظة بحراني آفرينش همچون م
كنندة  همة اين تعبيرات افاده. شاعر بر اثر جريان و تب سرايش دچار هذيان مخيل شده است

را اگر به يك سو گذاشته، از حالت خالق شاعر جستجو كنيم، همان چيز است كه » جوشش«
، چنين جوشش را شاعر شود، يعني جوشش طبع و وضع معلوم رواني شاعر خوانده مي» طبع«

  : گفته است» !شاعرا«دانسته در شعر » سوختن«زاده نوعي  تاجيك ميرزا تورسون
  !پس مكن از آتش سوزان حذر    ن داري خبر،ـــــشاعرا، از سوخت

)171 ،11(  

كند   چون شاعر و شخصيت انديشمند چيزي در نهاد شاعري احساس ميآقاي گرمارودي
 يعني شعر  از لحاظ نتيجه،» جوشيدني«به نظر ما اين چيز . »ًا در اختيار شاعر نيستمطالق«كه 

 يك وحي در شعر خواجه حافظ» الغيب لسان«. امكان تفكيك و شناخت را بايد داشته باشد
باشد گر چه آقاي گرمارودي مكررًا به تصديق  غيبي نبوده، چيزي از همين جوشش پروريده مي

دانستند،  مي» فن«بيشتر شاعري را همان ... قدماي ما... «: فرمايد يد اين انديشه برگشته ميو تأي
من ... اند، تا به بخش جوشيدني انديشيده يعني با تعبير بنده بيشتر به بخش كوشيدني مي

 بيروني و - نظر از معني آن در مراحل خلق و ابداع از دو بخش مشخص گويم شعر، صرف مي
يابد و بخش دروني آن دست يافتني نيست، حتي از دسترس خود شاعر هم بيرون  ل ميدروني تشكي

دارد  پذيرد، زيرا منتقد يا تأثر خود از شعر را بيان مي دليل، به يك معني نقد هم نمي به همين. است
  ).19،7(» كه غير از شعر است و اگر از آن فروتر بماند كه اصًال به شعر دست نيافته است

قدرتي منّقد بيچاره را در پيشگاه ماهيت دروني شعر و نتيجة خالقيت شاعر   بيزبوني و
در «، »نظر از معني صرف«در سخنان فوق انديشة نهايت جالب اين است كه . موقوف بگذاريم

دست يافتني نيست، حتي از دسترس خود «بخش دروني شعر نه فقط «، »مراحل خلق و ابداع
نه تنها عناصر ظاهري يا هنري شعر نيست، » بخش دروني«ن ، يعني اي»شاعر هم بيرون است

شاعر ) يا باطني(» دروني«همان حالت » بخش دروني«پس اين . گردد بلكه شامل معني هم نمي
ناعالج براي رسيدن به . اي و نظر معني آفرين او هم مقامي باالتر دارد است كه از آمادگي حرفه

 مراجعه اين عقيده، يعني شاعر توانمند امروز گرماروديمند  اين حالت يا مقام؛ به شاعر دعوي
  : مي نمائيم

استعداد و .  تنها شاعر قريحه يا استعداد نيستگرمارودي: در درآمد اين سخن، بگوييم كه
انش نهاد فطري خداداد، با ذوق و فراست و حس و دريافت و درك است كه البته با تربيت و د
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همة اين اوصاف خداداد نصيب اين شاعر شده و دانش و ذوق و فراست او . رسد به كمال مي
  .اند با تربيت پدر بزرگوار و استادان نابغه، تكميل الزم را يافته

 واقعًا جايگاه رفيع شاعري را با سعي و عمل دريافته و شعر را تنها با استاد گرمارودي
شعر او سخني با تمام نزاكت سخن ادبي است، مطابق انواع متداول شعر . يدگو قريحه نمي

فارسي اعم از شعر آزاد، نيمائي و انواع سنتي با همة كليات و جزئيات هنري، با عمق و فراست 
علمي و فرهنگي  ادبي و با فراگيري معنويات مذهبي، دانش زماني، اخبار و اساطير عربي و 

اگر از اين موقع و موضع، شعر امروزه تاجيكي را با سخن گرمارودي . آنايراني، يوناني و غير 
 مقايسه كنيم،   آمده، به تاجيكستانكه دومين شاعر شهرتمندي است كه بعد از ابوالقاسم الهوتي

 در ين خّرمشاهاز اين رو به تعبير بهاءالدي. هيچكس در حد  قريحه و استعداد فطري او نيست
هم قوت قريحه و صالبت ايماني و غيرت ديني و هم آگاهي ادبي، فرهنگي، به «شعر او 

يابيم كه شعر را به يك جهان مخصوص معنوي مستقل و ناتكرار  خصوص زباني را مي
 قوِت سرشتي و ملكه و قريحة شاعري ديد تازه و ناتكرار است، ولي شعر با اين. رساند مي

تجربة هنري؛ آفريدة جهان ديگري است كه با استقالل راه خود را در جادة هنر و در روانها 
بود، موفق شدن در انواع اسلوب شعر معاصر از  اگر همين كمال شاعري نمي. نمايد طي مي

  . شعر آزاد، نيمائي تا سنتي ناممكن بود
 در  اصل نوي و تازگي را در هنر و از جمله در شعر گرماروديياستاد بهاءالدين خّرمشاه

در » عشق«يابد و  البته موضوع از لحاظ مناسبت به واقع كم تغيير مي. داند مي» نگاه متفاوت«
رد، نظر تازه به موضوع گي  و در روزگار ما از همان يك احساسات آدمي منشأ ميزمان رودكي

جهان آفريدة شاعر وقتي . شود از واقعيت و شخص و احاطة آن شخص بر موضوع، معلوم مي
از . آيد كه به حسيات ابناي زمان، در ادراك و دريافت تكان بدهد در نگاه ديگران پذيرا مي

اع و جامعه گيرد و شعر به مقام معنوي در اجتم  شاعر با زمان پيوند مي همين نكته، عالقة
شخصيت معنوي و انساني آقاي گرمارودي بيشتر در شعرهاي آزاد او نمودار شده . رسد مي
، »خط خون«در گفت و گوي دانشمندان و نقد شعر استاد گرمارودي، شعرهاي . است
، »بش محبوبة«، »حماسة درخت«، »بهار خون«، » سار نخل واليتدر سايه«، »خاستگاه نور«
در حقيقت هر يك از اين شعرها . اند  بيشتر مورد توجه قرار گرفته» سوگند به انجير«و » نرگس«

آنچه در شعر آقاي گرمارودي در . باشند سرشار از روحانيت مييك جهان خاص معنوي 
آورد و اخبار و  وي حالت را به واقعيت مي. جوش و خروش است، همين وضع معنوي است
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در آن سوي «خود شاعر . دهد كند و نقش استوار مي روايت و اسطوره را با آن حال پيوند مي
در بند اول از تشخيص حال علف است كه » غوغاي خاموش علف«در شعر . ماند مي» ديدار

ترين موجود در ميان موجودات طبيعت چه غوغاي  علف ساده. يابيم وضع هستي را در مي
كرد، تنها يك تصوير هنري  ديد يا ديدني مي خاموشي دارد؟ اگر شاعر نمائي از علف را مي

او از آن سوي علف، هستي متضاد . دة راز آن نيستاما شاعر ما تنها بينندة علف و گوين. بود مي
اين علف هم در تصوير، و در . بيند اين هستي را از پديدة خود هستي بايد ديد و ناهموار را مي

حكايت، در نقل و روايت و هم در جوشش و طبع شاعر موجود است و براي قلب شاعر 
  : راز آغاز و انجام هستي استچشم بينا، گوش شنوا، افشاگر راز، عقل رسا و شناسانندة 

  ام، شكوه رود را ديده
  .گذرد كه سنگين مي

  و شيطنت نسيم را، 
  كه بر شاخسار سيب 
  سبك تاب مي خورد 
  ام،  خروش موج را شنيده

  كه با كرانه 
  . ز فافي آزرمگين را در كشاكش است

  شناسم درخت را مي
  .كه همزاد قامت و دستهاي تو ست

  )12، 51(                                                         . امين استو خاك را كه بستر فرج

پاسخ علف است كه در گفتة شخص اول  ها، درود آخرين و بي تمّناي رسيدن به سپيده
تن او مسجدي است كه صداي دل از هر . آيد يعني شاعر و به نيت سعادت ابدي به زبان مي

  . دهد  معنوي در اين عالم پرغوغا ميرگ با بانگ رسا خبر از جهان
تب «) شباروز مقصد اصلي است (–دريافت قسمت خود از وجود خورشيد و ستاره 

   :در طهارت پاشوية رود، وسيلة رهايي و رسيدن به پاكي روحاني است» گياهي
   درخت رو و موي در جوبار همساية

  . خواهم شست
  تب گياهي من 
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  )12. 52 (               .شكند در پاشوية رود مي
گيرد و  اينجا جوشش طبع، همان وضع معنوي است كه از روحانيت پاك شاعر انگيزه مي

پيوستن از راه قلب به اصل معنوي . بيند طبيعت را در جهت تصديق وحدت آفرينش، همراه مي
اين جهان معنوي ناگزير براي واقعيت يافتن، . دهد و به تابش عرفاني و معناي ديني، قوت مي

گرداند، اما نصيب انسان، پيمودن راه تقدير محزوني است  ر را سرشار از رمز و روايت ميشع
گذرد كه از كودكي،  اي مي راه هستي از قّله. آورد كه خوف بر باد دادن سعادت ابدي را پيش مي

  . رسد و مجال ايستادن و بازگشتن ندارد نوجواني، بلوغ به فراز مي
برداشت  اي مي كه سنگي را هر بار به قّلهـ ان اسطورة يوناني قهرمـ ناگزير از حال سيريف 

  : كرد رفت و كار خود را تكرار مي و باز به پايين مي
  خرسنگ را 

  خواري  به شانة
  ام، از دامنة سبز كودكي،  تا قله آورده

  هاي تاريك نوجواني از دره
  هاي سركش بلوغ  از صخره
  . هاي ميانسالي و از پرتگاه
   چكاد و اينك بر
  .ام فراز آمده

   خرسنگ همچنان بر دوش
  و بر ستيغ نه مجال ايستادن،

  . نه راه بازگشت
  خوشا به حال سيزيف 
  گشت كه راه رفته را باز مي
  )12، 85(ام؟  بر قلة پايان ايستاده

 يك نوع سخن منظوم تعليمات ديني يا موعظه و شعر ديني در سخن آقاي گرمارودي
 سال اخير موضوع ديني معدوم شده بود و 70-80در شعر تاجيكي . ت مذهبي نيستنصيح

شعرهاي ديني . گويند، پندهاي منظومند بعضي شعرهاي ديني كه امروز شاعران تاجيك مي
اعتقاد، دريافت معنوي  دهد، آقاي گرمارودي واقعًا شعر است، روحانيت را واقعيت و عينيت مي
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ر اندرون احساس و دريافت قلبي و روان صوفيانه و فراست از وجود مادي، فرو رفتن د
به واقعيت پيوستن و منشأ عيني و ديدني داشتن معنا را در » باغ معني«در شعر . عارفانه است

  : شعر خود، دقيقًا ابراز داشته است
  آيم   ميمن از باغ معنا

  با جويباراني از انديشه 
  ، روان، جوشان،زالل

  با پرچيني از حيرت
  و شاپركهاي تصوير 
  و پرندگان سرود 

  و سپدارهاي بلند انديشه 
***  

  آيم   ميمن از باغ معنا
  بهار، باغي بي

  حصار سايه، بي بي
  پيوند گلواژگان
  .آراسته ، پيراسته

  هر چيز با هر چيز در پيوند 
  گلساق: ساقه با گل
  گلچهر: گل با چهره

  همه چيز در تفاهم 
  : دريا با دل
  . دريا دل

   :و حتي گل با سنگ
  گلسنگ

  باغي انبوه 
  . از گلهاي پيوندي

***  
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  آيم   ميمن از باغ معنا
  كه در آنجا حيات 

  كائنات 
  )12، 74-75. (گياهيست

اي   اينك دوباره«و » اي شعر«آگاهي شاعري در شعرهاي  وضع باطني انشاي شعر و خود
هاي نظري و نقادي  راني همان معني كه در انديشه. اند  شده) خالقيت (=افشاگر راز ايجاد » رشع

نام دارد، در شعر خود او، با تمام غلغله و صوت و نوا و جالي » جوشش «آقاي گرمارودي
اي ميان  شعر، مانند يك پري رؤيائي در جزيره. يابد ن روزگار تجسم ميالوان و نكات فراوا

اين تنهايي، شاعر را به مهماني نسيم، به سير . گردد گذارد و بر مي اقيانوس است كه شاعر را مي
از اين بازي نسيم، مهربان . برد ها مي انبوه جنگلها، تماشاي بازي نسيم در بازوي سر شاخه

اي نيست  آفتاب تازيانه. كرد خفتند، عكس ستارگان در آب كار مشاطه مي يسپيدارها ايستاده م
. برد فرو رفتن آفتاب و موج آب شامگاهان، شاعر را به سوي انديشه مي. كه آينة آب را بشكند

و شعر ... اين انديشه فراگير چرخيدن بر شانة آب، شناخت عرياني، خواستن و توانستن است
شعر جهان شاعر است و جداي از آن جزيرة تنهائي در . يابد  ميباز حسن ديگر از هستي در

  :روبروي امواج بزرگ و افق ناپيدا، و دوباره حسرت زورق رهائي
  !آه اي شعر

  اي،  همواره وقتي مرا ترك كرده
  . ام كه من در دامان تو به خواب رفته بوده

  و اينك دوباره 
  ام و جزيرة تنها  من مانده

  موج آبها وهو ك
  و افقي از هر سوي ناپيدا

  و چشمي كه سفرة انتظار توست؛ 
  و گهوارة خواستن       

  .تا دوباره كي زورق تو در افق پيدا شود
          )119-118 ،12(  
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 شكلي بغايت ديناميك دارد و تحرك و جوشش طبع او را از شعرهاي آزاد گرمارودي
برد و دريافت  كايت به تصوير، از اشارت به روايت و اسطوره ميخطاب به نقل و گفتار، از ح

  . كند همه نكات و نزاكت آن، تعمق انديشه و شرح و توضيح بيشتري را اقتضا مي
در اثرهاي نيمايي وضع به تصوير آمده، بنا به حالت روحيه و جنبش انديشه، در شكل 

همين گونه نظام » ابر و خاطره«و » اميد«، »نگاه«در شعرهاي . آيد موازن، پي هم يا مطابق هم مي
اگر خروش انديشه را در محدودة ذوقي زباني قالب (كنيم و چنين قالب  شعر را مشاهده مي

 كم نظير حس و انديشة سازندة ( ثالثدر ساخت خود به شعر مهدي اخوان) گفتن روا باشد
اي شاد در درياي   بمانند منظرهااقابر سپيد و پاكي از چارچوبة پنجرة . مشابهت دارد) پريشاني

 –همين تصوير ابر سفيد . نيلي بيكران آسمان بمانند كشتي سپيد با بادبان باز لنگر  فكنده است
 ميل رفتن دارد، نماد واقعيت  كه نااستوار ايستاده و با بادبان باز،–موجود زيباي دست نارس 

او، تمناي  در مقابل ابر، دل حسرت گرفتة . باشد  خاطرة شاعر است، و استعاره از خاطرة او مي
در عالم ظاهر خود را ديدن و از آن نماي . كند ها شدن را مي از خود برون رفتن و بالين ستاره

شعر گفتن صورت و توان . ستظاهر، تمّنايي استوار را در خود جستن، اصل طبيعت شاعري ا
زندگي را دارد و اميد و نااميدي، توانمندي و صفا و قناعت، قدرت طبع روان و يا خستگي آن، 

چرا اي «هايي از زير و بم ساز دل شاعر است كه در شعر  ذوق و دريافت همه و همه زخمه
  : ز آن استاي ا تصوير شده، اين ابيات نمونه»  ما خاموش ماندي؟شعر

  بود آتشفشان اما كنون سرد، 
   زردبود بستان و اينك از خزان

   ارم، اما خزانيگلستان
  اميد زندگاني جوان و بي

  گهي نجوا كند با خويش چون باد،
  ُغّرد به فرياد  گهي چون رعد مي

  گهي چون نوعروس برف ريزان 
  گهي چون شبنم از گلبرگ خيزان 

  شود صحرا نشين گوئي سراب است 
  تو پنداري زدور آن را كه آب است 

)234 ،12(  
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 –رويم، اندك   غزلها، چكامه، مثنوي، قطعه و غير آن مي-وقتي به مطالعه اشعار سنّتي شاعر
اندك زواياي ديگر انديشه و شخصيت اديب و هنر و پروريدة مكتب هنري ادبياِت با بركت 

ذخائر مطالعات فرهنگي و ادبي، وسائط . گردد ، در ذهن ما استوار ميفارسي؛ آقاي گرمارودي
فراوان هنري، تركيبات و الفاظ نادر را به اختيار شاعر آورده است تا اينكه در باِغ پردال و 

و به ديدة خود به رشتة شقايق در ) فراهم آوردن (=درخت سنّتي گشت مستقلي، بهم آوردن 
استقالل فكر و هم استقالل هنر، نتيجة فراگيري .  ناتكرار كشيدن امكان يافته استشكل تازه و

ها و فراگيري آنها، اظهارنظر و شاعري و  كسي كه بر اساس تجربه. ها است سراسري تجربه
كماالت . خورد ها آب مي يابد و ذهن او از حاصل آن تجربه كند، استقالل فكر مي هنرمندي مي

ودي، به نظر ما از همين برداشت سنّتهاي ادبي، به عالوة ذوق سرشار، طبع شاعري آقاي گرمار
چنانكه مشاهده شده، موفقيت آقاي گرمارودي در . جوينده و ذوق سليم حاصل شده است
رسد كه آزادي طبع گوينده سخن او را در اين نوع  شعر آزاد بيشتر است و به نظر چنين مي

اما پيشدستي هنر در شعر سنّتي نيز . سازگارتر ساخته استتر و به اصالت شاعري  اشعار طبيعي
گيرتر است و  نمايد، انديشه شاعر را بر ريزش باران طبع كه آن را نظام و شكل شعر، طلب مي

معني تازه، نظر ناتكرار در اشعار سنّتي . ساخت معني تساوي ميان آنها را به وجود آورده است
براي نمونه به اين ابيات . اند سخن را به وجود آوردهچهرة ناتكرار شاعر صاحب هنر مستقل 

  : متوجه باشيد
  پر از توام به همان گونه كز هواست حباب 

  چنان توام كه ندانم زما كدام توئي
)145،12(  

  اي مرا نظاره مي كني چنين كه ايستاده
  .كني شب سياه بخت من پر از ستاره مي

)146 ،12(  

  رويم  بهار مي ام بي گياه آبزي
  ... مگر همان گذرد گاه از سرم بلمي 

  كوبم چو موج هر چه سر خود به سنگ مي
  . نهم قدمي ز پاي خويش فراتر نمي

)152 ،12(  
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  نشستم و غم خود جرعه نوشيدم
  .به چشم، مردن خود را حبابگون ديدم

)172 ،12(  

  گويم از حالوت شعرم  هيچ نمي
  .چونكه بود خود حديث قند مكّرر

)188 ،12(  
  ام اگر بيني ار شكستهچون ن

  .بر چهره لبان باز و خندانم
)190 ،12(  

به نظر چنين مي رسد كه در خود فرو رفتن . گويد انساني كه از حال او شاعر ما سخن مي
مايه «و با خود بودن اساس فلسفة زندگي او است، انسان در ميان آبادي و ويراني قرار دارد و 

 كه قهرمان درونماية اين قهرمان غنائي شعر گرمارودي). 12. 154(» آبادي او، ويراني است
شعر او است، تقريبًا در همة شعرها، تنها است حتي در حسن آفتاب و صبح كوهسار، در آغاز 
و . هستي در طبيعت و وجود كوه بلند قامت و فرش سبزه و غيره همه جا تنها و زيبا است

ولي مرگ را، نيستي را براي ). 120-102( تنهايي انسان دريغ است: گويد چنين است كه مي
  :اين عالم وجود چه طور بايد شناخت؟ وي همراه اين موجودات زيبا اگر باشد بهتر نيست؟

  خوشا 
  جان را به نسيم سپردن 
  و پرواز تا اقصاي دشت 

  به سبكي سراب  
  و جان سپردن       

  با كفني شبهنگام
  از مهتاب

  و در تابوت روز
  تاباز آف

)103 ،12(  
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تر است  احساس تنهايي نتيجة با خود بودن است و انجام اين خودي در بلندي راحت
انسان با خودي خود به مقام آسماني خود كه بزرگ است . بمانند عقاب ناپيدا و در صحرا

  : سزد و در هر حال تنها است رسد و مي مي
  دريغا تنهائي انسان دريغا انسان تنها، 

.  انسان، كيفيت دريافت اين وضع در مدار جنبش شوق و انديشه شاعر استآور تقدير حزن
با نزاكت خاص در جلوة هستي و در كنار ابديت » خاستگاه نور«نقش چنين انسان در شعر 

اين تنهائي وسيلة راه . كند وي در اطراف خود صدا و فضائي را حس نمي. تصوير شده است
گويد كه  مي) ص(محمد: است) ص( پيغمبر اكرم محمدي معنوي است كهجستن به رهنما

  انسان برترين مخلوق است؛
  ! َاي انسانها: گويد و مي

  فرا گردهم آييد و فراز آئيد
  ! باز آييد

  صدا بردارد انسان را 
  و گويد، هاي، ها انسان
  !برابر آفريدنت برابر باش

)138 ،12(  

 مخلوقات؛ با انسانهاي ديگر است كه بايد فراز آيد و همين انسان تنها، بلندترين آفريده
استقالل شخصيت انسان، . »برابر آفريدندش پس بايد برابر باشد«بايد بداند كه با ديگر انسانها 

اگر آزادي نباشد، استقالل نيست و برابري هم بدون آن . برابري انسانها به آزادي نياز دارد
، كه يكي از »سعادت فرد«ي و سعادت انسان در شعر روحية آزاد. تواند به وجود آيد نمي

كيفيت عارفانه از راه دل به اصل رسيدن؛ مهرباني نيز . هاي شاعر است، نيز حضور دارد حسبيه
 است كه در قطعة مهرباني بيرون از حجاب هاي دروني شعرهاي آقاي گرمارودي از معني

  : اند مًا در روبري خواننده گفته شدهسخنوري و مستقي
  اي خوش آنان كاندر اين نامهربان دنياي زشت 

  .اند عمر را در كار خوب مهرباني كرده
  اند،  خود چو خور پيوسته سرگردان عالم بوده

  ...اند پيش پاي ديگران پرتو فشاني كرده
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  چون چنار پير كĤرد در بهاران برگ نو، 
  اند ي كردهپنجه گاهي نرم با ياد جوان

  آن كسان كاندر جهان اين گونه نيكو زيستند، 
  . اند راست چونان چون شهيدان زندگاني كرده
  چون درافشاندم زگرمارود باز اين قطعه را، 

  .اند بر سر آنان كه عمري جانفشاني كرده
)245 ،12(  

شاره شده بود كه البته در  راجع به نقد پذير نبودن شعر اقبًال به سخن استاد گرمارودي
باالترين يا آخرين وسعت انديشة منّقد كه بتواند به .  بيجايي نيستنروش انديشة مؤلف، سخ

مثًال اگر كسي به عمق شهر خواجه . آن برسد دريافت حالت انديشه و معرفت شاعر است
 مطلب را برساند، در حد  در ابداع و آفرينش غزل او يا غزلي از او برسد و به ما آنحافظ

: حافظ ما را به حقيقتي موافق نظر خود رسانده است، اما اين كاري ناممكن است با چند سبب
و نيز انگيزة سرودن و ... شعر حافظ نتيجة وسعت دانش حافظ و روح و مذهب و تجربه و 

امل ايجادي شعر ما به بسياري از عو. حال و خاطر و مناسبت او و اطرافيان او و قريحة او است
خصال معنوي و فطري او را نداريم؛ به اين معني، سخن آقاي . توانيم حافظ، دست يافتن نمي

داند، صد  گرمارودي كه به صفت يك شاعر صاحب ذوق، منتقد را دور از رسيدن به شعر مي
ليكن وظيفة تنقيد اين هم نيست كه خود را در جاي شاعري بيابد و از . در صد درست است

علم (وظيفة منّقد، به اعتبار قوانين فلسفي زيبايي شناسي . ل توليد او بازگويي بنمايدحا
از اين رو وظيفة منّقد . باشد تعيين نمودن مقام معرفتي اثر ادبي در مقابل هستي مي) ايستيتيكا

 .باشد مي) هستي(معرفت زيبا در اثر ادبي در قياس با زيبائي واقعي ) گرمانياي(شناختن تناسب 
قطب باال، منّقد ميان اين ) اثر ادبي را(اگر هستي واقعي را قطب پايين ببينيم و واقعيت ادبي را 

هم مقصد ...) وزن، قافيه، سوژه، زبان(آورد كه هم نظري هنري است  دو، نظري به وجود مي
 از اين رو نقد ادبي مجموعًا يك...) نقش آرماني، حماسي، معنوي(و هم معرفت زيبا ) ايديا(

جويندة ماهيت معنوي . از اين نظر منّقد، صّراف اثر ادبي نيست. باشد نوع مفكوره در جامعه مي
  .و اصالت ايجادي است

***  
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، تدوين كتاب شعر تاجيكي در سدة بيستم كه اسم »شاهنامه« مجيد، تلخيص ترجمة قرآن
 اشعار در بر دارد، از كارهاي بسيار بزرگ انجام  شاعر را با معرفي روزگار و1000نزديك به 

تواند به  تنها كسي چون او صاحب دانش و معرفت كامل مي. باشند  ميدادة آقاي گرمارودي
همة اين اوصاف را آقاي گرمارودي دارد و ما براي اين . اينگونه كارهاي شايسته دست زند
  . طلبيم تر از خداوند متعال توفيق مي اين هم شايستهاديب دانشمند در انجام كارهاي از 
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  1»علي موسوي گرمارودي«استاد  بند عاشورايي تركيبنگاهي به 
  يحميد رضا شكار سر: نوشتة

�

بينيم و بـا آن سـرو         متن اعم ازهنري يا غيرهنري، مصالح خود را از همين جهاني كه مي             هر
در ايـن   . ترين متون از اين قاعده مـستثني نيـستند          حتي خود ارجاع  . آورد  كار داريم به دست مي    
 استفاده شده در آن، به عنوان يك ابژه مورد شناسايي قـرار             شناسِي    ام نشانه متون، خود متن يا نظ    

�.اند گرفته
 بلكـه   اما، نه تنها مصالح خود را از جهان پيرامون خود،) بيشتر متون هنري (بعضي از متون    

�.آورند موضوع خود را از تركيب آماده و فراهم شدة همين مصالح در جهان مستند به دست مي
 فلسفي اين تركيبـات آمـاده و در         -ند در اين موارد، دست اندازي در منطق علمي        كار هنرم 

در حقيقت هنرمند درمتوِن با خود ارجاعي زياد، بـه آفـرينش جهـاني    .  آنهاست نتيجه بازآفرينيِ 
درواقـع بـه جـاي آفـرينش،        ،  پردازند و هر چقدر خود ارجاعي متن كمتر باشد، هنرمند           بكر مي 

آفريني تجارب اكتـسابي خـود ازجهـان درون و پيرامـونش را بـه نمـايش                 درجة باالتري از باز   
�.گذاشته است
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كوشد به درجه يا درجاتي از استقالل و خود           روشن است كه در هر دو حالت اثر هنري مي         
هـا تبـديل      عدم موفقيت در اين كوشش، متن را به گزارش بازنمايانـة ابـژه            . بسندگي دست يابد  

در آن  . دهد  هاي غير هنري سوق مي      طب علم و فلسفه و ديگر حوزه      كند و از قطب هنر به ق        مي
 و كذب در آن به رسـميت        صورت متن وجهي توصيفي و ايجابي خواهد يافت و محور صدق          

�.محوري كه در متون هنري هيچ رسميتي ندارد. شناخته خواهد شد
تر باشـد، اثرهنـري،       انتها، گم  تر و دربي    شناسد و هر چه اين مرز ناشناخته        خالقيت مرز نمي  

طبيعي است كه اين ارزشگذاري به ارزش موضوع اثـر هنـري بـر              . گوهري واالترخواهد داشت  
�.گردد گردد و در ساحتي كامًال جدا از ساحت موضوع طرح مي نمي

 ي در وجود عصيانگر و شورشي هنرمند دارد، امـا سـرِ           گسترش مرزهاي تخيل اگر چه سر     
�.ها، شگردها و صنايع هنري قرار دارد و حتي ابداع تكنيكديگر آن دربكارگيري 

   شكلي كه اگر هنرمند در وجود آن كمترين نقش را دارد، امـا               ال و بي  سري در متافيزيك سي
و سـري در خـردي      . تواند با پرورش و پااليش روح خويش بر شفافيت و رواني آن بيفزايد              مي

�و چرا نگوييم عقل و عشق؟برخاسته از دانش خالق، جوشش و كوشش توأمان، 

 روح و   ةريـزي يكپارچـ     رسد و عـرق     پس گسترش مرزهاي تخيل چندان آسان به نظر نمي        
  .كند حتي جسم را طلب مي

ريـزي دشـوار و       در بازآفريني موضـوعات مـذهبي در آثـار هنـري، عـالوه بـر ايـن عـرق                  
 آن بايـدها و     فرسا، مانع ديگري هم بر سر راه گسترش مرزهاي خالقيـت وجـود دارد و                طاقت

بـه همـين   . گيـرد  ارتباط با هنر شكل مـي       اي كامًال جدا و بي      نبايدهاي مذهبي است كه در حوزه     
توان به يكي از دو مالحظه هنري و مذهبي ارزش بيشتر             دليل در آفرينش اثر هنري مذهبي نمي      

هاي   از نظر گاه  هاي برخاسته     هاي برآمده از حوزه     توان ميان ارزش    چرا كه اصوًال نمي   . و برتر داد  
پس هنرمند در ايـن وضـعيت، دشـوارترين         . متفاوت، مقايسه و داوري كرد و حكم صادر نمود        

خـط و مرزهـاي هنـر و خالقيـت            ناو بايد بين خطوط قرمز شريعت و بي       . كار را پيش رو دارد    
�.هنري، راهي خطير بيابد و پيش رود

  .ست انتيجه جستجوي چنين راه خطيري» علي موسوي گرمارودي«بند عاشورايي   و چهارده
  وي فلك، كم استــم ز گلــگر نعره بر كش  تر ز عالم است گريم از غمي كه فزون مي
   كه پشت عاطفه زان تا ابد خم استزين غم  ه پشت فلك نيز خم شودــدارم آنكــپن
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وي شاعر پـيش    از س .  ازهمين مصاريع نخست كامًال آشكار است      ، اثر  زبانِ ةحركت دو سوي  
. انگيز بودن آن را پذيرفته است و زبان از اجرايي شاعرانه محروم مانده اسـت                از ذكر روايت غم   

سازي بين تن و ارجاعات خارجي اسـت         نوعي همسان . اين حركت زبان به بيرون از متن است       
نـد  ا  از سويي ديگر كلمات، مصاديقي ايجاد كـرده       . و نوعي وابستگي و عدم استقالل متن هنري       

در . اين حركت زبان بـه درون مـتن اسـت         . شود  كه واقعي نيست و در خارج از متن يافت نمي         
حركت اول زبان ابزار نمايش جهان واقع شده است و حركت دوم زبان ابـزاري صـرف بـراي                   

در ايـن نمـايش امـا، نكتـه         . گـذارد   نفسه بـه نمـايش مـي       نمايش جهان نيست بلكه خود را في      
ه حد از خالقيت به ارث رسيده از سنت ادبي، به واسـطه تـسلط فنـي                 اينجاست كه شاعر تا چ    

�خود برسنت، بهره برده است و تا چه حد از خالقيتي كه برآمده از برخوردي نو با زبان؟

، در عين ساختار كالسيك اثر، از تعابير و مضامين بكر، برآمـده             1همانگونه كه در خط خون    
اش تقريبًا در بست دست زيـر         بند عاشورايي   بهره برده است، در چهارده     از برخوردي نو با زبان    

اين سر سپردگي گاه به تكـرار مـضامين و          . سنگ دانش ادبي خويش از سنت شعر فارسي دارد        
و گاه بـه ارائـه      ) چون همين تشخيص و مبالغه دو بيت آغازين       (تعابير خلق شده پيش انجاميده      

�:است» خط خون«آور شاعر  يادمعدودي مضامين و تعابير بكر كه 
  »گويي خيال بود و تني از سراب داشت   از بس كه در زاللي خود محو گشته بود«
  »در نيام بود) ع( گويي چو ذوالفقار علي   ترــي ز قامت شمشير، بيشــدش كمـق«
  »تـگويي ز روزگار، هزاران سؤال داش   دـفكن ه از درد ميـــگاهي به آسمان نگ«

بند عاشورايي مورد بحث حركتي رو بـه سـوي بيـرون از مـتن                 كليت تركيب   رفته    روي هم 
�.گيرد دارد و جزو متون كاربردي، توصيفي، ايجابي قرار مي

اگر چه توان شاعر در ايجاد خود بستگي زبان، همانگونه كه ذكر شد، تقريبًا دركـل بنـدها،                  
ترديـد نـه تنهـا قالـب          بـي . اما به صورت جرياني پيوسته و حاكم، كم و بيش نمود يافته اسـت             

بند چنـين سرنوشـتي را بـراي آن           كالسيك بلكه زبان كامًال آركاييك به كار رفته دراين چهارده         
كنـد و اجـازه حـضور         اين گزينش شعر را از انعكاس جهان معاصر محروم مـي          . رقم زده است  
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 سـار نخـل     در سـايه  «،  »خط خون «آنگونه كه مثًال در     . دهد  اساطير كهن را در جهان امروز نمي      
گويـا  . پـذير شـده اسـت        امكـان  2»گنجـشك و جبرئيـل    «هـاي      و يا مثًال در عاشورايي     1»واليت

و شاعر، روايتي شاعرانه از آنها      ند  ا   ها و رويداها همچنان درصحنه كهن خود جا مانده           شخصيت
�. به روزآمد كردن آنها بينديشدآنكه دهد بي ارائه مي

 برخورد با زبان كالسيك و آركاييك باعث بروز نوعي معناگرايي مفرط در بنـدها               ةاين نحو 
كلمـاتي كـه    . شود  شده است كه به صورت حضور كلماتي كلي و فاقد پتانسيل شعري فاش مي             

 حـال آنكـه شـعر       .گذارنـد   كنند و جايگاه فكري شاعر را به نمايش مـي           واسطه افاده معنا مي     بي
امروز، بر عكس سعي در پنهان كردن و نگفتن دارد و از مخاطب انتظار دارد خود به اسـتخراج                   

اين سپيد نويسي در بخش اعظمي از شعر كالسيك ما، مگر در شطحيات عارفانـة               . معنا بپردازد 
�.تك و توك غزل درخشان از شاعران بزرگ پارسي غايب است

شمار واژه از اين دسـت، تركيـب          ياهي، زيبايي، شكوه و بي    هايي چون غم، حقيقت، س      واژه
انـد كـه      اي مـستقيم امـا هنرمندانـه و پرشـورو تأثيرگـذار بـدل نمـوده                 بند مورد نظر را به بيانيه       

و » كانـت «مـورد نظـر   » هـدف  منـدي بـي   هـدف «ايـن بـا   . مندي آن غيرقابل انكـار اسـت    فايده
بـه عبـارت   . گيـرد  اند در تضاد قرار مي بحث كردهشناسي هنري   به زيبايي  ديگرفالسفه كه راجع  

مـسجدي  . شناختي، وجهي ايـدئولوژيك يافتـه اسـت         ديگر، غايت اين اثر، بيش از وجه زيبايي       
 معماري، در اصل، اثـري هنـري        ة شناسان رغم رعايت اصول زيبايي     به  قديم را به ياد آوريد كه       

چه اين اميـد هـست كـه بـا خاتمـه            اگر  . آيد  شود و اثري كاربردي به حساب مي        محسوب نمي 
را » تاريخ بيهقي «امروزه ديگر   . اش غلبه يابد    برداري، وجه هنري آن بر وجه كاربردي        دوران بهره 

خوانند بلكه به عنوان متني زيبا، با زباني مركزگرا، فارغ از             به عنوان يك متن تاريخ پژوهانه نمي      
» علـي موسـوي گرمـارودي     «بند عاشورايي     آياتركيب  . برند  ت مي خوانند و لذ    گويد مي   آنچه مي 

�چنين سرنوشت خوش عاقبتي خواهد يافت؟

***  
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بـه  (اش    فردي و متشخص شاعر در شعر كالسيك غايب است و هر جـا سـر و كلـه                 » من«
 قالـب   شود، قصد شوخي، هجو، هزل يا فكاهي و در يك كالم برخورد تفنني با               پيدا مي ) ندرت

�.و بيان شعري وجود داشته است
 يك سـري مشخـصات      ه ب  كه  نوعي است، نوع انساني، مني     در شعر كالسيك يك منِ    » من«

 هميـشگي  ةهمين اشار. ها ندارد  كند و كاري به تفاوت      اشاره مي ،  هاي ديگر     كامًال مشترك با من   
ها و به تـدريج بـه         رار نشانه كند و حتي به تك      ها را در شعرها شبيه به هم مي         ها، نشانه   به شباهت 

ها با انـدك تـصرفي        به عبارت ديگر فرم   . انجامد  تبديل آنها به سمبل و در نهايت به اسطوره مي         
�:گردد توليد سنت مشغول ميشوند و شاعر، ناخودآگاه به باز يتكرار م
  »راب كنـم تو ما را شــاي تاك مانده بي    نــاز بادة نگه، دل ما را خراب ك«
  »ما را به يك صراحي ديگر خراب كن    رــمِّ دهـه توست َخـادة نگلبريز ب«

» سـاالر شـهيدان   «بنـد،     دراين ابيات ازاين تركيب     » تو«. كند  ي نوعي هم توليد مي    »تو«من نوعي،   
�...تواند دربند ديگري شهيد ديگري باشد و درشعر ديگري معشوقي زيبارو و است و مي

فـردي و   » من«و نيز قالب و زبان، امروزين نيست چون         ها    ها و نشانه    در چنين متوني سمبل   
ها و زبان شخصي و به هنگام خـود           ها و سمبل    متشخص شاعر اصًال بروز نكرده است كه نشانه       

�.را به شعر فرا بخواند
شعر، مني جمعـي اسـت و ايـن همـان منـي اسـت كـه در اشـعار                    » من«در بهترين حالت،    

شود و البته در دو صورت نسبت بـه مـن نـوعي شـعر                يايدئولوژيك و انقالبي به وفور يافت م      
�.آيد آمدتر به حساب مي كالسيك روز

  !اش نيافته است بنِد عاشورايي در تركيب » علي موسوي گرمارودي«نگارنده نشاني از خود 
فرمـي   -بند عاشورايي مورد نظر اين نوشتار، ساختاري صرفًا موسيقايي          ساختار حاكم بر چهارده   

�.آيد البته حمايِت نوعي فرم زماني و تقديم و تأخر روايي از اين ساختار به چشم مي. است
اما هيچ رابطة معنايي مستحكمي عالوه بر فرم عروضـي و تقـدم و تـأخر زمـاني، حـضور                    

تعـداد ايـن بنـدها فـارغ از نـوعي       . نمايد  بندهاي اين تركيب بند را در كنار يكديگر توجيه نمي         
به اين ترتيـب بـه راسـتي چـرا نتـوانيم            .  تابع هيچ ساختاري نيست    1 عدد چهارده،  تقدس براي 
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هايي را كه با موضوعاتي نزديك به هم و تصادفًا در يك وزن عروضي مشخص و ثابت در         غزل
؟ بـه عبـارت ديگـر       ...ايم كنـار يكـديگر مونتـاژ كنـيم و             طول يك عمر فعاليت شعري سروده     

آيد و چهـارده مـتن مـستقل محـسوب            متن واحد به حساب نمي    بند عاشورايي ما، يك       چهارده
�.شوند مي

ساختاري متكـي بـر انـسجام       . ها نيز ساختاري كالسيك حاكم شده است        در هر كدام از اين متن     
در اين بين وحدت فضا و موضوع و        . باشد  ابيات و استقالل ابيات، جدا از ابيات ديگر همان متن مي          

�.بخشد فيه انتخابي است كه ابيات را از متالشي شدن نجات ميتر از همه، آن عروض و قا مهم
شك اين است كه تا يك شـعر          نويسيم؟ اولين پاسخ درست بي      چرا يك شعر عاشورايي مي    

! نبايـد باشـد  (تواند باشد  ترين دليل سرودن هر شعري نمي هر نيتي جز اين، اصلي ! نوشته باشيم 
بنـد    به اين سؤال، راجع به تركيـب        »  گرمارودي علي موسوي «كنيد پاسخ جناب      فكر مي !) بايد؟

  !تواند باشد؟ اش چه مي عاشورايي
  
�

  بند اول
  از گلوي غمگن فرات

  گريم از غمي كه فزون تر ز عاَلم استمي
  م شود فلك نيز خ پندارم آنكه پشت

   يك نيزه از فراز حقيقت، فراتر است
  ! كجاكربال ما  مردگاِن زنده كجا، 
  برد ؟كه مي  جز اشك، زنِگ غفلتم از  دل،

   اما دلي  كه  خيمه  به  دشِت  وفا زند
   وين شوق روشنم به رهايي كه دردل است

  گر نعره بركشم زگلوي  فلك، كم  است  
  خم است  زين غم كه پشت عاطفه زان تا ابد

   است آن سر كه در تالوِت آياِت محكم
   گر آبي فراهم است تشنگي چه سود بي

  اكنون كه رنِگ حيرِت آيينه، درهم است
  است ي تمام نماي محرم آيينه

  اِم  شبنم استـــاب  و سرانجـــ آغاز  آفت

  گريستيكاش تو  هم  مي!  آه اي فرات
  ِر  كيستيـآسوده، بي خروش، روان  به
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  بند دوم
  نقش كبريا

   خــدا ســت ، رقــِم  خامــه يانگــار كــربال
  يــك ســوي، نقــشِ روشــِن سبزوســپيد را 
  يعني بـه رنـِگ سـبز، صـف اوليـا  كـشيد             
  امــا چــرا   فــرات، ميــان دو ســوِي  نقــش
  خورشيد را سپيد ودرخشان كـشيده اسـت       
  خورشيد در  ميانـه  درخـشان  و ِگـرِد  او             

  واـي  چراغ  بود  چهِر پيشون شيشهـــچ

ــت     ــش كبرياس ــته از نق ــرده اي نگاش ــا پ   ي
ــر آن    نگــاره بــرد كــه پيــدا و روشناســت ب

  سوي دگر سـياهه ي مـشؤوم    اشقياسـت           
  رودكه ز لـب تـشنگان جداسـت       آنگونه مي 

ــت   ــاالِر كربالس ــي  س ــِر  قدس ــار  چه   انگ
  هفتاد و يك سـپيده ي  تابـان  و آشناسـت            

  ِل  ماستـــيا  شبچراِغ  محفِل  صبِر  جمي
  آن شيشه برشكسته ز سنگ جفا چرا ؟

  ِف  ديوان رها  چرا ؟وان شبچراغ در ك
  

  بند سوم
  )ع(حر

  كند كـه  بـه  مـوال  نظـر كنـد             حر شرم مي  
  بـود  ره به چشمه ي خورشيد بـسته         ديروز
ــاز ــت  آغ ــرت  اس ــه،  حي ــنايِي آيين    روش

  در غيبت سپيده ، سـحرهم سـترون اسـت         
  1ي منزل به منزل  اسـت      خورشيد گرم پويه  

ــد    ــذر كن ــب   گ ــار خيمــه ي زين ــا از كن   ي
ــد   ــوي قمركن ــه س ــه روي ب ــشب چگون   ام
ــد  ــاِر ســياهي حــذر كن ــه از تب ــس ك   زان پ

  كــو  پرتــوي كــه  آينــه را  بــارور    كنــد 
ــصركند   ــله را   مخت ــه فاص ــو ك ــي بج   راه

�����������������������������������������������������������

،راه خود را منزل به منزل پيموده بودند » ذي حسم«ست به آنكه امام عليه السالم تا نخستين بر خورد با حردر منزل اشاره ا. 1
دمع السجوم، ترجمةمرحوم شعراني از نفس المهموم حاج شيخ عباس قمي،چاپ : رك( .  چنين كردندو پس از آن هم تا كربال

 هم آمده ، ويژة قمر است نه خورشيد ودر قرآن»منازل« و توجه داريد كه اصطالح نجومي ).163 تا 160وزارت ارشاد، ص
قمر را چه پرسي شمار :  گفته استو در ادبيات گذشتة ما نيز بكار مي رفته و مثال جامي )39يس ( والقمَر قدرناه منازل: است

بنابراين براي خورشيد منازل نجومي . و پوية خورشيد يعني سفر منزل به منزل او) ع(منازل؟ اما دراينجا خورشيد يعني امام
) منزل(= و مستقر را همه، قرارگاه ) 38يس ( والشمس تجري لمستقّر لها: بجز  اينكه در همان قرآن مي فرمايد . فرض نشده

  )توضيِح شاعر( چو  به امر تو رسند   ماه و خورشيد به منزل:  گويد نيز ميو حافظ. معني كرده اند
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  يـست يك گام تا به خانةخورشيد بـيش  ن         
  رهپوي كوي دوست چه حاجت بَرد به پـا         

  ه راِه  فاجعه، برگشت سوي عشقــاز  نيم

  ا  قـــدمي دورتـــر كنـــدحاشـــا كـــه راه ر
  كو آفتاب عـشق  كـه  بـا سـر سـفر  كنـد                

  د  وفا  را   به   بر كندــــِت بلنـــ تا خلع
  تــاره جهان عشق را شناخـ دوبدر كربال

  دركربال جهان دل خود را دوباره   ساخت
  
  

  بند چهارم
  غم عشق، حماسه،

  اين كاروان كه عازم سـرمنزل   دل   اسـت            
   اي كه راه به خورشيد بـسته بـود         گم گشته 

  خورشيد هم كه قافله ساالر ايـن ره اسـت         
ــه    ــرخ خوش ــفق س ــتاره در ش ــذِر س   دادب

    رِه خـود تـا خداگـشود        ز كـربال  عشق ار   
  اي شهسوار عشق مرا جـاِن سـرخ  بخـش          

ن ورطه وارهان                     ــر و ازيـــدسِت  مرا  بگي

   اســتمنـزل بـه منـزل   فـارغ ز ره گـشودن     
  اكنــون همــو ز راهــرواِن  رِه  دل اســت   
  از رهــروان روشــن ايــن راِه مــشكل اســت 

زان ِكشتگاِه نور،زمين را چه حاصـل اسـت                             
 عقِل زبـون هنـوز درآن پـاي درِگـل اسـت           
  عاشق نيم ، هنوز دلم خـام  و عاقـل اسـت            

ل  است      ــبه گردن حماي راد،ـدستي كه نا م
  اره خدا، آدم  آفريدـ  دوبدر كربال
   حماسه وغم با هم آفريددر كربال

  
  

  بندپنجم
  )ع(حبيب بن مظاهر

  اي عشق از تو پير وجوان را گزيـر نيـست          
  چوني كه تا به  ملك  دلي  خانـه سـاختي            
  گر سوي كس اشاره به جـان بـاختن كنـي          

ــربالد ــود ر ك ــب ب ــا  حبي ــِت  دل  ب     والي

ــاتو كــسي ســر بزيــر نيــست      اي ســربلند ب
  ديگر كسي بجز تو در آن دل ، اميـر نيـست           

ــان ع  ــي مي ــست  فرق ــر ني ــا و  پي ــق برن   اش
عشقي حبيب يافت كـه آن را نظيـر نيـست           
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  اللـه  بـر دميـد             تـن، از  زيِر  برِف  پيرِي          
  جان را  به  راه  ديدن  محبوب داد وگفـت            

  رخ بودـــدر بيشه  هاي  سبِز  وفا  شيِر  س

هرگــه ز بــاغ دل بدمــد اللــه، ديــر نيــست  
هركس نه پيش چشم تو ميرد بصير نيـست         

   نيست ر  حبيب  نباشد  دليرـــرو اگـــره
  ي كه در نگه آن دلير  بودــازصولت

  ربودـدر لرزه مي فتاد وگر جاِن شي
  

  

  بند ششم
  )ع(حضرت علي اصغر

  چون موج روي دست پدر پيچ وتاب داشـت        
    ظريف بـود    چون  سوره هاي  كوچك قرآن      

  چون ساقه هاي  تازه ي  ريـواس، تـرد بـود            
  از بس كه  در  زاللِي خود،  محو گـشته بـود             

   اي  گـذرا    بـود  بـر لـبش              لبخند،  سـايه   
  خاري  شنيده بود        يكجا سه پاسخ  از  لبِ      

  فشانددر  به  جانب افالك  ميـــپخونش 

  وز نازكي،  تني بـه  صـفاي  حبـاب  داشـت                
ــت    ــاب داش ــضيلِت  ام الكت ــد،  او  ف   هرچن
  از تــشنگي اگرچــه   بــسي  التهــاب  داشــت 
  گويي خيال  بود  و  تنـي از  سـراب داشـت              

  خواب   داشت    چشمان و  با آنكه بسته بود دو    
  يك  فرصِت  يك انتخـاب داشـت        آن غنچه؛ ل  

  ل،  شتاب داشتــه دادِن آن گـگويي به  هدي
  خورشيد، در شفق شرري سرخگون گرفت

  ي كه راِه  شيرِي او،  رنِگ خون گرفتـيعن
  
  

  بند هفتم
  )ع(حضرت قاسم بن حسن

ــِر ب ــود رآن چه ــام   ب ــاِه   تم ــه،  م   فروخت
   ُتـرد وتـازه  بـود       همچون بنفشه ي َطبـري    

  قــدش كمــي زقامــِت شمــشير، بيــشتر    

  
  

  نو رسـته بـود ليـك چوگـل سـرخفام بـود            
چون ميوه هـاي نـورِس ناچيـده خـام بـود            
ــود    ــام ب ــي در ني ــاِر عل ــو ذوالفق ــويي چ   گ
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  گرما اگرچـه شـعله كـش امـا بـه  روي او             
ــاخه درون آب   ــاده زش ــيِب اوفت ــون س   چ

ــي   ــان و ب ــوهِر تاب ــشماِن او دو گ ــرارچ   ق
  آِخــر اجــازه يافــت كــه جــان را فــدا كنــد
  برجست بربراق وبه معـراِج خـون شـتافت        
  1يك بنـِد پـاي پـوش، از او برنبـسته مانـد            

  شناختوِق وصل، سرازپا نميـم زشـــسقا

  بـود  2ون بازتـاِب شـعله بـه روي رخـام         چ
  غرِق عَرق دو گونـه ي آن گـل، مـدام بـود            

  جستجوِي رخصِت جنـگ از امـام بـود          در
  كـالم بـود   زنگـاه عمـو، بـي     وين رخـصت ا   

ــود   ــسالم ب ــِب دارال ــه جان ــي ب ــدان،  پل   مي
  :وين خود براي نسل جوان يـك پيـام بـود          

  ناتمام بودق، مناسك دل، ــــوِق حـــشبي
  ت  از عسل ار مرگ، آبروستــاس ترشيرين

  زهر است زندگي اگرت  بندگي در   اوست
  

  بند هشتم
  )ع(حضرت علي اكبر

  كـشيد گرما در اوج بود  و هـوا شـعله مـي           
  جوشن به بر چـو آتـش سـوزنده داغ بـود           
  درسوي خصم جنگلـي از تيـغ ونيـزه تيـز          
  چـــشمان آهوانـــه ي او بـــا نگـــاِه شـــير
  گويي كـه ازسـياوش و رسـتم خـداِي وي          
  مي رفت  و ديـدگاِن  پـدر  بـود سـوِي او              

  برق رفت به ميدان چو اسِب چون براق، بر

  رسـيد هـا نمـي   زسينه  بـه  لـب      حّتي نفس     
  3چكيـد ي خورشيد مـي   گويي عرق ز گونه   

  رسـيد وزسوي دوست، يوسفي از مصر مـي      
  رخ چون شكوفه سرخ ولب ازتشنگي سپيد      
ــد  ــم آفري ــا  ه ــايي و شــكوه،  در او  ب   زيب
  كي مي توان كه از جگِر خويش،  دل بريـد          

  ِه  خيبري، رميدــــدري، سپــزان  تيِغ  حي
   شه و آن اسِب پيلوارشد مات از رِخ

  هم لشكِر پياده   و  هم   لشكِر سوار
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: ر ك. .(در روايات و مقاتل آمده است كه آن بزرگوار هنگام رفتن به ميدان نبرد، بند كفش پاي چپ خود را  برنبسته بود. 1
  ).275دمع السجوم، ترجمة مرحوم شعراني از نفس المهموم حاج شيخ عباس قمي، چاپ وزارت ارشاد، ص

  .رسنگ مرم: رخام . 2
منظومة : رك/ » .شداز عرق پيشاني خورشيد تر مي«: پيش از من زنده ياد قيصر امين پور اين تعبير را بكاربرده وگفته است. 3
  )توضيح شاعر.  (6، ص1373 ،، انتشارات سروش، تهران»ظهر روز دهم«
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  بند نهم
  )س(هاشم، حضرت زينبي بنيعقيله

  زينب چو كوه، صولت وچون مه جمال داشـت        
  ي نحيـف و شـكيب  هـزار داغ؟         يك سينه 

  فكنـد گاهي به  آسمان  نگـه  از  درد  مـي             
    مـاه   خورشيد را چو خنجر كين  سر بريد،       

  خورشــيِد او ز نيــزه   بــرآورده  بــود  ســر
  كـشيد سـر    كه ز  دل  مي      سهل است آتشي  

  نهادِت  او  بوسه ميــعرفان،  به پاي  رفع

  يك بيشه  شير  بود  كه  روِح غزال  داشت              
  غم ، از  ُشُكوِه  غم شكنش ، انفعال داشـت           
  گويي ز  روزگار ، هزاران    سؤال    داشت         

  مه ي شفق چه بگويم چه حال داشت       درخي
  آن دم كه روز ، روي به سوِي زوال  داشت          
  با خيمه   چون كند كه  سِر اشتعال  داشـت            

  زم، ستون از جالل داشتـــاي عــهبرشانه
  وه بودــستوه  بود، زني بيـــزينب،  ُشُك

  زن بود  و همتراِز  دل  و دسِت  كوه  بود
  

  بند دهم
  )ع(حضرت ابوالفضل

  هـا كـه شـرم درآن، نـاگزير  بـود           آن چشم 
ــروغ  ــر  ف ــِر پ ــوا، درخــشِش آن چه   در نين
ــار   ــابِي وقـ ــم  و  مهتـ ــو  ماليـ   وان پرتـ
  تاريخ شاهداسـت كـه آن شهـسوار عـشق         
  با مشك، تـشنه كـام بـرون آمـد از فـرات            
  انــصاف راكــه خــصم زبــون درمــصاِف او 

  تاخت اوبه دشمن ومـن بـرلبم شـُكفت        مي
ــربال    ــوداِل  كـ ــرازِي گـ ــر فـ ــاِز سـ   آغـ

  تــصويري ازحماســه  دروِن حريــر بــود     
ــود   ــوير ب ــاِر  ك ــتاره، كن ــش س ــون روي   چ
  در چهــره اش چــو هالــه ي مــاه منيــر بــود
ــود     ــير، ب ــرادر  اس ــشِق  ب ــه ع   آزاده اي ب
ــود  ــر ب ــاراِن  تي ــك  زب   ســيراب  شــد  ولي

   بـــراي دشـــمنِي وي، حقيـــر بـــودحّتـــي
ــود   ــمير ب ــشترم در ض ــه پي ــشه اي ك   :اندي
ــود    ــدير ب ــودِي  روز  غ ــا  و  گ    1در ژرفن
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  :ده استاين مضمون را پيش از من دكتر عليرضا قزوه دراين مصراع  بكار بر. 1
به اهتمام مهدي ) شعر معاصر عاشورايي برگزيدة(در اشراق ماه، : رك./  مدينه نيست، ابتداي كربال غدير بودابتداي كربال
  )توضيح شاعر   (48خطيبي، ص 
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  ودــ بيرنظد بجا،  بيـــوان تشنگي كه مان  ون وفا به تيغ جفا  ريخت   بر  زمينـــخ
  با اين زبان چگونه تو را مي توان سرود

  وان  كه به معراج پر گشودـبال كي تبي
  

  بند يازدهم                                                 
  )ع(                                      حضرت سيدالساجدين

  ايآري ، بـــه روز  واقعـــه  بيمـــار بـــوده
  ايبا امر حـق  بـه فاجعـه نزديـك  مانـده             

  درآن سبك بدن تب سنگين چه كـرده بـود         
  ماندي، وزآن امامت حق زنده  مانـد و بـاز          

ــربال ــگرفدر ك ــرده   ش ــار  ك ــرين ك   ايت
ــده    ايهــم ســرخي شــهادت خورشــيد دي
ــِل شــكيِب ره عــشق  گــشته    ايهــم محِم

  ايدهــخِن ناشنيـــو  آن  ســدر  كربال  ت

ــوده اي      ــار بـ ــر دل يـ ــره بهـ ــا ذخيـ   امـ
ــوده اي  ــار بــ ــرة اغيــ ــاه تيــ   دور از نگــ
  ايكــــزآن شــــبانه روز گرانبــــار بــــوده
  ايدهدر هــرنفس شــهيد بــه تكــرار بــو    

  اي غريـــب تـــرين يـــار بـــودهدر كـــربال
  ايهـــم چـــون شـــفق طليعـــةخونباربوده 
  ايهـــم هـــودج  تحمـــِل دشـــوار بـــوده 

  ايه ادوار بودهــق بــــوش خلـــكĤويز گ
  ودآن روز خور به خيمه رخ خود نهفته ب

  ه بودــخورشيد ديگري به دل خيمه خفت
  

  بند دوازدهم
  1- )ع(اعبداهللاساالر شهيدان حضرت اب

ــن     ــراب ك ــا را خ ــه دِل م ــاده ي نگ   از ب
ــاده ي نگــه توســت ُخــم    دهــر  ــز ب   لبري
ــشكبار   ــِف  م ــِر زل ــّره اي ز س ــشاي ُط   بگ
ــان   ــد از  جه ــسِت خداون ــِش نخ   اي پرس
ــد نغمــه   ناصــواب  ــوِر  روزگــار   زَن   طنب
  وان  را كه نـشنود ز سـِر نـي  نـواِي حـق               

  بر تـاك مانـده ايـم تـو مـا را شـراب كـن                 
  مارا به يك صـراحِي ديگـر ،  خـراب كـن            
  كاِر جهان  رهـا ز تـِب پـيچ و تـاب   كـن                
  وي پاسِخ همـاره، تـو عـزِم جـواب    كـن            
  اي پنجة  درسـت ، تـو آن را صـواب كـن               

   ، مجـاب   كـن       با نغمه ي تـالوِت   قـرآن        
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     1»!نـــاب كــدارد، شتـدوِر فلك درنگ ن«  ي رهي بجويــــان حسينــآست بهاي دل 
  عمري به نحِو مي زدگان صرِف خواب شد

  دان، خراب شدـــاِن ما  ز ريزِش ِوجـــبني
  

  بند سيزدهم
  2 -) ع(عبداهللاباساالر شهيدان حضرت 

  شوق تو بهر وصـل ، صـبوري گـداز بـود           
  يك لحظه تـا وصـال دگـر بيـشتر   نمانـد             

  دي زخون وضـو ازجان چو دست شستي وكر  
  آن دم كه بر گلوي تو خنجر كـشيد خـصم          

  ي خـون بـود از جفـا       هاي تو كه غرقـه    لب
  دشمن  به كشتن تو  كمر بـسته بـود ليـك            

  وِر جدا داشت در  َتَنتــِم تير، شــهر زخ

  در اوج بـــا لهيـــِب دلـــت همتـــراز بـــود  
  اما به  چـشِم شـوِق تـو، عمـري دراز بـود             

  بــودمحــراب  قتلگــاه  تــو  هــم  در نمــاز 
ــود  ــاز بـ ــو در كـــشاكِش راز و نيـ   روِح تـ
  با دوست از وفـا  همـه در رمـز و راز بـود              
ــود   ــاز ب ــو ب ــه روي ت ــمان هم ــاي آس   دره

  جاز بودـراق و حـــاي  راه عــهكز زخمه
  ات ز طلعت گل دلنوازتراي چهره
  و از  ُشكوِه  ُقلل سرفرازترـروح ت

                                                         
  اردهمهبند چ

  1 - ) ع(ما و ساالر شهيدان
  گويي ز ُخم ِمهِر تـو، لـب تـر نكـرده ايـم             
  مرد افكن است بـاده ي ِمهـر تـو ليـك مـا             
  جز مهر وٍگل كه بر سر و بر جبهه سوده ايـم           
  ايــمدر عــشق، از صــور  بــه معــاني نرفتــه

  خــود را فــريفتيم بــدين دلخوشــي كــه مــا
  است وين شگفت   هاي ما زخون تو خالي    رگ

  ايــمايــن بــاده  را نخــورده و  بــاور نكــرده  
  ايــمزيــن بــاده هيچگــاه بــه ســاغر  نكــرده
  ايـم خاكي دگر ز كـوِي تـو بـر سـر نكـرده            
ــرده    ــر  نك ــثم و قنب ــاِر مي ــر ك ــمدر ِمه   اي

ــي ــرده   ب ــر نك ــوِر پيمب ــه پ ــي ب ــمحرمت   اي
  ايـم هيك سطر مـا زخـون تـو از بـر نكـرد            

�����������������������������������������������������������

  .  استاين مصراع از حافظ. 1
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  ايمي تـو سر نكردهيك لحظه با حماســــه  ت گريستيمــــيك عمر همچو ابر به سوك
  ش استــِل آفرينـــة تو گـــكار حماس

   استتا رستخيز، خون تو سرمشق بينش 
  

  بند پانزدهم                                                
  2 - ) ع(                                      ما و ساالر شهيدان

ــك   ــم لي ــرمنده اي ــدوار ش ــت امي ــه لطف   ب
  تنها نه هيچمان ثمري نيـست بهـِر دوسـت         
ــر كرامتــي    مــا چــون زمــيِن تــشنه ، تــو اب
  چون جويبار، ذكِر تو بر لـب، روان شـديم         
  اي آفتـــاب پرتـــوي از ِمهـــر برفـــروز   
  تنها شهيد، طعِم تو با جـان چـشيده اسـت          
  مــا درد نــوِش خــاك نــشيِن رِه تــوئيم    
ــد   ــر غبارشـ ــه پـ ــاي دل ز ُگنـ ــه هـ   آيينـ

  مـوي تو آوريــــت توسلي كه به ســدس

  چون خار مانده ايم بـه سـاِق گـل اي بهـار              
  دسِت تهي به سوي  تـوداريم چـون چنـار          
ــار     ــي بب ــت َنم ــِر كرام ــشنگان ز اب ــر ت   ب
  جز سـوِي تـو كجـا رود اي بحـر، جويبـار            

ــايه  ــاِن س ــز دودم ــار ك ــود روز  و روزگ    ب
ــگوار   ــخواِر خوش ــِي خوش ــاده ي اله   اي ب

   جرعه، كن به خاك نشيناِن خـود، نثـار         يك
  شايد زسوك تـو بتـوان شـست ايـن غبـار           

  ت برمدارــــود اي دوســـاز دامِن بلند خ
  اليق نئيم ليك از اين در كجا رويم

   رويمه باز سوي كربالـبهتر همانك



  
  
  
  
  

  حرير و حماسه
  نگاهي به تركيب بند عاشورايي استاد موسوي گرمارودي
  يزدان پرست: نوشتة

 

اول شاعر آدم بود عليه السالم و سبب آن بود كـه            : نويسد   مي  در تذكره الشعرا   دولتشاه سمرقندي 

                            :ازه گشت و اين بيتها سرود  مشئوم بكشت و آدم را غم غربت و ندامت تقابيل  را  مظلومهابيل

      مغبر قبيح ووجه االرض                تغيرت البالد و من عليها                                    

به اين ترتيب او براي شعر قدمتي بسيار ديرينه و همسال نشو و نماي انسان در عرصة اين                      
 و چرا چنين نباشد؟ شعر اگر بياني لطيف از احـساس و ادراكـي بـرين بـه                   شود  جهان قائل مي  

تـوان    زباني فراتر از هنجارهاي گفتاري روزمره نباشد، چيـست؟ در ايـن صـورت چگونـه مـي                 
برايش تاريخ قائل شد و آن را محدود به فالن دوره و بهمان عصر كرد؟ شعر به نـوعي همـزاد                     

بـه  . يابد  وج شادي و سرور يا غم و سوگ مجال بروز مي          ماست كه بيش از هر زمان ديگر، در ا        
 اند كه در اندوه مرگ فرزنـد         حضرت آدم دانسته   ةهمين روست كه نخستين شعر آدمي را سرود       

  ايم؟ ترين غم ندانسته ترين شعر را نتيجه غريب آيا به اين ترتيب كهن. آورد گناهش بر زبان  بي
اي عام است منصرف بـه      زندگي است، پديده  شعر كه در اصل، زبان درون آدمي در ساحت          

از ايـن روسـت كـه       . هاي بسيار، بدون اينكه رنگي خاص و عنواني محدود داشته باشـد             جهت
كند و نيز به همـان        گرايد، به شادماني ميل مي      شعر به همان اندازه كه به اندوه مي       : توان گفت   مي

ي ناكامي و هر چيز ديگري باشـد كـه          تواند عشق را روايت كند، توان دارد كه راو          ميزان كه مي  
قـل و   عنزاعـي بـا عنـوان         وسيع شعر،  ةجهت نيست كه در پهن      بي. گيرد  در مقابل عشق قرار مي    

شـعر  رو كه     وع تواند بود كه شعر از آن      اين نزاع خود گواه اين موض     .  صورت گرفته است   عشق
 .شود ه نميگنجد و هيچگاه در امري واحد خالص اي خاص نمي است، هرگز در محدوده
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هايي را سامان داده كـه بيـانگر احـساسات            اش قالب   ادبيات فارسي در طول تاريخ هزارساله     
هاي شعر فارسي را در آن        توان گام   هايي كه مي    از نخستين كوچه  . ديني و تمايالت مذهبي است    

اي هـ   شويم كه بـه نـوعي متـاثر از آمـوزه            اي از مفاهيم ديني مواجه مي       سراغ گرفت، با مجموعه   
توحيد، ستايش خداوند، نيايشهاي گوناگون، موضـوعات       . وحياني و فرهنگ اسالمي بوده است     

هـا و درسـها از سـيره و           ها، شرح و توضيح زندگي اوليا و بيان نكته          اخالقي و تربيتي، اندرزنامه   
همه و همه گـستره بـسيار وسـيع و پربـرگ و             ... سنت ايشان، شرح وقايع و سوانح عمر آنان و        

 .توان از آن به عنوان شعر آييني ياد كرد ا تشكيل داده كه ميباري ر

اند براساس آنچه در لسان متـون          دو قالبي بوده است كه طي آن شاعران كوشيده         مدح و رثا  
مندي خود را نسبت به پيشوايان ديني نشان دهند           شود، عالقه    خوانده مي  )تبري( و   )تولي(ديني  

روشن است كـه در ايـن   . شان رفته است، به زبان بياورندو عواطف خويش را از آنچه بر سر اي        
گيرد تا هنرمند، باورهـا و آرمانهـاي          فرايند، در حقيقت هنر در خدمت اعتقاد و وجدان قرار مي          

. شوند، به منـصه ظهـور بيـاورد          ناميده مي  »اولياي خداوند «هايي كه     خويش را از آينه شخصيت    
از ديربـاز   حليـل مـدايح و مراثـي پرداخـت كـه     تـوان بـه ت   براساس همين موضوع است كه مي     

هاي مختلـف سـروده       ها و حالت    و اهل بيت طاهرينش در شكل     ) ص(درخصوص پيامبر خاتم    
 .شده و به يادگار مانده است

ي از كنـار    ، موضوعي است كه كمتر شـاعر      )ع(وجود حادثه خونباري چون قيام امام حسين      
هـايي كـه در آنهـا بـر ايـن واقعـه شـگرف                 حجم گسترده سـروده   . است هاعتنا عبور كرد    آن بي 

اي مستقل تحت عنـوان شـعر عاشـورايي در            اختصاص يافته، چندان پر و پيمان است كه شاخه        
  .زبان فارسي ايجاد كرده است

ش و   و نحوه نبرد و شهادت امام حسين و ياران باوفاي          از آن رو كه بعد تراژدي حادثه كربال       
نمايـد،    تر از ديگر ابعاد مـي        در نگاه اول پررنگ    )ع(در صدر آنها برادر دالورش، حضرت عباس      

انگيـز حادثـه      هاي غـم    ها بيشتر در جهت بيان جنبه       ايم، سروده   اي كه پشت سر نهاده      در هر دوره  
مثنوي خويش داستان شاعري را     موالنا در    كربال به قلم آمده و بر زبانها جاري شده، تا آنجا كه           

كند كه در گذر از شهر حلب، شگفتي خويش را از عـزاداري مـردم بـراي سـلطاني                     روايت مي 
 .دارد رهيده از حبس و زجر ابراز مي
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 سـروده  )ع(حقيقت اين است كه تا امروز آنچه شاعران نامدار درخصوص قيام امام حـسين        
خالص و ارادت خويش را به آستان آن حضرت و بـه طـور كلـي خانـدان                  اند ا   و با آن خواسته   

 ةو اهل بيت بيان نمايند، بيشتر معطوف به جنبه سوگ و عزا بـوده اسـت، تـا سـوي                   ) ص(پيامبر
ترديد اهل بيت بر اسـاس روح كلـي           در حالي كه بي   . حماسي و شورآفريني آن رستخيز ناگهان     

اند، و متاسـفانه بـسياري        خواه بوده   ز، ستم ستيز و عدالت    گري  اسالم همواره انسانهايي آزاده، ستم    
تكـرار قـرار      آموز، تحت الشعاع مصائب جانسوز آن واقعـه بـي           اوقات اين جنبه پرشور و درس     

گرفته است و به همين ترتيب بخش مهمي از ويژگيهاي متعالي آن بزرگواران و تعـاليم نابـشان                  
   بـه قـدري دلخـراش،       است كه حادثـه كـربال      حقيقت اين .در پس پرده غفلت قرار گرفته است      

. اش قائل شـد     توان مرزي ميان سوگ و حماسه       آفرين است كه مشكل مي      باورنكردني و شگفتي  
انـد كـه      هاي مختلف و رويدادهاي متعدد اين واقعـه در هـم آميختـه              اين دو وجه چنان در اليه     
به توقف در همان مرحله وا دارد و او را از           اش، ممكن است آدمي را        اندكي درنگ در هر زاويه    

پروايـي و گـستاخي، ناديـده         خشونت، شدت عمل، بي   . هاي ديگر غافل نمايد     پرداختن به جنبه  
 يـك سـوي  تـرين ويژگيهـاي اخالقـي در     گرفتن هرگونه احساس انساني و ديني و بروز زشت       

مداري و پايبندي حتـي       و حق ميدان، و مهرباني و استقامت و لطافت و پاكي آميخته با پايداري             
هاي انساني و ظهور واالتـرين كرامتهـاي دينـي و اخالقـي در سـوي ديگـر        ترين جنبه   به جزئي 

. ميدان، در كمتر مكاني چون كربال و در كمتر زماني چون عاشورا مجال رويايي پيدا كرده است                
رويـدادها در   افزون براينكه تعدد اشخاص شناخته شده و شخصيت خاص هركدام و نيز تنـوع               

همان روزي كه به اندازه يك عمر حادثه و حرف دارد، چنان جوالنگاه فراخي فراهم آورده كـه                  
گر آن روز و روضه       ها بعد نظاره    به راستي پرداختن به همه آنها از توان شاعري كه سالها و سده            

 .دل است، بيرون است به چشم

كيان شعر آييني در زبـان      « بلندي با عنوان      جاري مقاله فته   ه در روزهاي يك شنبه و دوشنبه     
به چاپ رسيد كه به پيـشينه       ) پروانه ( به قلم شاعر فرهيخته، استاد محمدعلي مجاهدي       »فارسي

 به جاي اسـتاد     ةشكو. تاريخي، قلمرو موضوعي و چالشها و آسيبهاي اين نوع شعر پرداخته بود           
نظير و پرآوازه شاعر نامداري چـون محتـشم كاشـاني، هرچنـد               ر منظومه كم  اين بود كه حتي د    

هـاي    آفرينـي   موضوع به زباني پرشكوه و زيبا و تاثيرگذار مطـرح شـده، امـا نـشاني از حماسـه                  
  .خورد  ياران باوفايش به چشم نميو) ع( و عظمت وجودي حضرت سيدالشهداشهيدان كربال
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ري و شيون است و عطش و غربت و مظلوميت و اسارت و نهايـت                و زا   هرچه هست، ناله  
تواند به ديگران منتقل كند، چيزي فراتر از ابالغ مظلوميت            اينكه پيامي كه خواننده و شنونده مي      

 امروز به چاپ 6در ادامه مطلب، صفحه   . آن بزرگواران و برائت جستن از دشمنان ايشان نيست        
 اختـصاص يافتـه كـه در         و علوي، استاد موسوي گرمارودي     تركيب بند بلندي از شاعر ارجمند     

  .چهارده بند زيبا به آميغي استادانه از حماسه و حرير، و پوالد و پرنيان دست يافته است
از ويژگيهاي اين اثر، استقالل هر بند و عنوان خاص داشتن هركدام از آنهاست، بـه اضـافه                  

، حـضرت ابوالفـضل     )س( حضرت زينـب   )ع(ن امام حسين  اينكه چند شخصيت كليدي همچو    
، و ياران باوفايي همچـون      )ع(اصغر  ، حضرت علي  )ع(، حضرت قاسم  )ع(اكبر  ، حضرت علي  )ع(

هـاي    انـد و برخـي جنبـه        ورت جداگانه محور يك بند قـرار گرفتـه        مظاهر و حر به ص      بن  حبيب
  .اند شان به زباني استادانه بازگو شده شاخص شخصيت

شود كه او را آماده ورود به صـحنه           اي مواجه مي    خواننده ابتدا با تصوير سازيهاي هنرمندانه     
ـ               كند؛ صحنه   اصلي مي  ازگويي احـساس   اي كه به رغم انتظار و عادت، با حربن يزيد رياحي و ب

يابد و  مظاهر ادامه مي بن شود و بعد با شرح دلدادگي پير عاشقان، حبيب         شرم و اندوه او آغاز مي     
گيرد و آنگاه باز برخالف مرسوم، از ميان اهل بيت، نخست بـه               رنگي كامال عاشقانه به خود مي     

  سخن دررود و به راستي كه   مي)ع(سراغ حضرت علي اصغر
رسد و قدرت شاعرانه سراينده فرهيخته در آميخـتن احـساس و بـازگويي                اينجا به اوج مي   

  :شود نمايان ميقعي و تاريخي حادثه وا
   ي به صفاي حباب داشتـوز نازكي، تن    چون موج، روي دست پدر پيچ و تاب داشت

  از سراب داشتگويي خيال بود و تني      ودـه بـود محو گشتـــاز بس كه در زاللي خ

اين تعبيرهاي لطيف و تازه را بايد در كنار بيان اين ماجرا گذاشـت كـه چگونـه طفلـي بـه                      
  :شود  با تيزي تيري سه شعبه مواجه مي»تردي ساقه ريواس«

  آن غنچه، ليك فرصت يك انتخاب داشت     جا سه پاسخ از لب خاري شنيده بودـــيك

گـذارد؛ مـثال      عر پا به دنياي نقاشي و نگارگري مـي        بسياري از ابيات اين منظومه از حوزه ش       
  ) :ع(اكبر اين دو بيت در بند مربوط به حضرت علي

 چكيد د ميـ خورشيةـــرق ز گونــگويا ع  جوشن به بر، چو آتش سوزنده داغ بود

  گي سپيده، سرخ و لب از تشنـرخ چون شكوف  اه شيرـــه او با نگـــمان آهوانـــچش
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رود و پيام هر يك از آن نامداران را غيرمـستقيم و بـا زبـاني هرچـه                    شعر همچنان پيش مي   
  : كند تر و در عين غمگيني و اندوهباري، پيراسته از هر نوع ضجه و زاري بازگو مي لطيف

  ق، مناسك دل ناتمام بودــوق حـــش بي  شناخت قاسم ز شوق وصل، سر از پا نمي
***  

 ود و همتراز دل و دست كوه بودـــزن ب  ستوه بود وه بود، زني بيـب، شكـــزين

*** 

   ر بودــــودي روز غديــــدر ژرفنا و گ  الـــودال كربــــرازي گـــآغاز سرف
  

  ): ع(در بند مربوط به علمدار نينوا، حضرت ابوالفضل با وفا
  نظير بود د به جا، بيــانوان تشنگي كه م  نـخون وفا به تيغ جفا ريخت بر زمي

  
   :)ع(خطاب به سيد و ساالر شهيدان، حضرت امام حسين

 از بودــش راز و نيـــروح تو در كشاك    آن دم كه بر گلوي تو خنجر كشيد خصم

، در نكـوهش قدرناشناسـي محبـان آن حـضرت و            »ما و ساالر شـهيدان    «در بندي با عنوان     
  :همت كوتاهشان

   ايم خاكي دگر ز كوي تو بر سر نكرده         ايم ل كه بر سر و بر جبهه سودهــز مهر و گج
   ايم يك سطر ما ز خون تو از بر نكرده         رگهاي ما ز خون تو خالي است، وين شگفت

تـالش    ثمري دوسـتداران بـي      آخرين بند اين مجموعه، با اظهار شرمساري از تهيدستي و بي          
يابد و به مقـصدي هرچـه تمـامتر و سـزاوارتر خـتم                با ابياتي متوسالنه ادامه مي     شود و   آغاز مي 

  !اي به گستره تمام زمين است  كه پهنهكربال: شود مي
    رويمبهتر همان كه باز سوي كربال            ا رويم؟ـجـك از اين در كـــايم، لي ق نهــالي

بـار در      بـراي نخـستين    هات است كه سـروده بلنـد اسـتاد گرمـارودي          براي ما مايه بسي مبا    
  .رسد روزنامه اطالعات به چاپ مي

  





  
  
  
  

          باستان گرايي در اشعارعلي موسوي گرمارودي            
  1و دكتر آرش مشفقي  فاطمه حيدري:  نوشتة مشترك                          

  
  چكيده
هـاي روس    فرماليـست  يةيكي از شگردهاي آشنايي زدايي در نظر      ) آركائيسم(گرايي  باستان

در شـعر معاصـر،     .  كالم اسـت   در »تشخيص«  ايجاد هايترين شيوه اين شگرد كه از مهم    . است
داشته اسـت و پيـروان وي نيـز از ايـن            ) باستان گرايي (ريزي اين زبان     نقش زيادي در پايه    نيما

  .اندروش بسيار استفاده كرده
سازي شعر خود بهـره گرفتـه اسـت،          يكي از شاعراني كه از روش آركائيسم براي برجسته        

 باستان گرايي يعني شـاعر و نويـسنده از كلمـات مهجـور و قـديميِ               .  است موسوي گرمارودي 
وي گرمارودي با روي آوردن به اين زبان، سـعي          موس.  ادوار پيشين استفاده كند     نثرِ متون نظم و  

هـاي   غني و سرشار گذشتگان به نفع شعر امروز بهره گيرد و انديـشه             ةبر اين دارد كه از سرماي     
 كنوني تنها گام كوچكي در معرفي زبان شعر، آن          ةمقال. امروزي را با زباني زنده و پويا بيان كند        

 موسوي گرمارودي است كه ملموس ترين دخالـت را          ة اساس آركائيسم در اشعاربرگزيد    هم بر 
چه بسا گشودن ابهام ها و ايهام هاي زبان شعر و بررسي سـاختارهاي              . در زبان عصر خود دارد    

  .گوناگون آن، لّذت خوانش را براي مخاطب فراهم آورد
  

  مقدمه
ه و عادي   ا ساختارهايي كه در زبان روزمرّ      يعني استعمال الفاظ ي    )Archaism(باستان گرايي   

 حيات زبان گذشته در خـالل زبـان         ةادام«به كار نمي رود؛ به عبارت ديگر، باستان گرايي يعني           

�����������������������������������������������������������

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي. 1
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بايـد  . آركائيسم در لغت به معني كهنگـي و قـدمت اسـت           ). 24،  1370،  شفيعي كدكني (» اكنون
 و زيبايي در شعر به كار گرفته شود، موجب برجستگي و            اين شيوه اگر با مهارت    «اذعان داشت   

از آنجايي كه باستان گرايي در شعر امروز، نوعي هنجـارگريزي از ُنـرم              . تشّخص شعر مي شود   
: 1373،  صفوي(» عادي زبان به شمار مي آيد، به اين سبب آن را هنجار گريزي زماني مي نامند               

 شاعر از به كار گيري زبان رايج و هنجار دوري مي كنـد و از                در اين شگرد خاص زباني،    ). 15
توجه به اين مـوارد در شـعر،        .  رايج نيستند  ،واژه هايي بهره مي گيرد كه امروزه در زبان متداول         

 ةزبان به عنـوان يـك پديـد       «. موجب اصالت و صالبت شعر مي شود      ،  افزون بر برجسته سازي   
در . يروني و محيطي هر فرد و مقتضيات او مـرتبط اسـت  اجتماعي و رواني انسان، با مناسبات ب      

 زبـان، معنـايي را در   ةواقع اهل هر زبان يا بهتـر اسـت بگـوييم كـه هـر سـخنگويي بـه وسـيل           
  ).183:1380، ابومحبوب(» چهارچوب روابط و كنش هاي متقابل اجتماعي اراده مي كند

هر شعر نويني بر بناي پيش از خود نهـاده مـي            زبان شعر نيز چنين است،      «بديهي است كه    
شود و با تأثيرپذيري از جهت، شكل و ساختار، قابل توجه بسياري از منتقدين و نظريه پردازان                 

 بيستم در پـي كـشف و وضـع قـوانين            ةصورت گرايان روس كه در اوايل سد      . ادبي بوده است  
نـوان يكـي از شـگردهاي بيـاني بـراي      استفاده از عناصر زبان كهـن را بـه ع       ادبيت كالم بودند،  

ترين  يكي از معروف  «به طور كلي    ). 100:1384،  عمران پور (» برجسته سازي زبان مطرح كردند    
ـ              شـعري دادن بـه كـالم، كـاربرد          ةو اثربخش ترين راه هاي تشخيص و برجستگي زبـان و جنب

  ).83:1384، احمدپور(» باستان گرايانه است
هنجارگريزي، انحراف يا خروج از هنجارهاي متداول و پذيرفتـه شـده در محـور               «بنابراين  

زبان است كه در صورت كاربرد مناسب و غايتمند، مي تواند هنري باشد؛ به برجسته سازي در                 
زبان بيانجامد و به هنجارهاي خودكار شده زبان كه ديگر قادر به انتقال زيبايي و شگفتي در آن                  

  ).50:1384، سالجقه(» يستند، خاتمه دهدن
 در بهره گيري از واژگـان كهـن         توفيق شاعران نوگراي معاصر از جمله موسوي گرمارودي       

نخست اينكه، آوردن واژگان كهن و شيوه بيان غير معمول          . متعددي داشته باشد   مي تواند داليل  
يي و برجستگي شعر در نگاه مخاطبان و موجب ابداع و هنري            توسط شاعر، موجب آشنايي زدا    

ديگر اينكه شرايط خاص حاكم بر زمان سرودن شعر را مي توان از داليـل               . شدن شعر مي شود   
 مردم و آشنايي با آثار نظـم        ةه شاعر به واژگان گذشته و آشنايي عميق با فرهنگ تود          ديگر توج

 اين گونه رويكرد به زبان يك كـاركرد معنـوي، و             فارسي دانست و از سوي ديگر،      ةگذشتو نثر 
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شايد يأس از زمان حال باشد كـه شـاعر را بـه جـستجوي زبـاني                 . حتي ايدئولوژيك، هم دارد   
زبان آركائيك بـه حـوادثي كـه در زمـان حـال رخ مـي دهنـد رنگـي                    «. آركائيك كشانده است  

دثـه از جـاي خـود بيـرون         آركائيك بودن حادثه به اين معني است كه آن حا         . آركائيك مي دهد  
حتي عشق هم كه طبيعي ترين رابطه ميان انسان هاست          . آمده است و نبايد آن را طبيعي دانست       

در قيد و بند شرايطي كه آن را دشوار و حتي ناممكن مي كند به چيزي غير طبيعي، بازمانده اي                    
د، حادثـه گـذرايي     بيدادي كه بـر مـا مـي رو        . مي شود » مذهبي كهن  «ةاز روزگار كهن، باقيماند   

نيست، بلكه تكرار بيدادي است كه در سراسر تاريخ رفته است و تاريخ جز حكايت يك رشته                 
بيداد مكرر نيست و تنها كساني مي توانند خود را از ايـن تسلـسل بيـداد برهاننـد كـه تـن بـه                         

ي گرمارودي بـه او اجـازه       زبان آركائيك موسو  ). 46:1384،  معصومي همداني (» شهادت بدهند 
از خـالل   . مي دهد به حادثه اي كه همين ديروز رخ داده است يـك بعـد اسـطوره اي ببخـشد                   

زباني كه گذشته و حال را با هم يكي مي كند، شهيدان سراسر تاريخ با هـم يكـي مـي شـوند؛                       
  :)همان(» دژخيمان سراسر تاريخ نيز
   اگر نه پيش چشم

                     باري،
                        كنار گوشمان  

  آفتاب را سر بريدند
   هنوزمان غريو ذبح در گوش است؛

  ).68:1357، موسوي گرمارودي(» ...و غژاغژ دشنه و دندان گزمگان
اگـر  [...]. متناسب با استعدادهاي خود، از توانايي هاي آن بهره مي جويند      «شاعران زبان گرا    

حـسن  (» يدا كند، شاعر ساده تر مي تواند يافته هاي شاعرانه خود را بـاز گويـد               زبان گسترش پ  
شكستن هنجارهاي زباني از راه باستان گرايي، هنگامي پسنديده است كه بـر             «). 104:1386لي،  

ارزش هنري كالم بيفزايد و همنشيني واژه هاي كهنه با واژه هاي نو يـا بـه كـارگيري سـاخت                     
ِم امروزي چنانچه با هوشياري الزم همراه نباشد و بـا طبيعـت هنـري                نحوي، در كال   ةهاي كهن 

سخن سازگاري نداشته باشد، نه تنها سخن را بر نمي كشد، بلكه باعث فرو افتادن آن نيـز مـي                    
  ).173:همان(» شود

باسـتان  = ( كـه در رأس چنـين رويكـردي          در رابطه با كاربرد چنين ساختاري در شعر نيما        
در بسياري از شعرهاي آزاد و بلند نيما در كـاربرد           «:  مي نويسد  قرار دارد، پورنامداريان  ) نهگرايا
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اين واژه ها هيچ تناسب و آداب و ترتيبي رعايت نمي شـود و مهجـورترين كاربردهـاي زبـان                    
ه كنيم؛ و وقتي ايـن      كهن را در زبان او در كنار عاميانه ترين كاربردهاي زباني مي توانيم مالحظ             

كاربردهاي ناهماهنگ با در هم ريختگي نحوي و هنجارگريزي هاي صرفي همراه مـي شـوند،                
اين زبـان همـان زبـاني اسـت كـه           . زباني پديد مي آيد كه گاهي واقعًا غيرقابل تحمل مي شود          

نهـا  شخصيت هاي داستاني نيما نيز صرف نظر از اينكه در چه شأن و مقام اجتماعي هستند با آ                 
  به كلـي مهجـور و        ِب مركّ ةدر سخنان خود، هم حرف هاي اضاف      » سريويلي«. سخن مي گويند  

را بـه   » سخن راندن، ديده ستم، شنيده سـتم      «و فعل هاي مهجور و قديمي       » از بهر چرا  «قديمي  
پورنامـداران،  (» [...].را  » تو را چه مي شـود     «و  » نفور آوردن «كار مي برد و فعل و عباراتي مثل         

166:1377.(  
بين نمـايش، روايـت، نّقـالي و شـعر،          «ر نقش مهمي را ايفا مي كند، از آنجا كه           زبان در شع  

عنصر زبان باالترين سطح اشتراك را دارد، زبان، در شعر همان نقشي را دارد كه در نمـايش يـا                    
ل شاعر، درست مثل يك نمايشنامه نويس، بسته به اين كه در سبك فاخر، متوسط يا ناز               . داستان

). 117:1383،  جـوركش (» بنويسد، بايد به واژه هاي آركائيك، كتابي، يا گفتـاري مـسّلط باشـد             
باستان گرايي در شعر امروز به گونه اي موفق است كه با عناصـر زبـان امـروز خلـط شـود و                       «

موسـوي   اين تلفيق ماهرانه را در شعر        ةنمون. »خواننده احساس غرابت و سنگيني در زبان نكند       
  : مي توان ديدگرمارودي

  به جاي آنكه از چاه برآيم
  احساس يوسف را دارم

   برادرانهنگام كه
  او را

  به پايين مي فرستادند
   چاه ةو او به دهان
  مي نگريست

  و غيبت خود را بر زمين،
  )115:1363، موسوي گرمارودي(                         حس مي كرد؛ 

اما زبان شعر، خودش آرگوي خاصي است كه مي گويد نه و اكتفـا مـي كنـد بـه آنچـه از                «
ل و  اذكسي كـه بـه زبـان ار       . قديم بوده است، كسي كه فكر او از عالم خود تجاوز نكرده است            
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اوباش مي چسبد و با اصرار تمام فقط سعي دارد كه ساده و عوام پسند كلمات را مرّتـب كنـد،                 
» .ده اسـت  سون فريبي، او را سر اندر پا انداخته است، به عالم فكر عوام نـزول كـر                مثل اينكه اف  

  )111:1368 يوشيج، نيما(
لوب شـعري    و اسـ   زباني كه عالوه بر حفظ ويژگي زبان خاص يك شعر، داراي فخامـت             «

ـ                  ةاست و حوز   ان نوشـتار    لغات و تعبيرات و بيان، در آن از نوعي است كه آن را از سويي از زب
ه گفته شد اغلب اين فخامت و اسـلوب و  ز سويي ديگر از زبان گفتار، چنانك متمايز مي كند و ا    

، موسـوي گرمـارودي    (1» با تمايل به آركائيـسم در كـاربرد لغـات بـه دسـت مـي آيـد                  ،  تمايز
71:1384.(  

آنچـه  «ود دارد و    در اين شگرد خاص زباني رابطه تنگـاتنگي بـين هنرمنـد و گذشـته وجـ                
هنرمند را مجبور به پيوستن با گذشته مي كند، ستايش بي چون و چراي گذشته نيـست، بلكـه                   
اين است كه هنرمند امروز تا چه حد مي تواند از تجربه هاي هنري كهن بهره برده، مرده ريـگ    

  ).131:1356، دستغيب(» هنر قديم را در هنر امروز ادامه دهد
 زبان است، خّلاقانه ترين شكل كندوكاو، تجزيه و تحليل          ةنين از آنجا كه متن برساخت     همچ«

ها، صورت ها و معناهاي هـر       ا آن، صد  ةزبان شناختي خواهد بود؛ تجزيه و تحليلي كه به واسط         
 دستوري و نظاِم معنايي زباني كه آن متن نمونـه اي از             -متن با ارجاع به نظام آوايي، نظاِم واژي       

  ).75-76: 1376 مهاجر و نبوي،(»  تأويل مي شودستآن ا
بهتـرين  « بر اين عقيده اسـت كـه          درباره شعرهاي موسوي گرمارودي    يبهاءالدين خّرمشاه 

غالبـًا بـا    . شعرهايش زبان زده، و ادب زده، و حاصل تقدم زبان بر ذهن و لفظ بر معني نيـست                 
ل گذاردن و غافل كردِن ادبيات و كليشه شكني، در پرتو فروغ فطرِت زالل شاعرانه اش پديد                 قا

، پيش ترها، شعرهايِ  بي وزن او را، شـاملويي و از شـما چـه پنهـان تقليـد از شـاملو                      . مي آيد 
نمـون شـدم    اما با بازخواني و بسيار خواني و تأمل جديد، به اين حقيقت ره            . ارزيابي مي كردم  

كه زبانش از زبان تلخ و توانا و محكم و مطنطن شاملو، راحت تر و روان تر و خلق الساعه تـر                     
و كليشه زدا تر است، و يك وجه اين تفاوت اين است كه شعر او در عـين اسـتحكام، ادبيـات                      

وجه مشترك شعر هردوشان اين است كـه در جنـب بلكـه در              [...] گرايي غليظ شاملو را ندارد      
وجـه شـبه ديگـر      . به الي تعابير كهن و كالسيك، تعابير تـازه و زنـده امـروزين مـي آورنـد                 ال

 هم سبكي ديگر اين دو، در پيري و پختگي، و اگـر              و شعرشان، شدت شيوايي و فرط فصاحت     
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شعر گرمارودي در   . بتوان گفت خستگي صداي دروني شعر و سختگي سيماي بيروني آن است           
  ).7-8: 1375خرمشاهي، (» يي هم عنان با شعر شاملوستحماسه گرايي و استوار سرا

 در شعر كهن مخصوصًا در شعر آزاد بي وزن اما متوازن، استادانه              موسوي گرمارودي  ةاحاط
 اسطوره با همان ريتم حماسي و استفاده از نمادهاي تاريخي بـا             ةسيطرو  حضور  . و پر معناست  

 ةسايه سار نخـل واليـت و حماسـ        در(ايان است، مخصوصًا در     لحني آركائيك در اشعار وي نم     
موسوي گرمارودي با شيوه ها و شگردهاي متفـاوتي بـه كـشف و اسـتخراج باسـتان                  ). درخت

هـوراس شـاعر و سـخن سـنج         . توفيق مي يابد  ... گرايي، جابجايي نحوي كالم و واژه سازي و       
 بيشه اي است كه مجموعه اي از برگ هـاي كهنـه و نـو                زبان مانند درختان  «: رومي گفته است  

موسـوي گرمـارودي در زبـان اشـعار بـدون وزن خـود از حيـث                 ). 739:1371يوسفي،  (» دارد
شباهت ،   جمله بندي و برش ها و فصل ها و عطف ها             ةاستقالل سبك در گزينش الفاظ و شيو      

ي توانست با به كار گيـري كلمـات آركائيـك،            دارد؛ چنان كه موسوي گرمارود     زيادي به شاملو  
 شعر فارسي وام بگيرد و بناي كهن شعر را در عصر خـود              ةمصالح كار خود را از سّنت و پيشين       
بـر روي هـم زبـاني دارد         «مي توان گفت او نيـز ماننـد نيمـا         . با شالوده هاي نو پايه ريزي كند      

پـاره اي ضـعف هـا در ايـن          . ا و نو آورانه و ابتكاري     آميخته از كاربردهاي گذشته يا گذشته گر      
  ).309:1383حميديان، (» زبان هست كه در كار هر پيشگامي در هر زمينه اي بروز مي كند

شعر معاصر بيـشترين تـأثير      «:  در گفت و گويي در مورد شعر مي گويد         موسوي گرمارودي 
زبان امروز ما [...].  دري ي گردد به تاريخ زبان فارسي    را از ادبيات كهن پذيرفته است و اين برم        

شعر امروز از ادبيات كهن، خود به خود تأثير         . پارسي دري ست  يا  ادامه همين زبان ايراني نوين      
 زبان، تفاوت زيادي بـين      ةمي پذيرد؛ يعني از جهت واژگان و برخي ويژگي هاي ديگر در حوز            

امروز با زبان دري هزار سال قبل ندارد؛ طبعًا شعر امروز، از ايـن جهـت اصـوًال از        زبان فارسي   
به اضافه از آنجا كه عمومًا زبان شعر، نسبت به زبـان            .  تأثير عام ادبيات كهن خارج نيست      ةداير

محاوره، تا اندازه اي رسمي تر و در نتيجه آركائيك است؛ بنابراين حتي در شعرهاي آزاد هـم،                  
  ).38:1377موسوي گرمارودي، (»  تأثر از ادبيات كهن را مي توانيم ببينيمما اين
ـ            « ان فارسـي در كتـاب هـايي        برخي از شاخصه هاي باستان گرايي يا ويژگي هاي كهن زب

، عفر محجـوب   از محمـدج   ي محمدتقي بهار، سبك خراساني در شعر فارسـي        شناس مانند سبك 
، سبك شناسي    تأليف ژيلبر الزار   ، آثار كهن نثر فارسي     از پرويز ناتل خانلري    تاريخ زبان فارسي  

 و مقدمه برخي از متون كه به تصحيح          تأليف محمد غالمرضايي   شعر پارسي از رودكي تا شاملو     
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انتقادي رسيده اند، آمده است كه در آنها عمدتًا به ويژگي هاي زبان سبك خراساني توجه شده                 
 مختصات زباني، از لحاظ     همچنين در كتاب كليات سبك شناسي تأليف سيروس شميسا        . است

 ...سبك شناسـي مطـابق تقـسيم بنـدي خـانلري در كتـاب تـاريخ زبـان فارسـي بـه سـه دوره                        
، محمـد نـژاد عـالي زمينـي       (» هـاي آنهـا ارائـه شـده اسـت         هايي از ويژگي  بندي و نمونه   تقسيم

1486:1389.(  
ص دادن بـه    روف ترين و اثر بخش ترين راه هاي تـشخّ         همان طور كه گفته شد يكي از مع       

باستان گرايي بدين مفهوم، يعنـي  .  شعري دادن به كالم، كاربرد باستان گرايانه است  ةزبان و جنب  
هنجـارگريزي زمـاني يـا      . استعمال الفاظ يا ساختارهايي كه در زبان روزمره بـه كـار نمـي رود              

از . نحوي، تلميحات و مضامين كهن مي شـود       باستان گرايي شامل حوزه واژگاني ساخت هاي        
ميان اين سه حوزه، آنچه بيش از همه مد نظر است، حوزه واژگاني و نحوي در شـعر موسـوي                    

  . است كه مقاله حاضر به بررسي آن مي پردازدگرمارودي
  
  باستان گرايي واژگاني. 1
در يك اثر ادبـي را باسـتان گرايـي          همان طور كه اشارت رفت بهره مندي از واژگان كهن           «

از جمله شگردهايي كه برجستگي خاصي به زبـان شـعر مـي بخـشد، كـاربرد                 . واژگاني گويند 
الزم به ذكـر اسـت كـه        . آركائيك زبان و احياي زبان گذشته و كاربرد آن در زبان روزمره است            
پيوند وكنار هم قرار     ةنحو. صرف كاربرد اين واژه ها، نمي تواند به اثري صورت آركائيسم دهد           

فتن آنها، ارتباط معنايي و فرا ايستادن ساختار عبارت ها از سطح يك ساخت نحوي معمولي                رگ
 ،علــي پــور(» .و گفتــاري، در ارائــه يــك هيئــت آركائيــسمي، اعتبــار و اهميــت ويــژه اي دارد

اختار گرايي صـورت    هرچند در اين زبان برجستگي و تشخص زباني بر اساس س          ). 311:1378
كلمـاتي كـه از     «: بن جانسن، منتقد انگليسي مـي گويـد       . مي گيرد و محتوا كمرنگ تر مي شود       

 خالي از حـّظ و       اعصار كهن اقتباس مي شود، نوعي شكوه و جالل به سبك مي بخشد و احياناً              
مند وهلّذت نيست، زيرا از قدرت ساليان برخوردار است و بر اثر مدتي فترت، نوعي تازگي شك               

  ). 257:1373، ديچز(» كنداحراز مي
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  گرايي واژگاني در شعر موسوي گرماروديباستان
باستان گرايي واژگاني، تنها محدود به احياي واژگان مرده نيست، زيرا انتخاب تلّفظ قديمي              

، )بـه معنـاي معكـوس     (ارونـه   مثًال اگر به جاي و    . تر يك كلمه، خود نوعي باستان گرايي است       
باسـتان  . واژگونه، باژگونه، واژون و امثال آن را به كار ببريم، نوعي باستان گرايي تلقي مي شود               

 به كار رفته اسـت       واژگان به شكل هاي گوناگون در اشعار موسوي گرمارودي         ةگرايي در حوز  
  :ره مي شود كه به برخي از آنها اشا

  
  يي در فعلگراباستان

ـ                      آن  ةفعل يكي از مهم ترين اجزاي جمله در زبـان فارسـي اسـت و كـاربرد باسـتان گرايان
ت جنب  «. اي دارد ت ويژه اهمييهـاي فاقـد    فعل، همـين بـس كـه عبـارت         ة باستان گرايان  ةدر اهم
هايي با ساختمان كهن، هرچند ممكن است از واژگان و ساختار سنگين برخـوردار باشـند،                 فعل
  ). 316:1378، علي پور(» كمتر قادرند سيماي آركائيستي خود را به تماشا نهندليكن 

 از افعال پيشوندي جهت نشان دادن فضاي قـديمي و باسـتان گرايانـه بـه نحـو                   گرمارودي
از مجموعه عبور بـا بـه       » خاستگاه نور «شاعر در شعر    . احسن در شعر خويش بهره گرفته است      

فضاي حماسي شـكوهمندي را     » فرازآييد«و  » برآرد«،  »دراندازد«كار گيري فعل پيشوندي مانند      
  :به وجود آورده است
   گيتي بلند آوازةدراندازد به بام كهن

  اي همساز برآرد نغمه
  فروپيچد به هم طومار قانون هاي جنگل را

  !آي انسان ها: و گويد
   و فرازآييدفرا گرد هم آييد

  ). 29:1357، موسوي گرمارودي(                                                          ! بازآييد
 گاهي در اشعار خود از افعال خراساني نيز براي آركائيك نمـودن زبـان               موسوي گرمارودي 

ا در زبان امروز نوعي آشنايي زدايي و هنجـارگريزي  شعر خود بهره گرفته است كه كاربرد آن ر     
  :ايجاد مي كند، براي نمونه

  به روشن تر خطي مي خوانم آن فرياد هاي خامش او را
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  ست اينجاه آمد... ست اوه و اكنون نيز گويي آمد
  ).26همان، (و مي گويد غم آن روزگاران را 

  
  گرايي در اسمباستان

وي با استفاده از    .  است صه هاي شعري گرمارودي   از مشخّ باستان گرايي در اسم يكي ديگر       
باستان گرايي  .  خود پرداخته است   ة عظيم، به باور نمودن هر چه بيشتر زبان و انديش          ةاين گنجين 

  :اسمي در اشعار موسوي گرمارودي به دو شكل زير به كار برده شده است
  :كاربرد اسم هاي خاص باستاني و كهنه. الف

  حسندست 
  به اشارت

  تكاني مي خورد
  من» روان «ةو تن پار
  اي بعدلحظه

  در كف دره،
  پيش پاي من

  ها افتاده استبر سنگ
  روحم راتن بي
  مغموم
  ).134:1363همو، ( بيرون مي كشم الموتاز 
  هاكاربرد تلفّظ قديمي واژه. ب

 شكل قديمي آن را انتخاب مي كند كـه          شاعر گاهي از ميان تلّفظ هاي گوناگون يك كلمه،        
شايان ذكـر اسـت كـه شـاعر بـه تناسـب نيـاز               «. اين كاربرد نوعي كهنه گرايي به شمار مي آيد        

موسيقايي و روحي خويش از صورت هاي مختلف يك كلمه مي تواند بهره مند شود كه فقـط                  
). 25:1373،  كنيشـفيعي كـد   (» يكي از آنها هنجار عادي زبان زنده مورد استفاده همگان اسـت           

  :در شعر زير» هودج«و » آبگينه«: مانند
   مرداني-
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  كه چشماني از آبگينه دارند
  ).232:1368، موسوي گرمارودي(و قلب هايي از كينه 

  ! اي عروسان امشب-
   گيستان را به ستاره آذين كرده ايدكه گْل

  و در هودجي از كهكشان
  ).100همان، (خانه مي رويد؛ به شوي

عالوه بر نمونه هاي نقل شده، موارد ديگري از كاربرد عناصر صرفي واژگاني از زبان كهـن                 
در شعر امروز مي توان يافت كه دفعات كاربرد آنها بيشتر اسـت، ماننـد برخـي قيـدها و ادات                     

ن را در اشعار موسوي     ذيًال نمونه هايي از كاربرد ادات كه      . »آنك، اينك، بسان، چونان   «همچون  
  : عرضه مي كنيمگرمارودي

  : »آنك«
  آنك 

  از سرزميني گذشت
  ).29:  رگبارهمو، سرود. (به حراج نهاده بودندكه آفتاب را در آن 

  :»اينك«
  !اما، اينك تو، برادر
  چون مرهم ترميم

  ).41: همان(مده اي؟ آيا به جبران زخم هاي اين درنگ و جدايي نيا
  :»چندان كه«

  نجواي گرم و پاك تو هنگامه مي كند؛
  چندان 

  شدن را» خداي تو«كه وسوسه 
  ).96:همان(انگيزد مي در كفرگاه دلم بر

در زبان امـروز رو بـه       » ان«كه استعمال   . »ها«و  » ان«: ساختار جمع در فارسي دو نشانه دارد      
بنـابراين كـاربرد    . به كار مـي رود    » ها« متداول،   كاهش است و به جاي آن به خصوص در زبان         

 اين گونه جمع ها در اشـعار موسـوي گرمـارودي          . كهن گرايي به شمار مي آيد     » ان«جمع واژه   
  :هم به كار رفته است
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  :ان+ ضمير. 1
  شمايانآه، اي 

   ايراندر ارتش دالوِر
  اي چكمه تان

  ).69:1363همو، . (انباشته ز صولت پوالد
  :»و«واژه هاي مختوم به مصوت . 2

   شبانودجاآه، اي 
  ).24: همو، سروده رگبار(كوه طور، در اين همسايگي نيست؟ 

  :ان+ اعضاي جفت بدن انسان. 3
  بازوان تو پلي است

  ).93: همان. (كه شهر خسته را به بيابان وصلت مي دهد
  :ان+ اسم معني. 4

  و تنها مي نشست اينجا
   مّكه مشئوم آن ايام را با غار مي ناليدانغم

  ).25:1357همو، ... ( را نيزدغم بي هم زباني هاي خو
د كه امروز از رواج افتاده است از قبيل گويي، پنداري، گفتـي             قيود يا ادوات شك و تردي     . 5

  :و پنداشتي
  و گويي قرن، قرن ننگ و بدنامي، بدانديشي است

  ).27: همان. ( سيه فكر و سيه كارندفضيلت ها لجن آلوده، انسان ها
 معتقد و متعهد به شعر، همراه با جريان هاي ذهني متعالي خـويش كـه                موسوي گرمارودي 

ـ  ةميان گذشته و آينده نظارت تام دارد، شاعر هم     ة زمان ها مي شود و اين جز با آگاهي بـه زمان
  .شودنميها ميسر خويش و دريافت حسي ژرف از همه زمان

  
  گرايي نحويباستان. 2
ممكن است ساختمان نحوي جمله به لحاظ حروف اضافه يا پـس و پـيش شـدن اجـزاي                   «

جمله و يا هر عامل نحوي ديگر، در گذشته، نوعي باشـد و در حـال، نـوعي ديگـر، هـر نـوع                        
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بـه شـمار مـي رود و ممكـن اسـت مايـه               خروج از نحو زبان كهنه، خود نوعي باستان گرايـي         
  ).84-85: 1374، احمدپور(» ص و برجستگي زبان شودتشّخ

 مي توان بـه نمونـه هـايي از ايـن            از خصوصيات سبكي زبان شعرهاي موسوي گرمارودي      
  :آزادي ها و تصّرفات زباني اشاره كرد

  :اننداز ابتداي آنها م» آن«از ميان بعضي از حروف ربط مرّكب، يا » ي«حذف . 1
  . فرو مي رود و برمي آيد ، تمام روزهنگام كه ...

  گسترده تر از نگاه دلفين هاي شيطان، 
  ).14:1363، موسوي گرمارودي. (هنگام كه در سفر دريايي، از آب بيرون مي خزند

  : »با«به جاي » بر«، و »با«در مفهوم » به«كاربرد حروف اضافه . 2
  اما

  نگ از او باز مي گيرند سبهكودكان 
   نردبانبرو پيران 

  ).24: همان(و جوانان با شكستن شاخه ها 
  :تفخيم و بزرگي» الف«كاربرد . 3

  ، اي شب،دامنادراز 
  ).21: همان! (مرا چون دره در خويش بفشر

  :»در«به جاي » اندر«كاربرد . 4
  ).28:1357همو، . (پيدا نيست... مه، اندر گور شب خفته است و ناپيداست

  :مي كند...  تصغير يا تحبيب ياةدر آخر اسم يا صفت كه افاد» ك«. 5
  در كنار تنور پيرزني جاي مي گيري، ...

  و زير مهميز كودكانه بچگكان يتيم                  
  ).72:1368همو، (؟ ...و در بازار تنِگ كوفه                              

 مسائل ديگري قابل طرح بـود كـه بـه دليـل     وي گرمارودي و در مورد زبان آركائيستي موس     
  .مجال اندك، از طرح آن پرهيز شد
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  نتيجه
همان طور كه گفته شد باستان گرايي، گونه اي از آشنايي زدايي يـا هنجـارگريزي اسـت و                   

اربردي و هـر    البّتـه هـر كـ     . مراد از آن، كاربرد لغات يا قواعد گذشته در شعر و نثر امروز است             
گذشته گرايي باعث زايش خالقيت هنري در زبان نمي گردد بلكه شـاعر و يـا نويـسنده بايـد                    

 ،  باسـتاني  ةبسيار هنرمندانه و استادانه سياق كلي سخن را طوري ترتيب دهد كـه واژه يـا جملـ                 
  .بافت اثر و زبان را پرصالبت سازد

اشتياق در خوانندگان و شاعران نوپا بـه          ايجاد تالش ما در معرفي زبان آركائيسم، به منظور       
  . ادبيات بسپاريمةسرايش در چنان زباني نيست، چه، اين شيوه را بايد به تاريخ پرحافظ

  
  نوشتپي
 كريم از سبك آركائيستي اسـتفاده        ارزشمند اخيرشان از قرآن    ة حتي در ترجم   موسوي گرمارودي . 1
  ).54آيه/آل عمران(» كَروا و مكَرَاهللا و اهللاُ خَيرُ الماكِرينوم«: اندكرده
  ).نيرنگ ورزيدند و خداوند نيرنگ آنها را بيرنگ كرد و خداوند بهترين كارسازان است) بني اسرائيل(و 

  
  كتابنامه

  .نشرثالث: ن، در هاي و هوي باد؛ زندگي و شعر حميد مصدق، تهرا1380احمد،  ، ابومحبوب-
  .ترنج: ، مشهد ثالث، رمز و رمزگرايي در اشعار مهدي اخوان1374، علي،  احمدپور-
  .سروش: چاپ دوم، تهران. ، خانه ام ابري است1377، تقي،  پورنامداريان-
  .ققنوس: تهران.  يوشيج، بوطيقاي شعر نو؛ نگاهي ديگر به نظريه و شعر نيما1383، شاپور،  جوركش-

  .ثالث: ، تهران، گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران1386 حسن لي، كاووس، -
چـاپ دوم،   . ، داستان دگرديسي؛ روند دگرگـوني هـاي شـعر نيمايوشـيج           1383  حميديان، سعيد،  -
  .نيلوفر: تهران
  .مرواريد: ، تهران، گزينه اشعار گرمارودي1375، بهاءالدين، ي خرّمشاه-
  .پازند: چاپ سوم، تهران.  يوشيج، نيما1356 دست غيب، عبدالعلي، -
. ترجمـه محمـدتقي صـدقياني و غالمحـسين يوسـفي          . ، شيوه هاي نقد ادبي    1373، ديويد،    ديچز -

  .علمي: چاپ چهارم، تهران
  .مرواريد: تهران). شاملو(ها ، نقد شعر معاصر؛ اميرزاده كاشي 1384، پروين،  سالجقه-
  .آگاه: چاپ هشتم، تهران. ، موسيقي شعر1370 محمدرضا،  ، شفيعي كدكني-
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  .چشمه: تهران. ، از زبان شناسي به ادبيات1373  ، كوروش، صفوي-
  .فردوس: تهران. ، ساختار زبان شعر امروز1378، مصطفي،  علي پور-
نشريه هماي دانشكده ادبيـات     . »ساختار كهن گرا در شعر اخوان     «،  1384، محمدرضا،    عمران پور  -

  .18ش . شهيد باهنر كرمان
مجموعه مقاله هـاي دومـين همـايش        . » و ميراث نو   نيما«،  1389، يوسف،    محمد نژاد عالي زميني    -

  .انتشارات دانشگاه مازندران: مازندران. 3ج. نيما شناسي
ي بي موسـ  ة عر به اهتمام و ترجم   . ، شعر امروز ايران   1384، حسين و همكاران،      معصومي همداني  -
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. اسوار
  .انجمن شاعران ايران: تهران.  مهمان ماه ،1384، علي،  موسوي گرمارودي-
  .سروش: تهران. د و بررسيسفرنامه ها و نق ، مجموعه مقاالت، ، قلم انداز1377 ـــــــــ، -
  .دفتر نشر و فرهنگ اسالمي: تهران. ، دستچين1368 ـــــــــ، -
  .زوار: تهران. ن، خطّ خو1363 ـــــــــ، -
  .رز: تهران. ، عبور1357 ـــــــــ، -
  .رواق: تهران.  رگبار ـــــــــ، بي تا، سرود-
  .نشرمركز: تهران. ، زبان شناسي و شعر1367 مهاجر، مهران؛ نبوي، محمد، -
  .علمي: چشمه روشن، چاپ چهارم، تهران ،1371   يوسفي، غالمحسين،-



  
  
  
  

   بيكران شعراقيانوس
  گرمارودي» اقيانوس« بر شعر نورالدين خاكي: ازنقدي 

    به بعد40 ، صفحة 93شمارة   ، سال نوزدهم،ماهنامة كيهان فرهنگي: به  نقل از 

  
، با استفاده از تأويل متن، به خوانش جزء به جزء شـعر              نورالدين خاكي  »كران شعر  بي اقيانوس «ةدر مقال 

در اين خوانش كه از ديد مخاطب شـعر صـورت           . پردازد  مي علي موسوي گرمارودي  ة   سرود »اقيانوس«

دم ارتبـاط  ضمن قرائت شعر، به بررسي فضاي هر بند و ارتباط يا عبه گام   گيرد، منتقد با حركت گام       مي

  كليـدي هنشيند و سرانجام در پايان شعر و در بند نهايي است كه با رسـيدن بـه واژ   آن با كليت شعر مي   

تاباند  گشايي در پايان شعر، پرتوي از نور و روشني بر فضاي شعر مي    گره ا ب »البالغه  نهج« شعر يعني    اين

  .دهد ه مي آن، شعري يكدست و هماهنگ ارائة گسست به ظاهرو از تصويرهاي

�

 كافي در زمينه شـعرهاي سـنتي از         ة شاعري است توانا، كه با تجرب      علي موسوي گرمارودي  
در » خاستگاه نور «آورد؛ و با سرودن شعر معروف          مثنوي و قصيده، به شعر نو روي         قبيل غزل، 

ولي به زودي به سرودن شعر در قالـب         . دقالب نيمايي، به عنوان شاعر نوپرداز مذهبي مطرح ش        
، "خط خون "پرداخت و موفق به سرودن شعرهاي سپيد زيبا و مانايي شد چون             ) وزن  بي(سپيد  

شعرهاي ، كه درنوع خود خواندني هستند، ولي در بين          »در اوج، زير آوار گل    « و   »سپيده هشتم «
 كه از هر نظر با بقيه شعرهايش تفاوت دارد، شعري كـه عـالوه بـر                 وي شعري است به نام اقيانوس     
، كه  )ع(ه موالي متقيان علي     البالغ  شعري كوتاه درباره نهج   : اي است   ايجاز، داراي فرم و ساختار ويژه     

   .با زبان و بياني متفاوت نسبت به بقيه شعرهاي گرمارودي سروده شده است
سـازد دلنـشين      شعري مي ،  ، از اين شعر        نوعي فرم و ساختار و بيان ويژه       شعري كه رعايت  

با فضايي زيبا و در خور يك شعر خوب و موفق؛ كه در اينجا براي آشنايي بيـشتر بـه خـوانش       
  : پردازيم آن مي
  چنين است گويي«

  كه با جامي خالي
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  اي بر ساحلي صخره
  پيش روي امواج

  ».ام ايستاده
شـود، آن هـم بـا بيـان شـك       ي با تصويري از موقعيت شاعر آغـاز مـي         ا  هيچ مقدمه   شعر بي 

دهد، تصوير مـردي      تصويري كه شاعر در اين بند ارائه مي       . »چنين است گويي  «برانگيزي چون   
 ساحل دريا و پيش روي امواج ايستاده است، كه حتي با ياري گـرفتن از نـام                  ةاست كه بر كنار   

اي كه شاعر در پـي بيـان يـا     نيز چيزي از فضاي مورد نظر شاعر و حادثه       "اقيانوس"شعر يعني   
  .كاهد به تصوير كشيدن آن است، از ابهام مخاطب نمي
گويد كه در چنين جايي       گويد، بلكه انگار مي     با توجه به اينكه شاعر به صراحت سخن نمي        

 مورد نظر شـاعر     بردن به فضا و محتواي      پس به خاطر روشن شدن موضوع و پي       . ايستاده است 
  :دهد است كه مخاطب به خوانش خود ادامه مي

  ها واپاش ساحلكوب موج«
  شويد  زير پايم را ميةصخر

  و من هر بار
   -رسد  كه موجي در مي-

  جام بر كف
  شوم خم مي

  به بوي سهمي
  »كز كاكل موج برگيرم

زيـر  ة  ، صـخر   مـوج    جنـبش  هر بـار     واي ايستاده،      روي صخره شاعر اينك بر لب ساحل و       
آن را تـا   شـود   شاعري كه جام بر كف خم مي.كند خالي مي سپس از موج،شويد و    پايش را مي  
اش را از آب اقيـانوس پـر          خواهد جام يا كاسه     ولي براي چه؟ چرا شاعر مي     .  پر كند  از اقيانوس 

  . كند
  اما از آن پيش «

  موج در خود واشكسته است
  و من،

  عزمي دوباره را 
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  ون پرچميچ
  »ايستم اي واپس مي بر صخره
آنكه شاعر بتواند حتـي   ريزد، بي شود و فرو مي خورد و ُخرد مي آيد، بر ساحل مي   موجي مي 

دهـد و هنـوز بـر همـان           ولي با اين حال به كار خود ادامه مـي         . اي از آن در جامش بريزد       قطره
  :صخره ايستاده است با جامي تهي

  رسد دگر باره چون موجي پيش مي«
  دهم جام را چون داسي قوس مي

   آبةتا از سر خوش
  »اي واچينم دسته

  .گيرد گشايي در شعر صورت نمي در اين بند نيز گره
  :يم ده آميز آغازين است، پس به قرائت خود ادامه مي هنوز فضاي شعر همان فضاي مبهم و رمز

  اما باز«
  ست جام خالي

  و دريا در موج 
  و فاصله 

   دست به درازاي يك
  »و به دوري يك تاريخ

 شـاعر    گرچه فاصله . اي آب در جام شاعر فرو چكد        آنكه قطره   رود، بي   آيد و مي    باز موج مي  
ولي همين يك دست فاصله، از سـوي        .  تنها به اندازه يك دست بيشتر نيست       تا آب و اقيانوس   

ست، كه شـاعر از چـه چيـزي         آيد اين ا    پرسشي كه اينك پيش مي    . ديگر به درازاي تاريخ است    
زند؛ راستي شاعر كجا ايستاده است و اين كدام اقيانوس است، كه هـم بـا شـاعر بـه                      حرف مي 

 تا اينجا چيزي را از      . فاصله دارد و هم به اندازه درازاي تاريخ       ) يا يك وجب  (اندازه يك دست    
  . ده استابهام نخستين و تصوير شاعر در ساحل اقيانوس و رفتارش با موج كاسته نش

  :يم خوان  پس بقيه شعر را مي
  شتك خيزاب امواج «

  تنها
  يك دو قطره
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  چكاند   شفاف جام ميةبر ديوار
  »و عطارد در جام من است
، تنهـا يكـي دو قطـره در جـام شـاعر              اقيانوس ة آن   و از هم   افتد  و باالخره انگار اتفاقي مي    

كند و فرياد     ميتاده است، به همين يك دو قطره قناعت         چكد و شاعر خشنود از اتفاقي كه اف         مي
  . »عطارد در جام من است«: دارد كه بر مي

 و عطارد وجود دارد و چگونه است كه شاعر به ناگـاه از آب               ولي چه ارتباطي بين اقيانوس    
 همه وقت بـر     پس شاعر اصًال براي چه اين     . كند  كند و به عطاردي قناعت مي       و اقيانوس دل مي   

ساحل اين اقيانوس ايستاده بود و حاال هم كه پس از اين همه انتظـار، تنهـا يكـي دو قطـره از                       
. »عطارد در جـام مـن اسـت       «دهد كه     اقيانوس در جامش چكيده، يكباره از شادي فرياد سر مي         

 در ذهن اي با اقيانوس دارد؟ و هنوز مخاطب دارد كند و چه رابطه    اصًال عطارد اينجا چه كار مي     
گردد كه ناگهان چشمش به بند يا مصراع پاياني           خود به دنبال پاسخي براي اين همه پرسش مي        

  :خواند خورد و مي شعر مي
  »بندم ه را ميالبالغ نهج«

گيـرد و بـه تمـام          فرجـام مـي     ، و چنين است كه شعر با همين يـك مـصراع سـاده و روان              
بلي اين اسـت آن اقيانوسـي كـه شـاعر بـا جـامي تهـي در                  . دهد هاي مخاطب پاسخ مي     پرسش

ساحلش ايستاده است، اقيانوسي از علم و دانش و عشق و عرفان؛ كه حتي دل شـاعر بـه يكـي        
حال كه پس از اين همه وقت، چنين فيضي نصيبش شـده و يكـي               . دو قطره از آن خوش است     
جامش چكيـده بايـد هـم خوشـحال باشـد و سـر از پـاي                 كران در      بي دو قطره از اين اقيانوس    
  ».است عطارد در جام من«:  كهنشناسد و فرياد برآرد

  تواند وجود داشته باشد؟  و عطارد ميولي اين عطارد چيست و چه نسبتي بين اقيانوس
گويـد، همـان      جاست، عطاردي كه شاعر در اينجـا از آن سـخن مـي             بلي جان مطلب همين   

 عطارد سرگردان در مدار خورشيد نيست، بلكه عطارد ديگـري اسـت، عطـاردي كـه در                  ةيارس
 در .داننـد   سـخنوري مـي  ةانـد و آن را الهـ     نـام بـرده   » هرمس«اسطوره يونان باستان از آن با نام        

در و  . اي واقع در فلك دوم، دبير فلـك نيـز هـست             فرهنگ ايراني نيز عطارد افزون بر نام سياره       
  :مثل.  سخنوري به كار رفته استةشعر شاعران متقدم فارسي نيز عطارد بيشتر در مفهوم اله

  »قرين لقاي تو، چون ماه آسمان و آن بي  ارد استــاني و هنر تو عطـــتو آسم«
  منوچهري
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  :يا
  » گذاشت تختعنقا بريخت پر، كه سليمان     جوزا گريست خون، كه عطارد ببست نطق«

   خاقاني

  : يا
  » رديــره بر تن خار كـــــده زهـــپرن    رديـــم مسمار كـــــارد را قلـــعط«

  نظامي

 سخنوري است، كه به دليل ة عطارد، همان الهة نيز در اين شعر از كلمو منظور گرمارودي
  .ه، به سراغ شاعر آمده استالبالغ  نهجةمطالع

ه است كه فضاي البالغ  و نهجو يا رسيدن به پايان شعر و با دريافتن رابطه عطارد با اقيانوس
اي است  گشايي شاعرانه با چنين گره. شود  يكباره پيش روي مخاطب روشن مي،مبهم و رمزآميز

خيزد، تا از او دعوت كند با چنين شناختي  عر در پايان شعر، به ياري مخاطب خود برميكه شا
و در چنين خوانش مجددي است كه مخاطب به . دوباره به آغاز شعر برگردد و آن را بخواند

شود؛ و اين اتفاقي  برانگيزش آشنا مي يابد و با فضاي گسترده و خيال فراسوي شعر دست مي
 شاعر خوب معاصر علي موسوي "اقيانوس"دهد و شعر   رخ مييي نادرشعرهااست كه تنها در 

  . يكي از اين شعرهاي نادر و زيباستگرمارودي
  ُاقيانوس                                                                   

�:چنين است گويي
   خالي،كه با جامي
  اي،             بر ساحلي صخره            

  ام                                              پيش روي امواج ايستاده
  واپاِش ساحلكوِب موجها

  شويد ي زير پايم را مي                                    صخره
  و من هر بار

  -رسد  كه موجي در مي-                     
  شوم              جام بر كف، خم مي                  
  به بوِي سهمي

                  كز كاُكِل موج برگيرم
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  اما از آن پيش،
  موج در خود واشكسته است

  و من، عزمي دوباره را
                       چون پرچمي،

  .ايستم  واپس مي                                      برصخره
  رسد پيش ميدگر باره، چون موجي 

  دهم جام را چون داسي، قوس مي
  ي آب تا از سر خوشه

  اي واچينم                         دسته
  ست  اما، باز، جام، خالي

                       و دريا در موج
  و فاصله، به دارازاي يك دست

  !                                    و به دوري يك تاريخ
  واج، َشَتِك خيزاِب ام

                                تنها يك، دو قطره
  چكاند؛ ي شّفاف جام مي                       بر ديواره

  .                                      و عطاِرد، در جاِم من است
***  

  . بندم ه را ميالبالغ نهج
6/7/1360  



  
  
  
  
  

  1شاعري جامع االطراف
� محمد كاظم كاظمي: نوشتة

  139 تا 105صفحة ،1390، تهران چاپ اول، انتشارات سورة مهر، ده شاعر انقالب،:  ازكتاب
  

�صفر 

يكي از منظر تاريخي  . توان نگريست از چند منظر مي به شعر علي موسوي گرمارودي
 سهمي كه در پيدايش شعر انقالب اسالمي، به ويژه در گرايش نو آن داشته است با عنايت به

 به پيشگامي او و چون در شعر صفارزاده.  استاز اين نظر او قرين طاهره صفارزاده. است
دازيم به شعرها، كه به پر كنيم و مي ايم، در اينجا به همين يادآوري بسنده مياقرانش اشاره كرده

  . كند سبب تنوع و جامعيت خود، حرفهاي بسياري را طلب مي
  .  شاعري است پركار، هم در سرايش و هم در انتشار آثارگرمارودي

. شعرهايش باري در شش دفتر مستقل و باري ديگر در چندين گزينة شعر گرد آمد
 اواخر به چاپ رسيده،  پنج كتاب است با نامهاي پيوند ترين مجموعة آثارش، كه در اين كامل

ها و  قطعه (، سفر به فطرت گلسنگ)به گزيدة اشعار نيمايي و آزاد (زيتون بر شاخة ترنج
/ تركيب/ مثنوي (، تا محراب آن دو ابرو)مجموعه غزل (شفتن گيسوي تاكآ، بر)ها چكامه
  ). مجموعة كامل شعرهاي آييني (و گوشوارة عرش) رباعي

ام؛ به ويژه كه به تأكيد خود شاعر   متكي بودهگرمارودي» خمسه« من در اين بررسي به اين 
ها آمده است آخرين ويراست شعرهاست و از  آنچه در اين مجموعهدر مطلع همة كتابها، 

�����������������������������������������������������������

 نيامده است اما پس از نشر كتاب ، روزنامة كيهان،  با             نوشتة محمد كاظم كاظمي   ” شاعر انقالب      اين عنوان در كتاب هفت    . 1
 .همين عنوان  دو باره آن را چاپ كرد كه البد با انتخاب يا دستكم رضايت موّلف محترم بوده است
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ارجاعها همه به اين كتابهاست، . ديدگاه شاعر از اين پس ، تنها همين ويراست پذيرفته است
  1.با قيد نام شعرها و نيز شمارة صفحات

  يك 
ف است و صاحب اثر االطرا ركار بودن، شاعري جامعپ، عالوه بر علي موسوي گرمارودي

پس ما ناگزير به ارزيابي شعر دو . در غالب قالبها و موضوعات رايج در شعر اين سالها
هاي  و جالب اينكه بيشتر سروده. سرا گرمارودي هستيم؛ گرمارودِي نوپرداز و گرمارودِي كهن
در . صيدهاند؛ در شعرهاي سپيد و ق اين شاعر در دو قطب نسبتًا بارز و دور از هم جاي گرفته

فضاي ميان اين دو، يعني قالبهاي نيمايي، غزل، مثنوي و چهار پاره، شاعر به قوت آن دو قطب 
  . ظاهر نشده است، مگر به ندرت؛ چنان كه خواهيم ديد

اما اين دوگانگي تنها در حوزة قالب نيست، كه در سبك و طرز بيان  هم شاعر ما دو 
شاعري است متكي بر احساسات فردي  و چشم يكي . دهد شخصيت متفاوت از خود بروز مي

و هاي شاعرانه و ديگري شاعري است متعهد به يك سلسله تعهدات اجتماعي  ديدها و تجربه
 منزلة يك شاعر متعهد و  رعايت انتظاراتي كه جامعه بهبهالجرم  قدري تريبوني  و مقيد 

  . سرشناس از او دارد
 در بيشتر قالبها در دو گونة كلي جاي به همين مالحظه، شعرهاي موسوي گرمارودي

اي  ديگر،  اي از آن، شعرهايي خطابي و متناسب مجالس و محافل است و گونه گونه. گيرد مي
هاي عيني زندگي اين دستة دوم شايد براي كساني كه  آثاري است عاطفي و برخوردار از تجربه

اند قدري  خوانش مكتوب مجموعه آثارش نپرداختهاند و به  او را فقط در پشت تريبون ديده
  .خالف انتظار باشد

  روزهاي تابستانهاي بادبادك 
  روزهاي بعد از ظهرهاي پاك

  هاي نمناك در زير زمين
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نين با كالس، اصًال فهرست مندرجات ندارد و بـراي يـافتن            جالب است كه كتابهايي از شاعري چنين سرشناس و ناشري چ          . 1
ام، عالوه بر نـام شـعر، بـه ذكـر             چنين بود كه من در پاي هر مثالي كه نقل كرده          . بايد همة يك كتاب را ورق زد        يك شعر، مي  

  . دادم  در دل دشنام ميشمارة صفحه نيز ناچار شدم؛ ضمن اينكه در هنگام بازيافتن شعرها در اين كتابها، ويراستاران آنها را
  )ما ياد آور مي شويم كه ناشر،  اين نقيصه و نقيصة غلط هاي چاپي  را در چهپ هاي دوم به بعد برطرف كرده است(
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  روزهايي كه يزيد، رفيِق شاه فرنگ بود
  و شمر، پاسبان محله 
  روزهايي كه عشق،

  در گلهاي قرمز پيراهن 
   هاي عطرآلود و الي كاغذ پاره

  شد       سر كوچه دست به دست مي
  هايي روزهاي عشق

   1به درازاي پنجره تا حياط همسايه  
 و مخصوصًا 4»تر از وهم باريك«، 3»وانگرش«، 2»موميايي«و از اين گونه است شعرهاي 

كه شاعر در آنها نه در مقام خطابه كه در مقام يك گفت و گوي دوستانه با   5» پيشكشنرگس«
  : گويد ما سخن مي

  :بينيم مي» موميايي«چنان كه در اين پاره از شعر 
  وقتي مادرم شانزده بچه موش را

  اي گنبدي شكل تلهـ در قفس 
  زير آب يخ زدة رود

  برد فرو مي    
  گريست و مي      

  من شش ساله بودم
  گريستم  و براي مادرم مي

م موجزتر و داراي اين شعرها غالبًا حاصل توصيف يك موقعيت خاص است و الجر
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  .»1روزهاي كودكي «، شعِر 80پيوند زيتون بر شاخة ترنج، ص . 1
  .108همان، ص . 2
  .82همان، ص. 3
  .86همان، ص . 4
  .71همان، ص . 5
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، 1»حماسة درخت«توان از شعرهاي  مثًال براي اين استحكام ساختاري مي. تر ساختاري محكم
  .  ياد كرد3»اقيانوس« و 2»يهاي قطب خيال«

  دو 
اي كه در واپسين مصراع   ابتكاري به گونهشعري است غافلگير كننده، با طرحي» اقيانوس«
  . دارد شود و آدمي را به بازخواني وامي گشايي مي گره

  چنين است گويي
  كه با جامي خالي،

  اي،  بر ساحلي صخره  
  ام  پيش روي امواج ايستاده      

  واپاش ساحل كوب موجها
  شويد صخرة زير پايم را مي  

  رسد  و من هر بار كه موجي در مي
  شود كف، خم ميجام بر   

  به بوِي سهمي 
  گيرم  كز كاكل موج برمي

  اما از آن پيش،
  موج در خود واشكسته است 

  و من، عزمي دوباره را 
  چون پرچمي،   
  . ايستم بر صخره واپس مي      

  رسد  دگر باره چون موجي پيش مي
  دهم  جام را چون داسي قوس مي

  تا از سر خوشة آب 
�����������������������������������������������������������

  .97همان، ص . 1
  .119همان، ص . 2
  .130همان، ص . 3
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  اي واچينم دسته  
  م خالي استاما، باز، جا

  و دريا در موج  
  و فاصله، به درازي يك دست

  !و به دوري يك تاريخ    
  َشَتِك خيزاب امواج، 

  تنها يك دو قطره     
  چكاند؛ بر ديوارة شّفاف جام مي

  و عطاِرد در جام من است     
  1بندم ه را ميالبالغ نهج
دهد و آن به سبب  ازخواني به خواننده مياي ديگر انگيزة ب ولي به گونه» موميايي«شعر 

رازوارگي كّل شعر است؛ البته يك رازوارگي معقول و متعادل، نه از نوع بعضي شعرهاي طاهره 
  .  كه نيازمند شرح و توضيح خود شاعر باشدصفارزاده

ناميد و در » يا خطابه«توان آن را  اين گرايش درست برخالف گرايشي ديگر است كه مي
 به روشني آشكار 4»اما چگونه زيستن« و 3»اي شعر«، 2»ناي پيدا ك برخيز واژه«شعرهايي مثل 

  :شود اين آخرين چنين شروع مي. است
  زيستن گاهي گلي است 
  اما هزار گونه تواند بود 

  د، چو سو سنبربا ساقة رشي
  با دستكي نحيف، چو نيلوفر

  گاهي آفتابگردان است 
  گه، قاصدكي سرگردان 
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  .130همان، ص . 1
  .111همان، ص . 2
  .51همان، ص . 3
  .122همان، ص . 4
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يابد و با توصيف شاعرانة انواع زندگي و هدف انسانها از زيست  شعر همين گونه ادامه مي
شعر خالي از تصوير نيست، . رسد كه البته به شهادت منتهي خواهد شد مي» آزاده زيستن«به 

آنچه اينجا . اند اند و كمتر در يك ساختار روايي كلي گرد آمده پاره ها پارهولي اين تصوير
كشد، مجموعة اين تصويرهاي منفرد است نه ساختار كلي شعر،  خواننده را به سمت خود مي

  .بود» اقيانوس«گونه كه مثًال در  از آن
  سه 

هاي عيني و برخورداري از مزيت مهم   تجربهآنچه گفتيم، از زاوية ساختار شعر و  نزديكي آن به
ولي اگر از جوانب ديگر و به ويژه جنبة فكري و موضعمندي بنگريم، . بود» توصيف موقعيت«

شان از آثار درخشان   باز ارزش خاص خود را دارد و بعضيشعرهاي خطابي موسوي گرمارودي
 سار نخل در سايه«و  1»خط خون«مچون دهة شصت است و از اسباب شهرت اين شاعر، ه

  . كنم من به سبب اعتبار و شهرت اين دو شعر درنگ بيشتري در آنها مي. 2»واليت
به سبب خط شكني آن است و پيشگامي شاعر در شعر » خط خون«بيشتر ارزش و اعتبار 

ش اين گونه شعر آثار متفكران يمسلمًا در پيدا. عمند آييني، به ويژه در گرايش عاشوراييموض
  . اثر نبوده است هاي چهل و پنجاه بي انقالبي مسلمان در ده

مشهورترين شعر عاشورايي تا زمان خود در قالبهاي نوين است و بخشي از » خط خون«
 تاريخي شاعر به واقعه است و بخشي نيز به واسطة بدايع اين شهرت مرهون نگرش انقالبي و

  :  و به خاطر ماندني ابتكاريهنري آن، به ويژه آغاز و پاياني
  دارم  درختان را دوست مي

  اند،  كه به احترام تو قيام كرده
  و آب را   
    هر مادر توستكه م .  

  پايان سخن 
  پايان من است   
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  ....تو انتها نداري    
شود همواره يك دست  اي بيان مي  ميانة اين دو فراِز اين شعر پانزده صفحهولي آنچه در

شود؛ مثًال در اينجا كه هم در صورت  سخن گاهي سخت برجسته و غافلگير كننده مي. نيست
  : اي فكري، يعني بيان رويارويي دائمي حق و باطل بديع است و هم داراي پشتوانه

  خوني كه از گلوي تو تراويد 
   و همه چيز را همه چيز

  در كائنات دوپاره كرد
  در رنگ       

  اينك هر چيز يا سرخ است 
  با حسيني نيست   

  : آيد، از اين دست و گاه كمابيش فرود مي
  تو فراتر از حميتي

  نمازي، نيتي     
  اي، وحدتي يگانه    

  ! آه اي سبز
  ! اي سبز سرخ    

  تر از پاكي  اي شريف
  تر از هر خاكي  نجيب

  ! ختاي شيرين س
  !اي سخت شيرين  

  !اي بازوي حديد
  !شاهين ميزان  
  ! مفهوم كتاب، معناي قرآن    

 با تمايز توان دو نوع لحن را در اين شعر و ديگر آثار موسوي گرمارودي در مجموع مي
شاعرانة «و » وارشاعرانة ادعا«منظورم لحن شاعرانه و غير شاعرانه نيست، بلكه . تمام نشان داد
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  . اين دو تعبير نياز به توضيح دارد.  است1»اقناع كننده
هاي شعري است، ولي بيان  دهد كه سخن برخوردار از تخيل و ديگر آرايه گاهي روي مي

هايي سلبي يا ايجابي حكم  او در پوشش بيان شاعرانه، ولي با گزاره. شاعر از موضع ادعاست
  : ، بند دوم شعر است»خط خون«ر نمونة بارز آن د. كند صادر مي

  خون تو شرف را سرخگون كرده است
  دار نجابتت  شفق آيينه

  و فلق محرابي
  ه تو در آن ك

  اي نماز صبح شهادت گزارده
گويد بايد  گويد چنين است و ما فقط به اعتبار اينكه يك سخنور اين را مي اينجا شاعر مي

منظور از بيان .  براي قبوالندن اين سخن به ما در كار نيستديگر ابزاري عاطفي. بپذيريم
شنود  او يك ادعا مي. اين نوع بيان الزامًا اقناع عاطفي مخاطب را در پي ندارد. ادعاوار اين است

  . شود و عواطفش در جهت تأييد آن ادعا برانگيخته نمي
آرايد كه در ظاهر كالم  اي مي اما بيان اقناع كننده آنجاست كه شاعر عبارت را به گونه

شود، ولي شنونده  ديده نمي» آن چيز چنان نيست«و » اين چيز چنين است«هايي از نوع  گزاره
به گمان . شود اين است كه ناخواسته با كالم شاعر اقناع مي. رسد به طور غيرمستقيم به آنها مي

  : از اين نوع است» نخِط خو«من اولين بنِد 
  دارم را دوست ميدرختان 

  اند،  كه به احترام تو قيام كرده
  و آب را 
  . كه مهر مادر توست    

» دوست داشتن«مخاطب به واقع بايد اين » دارم درختان را دوست مي«گويد  وقتي شاعر مي
گاه  آن. كند  چون شاعر حالت باطني خود را وصف مي تر است، را بپذيرد و اين پذيرفتني
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شود، چون به يك گزارة  اند قدري گواراتر مي تان به احترام او قيام كردهپذيرش اينكه اين درخ
/ اند درختان به احترام تو قيام كرده«اگر شاعر بدون اين تعبيه گفته بود . عاطفي اتكا يافته است
چرا؟ چون مخاطب . بود و سخت نازل مي» ادعاوار«كالم از همان نوع » و آب، مهر مادر توست

  . پذيرفت، بدون دليلي اره را ميشعر بايد اين گز
  : توان يافت؛ مثًال در اينجا هاي ادعاوار باز هم در اين شعر مي باري، از آن پاره

  و صداقت، 
  ترين لبخند  شيرين
  بر لبان ارادة توست     

  چنان تناوري و بلند 
  كه به هنگام تماشا

  افتد كاله از سر كودك عقل مي  
شايد » اي؟ كالهت را به تماشاي كه از سر افكنده! اي عقل«گونه بود كه  باز اگر مثًال اين

  . شد تر مي اين ادعا اين برهنگي و صراحت را نداشت و كمابيش عاطفي
تواند  هاي پرسشي و خطابي، به ويژه اگر حضور انسان را در خود داشته باشد، مي لحن

زد؛ چنان كه در اين پاره از پذير سا صراحت اين ادعاها را بگيرد و كالم را براي خواننده اقناع
  : همان شعر رخ داده است

  و سالم بر تو 
  تريني كه مظلوم

  نه از آن جهت كه عطشانت شهيد كردند 
  بل از اين رو كه دشمنت اين است 

ها و بخشيدن خاصيت اقناع كنندگي به  توانست با حذف بعضي پاره مي» خط خون«
  .  بهتر از اين بدل شودهاي ادعا آميز، به شعري بخش

***  
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اي است از اين دو نوع لحِن ادعاوار و اقناع   نيز آميزه1» سار نخل واليتدر سايه«شعر 
  : نمونة لحن اول اين است. كننده

  شب از چشم تو آرامش را به وام دارد 
  و طوفان از خشم تو خروش را 

  كالم تو 
  كند ه را باور ميگيا

  رويد و از نفست گل مي  
و اين هم نمونة لحن دوم، كه در آن خطاب و پرسش موجود و به ويژه حضور انسانهايي 

  :  بخشيده استماثر اقناع كنندگي به كال» رانارهگذ«به نام 
  !  دارالخالفه راناهال، اي رهگذ

  ! اي خرما فروشان كوفه    
  !اي ساربانان سادة روستا      
  م بصيرتم تما

  برخِي چشم شمايان باد 
  اگر به نيمروز، 

   -ايد گذشته هاي كوفه مي چون از كوچه 
  از ديدگان 

 معبري براي علي ساخته باشيد

  گيرم كه هيچ او را نشناخته باشيد    
***  

دعايي غلبة تمام دارد و  لحن گزارشي و ا)ع( براي حضرت امام رضا2»سپيدة هشتم«اما در 
خط «اي چشمگير با آن دو يافته است، گذشته از اينكه در  هم شايد بدين سبب اين شعر فاصله

هاي مغفول ماندة اسالمي  محتواي غني و مبتني برآموزه»  سار نخل واليتدر سايه«و » خون
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آن قدرها » سپيدة هشتم« و حق طلبي هم تبارز چشمگيري دارد و اين در شعر همچون عدالت
  . پيدا نيست

شاعر با بيان رفعت و ارجمندي ممدوح، . اين شعر بيشتر بر تجليل استوار است، نه تحليل
  . سازد در عمل او را از دسترس دور مي

چنين . روي آنان را نداريماند كه ما آدميان خاكي توان پي گويا آن بزرگان آن قدر خدا گونه
دهد و اين چيزي است كه شعر آييني ما را  اش را از دست مي است كه شعر جنبة آموزندگي

كند؛ يعني در ويترين گذاشتن بزرگان دين، به جاي اينكه آنان را سرمشق زندگي  تهديد مي
  . سازيم

  اي از فرش حرمت  رشته
  زنجير گردن عاشقان است 

.....  
  كند  ام ميهستي با تو قي
  كنند  دا ميتدرختان به تو اق

  كائنات به نماز تو ايستاده 
  و مهرباني   

  تكبيرگوي توست
  : هم سابقه داشت»  سار نخل واليتدر سايه«اين طرز نگاه در 

  اي  درشتناك بر كائنات ايستاده
  ت تواي است به بازي، در مش و زمين، گويچه
   از سرانگشت تو  اي، آويخته و زمان، رشته

  و رود عظيِم تاريخ، جوباري
  كه خيزاِب امواجش   

  . گذرد از پاشنة پايت در نمي
دارم كه توصيف ما از بزرگان دين از اين نوع باشد كه در  تر مي ولي من بسيار دوست

  : بينيم همين شعر مي
  پيش از تو، 

  هيچ فرمانروا را نديده بودم   
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  دار به پا كند كه پاي افزاري وصله    
  و مشكي كهنه به دوش كشد       
  و بردگان را برادر باشد        

اين براي ما انسانهاي امروز بسيار كارآمدتر است از اينكه كائنات به نماِز آن بزرگواران 
ف در ايستاده باشد و يا ديگر تعبيرهايي كه آدمي را بيش از اينكه به ياد برجستگي عدل و انصا

هاي غبارآلود بيندازد، به ياد شخصيتهاي اساطيري روم و يونان قديم  هاي گلي و كوچه آن خانه
گرفت و ديگري خورشيد را در مشت داشت و  اندازد كه آن يكي كرة زمين را بر شانه مي مي

  . هيچ معلوم نيست كه آدميان را از اين فضايل چه سودي است
  چهار 

اشاره كرديم و گفتيم كه اين افسون حتي » افسوِن قصيده« به در نقد شعر مهرداد اوستا
 ة با همهم بدين سبب است كه موسوي گرمارودي. سازد نوپردازان را نيز مسحور خويش مي

سرايي دست بكشد و شايد  تواند از قصيده شهرت و تسلطي كه در قالبهاي نو دارد، نمي
  . اشته باشد كه همه بدين صفت مشهور باشد و ممتازتر د خوش

ها از نظر وزن و قافيه يادآور قصايد استادان كهن است، مثل اين قصيدة  بيشتر اين قصيده
  :  به حساب است كه از بهترين آثار گرماروديوار در ستايش استاد اميري فيروزكوهي خاقاني
  وز باد كوه دماوند و كردرش فير

  كاستاده چون اميري در پيش لشكرش
  آن كوههاي ُخرد و كالن پيش روي او 

  اند، ستاده برابرش خود لشكر وي
  ها   درهوان جاي جاي چادرك ِمه به

  گويي به پاست خرگه خيل مظفّرش 
  وان ابرك سپيدِك برجسته بر ستيغ 

  1گويي پري است بر زده بر فرق مغفرش
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ايهام در . ادي شاعر در قصيده سرايي با همان سنگ و ترازوي اين قالب، ناگفته پيداستاست
و پيوند دادن استاد به دماوند، كه خاستگاه او بوده است، به تناسب » امير«و » فيروز«كلمات 

از  هاي موسوي گرمارودي اين چكامه و ديگر چكامه. مقام است و سخت نيكو افتاده است
  . بدايع زباني و كشفهاي تصويري هم خالي نيست

سرايي مالك و معيار خوبي براي سخنوري است، و البته من  توان كرده كه قصيده انكار نمي
اين به واقع بخشي از كار شاعري است . به كار بردم» شاعري«را به عمد به جاي » سخنوري«

سبب نيست اگر  پس بي. 1ناميده است» كوششي شعربخش « در جايي آن را كه گرمارودي
مخاطبي است خاص، و آن هم ، اند؛ چون مخاطِب سخن  ها در قالب قصيده بسياري از اخوانيه

 و استادان بهاءالدين  و مهرداد اوستاشادان اميري فيروزكوهي خيلي خاص از نوع روان
  .  و مشفق كاشانيخرمشاهي

اي است دشوار و در عين  شود مثل سياه مشق در هنر خط دانست كه گونه قصيده را مي
. شود اي با سياه مشق شناخته مي حال نشانة كمال استادي در خط، چنان كه خوشنويس حرفه

 توسط عموم باشند، براي حّظ و نقد ها غالبًا بيش از آنكه براي خوانده شدن ولي سياه مشق
 ها،  نيز قصيده و خاقاني و انوريياين قصه فقط از امروز نيست، كه از عصر عنصر. اند خواص

اند و آن قطعات و غزلهايي كه از بعضي اين شاعران مانده و  شده معيار سخنوري دانسته مي
نمايد، چه بسا كه از محصوالت  بيش از آن قصايد مطنطن، صميمي و جذاب ميامروز براي ما 

  .2جنبي كار آنان بوده است و نه محصول اصلي
شاعر اگر قدري بيش از حد فريفتة اين . پذيري ولي قصيده قالبي است با كمترين انعطاف

آيد و تسليم  يقالب شود، به جاي اينكه قصيده را به رنگ خويش بسازد، خود به رنگ آن در م
كنم در اين كشاكش، موسوي  من حس مي. شود شرايط و مقتضياِت سنتي اين قالب مي

 بيش از اينكه توانسته باشد سمند قصيده را به ميدانهاي امروز بياورد، خود سوار بر گرمارودي
اقران او قدمايي آن به ميدانهاي كهن رفته است و چنين است كه قصايدش حتي بيش از قصايد 

  . نمايد مي
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دود نيم قرن زمان به كار داشت كه از ناپذيري، ح ه، به سبب همين انعطافشايد قصيد
امثال .  در ميانة اين مسير ايستاده است به اميري اسفندقه برسد؛ و گرمارودياميري فيروزكوهي

كه حفظ سنت كردند و احساس زنده بودن اين قالب را بيدار گرمارودي شايد از اين جهت 
توان منكر شد كه اگر قصيده در  نگه داشتند، كارشان خالي از ارزش هم نباشد و هيچ نمي

شكل نوآيين خويش در دهة هفتاد و هشتاد هم كمابيش كاربرد دارد، به سبِب همين حفظ 
  . سنت بوده است

. نمايد هاي شاعِر ما قدري نامنصفانه مي  قصيدهة همبا اين همه صدور يك حكم كلي براي
  . ها دو دسته شعر به خوبي قابل تفكيك است به نظر من در اينجا نيز همانند نوسروده

، )مفيددربزرگداشت مقام شيخ  ( 1»صداي سبز«هاي سنتي است؛ همچون  گروه اول قصيده
به  (3»گوشوارة عرش«، ) بزرگداشت سعديدر (2»گل هميشه بهار سخنوري سعدي است«

و بعضي ديگر از ) براي شهيد مدرس (4»مدرس«، ) عليه السالممناسبت ميالد امام حسن مجتبي
در اينها . ها سروده شده است سبتي شاعِر ما كه غالبًا هم براي ارائه در همايشاهاي من قصيده

غالب اينها بر همان ساختار سه قسمتي . ست و نه كلياتنوآوري شاعر بيشتر در جزئيات ا
تشبيب و تغّزلي كه غالبًا وصف بهار است و طبيعت، گريز به موضوع : قديم بنا شده است

  . اصلي و سپس دعاييه با همان ساختار كهن
ن را نقل كرديم، با ، كه بيتهايي از آدر همان قصيدة تقديمي به شادروان اميري فيروزكوهي

. بيني كرد شد پيش  مسير سخن در مجموع همان است كه مي همه استواري سخن و بدايع بياني،
گردد و ضمن ستايش از سبك و  شاعر پس از وصف شاعرانة دماوند، به شعر استاد اميري برمي

  : رساند اي از اين دست، سخن را به فرجام مي مقام ادبي او، با دعاييه
  د به هديه بهاران به طرف جوده تا مي

  هم خرمن شقايق و هم دشت عبهرش، 
  توان به نظم دري شعِر تر سرود  تا مي
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  كاندر جهان نيابي همسنگ و همسرش
  باد استوار قامت استاد ما امير

  1...هاي چو سد سكندرش همچون چكامه
تا چنين «كه  رسوم كهن؛ قاين دعاييه در جزئيات تازه است، ولي در كليات دقيقًا مطاب

و » ها چنين«كند، اين  فقط تفاوتي كه مي» است و چنان است، آن ممدوح پاينده و فرخنده باشد
  . ست» ها چنان«

يم است و كمتر از دايرة گل و ها غالبًا همان عناصر خيال قد عناصر خيال در اين قصيده
كرد، تنوع بيشتر اين توان حس  يگانه چيزي كه مي. شود اي دور مي  و گاه عناصر ميخانهسنبل

توان يك تشخص بومي يا  از اين گذشته در اغلب اين شعرها نمي. گلها و گياهان است
گونه است كه از استاد   همانمثًال وصف شاعر از مهرداد اوستا. موقعيتي خاص سراغ گرفت

  . اند   موقعيتهاي خاص شدهشعرها كمتر شخصي و وابسته به. مشفق كاشاني
. هايي است توصيفي و غالبًا برخوردار از يك فضاي تصويري خاص اما گروه ديگر قصيده

اعر حاكم است و سرايي حاكم باشد، تجربه و احساس ش در اينها بيش از اينكه سنت قصيده
بشار وصفي كه شاعر از آ. يابد ر كيفيتي خاص و متمايز با ديگري ميچنين است كه هر شع

كنيم و اين  اي است كه آن  آبشار را به طرز باشكوهي حس مي دهد، به گونه  به دست مينياگارا
  . هاي قصايد مناسبتي، كه د روصف گل و چمن است، به دست آيد حس بعيد است با مقدمه

  اي از شكوه بيشتر و از وقار هم 
  درياي باژگوِن روان، آبشار هم 

  ات بلند، دل اژدها تهي ز نعرها... 
  قرار هم  چون اژدها دمان و چنو بي

  پنداشتم كه يال هيون خداستي
  ديدم ولي كه يال هيوني، سوار هم 
  كوهي بلند يكسره از سيِم تر زدي
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  1اي، آبدار هم سان سپيد و تافته كاين
، كه هرچند پر تعداد 4»قمري« و 3»داي از بن نامه«، 2»خزان«هاي  اند قصيده از همين جنس

  . ديگر دارندنيستند، خبر از يك گرمارودِي
  پنج

دشواري كار . هايش ظاهر نشده است اما شاعر در باقي قالبهاي كهن در سطح قصيده
آوري كه  زبانها، آن مايه طنطنه و  اينجاست كه در غزلها و مثنويها، و به ويژه اين دومي

از سويي . توانست مخاطب را به اعجاب وادارد و تسليم قوت طبع شاعر سازد پيدا نيست مي
  . شود توانست سبب غافلگيري مخاطب شود هم كمتر ديده مي هايي كه مي»حادثه«دگر آن 

رسد گاهي موقعيت اجتماعي و شخصيت ادبي افراد سدي در برابر صميميت  به نظر مي
اند كه جامعه به منزلة يك  اين شاعران غالبًا ناچار به پاسخگويي به انتطاراتي. شود  ميعرشعرشا
همين تا حدودي شخصيت شفاف و صميم آنان را در . از آنان دارد» متعهد و سرشناس«شاعر 
، موسوي گرمارودي. گذارد پوشاند و الجرم بر شعرشان هم تأثير مي ت مياي از رسمي پرده
تر  گويد، به مقتضاي اين موقعيت، قدري تشريفاتي گاه كه از مسائل ملي و مذهبي سخن مي آن
  : سرايد مي

  اي كه داني نيست  بهار، ديگر از آن گونه
  ز روي سبزه خطي شادمان كه خواني نيست

  كجايي اي گل خورشيد باغسار وطن
  تو، طرف چمن جاي زندگاني نيست كه بي

  سينة سوزان به جز تو با كفن سرخ و 
  5 به چمن رسته، ارغواني نيستيشقايق
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در برآشفتن گيسوي تاك بعضي .  از اين دست نيستولي همه غزلهاي موسوي گرمارودي
رسد سالها، و به سبب انتظاراتي كه جامعة انقالبي از موسوي  شود كه به نظر مي غزلها ديده مي

 كه 1»شيرين در چشمه«از اين دست است . زوا شده استگرمارودي داشته است، دچار نوعي ان
 كه توصيفي ملموس و عيني از 2»صبح گرمارود«دهد و نيز  نامش خود از سّر درون آن خبر مي

  : ان روستاستوزندگي و احساسات يك نوج
  شست  چو ماه پشت درختان به چشمه تن مي

  اش دل من داشت هواي ديدن دزدانه
  اي درختگرفتن مچ دلبر كه در قف

  خياِل چهره زچشمان من نهفتن داشت
 اند و به همين دليل در شعر گرمارودي اين غزلها در توصيف موقعيتهاي خاص سروده شده

گر بهاري بود و ما سرو و صنوبر «ممكن است غزلهايي از نوع . و نيز ديگران مشابهي ندارند
وز فارسي داشته باشد، ولي غزل زير مطمئنًا نظايري  بسيار نظاير در گنجينة شعر امر3»داشتيم

كند و همين موقعيت خاص  چرا؟ چون آرزوي يك محبوس را بيان مي. ندارد و يا كم دارد
  . شاعر را به سرايش شعري خاص هم كشانده است

  خوشا دوباره كنار تو و كتابي باز
  درخت و سبزه و آبي و آفتابي، باز

  اي، ناني  هبه قدر روزِي يك روزه، ميو
  اي، كبابي، باز زدستپخت تو هم، دلمه

  يكي دو پنجه سه تار و سه چار نالة ني 
  دو چشم بر هم و بر سينة تو خوابي باز

  سحر زشبنم نوش لبان غنچة تو 
  چون آفتاب مكيدن، گهي شرابي، باز
  گهي به بوسه فروبستن آن لب شيرين
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  كند ز سر دلبري عتابي، باز كه مي
  رق در قمار عشق زدن يكي دو دور و

  هاي نابي باز چو باختي، ستدن بوسه
  قسم به چشم تو، گيتي و هر چه دارد، نيست

  1تو، جز سرابي باز به چشم عاشق من، بي
***  

توانست زبان را به سمت  آيد شاعر در غزلهايش بيش از اين مي اما در مجموع به نظر مي
گرايي و  در قصيده شايد مردم. يش ببردهاي كالمي پ نرمي و حالوت و برخورداري از رندي

ها مقدور نبود، ولي در غزل زمينه بسيار مساعدتر بود و گاهي هم اتفاق  المثل استفاده از ضرب
  : افتاده است؛ از اين نوع

  سوِز آوازت زچيست؟! اي غمگين قناري: گفتم
  2 از بر داشتيمما هم شعِر گرمارودي: گفت
  و 

   تو گرما زايد اي سرچشمة خورشيدمگر هم از
  3خيزد كز اين مردم كه من ديدم بخاري بر نمي

  و 
  راهه بازگرد  بيا و ز بي: گفتي مرا

  4ات كجاست؟ ام، خانه اينك منم كه آمده
  شش
. توان كرد موجزترين توصيفي باشد كه از مثنويهاي شاعر ما مي» حادثه هموار و بي«شايد 

در شعر قديم ما هم چندان مجاِل شاعري به معني واقعي كلمه مشكل از اينجاست كه مثنوي 
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 و آن هم نه  و مثنوي معنويميا و خمسة نظنبوده است، مگر در اندك آثاري از نوع شاهنامه
  .هايي از آنها همه بيتهاي اين آثار، كه پاره

خبرم، ولي اين قدر   بيهاي موسوي گرمارودي ل سرايش مثنويها و دلي من از موقعيت
ترين بخش آثار او باشد و چنان كه گفتيم،  بايد سفارشي توانم حدس زد كه اينها مي مي

پذيري از مقتضيات كار شاعران سرشناس است كه حضوري ثابت در همايشها و  سفارش
  .محافل ادبي دارند

گونه سفارش شعر را پذيرفته است كه يك تابلو نويس  ه شاعر همانمنظور اين نيست ك
نه، اين به واقع نوعي واكنش . پذيرد، يعني به صورت قرارداد شغلي سفارش يك تابلو را مي

غيرارادي طبع شاعري است كه ناچار است براي رعايت موضوع جلسات هم كه شده است، 
 كسي كه شعرهاي سپيدي چنان فاخر در وصف و گرنه براي. شعرهايي به مناسبت داشته باشد

اي از اين دست اقناع كننده باشد و  توان سرايش مثنوي  داشته است، چگونه ميشهيدان كربال
  دست كم طبع مشكل پسند خودش را راضي سازد؟

  اي سرو بلند باغ ايمان 
  وي قمري شاخسار احسان 
  دستي كه زخويش وانهادي،

  ه دوست دادي،جاني كه به را
  آن شاِخ درخِت باوفايي است
  وين ميوة باغ كبريايي است
  !اي خوبترين به گاِه سختي

  !اي شهره به شرم و شوربخيت
  رفتي كه به تشنگان دهي آب، 
  1خود گشتي از آِب عشق سيراب

�����������������������������������������������������������

  .»ساقي حق«، شعر 39، ص ....تا محراب آن دو ابرو. 1



  در بوتة نقد   □ �202
�

 مطابق ، كه طرحي بديع در كار است، طرز بيان سنتي و»سوادآموز«در مواردي مثل شعر 
اين شعر اگر در قالب يك چهار پاره و يا شعر . مثنويهاي تعليمي قديم از كار در آمده است

  . توانست يك شعر خوب براي نوجوانان باشد شد، مي سپيد بيان مي
  دستخط كردگار است ن جهان چو 

  خدا خود برترين آموزگار است 
  جهان ما كتاب آن تواناست

  ناست در آن، هر نقطه و هر حرف خوا
  اگر خواهي بر آري سر بر افالك،

  آموز اي درمانده در خاك سواد 
  سواد آموز و خود را بيشتر كن 

  الفباي كتاب حق زبر كن
  سواد آموز تا خواندن بداني 
  خط توحيد را بهتر بخواني 

  از اين خامه، هزاران رنگ خيزد
  گهي خّط و گهي آهنگ خيزد

  تو هم شعر خدايي، چون نداني...
  1يد خويشتن را خود بخواني؟كه با

ها عالوه بر طرز بيان كه نسبتًا قديمي است، طرح كلي شعر هم طراوتي  در بعضي مثنوي
 كه در آن حرِف نسبتًا مكّرِر عدم آمادگي ما 2»گيرم او پرده را زند يك سو«ندارد، مثل شعر 

  : يشگي گفته شده استبراي ظهور موعود، در همان قالب هم
  گيرم او پرده را زند يكسو 
  ديدة ديدن رخ  او كو؟

  جاي در گريبان نيسترا مهر 
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  مور همخانة سليمان نيست
  رويي  با كه گويم از اين سيه... 

  نيست در جان ما از او بويي
  اوست پا در ركاب امر خدا
  چه برآيد زدست كوته ما؟

***  
 كمتر توانسته است در قالبهاي مختلف  گرماروديشايد خطا نباشد اگر بگوييم موسوي

در هر قالبي به . بازانديشي كند و آنها را مطابق نياز عصر خويش و سبك بيان خود رنگ بزند
شود و در  آمده است و چنين است كه در شعر سپيد سخن نوپرداز مي رنگ همان قالب در

  .مثنوي بسيار سنتي و تعليمي
ها غالبًا مناسبتي باشد و  توان انتظار داشت كه قطعات نيز همانند مثنوي صف، ميبا اين و

ولي يك استثناي . ترين قالب شعر ما بوده است شايد سفارشي؛ چون قطعه از ديرباز ساختني
به . 1 ثالثقابل توجه در كار است و آن پاسخي استادانه است به قطعة شكوايية مهدي اخوان

 از سر درد دل و احساس واقعي سروده شده كه از روشني آشكار است كه قطعة گرمارودي
  . آورد بديل عصر چيزي كم نمي شعِر آن استاد بي

  هفت
ولي با آنچه گفته .  استهاي پربار شعر موسوي گرمارودي  يكي از شاخهيشعرهاي آيين

 در نو يتوان به اين نتيجه رسيد كه ارج و مقام ويژة اين شاعر در شعر آيين يآمد، م
هايي از آنها را نقل   ها و به ويژه مثنويهايي كه پاره هايش نهفته است و نه در قصيده سروده
ها بود، كمتر  در شعرهاي كهن آييني، تعبيرهايي از اين دست بديع، كه در نو سروده. كرديم
  : توان يافت مي

  گذرد مور، چه مي داند كه بر ديوارة اهرام مي
  2يا بر خشتي خام
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  و 
  در ُاحد كه گلبوسة زخمها 

  تنت را دشت شقايق كرده بود،
  مگر از كدام بادة مهر، مست بودي

  كه با تازيانة هشتاد زخم
  1بر خود حد زدي؟  

آن شاعر به ، كه در 2»و شب خون... شب شراب«البته در اين ميان استثناهايي هست، مثل 
 پرداخته است و آميز ميان شبي از زندگي يزيد و شبي از زندگي اسيران كربال توصيفي مقايسه

  : )ع(ت امام هادي نياز به حضور حضرض وار در عرنيز اين شعر ستيهنده و سنايي
  سر ز سامرا بر آور اي امام پاك من 

  را علم علي در سينه، چون جان در بدن اي تو 
   زند الف از فريب مزد آمريكا نوكر بي... 
Ĥفهمد از اسالم، آن باشد حسن نچه او ميك  

  مقدار شد  گلشن دين عرصة زاغان بي
  آري، ار بلبل رود از باغ، بازآيد زغن 

  سر زسامّرا بر آر و بر خر خودشان نشان 
   كافران بي وطناين سگان ناصبي را،

  يا بگو فرزند تو مهدي، كند پا در ركاب
  3وين خران سگ صفت را سر درآرد در رسن

ولي به گمان من به واسطة پيوندي . پذيرم ؟ مي»اين صريح و شعاري است«گوييد كه  مي
كه با وضعيت جهان امروز يافته است، بسي ارجمندتر است از اين توصيف غير صريح و غير 

  : اكارآمد براي انسان امروزشعاري، ولي ن
  روم سويش كنم و پيش مي سالم مي
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  پي نماز به محراب هر دو ابرويش
  هزار چشم ز آفاق آسمان تا خاك 

  به سوي اوست به سوداي ديدن رويش
  زعرشيان دگر بود جبرئيل امين ... 

  1... ستاده بود زحرمت به روي زانويش
هاي آيينِي شاعر ما همان سياق سنتي   سرودهتوان گفت سياق كهن از اينها كه بگذريم، مي

آغاز «بندِي  بند پانزده اين نوع شعر است، البته با زبان و فضايي گاه نوتر؛ چنان كه در تركيب
  . بينيم  مي2»روشنايِي آيينه

 در دايرة شعر آييني باشد و به همين هاي شعر گرمارودي رسد از بهترين اين به نظر مي
  .نمايد اسبت نقل يك بند از آن ضروري ميمن

  اي آري، به روز واقعه بيمار بوده
  اي  اما ذخيره بهر دل يار بوده

  اي  با امر حق به فاجعه نزديك مانده
  اي دور از نگاه تيرة اغيار بوده

  در آن سبك بدن تب سنگين چه كرده بود؟
  اي  روز گرانبار بوده كز آن شبانه

  زنده ماند و بازماندي وز آن امامت حق 
  اي  شهيد به تكرار بودهدر هر نفس
  اي  ترين كار كرده  شگرفدر كربال
  اي  ترين يار بوده  غريبدر كربال

  اي هم سرخي شهادت خورشيد ديده
  اي  هم چون شفق طليعة خونبار ديده
  اي  هم محمل شكيِب ره عشق گشته

�����������������������������������������������������������
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اي  ل دشوار بودههم هودج تحم  
  اي   تو آن سخن ناشنيدهدر كربال

  اي  كĤويز گوش خلق به ادوار بوده
  آن روز، خور به خيمة خود رخ نهفته بود   

  خيمه خفته بودخورشيد ديگري به دل 
  هشت 
بايد در پي منابع خيال و بافت زبان شاعر بود و اينكه تا چه حد برخوردار از  حال مي

  .  و در عين حال ملموس براي مخاطبان استديدهاي عيني او چشم
 البته از تخيل سرشار نيست، ولي آنچه هست، نه دچار تزاحم خيال است شعر گرمارودي
 دهة شصت؛ چنان كه در كار نصراهللا مرداني عرسازيهاي جدولِي رايج در ش و نه دچار تركيب

ما هيچ انتظار نداريم در . اسب با عصر استاز اين نظر شعرش نسبتًا متعادل و متن. ديديم
هاي بسياري از عناصر محيط و يا طرحهاي  هاي پنجاه و شصِت گرمارودي نشانه غزلهاي دهه

   .هاي هفتاد و هشتاد را ببينيم روايي از نوع رايج در دهه

، ميلي توان گفت شاعر ما به نسبت قرين ديگر خود، يعني طاهره صفارزاده مي، با اين همه
يابي دارد و در مجموع تعبيرهاي خالقانه و حاصل كشف را در آثار او بيشتر  بيشتر به مضمون

  . توان يافت مي
اين به ويژه در شعرهايي كه گفتيم توصيف يك موقعيت خاص است، بيشتر محسوس 

كند و به  ميماني و مكاني خاص، در يك واقعه يا پديده درنگ زشاعر در يك برش . است
  : بينيم پردازد، چنان كه در اينجا مي شرح ظرايف و نكات ناگفته مي

  باباي زنداني 
  از زبان مادر به سفر رفته بود 
  گشت و به زودي با سوغات باز مي

  1جهت مي گريست؟ پس چرا مادر بي
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هايي  ا و واژهه هم تركيب.  نسبتًا فاخر، ولي گاهي كهن استزبان شعري گرمارودي
هاي ناخوشايند  دارد و هم بعضي شكستن» آزرمگين«و » گلگيس«، »واگردان«ابتكاري از نوِع 

كلمات و استفاده از واژگاني كه ديگر نه از باب باستانگرايي، كه از سر اضطرار به حساب 
  :نهم بينيم و من اين كلمات را در گيومه مي كه در اين بيتها مي آيند، چنان مي
  تر از شب ديجور ما نيست» سيه«

  به جز مهر رخت، خورشيد ما كيست؟
  بستان غير خارستان به جا نيست» ز«

  خدا داند كه اين بر ُگل روا نيست
  قدم رفتار را از ياد برده 

  است، اما دير، مرده » استاده«تن 
  تا سوختن گيرد، دلي نيست» همي«

  1براي ساختن اب و گلي نيست
، در )مخفِف از(» ز«اي مثل  افتد كه كلمه ژه وقتي ناخوشايندتر ميو اين شكستگيها به وي

  : بينيم كه در اينجا مي اي ناپسند شود؛ چنان اي ديگر، يادآور واژه مقارنت كلمه
  اي خروش خدا زناي سكوت 

  2بازوانت حمايل جبروت 
***  
قابل ياد كرد است و آن  يك نكتة ديگر هم از جنبة صوري، در شعر موسوي گرمارودي

كه در  شخصيت بخشيدن به مفاهيم انتزاعي و كاربرد آنها در مقام دارندة آن مفاهيم است؛ چنان
  : بينيم اينجا مي

  مادر توست» مهرباني«چه گويم؟ 
  چون غالم قنبر توست » بزرگي«
  همساية ديواِر كويت » بهي«
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  در جست و جويت» راستي«نگاه 
  خيزد بازوت گيرد تا ب» شرف«
  1آب بر دست تو ريزد» محبت«

ولي به سبب اينكه يك چم ساده . بخشد اين خالي از ارزش نيست و تشخصي به كالم مي
تواند به زودي دست فرسود  اين شگرد مي. و قابل تقليد دارد، آن قدرها ارجمند نمي تواند بود

  .ده است كمابيش چنين ششود؛ چنان كه در شعرهاي گرمارودي
  نه 

 به راستي شعر آن موسوي گرمارودِي«توان پيش كشيد كه  در پايان، اين پرسش را مي
به گمان من هر چند شعر اين » رسمي و سرشناس بهتر است يا گرمارودي صميمي و عاطفي؟

 خود را نمايد، آن اولي در اين زمان و مكان سودمندي خاص دومي در بسيار جايها دلپذير مي
اي انجمني باشد و يا با نو  سراي حرفه  يا قصيدهاسر توانست يك عاشقانه او مي. داشته است

ولي با فروگذار . هايي با موضوعات آزاد در مجامع روشنفكري محبوب قلوب شود سروده
كردن اندكي از جوانب هنري و احساسي شعرش يك موقعيت بزرگ به دست آورد و آن 

ب، انقالب و ارزشهاي حاكم بر جامعه در اين چند دهه بود و اين ارزش سرايش در مسير مكت
بزرگي دارد به ويژه كه او سالها به خاطر اينها مبارزه كرده و رنج زندان را به جان خريده بود و 

  . كند تاكنون هم در اين مسير طي طريق مي
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 عشق و انديشه

  1دكتر صفر عبداهللا: نوشتة
، از معدود شاعراني است كه هم در هنر شعر گفتن و هم در علي موسوي گرمارودي

نظري است كه در  او از محققان پركار و دقيق. شناختن و شناساندن شعر، دست بااليي دارند
  . هاي مختلف ادبيات پربار فارسي، پژوهشهاي ارزشمندي، انجام داده است زمينه

شناسم كه در آن با زبان   نمياستاد گرمارودي» دگر خند«را بهتر از كتاب هيچ پژوهشي 
شيوا مسائل مربوط به طنز در ادبيات ما بررسي شده باشد، او، با دانش فراوان و عميق، ادبيات 

ي رسيده، از قعر كشد  و چون غواصي كه در شناوري، به استاد هزار سالة ما را به بررسي مي
 ادبيات فارسي، در و گهرهايي را كه تاكنون پنهان بوده است، بيرون  اقيانوس بيكرانه و ژرف

نماياند و همه دليل بر فضل و دانش و قريحة نيرومند و حافظة غيرمعمولي  كشد و به ما مي مي
  . اوست

گز دوست نداشته است از راههاي ، چه در پژوهشهايش و چه در شعرهايش، هرگرمارودي
 2راهة او هميشه تالش كرده و در بسياري از مواقع، موفق شده است كه پي. كوبيده، گام بردارد

اين را حتي از نام برخي از . خود را باز كند و از آن، به شاهراه بزرگ ادبيات ما بپيوندد
ا كنيد كه نام يك كتاب خود توانيد پيد مگر شما كس ديگري را مي. كنيد كتابهايش احساس مي

  :  بگذاردرا كه پژوهشي بسيار جدي است؛ با الهام از اين بيت موالنا دگر خند
  گر چه من خود زعدم دلخوش و خندان زادم

  ل دگر خنديدن ـت مرا شكـــق آموخـــعش
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ان بزرگ زبان فارسي  كه در مورد شعر بسياري از شاعربديهي است كه گرمارودي
يابد، از اين رو،  صاحبنظر است، طبعًا حسن و قبح شعر خودش را نيز بهتر از ديگران در مي

با اين همه، چند عامل است كه مرا به . سخن گفتن دربارة شعر او، براي من كاري سنگين است
  : تهية اشعار او براي فارسي زبانان آسياي ميانه، وادار نمود

 را در يك  افتخار آشنايي با استاد دكتر سيد علي موسوي گرمارودينخست آنكه، من �
سمينار علمي يافتم و از همان ديدار نخست، اين مرد دانا و خردمند با منطق و گفتار و بيان 

همين . شيرين و غرور سالم، مرا شيفتة خود گردانيد و مدتي است با هم روابط دوستي داريم
طبيعي . خصيت نجيب گرمارودي، مرا وادار كرد كه با آثار ايشان بيشتر آشنا شومآشنايي با ش

. هايش قبًال آشنايي داشتم، ولي آشنايي بدون تعمق و انديشه است كه من با شعر و نوشته
 توسي كه با ابتكار رايزني فرهنگي آشنايي من با گرمارودي در بزرگداشت حكيم فردوسي

استاد گرمارودي از شهر .  او كرد برگزار شده بود، اتفاق افتاد و مرا مفتون در شهر مسكوايران
 به عنوان سخنگوي اصلي آمده بود و بنده نيز از آلماتي براي شركت در آن دعوت شده دوشنبه
از و فرود شعر و از ديدگاههاي مختلف در باب شعر استاد در آن همايش از شعر و از فر. بودم

رود با شعري كه  شعري را كه  به دنبال شاعر مي«اولين بار تفاوت . و شاعري سخن گفتند
از استاد گرمارودي شنيدم و همچنين از زبان او شنيدم كه ميان » شاعر به دنبال آن رفته است

 و سخنور هم از شاعر و هم از ناظم ناظم و شاعر، يك مرحله با نام سخنور، وجود دارد
  . تفاوتهايي دارد

از عوامل ديگري كه مرا وادار كرد كه به آثار استاد بيشتر دل ببندم، پيوند معنوي  �
 است كه از ديرباز عاشق آثار  ثالثايشان و استاد بزرگوار شعر و ادب ما، مهدي اخوان

و . باشند  برخي از كتابهاي مهدي اخوان ثالث، كتابهاي روي ميزي من ميگرانسنگ او هستم و
جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهاي مردان «احساس كردم كه در واقع 

ي مهدي اخوان »از اين اوستا« سال پيش كتاب 25كنم كه  هيچگاه فراموش نمي. »خداست
هاي مرا در  دانم از كجا به دستم افتاد و ديدگاه يسرود، نم ثالث، همان اميد كه از نااميديها مي
ام كه با حسرت نوشته  اين حرفهاي او را هرگز از ياد نبرده. برخي از مسائل، دگرگون ساخت

 : بود

 و  و اثير اخسيكتي و سوزني سمرقندي، اديب صابر ترمذيامروز همشهريهاي رودكي... «
الي ماشاءاهللا از آنهمه شعرا و فضال و سخنوران شرق باالي ...  و  و كمال خجنديسيف فرغاني
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 و كجا و كجاها بايد  و خجند و فرغانه و اخسيكت و ترمذ و مرو و سمرقند، از بخاراخراسان
شناِس جمهورِي برادر بزرگ، فارسي   يا لنينگراد نزد فالن و بهمان رفيق شرقبروند در مسكو

زش ياد بگيرند و گواهينامة فارسي خواني و سخنداني بستانند و واقعًا بسا كه از لحاظ آمو
  1»...حاجت هم به اينكار داشته باشند

يعني » گزينة شعر گرمارودي«ديگر از عواملي كه مرا به اين كار انگيزانيد، همان دفتر  �
 اديب  راستين و پژوهشگر توانا و، محققيآخرين گزينة اشعار اوست كه بهاءالدين خّرمشاه

اين همان . ممتاز روزگار ما برگزيده و از سوي انتشارات مرواريد به چاپ رسانده بود
ه، شرح الفاظ، اعالم، نام ي است كه در دو جلد بزرگ تحت عنوان حافظبهاءالدين خّرمشاه

ش كرده است و در ميان همة كتابهايي كه در  را به ما پيشكمفاهيم كليدي و ابيات دشوار حافظ
ي است كه بهترين و باز او همان خّرمشاه. ام، اين كتاب را بهتر و برتر يافتم اين موضوع خوانده

همچنين استاد بهاءالدين . خوانده بودم» الفبا«، در مجلة ترين نقدش را بر شعر شاملو عميق
ي را يكي از سخنوران توانايي يافتم كه نثر بسيار زيباي فارسي و زبان شيرين و منطقي خّرمشاه
نخبة «ي در پيشگفتار خويش بر اشعار گرمارودي با نام همين استاد بهاءالدين خّرمشاه. دارد

و چنين ارزيابي . ، او را از نخبگان شعر امروز معرفي كرده است»شعر و شعر نخبة گرمارودي
ي كه داراي امضاي بسيار محترمي از سوي پژوهشگر دقيق نظري چون بهاءالدين خّرمشاه

هر چه بيشتر با شعر گرمارودي آشنا شدم، حقيقت . تواند يك حرف تصادفي باشد است، نمي
  . تر شد ي برايم روشنحرفهاي خّرمشاه

» ورارود « را براي فارسي زبانانورت چاپ اشعار گرماروديعامل مهمتري كه ضر �
نمايد، خوِد اشعار نغز استاد گرمارودي است كه به نظر من در اين اشعار ويژگي  تقاضا مي

حيف است به علت دگر شدن خط . فرهنگي ملي ما فارسي زبانان، به خوبي تجسم يافته است
ل خويش، فارسي زبانان اين سوي مرز از اشعاري چنين شيوا و و دور افتادن تاجيكان از اص

  .بهره مانند بلند، بي
 زمين، بر كسي پوشيده نيست كه مهمترين رويداد تاريخ هزار و اندي سال آخر ايران

تفاوت اين رويداد با . سقوط دولت ساساني و ورود اعراب به خاك ايران زمين بوده است
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ين است كه ورود اعراب به سرزمين ايران، دين ايرانيان را ديگر كرد و اين حوادث ديگر، ا
  ....هاي عظيمي را در زندگي اجتماعي مردم به بار آورد خود، دگرگوني

مشابه . مذهبي جانشين مذهبي ديگر گشت كه از جهاتي مشابه و از سويي متفاوت بود
هستي را به دست پروردگار قادر و توانا  عالم  بدان معني كه هر دو، يك خدايي هستند و ادارة

ولي . ابليس كه در دين قديم، همان اهريمن است، باز تفاوت چنداني با اهريمن ندارد. دانند مي
  : فرمايد تفاوت در فرهنگ است و حق به جانب استاد اسالمي ندوشن است كه مي

نزديك به ) يعني تا ورود اعراب(خ  كه تا آن تاريبديهي است كه ميان كشوري چون ايران«
دو هزار سال ماجرا و زير و بم را پشت سر نهاده، با عرب كه به تازگي پاي به صحنة روزگار 

  »...نهد، تفاوت نماياني وجود خواهد داشت مي
) تاجيكان(كم دين مبين اسالم، مهمترين جزء زندگي و فرهنگ ما ايرانيان ولي با اينهمه، كم

رة فراز و فرود زندگي ما در دو قرن اول ورود اعراب و اسالم، محققان ايراني و دربا. گردد مي
ولي يك چيز . اند و ذكر جزئيات آن حوادث از حوصلة ما بيرون است غير ايراني، بسيار نوشته

ايم كه تا ورود اعراب، كشور ما در طول  هرگز از ياد نبرده) تاجيكان(مسلم است كه ما ايرانيان 
از اينرو، بعد . ايم مانندي بوده است و فرهنگ و تمدن بزرگي داشته قدرت فائق و بيهزار سال 

زدگي طبيعي، ما مسلمان شديم، نيز پس از  از فروپاشي امپراتوري ساساني و مدتي حيرت
استقرار حكومتهاي محلي چون طاهريان و صفاريان و بويژه سامانيان، دوباره به احياي فرهنگ 

احوال و اوضاع چنين بود كه يك نوع برتري فرهنگي ايرانيان، جايگزين . ملي خويش پرداختيم
جويي فرهنگي، در طول هزار سال آخر نيز، ايرانيان  و اين برتري. برتري سياسي ايشان شد

سابقه كرد و فرهنگ   در دايرة اسالم، پيشرفتي بيفرهنگ ايران. را ترك نكرده است) تاجيكان(
اي از فرهنگ اسالمي و فرهنگ بومي ماست كه از اين به بعد در  ي، در واقع آميزهجديد ايران

ايرانيان «: نويسد در اين مورد، استاد اسالمي ندوشن مي. چارچوب اسالم رشد كرده است
اين فرهنگ، طوري آنان را به جلوه آورده كه به يك باور . پروردة يك فرهنگ تلفيقي هستند

از اين رو هم عرفاني هستند، هم . ري را هم در كنارش بخواهندبسنده نكنند و چيز ديگ
هاي پيش از اسالمي را در خود دارند و هم مايل به  نشين تشريعي، هم كمي خيامي، هم ته

  ».تجددند
هاي فرهنگي، در  خوانيد، خواهيد ديد كه همين ويژگي  را با تعمق ميوقتي شعر گرمارودي

  . فته استآن تجسم يا
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 سدة اخير، متأسفانه، اسالم كه جزء ناگسستني زندگي و فرهنگ مردم در ادبيات تاجيكستان
ما بود، اصًال حضور نداشت و نبودن اين بعد فرهنگي، ادبيات ما را از زندگي و هويت ملي ما 

  ...  نداشتجدا كرده بود و از اين رو، در بسياري موارد، شعر ما اصالت معنوي
نمايد، اين است كه اين شعرها از   جالب ميآنچه به نظر بنده، در خواندن اشعار گرمارودي
و ) تاجيكي(يكي فرهنگ پربار ايراني : گيرد دو سرچشمة بسيار سرشار و نيرومند، نشأت مي

نظير فارسي است كه در آن  ر بي، همان شعفرهنگ ايران. الشأن اسالمي ديگري فرهنگ عظيم
اميد، تسّلي، شكوه و بيش از همه، زبان برافروخته است كه برابر حسرتها و كمبودها، از ما دفاع 

دانيم، نحوة انديشيدن يك قوم بيش از هر چيز، از اوضاع و احوال  چنانكه مي. كرده است
خر، ملت ما دستخوش و در هزار سال آ. گيرد اجتماعي، اقتصادي و تاريخي او مايه مي

گرفتاريهاي فراوان بوده و بيشتر عمر خود را براي دفاع از فرهنگ و تمدن خويش صرف كرده 
وقتي از حسرت ياد . ها و خسارتهاي فراواني را پشت سر گذاشته است و در اين راه، بدبختي

  :رسد كنم، هميشه همين بيت مردمي تاجيكي به خاطرم مي مي
  كابيد بِر من وقتي كه مُرم دو گور 

   1يكتيش بِر حسِر تامو، يكتيش بِر من
 مجيد، احاديث رسول اكرم و هزاران كتب مذهبي كه از تاريخ اسالم روايتها و ديگر قرآن

هاي رشد و كماِل شاعرِي استاد  اند، منبع الهام و واسطه هايي را تا روزگار ما رسانده حكمت
آموزي او نيز بدون شك بر  محيط خانوادگي استاد گرمارودي و دانش.  بوده استگرمارودي

  . بيني او تأثير عميقي داشته است جهان
گوي كه   در برخورد با انسان فارسي زبان و فارسينگارش عاطفي و انساني گرمارودي

به سادگي و راحتي از درون تعداد هاي گوناگون و پرفراز و فرودي را پشت سر نهاده،  مرحله
و خوانندة اهِل  اين معني و حس را، به خود جلب . كشد هايش سر مي قابل توجهي از سروده

كند  براي استاد گرمارودي، شعر تجّلي روحي است كه جهان هستي، او را سيراب نمي. كند مي
اي از  به قطعه.  استانتهاي وي، همه چيز در پهناي گيتي خرد و حقير و در برابر عظمت بي

  : او توجه كنيد» اي شعر«شعر 
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  اي ناگزير تر از ترّنم زنجير بر پاي اسير، 
  تر از لحظة در افتادن به خواب ناگهان
  تر از نوشيدن شراب ناممكن
  تر از تشنگي  انگيزاننده
  تر از هر چه قديمي  مأنوس
  تر از افتادگي  با شكوه

  !آه اي شعر
  !اي سادگي

***  
  اي روح، اي خاك، 

  !اي خدا، اي پاك  
  كارم،  ات مي در باغچه
    رويي از دل مي

  سپارم،  به رودت مي
  آوري،   سر بر مياز خانة فرعون

  پويي                              بر قله مي
 خوب درك كرده است كه شعر براي او هاي ديگر، استاد گرمارودي در اين قطعه و پاره

خواهد آن را تكميل كند، تجّلي جهاني  نالد و مي دغدغة انساني است كه از كمبود عالم مي
اي است از جانب خدا  به قول دانايي، اين هديه. بايست باشد، نه آنچناني كه هست است كه مي

اين آوا هرگز خاموش . وي خداو آوايي است از خواري و زاري و راز و نياز انسانها به س
استاد . اي است كه خدا آن را آغاز كرده و به جانب او نيز باز خواهد گشت نغمه. نخواهد شد
هاي   به درستي شناخته است كه برخي از شعرهاي استاد گرمارودي از بهين نمونهيخّرمشاه

آنچه « كه پروردة فرهنگ قرآني است و باورمند به آنكه شاعري. شعر ديني ادبيات فارسي است
خداوند كه مالك و حاكم . گويند در آسمانها و آنچه در زمين است، همواره تسبيح خدا مي
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  .1»است و از هر نقصي مبّرا و عزيز و حكيم است
و چنين اشعاري كه جانش، مجالي انوار رباني . گويد شنود و با خدا راز مي از خدا راز مي

  غلتد؟ گنجينة اسرار محبوب است، كي به اوهام سستي مي
  اي پلشت و تو درياي رحمتي  ما قطره

  با موج موج مهر تو، اين قطره آشناست
  !گفتي كه باز گرد، زبيراهه باز گرد

  ات كجاست؟ ام، خانه اينك منم كه آمده
  كسي شب، هول و راه پرخطر  و جهل و بي

  استاي صبح آشنا، مددي، ديده بر خط
  »گل خدا«از شعر 

. ورز بدانيم  را شاعري انديشهتر آن است كه استاد گرمارودي تر و مناسب به نظر من، دقيق
اين انديشه از گرايش مذهبي و . هايي كه با انديشه پيوند خورده است و شعرش را سروده
هاي حيات فردي و اجتماعي گري در برابر دشواري گيرد و به دنبال چاره تاريخي سرچشمه مي

اي شاعرانه و مفاهيمي مانند خرد و  همة كوششها و تالشهاي او ظاهرًا در تكيه. امروز است
بسياري از اشعار او، ما را به منظر انديشگي تاريخي يا . پاكي و زيبايي به بار نشسته است

نوعي در جوهر شعرهاي گرمارودي، . كنند مذهبي يا مبتني بر فضيلت، هدايت مي
  . جويي وجود دارد حقيقت

 براي كند و اغلب اشعار گرمارودي شعر انديشه، از خواننده نيز انديشمندي را تقاضا مي
هاي اساسي كه در آنها  ها است، به انديشه باشد كه به آنچه در پشت واژه آنهايي دسترس مي

اغلب شعرهايش، شاعري عاشق است و او در . نهفته است، عالقمندي و التفات داشته باشند
عشق، بزرگترين ارمغان . زند زند، عاشقانه و صادقانه دست مي به هر موضوعي كه دست مي

تنها شاعر عاشق خود را برگزيده خدا تصور مي كند . هستي و شكوهمندترين بشارت خداست
كشد و اين  و بار وهم نبوت و امامت، وهم قدس و پاكي و غيره را بر دوش خيال خويش مي

تمام شاعران . بخشد كند و برتري مي خود مسؤوليتي است كه شاعر را از ناشاعر جدا مي
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سازند و در شعر خود با  هايي مي و نه ناظمان و دلقكان كه به تتبع از شعر ديگران نظم(حقيقي 
 عشق است كه يك. عاشقان حقيقي نيز هستند) درآيند اخذ و اقتباس از اين و آن به لفظ مي

شما وقتي با تعمق، اشعار گرمارودي را بخوانيد، . رساند انسان خاكي را به اوج كبريا مي
  . دارد آورد و خواننده را به انديشه وا مي خواهيد ديد كه عشق چه نيروهايي را به حركت در مي

يش را به نما»  پرستي خاصي ميهن« مثل برخي از شاعران، در شعرهايش گرمارودي
گذارد ولي در آثار او، من چيزهايي را احساس كردم كه از آن به عنوان حس عميق نسبت  نمي

توجه به آن در شكل و محتواي شعرهاي او اثر نازدودني .  ياد بايد كردبه تاريخ و فرهنگ ايران
باني، فكري هاي ز شاعر در اشعار خود، كوشيده است تا عناصر و ويژگي. بر جاي نهاده است

هاِي خود بتاباند و حاصل را به پرتوي از  الزم و مورد توجه گذشته را به درون زبان و انديشه
ها را هم در شعرهاي مذهبي و هم در اشعار ديگر  اين ويژگي. درخشش هنر خويش تبديل كند

  .كنيد خواهانه دارد، احساس مي او كه آهنگ وطن
 كه اكنون پيش روي شماست، از سوي استاد بهاءالدين اي از استاد گرمارودي مجموعه

اين . من اين گزينش را بسيار پسنديدم و به سيريليك برگرداندم.  برگزيده شده استيخّرمشاه
ارم اميدو. دفتر شعر، هم از نظر شكل و هم از نظر محتوا، براي خوانندگان ورارود، جديد است

كه خوانندگان اين دفتر، چشم خرد و گوش دل خويش را باز كنند تا ببينند كه در زبان ايشان 
  . بخشد هاي انديشه و ذوق ايشان را وسعت مي شعرهايي نيز هست كه افق

  2002 ژوئن سال ـ  11،صفر عبداهللا                                                                        



  
  
  
  

  1شاعر و دانشمند ممتاز» قلم انداِز«
  دكتر ميرزا مال احمد: نوشته

 ،تاليف دكتر خدايي شريف اف به دو خط سيريليك و فارسي،( ،به نقل از كتاب ديدار با گرمارودي
  105تا  93 ميالدي  صفحة 2003 ،چاپخانة پيوند، شهر دوشنبه پ اول،چا

  
اي از  زمره. شوند در تاريخ ادبيات غني و باستاني فارسي زبانان، شعرا به چند گروه تقسيم مي

 و تر از دانشمندي آنها است؛ رودكي ناميد كه شاعري ايشان قوي» شاعر دانشمند«توان  آنها را مي
» دانشمندان شاعر«ر گروه ديگ. اند  از اين قبيل و نظامي و اسدي طوسي، خاقاني، انوريفردوسي

اي  دسته. اند  از آن جمله و مير سيد علي همداني، نصيرالدين طوسيا و عمر خيامسين بودند كه ابن
اند كه آنها را شاعر و  رسند كه در هر دو عرصه تقريبًا به طور مساوي هنرنمايي كرده نيز به نظر مي

 و عبدالرحمان نمايندگان برجستة اين دسته از پيشينيان دور، ناصر خسرو. دانشمند ناميدن رواست
  .باشند  مي و صدرالدين عيني و از گذشتگان نزديك ملك الشعراي بهارجامي

هاي متعدد مخصوص و محدود، منشعب شده  هر چند در زمان ما، علم و ادب به شاخه
ة سوم را ادامه داده، در چند جبهه خدمت با است، ولي فرهيختگاني هستند كه سنتهاي دست

 كه او را  همين فرهيختگان نادر است دكتر سيد علي موسوي گرماروديةاز زمر. كنند سزا، مي
  . نهند شناسند  و چون دانشمند ورزيدة پركار ارج مي چون شاعر برجسته، نوجو و نوپرداز مي
انداز  به طبع رسيده است، از چشم» زاندا قلم« كه با عنوان مجموعة مقاالت استاد گرمارودي

نامه و  اين مجموعه از پيشگفتار و هشت بخش، شامل زندگي. دهد وسيع علمي او گواهي مي
هاي گوناگون علم و  ها و نيز مقاالتي در طول تقريبًا سي سال در رشته ها، نقد و بررسي سفرنامه
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  .گيرد فرهنگ آفريدة او را فرامي
يابد، در واقع بهترين  كه بخش نخست مجموعه با آن آغاز مي» گفت و گو در مورد شعر«

اين مقاله هم از لحاظ گنجايش مسائل گوناگون و هم از جهت تحليل و . مقالة مجموعه است
اتي در شعر  و گو، تحقيق اين گفت. بررسي و بيان مالحظات و مشاهدات تازه، ممتاز است

 ارائه گرديده گذشته و معاصر فارسي است كه مبتني بر پژوهشهاي طوالني استاد گرمارودي
در آن، هم مسائل نظري و هم مسائل . نمايد است و چندين گوشة تاريك شعر فارسي را روشن مي

ح شده است، هر اي كه در اين گفت و گو مطر مسائل عمده. علمي شعر فارسي مطرح شده است
  هاي ديگر مجموعه هاي آن در مقاله تواند موضوع تحقيق مفصلي گردد و چندي از نكته كدام مي

  :از اين رو ضرور است راجع به اين گفت و گوي مهم بيشتر توقف شود. اند ادامه يافته
يابد كه در آن تعريف ناپذير بودن شعر و  مصاحبه، با بحث پيرامون تعريف شعر آغاز مي

 استاد گرمارودي. شود هاي دانشمندان از ارسطو تا محققان امروز تأكيد مي نامكملي همة تعريف
هرگاه شاعر به . از نگاه او شعر همان است كه به سراغ شاعر آيد. نظر خاصي به شعر دارد

هاي   مصاحبهاين نظر هم در مقالة مذكور و هم در مقاله. داند سراغ شعر رود، آن را نظم مي
ما آبروي فقر و قناعت «از جمله در ضمن مصاحبه . ديگر او تكرار و تأكيد شده است

به ويژه در «: فرمايد كه نيز در اين مجموعه جاي داده شده است، در اين بابت او مي» بريم نمي
در شعر ناب اين شعر است كه به سراغ : كنم اجماًال عرض مي. شعر، بنده نظر خاصي دارم

رود و اگر شاعر به سراغ شعر برود، هر چند در ظاهر هنجار و ساخت و ساز شعر هم  ر ميشاع
  .1»سخنوري«خواهد بود و يا حد اكثر » نظم« باشد، ولي در معناي واقعي، شعر نيست؛ يا  داشته

اساس نيست و بايد مورد تحقيق عميق روانشناسي و ادبيات شناسي قرار  اين نكته البته بي
ين مورد مسأله الهام را كه يك حالت پيچيدة رواني شخص است، نبايستي فراموش در ا. گيرد
 در مصاحبه، از نقل دليلها و توضيح مسألة مذكور خودداري و به موسوي گرمارودي. كرد

خويش، بيشتر  تقريبًا در بيشتر ديوان ارزشمند ناصر خسرو«: كند هايي اكتفا مي چنين اشاره
. 2»موالنا بر عكس، در سراسر ديوان كبير، بيشتر شاعر است تا سخنور... سخنور است تا شاعر
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گرفت، اين نظر خاصة مؤلف كه واقعًا  اي مورد بررسي قرار مي اگر اين مطلب در مقالة جداگانه
  . شد خيلي جالب است بيشتر آشكار مي

 راجع به تفاوت شعر و نظم كه اروديهاي موسوي گرم در گفت و گوي مذكور، مالحظه
او عالوه بر تقسيمات . باشد الشعرا بهار مطرح شده است، قابل توجه مي در قطعة مشهور ملك

  . نامد مي» سخنوري«كند و آن را  بهار، نوع سوم كالم موزون را پيشنهاد مي
در واقع . باشند قوي و معتمد ميهاي  اند، دليل هايي كه براي تقويت انديشه نقل شده مثال

و در (حكيم ميسري كه تا امروز كامًال باقي مانده » دانشنامه«نخستين رسالة منظوم طبي فارسي 
به جز )  به طبع رسيده است با كوشش ميرزا مال احمد به اهتمام برات زنجاني و در دوشنبهتهران

نصاب «توان در  اين خصوصيت را مي. وزن و قافيه و گاهي رديف، نشانة ديگري از شعر ندارد
ولي ديوان ابواسحاق . ابونصر فراهي و دهها رسالة رياضي و نجومي منظوم مشاهده كرد» الصبيان
از روي انصاف )  چنين كرده استكه گرماروديچنان( را به نظر ما در رديف آنها گذاشتن اطمعه
زيرا هر چند ابيات منظوم در مثنوي ها و غزليات و قصائد آن فراوان است، ولي به طور كلي . نيست

هاي ذيل كه در پيروي غزل و قطعة مشهور  مثًال پاره. به سخنوري منسوب كردن آن بهتر است
  : احساس و عاطفه بوده، از مزاياي بديعي نيز برخوردانداند، سرشار از  سعدي گفته شده
  اي است كه در دام رشته شد        لوزينه ماهي 

  انـد    آغوش كرده   خرما و ماست دست در    
  بسحق نسبت سخن خود مكـن بـه قنـد         

  و يا اين قطعه
ــيرداني ــاني، شـــ ــباحي در دكـــ   صـــ
  بـــدو گفـــتم كـــه بريـــان يـــا كبـــابي 

ــاره ــار پــ ــودم بگفتــ ــكنبه بــ   اي اشــ
   در مـــن اثـــر كـــردكمـــال همنـــشين«
  

  يا طوطيي چو ماست كه در بند شّكر اسـت           
  و ز خار فارغنـد كـه در پـاي كنگـر اسـت             
  از بهــر آنكــه شــعر تــو غيــر مكــرر اســت 

  
ــتم   ــه دسـ ــايي بـ ــت گيپـ ــيد از دسـ   رسـ
ــستم  ــو مــ ــز تــ ــوي دالويــ ــه از بــ   كــ
  ولــــيكن بــــا بــــرنج و نــــان نشــــستم
  1وگـــر نـــه آن كميـــنم مـــن كـــه هـــستم

  
ه مسائل عملي شعر فارسي نيز به ميان گذاشته شده باري، در مصاحبه مذكور يك زمر
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 از اولين محققاني است كه در اين تا جايي كه اينجانب اطالع دارم، دكتر گرمارودي. است
ت او درس. اند  تأييد كردهفردوسي» شاهنامه«بخشي از را در » بافت سمبوليك«مصاحبه مسأله 

تر از  تواند عالمي در زير داشته باشد، عميق تقريبًا همه چيز، در شاهنامه مي«كند كه  تأكيد مي
اند و در  فردوسي روي آورده» شاهنامه«در واقع اكثر محققاني كه به . 1»آنچه در باال است

ق آن نظر اند و كمتر به عم اند، بيشتر به ظاهر آن توجه داشته هاي گوناگون آن تحقيق كرده زمينه
  : اثرش اشاره كرده است حال آنكه خود فردوسي آشكارا به جنبةر رمزي و نمادي شاه. اند نموده

  به يكسان روش در زمانه مدان   ه مدانـتو اين را دروغ و فسان
  دگـر بـــر ره رمز معنـــا برد  از آن هر چه اندر خورد با خرد   

توان دليل آورد كه در نگاه  را مي» اهنامهش«براي تقويت انديشة مذكور، مسأله توران در 
دانست كه  در اصل فردوسي مي.  اشتباه كرده و آن را تركستان دانسته استاول گويا فردوسي

 است ولي اين اشتباه عمداي او هشداري است به حاكمان ساماني كه توران يك جزء ايران
  . اعث به تركستان تبديل گرديدن توران خواهد شدغفلت آنها ب

در اين گفت و گو، سؤالي راجع به معايب و محاسن شعر نو فارسي يا نهضت نيمايي نيز 
 قبل از پاسخ به اين سؤال از پيشينة شعر فارسي خيلي خوب است كه محقق. مطرح شده است

او از جمله به طور موجز ماهيت نهضت . دساز كند و آن را به شير پير مانند مي ياد مي
  : را چنين بازگو نموده است» بازگشت ادبي«

پرچمداران اين نهضت، چون نبوغ الزم را براي ايجاد راهي تازه در خود نداشته و البته «
و گيرم كه آنان ...  گذشتگان بازگشتندهزمينة اجتماعي و تاريخي هم فراهم نبود، دوباره  به را

ع و برجستة هندي كه البته ديگر به تقليد و ابتذال دچار شده بود، به شيوة از سبك بدي
خراساني و عراقي پرداختند، اما مگر كدام گره را از رشتة شعر گشودند؟ جز اينكه شعر از 
درون به پوسيدگي عميقتري در افتاد؛ در لفظ، تقليد از گذشتگان بود و در مضامين، مداحي، در 

  .2»يوزگي و هّزالي
زيرا . اي به هنر اين نهضت نيز الزم است ولي به نظر ما اينجا برابر ذكر معايب، اشاره
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مهمترين دستاورد . اش، پلي بود ميان شعر كهن و نو فارسي  بازگشت ادبي با همة ناتواني
نهضت مذكور كه به نظر ما سادگي مطلب و معني در بيان و افاده است، براي پيدايش شعر نو 

  . يداي گرد زمينه
 خيلي ، پروين اعتصامي و فروغ فرخزاد از شعر سهراب سپهريارزيابي موسوي گرمارودي

. دهد عميق و دقيق است، ويژگيهاي خاص اشعار آنان را به طور مشخص نشان مي
به و عميق اين سيماهاي هاي او با آنكه خيلي مختصر است، به تحقيق همه جان مالحظه

  .  مدد، خواهد رساندبرجسته شعر معاصر ايران
مسأله ديگري كه در مصاحبه مطرح شده است، نقش منتقد در پيشرفت شعر است، به نظر 

منتقد مثل بازپرس، هميشه پس از . منتقد در خالقيت شاعر، راه ندارد «موسوي گرمارودي
 درست باشد،  البته اين نظر قطعي شايد نسبت به ادبيات كنوني ايران1»...رسد وا سر ميوقوع دع

هاي   ميالدي روس كه از دوره19مثًال در ادبيات قرن . ولي به طور كلي الزم به توضيح است
خود اديبان معروف آن دوران نيز . طاليي آن است، نقش نقد ادبي خيلي بزرگ بوده است

پيشرفت ادبيات ...  و  و دوبرليوفاند كه بدون منتقدان معروفي چون بلينسكي تراف كردهاع
  . ناپذير بود روسي امكان

اند، در  بيان شده» گفت و گو در مورد شعر«هاي زيادي كه در  به طوري كه ذكر شد، نكته
نگاهي گذرا «اند، از جمله در مقاله دوم مجموعه  تههاي ديگر مجموعه ادامه و تكميل ياف مقاله

گاهي دلم  « محمد علي بهمني،اي به كتاب شاعر معاصر ايران كه تقريظ گونه» به غزل بهمني
هاي شعر   در اين مقاله نيز باز تأكيد به نشانهباشد؛ گرمارودي مي» دشو براي خودم تنگ مي

شعر بايد به سراغ شاعر بيايد و اگر شاعر به سراغ : ايم كه  بارها و بارها گفته«: كند اصلي مي
ولي اگر شعر به سراغ شاعر . شعر رفت، شعر، چهره خواهد پوشيد و روي نشان نخواهد داد

مهلت نخواهد داد كه او كلمه را اختيار و يا از زبان قدما تقليد كند، شاعر را در همان زبان آيد، 
  .2»امروزين او، به سخن وا خواهد داشت

پردازد  در اين مقاله، مؤلف طبق معمول به شرح و تحليل موضوعات و محتواي شعرها نمي
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 20ايد تذكر داد كه در اواسط قرن ب. نمايد و اساسًا به تصويرها و زبان غزلهاي شاعر توجه مي
ميالدي در ادبيات فارسي زبانان، نوعي غزل پس از مدتي سقوط و انحطاط از نو احيا گرديد و 

اند، از دايرة تقليد غزل  ولي متأسفانه اكثر شاعراني كه رو به غزل نهاده. امروز خيلي رواج دارد
ه جز سستي منطق و بيان، فرق گذاشتن اند و ميان غزل آنها و غزل سنتي ب سنتي بيرون نرفته

، نبض زمان را  با اين همه شاعراني هستند كه به غزل سنتي روح تازه بخشيده. دشوار است
جسمش «از همين زمره شاعران است محمد علي بهمني كه به قول خود او . اند تاب نمودهزبا

امروزي بودن زبان و  «در مقاله با چند دليل. 1»غزل سنتي است، اما روحش همه نيمايي است
در پايان مقاله به . گردد بهمني به ثبوت رسيده، شاعر اصيل و غزلسرا بودن او تأييد مي» بيان

  . بعضي ناهمواريهاي زبان غزلهاي او نيز اشاره شده است
ق عرب .  هـ 4مقالة سوم به شرح مختصر احوال و اشعار يكي از بزرگترين شاعران قرن 

متنبي از زمرة شاعراني است كه آثارشان نه تنها به .  داده شده استابوطيب متنبي اختصاص
، مسعود سعد سلمان، امير شعراي عربي زبان بلكه به شاعران فارسي زبان نيز از قبيل منوچهري

ص سعدي شيرازي تأثير الدين رومي و به خصو ، جالل، انوريمعزي، اديب صابر ترمذي
بنابراين، تحقيق همه جانبه احوال و آثار آنها خيلي سودمند خواهد بود و . اند بزرگي رسانده

 اين مقاله از دانش عميق موسوي گرمارودي. باشد مذكور در اين راستا راهنماي خوبي مي مقالة
  . دهد از زبان و ادبيات عرب گواهي مي

 تابناك ة نظري محققانه به پرواز اين ستاراستاد گرمارودي» ر طاهرة صفارزادهشع«در مقالة 
ادب فارسي در آسمان شعر انداخته، كم و كاست و برد و باخت او را در اين سفر نشان داده و 

. 2» است شعر ايرانطاهره،  فروغي ديگر، بلكه برتر در شب«به اين نتيجة شاعرانه رسيده كه 
به . بلي، اين برداشت شاعرانه است، زيرا مقام هر ستاره در آسمان بيكران شعر ايران جدا است

كه خيلي صميمانه از صميمت فروغ » فروغ از زبان فروغ«: اين مطلب، خود موسوي گرمارودي
  .دهد گواه است چون انسان و شاعر بشارت مي

، محمد زهري، نعمت آزرم و كاظم  مجموعه ويژگيهاي سبك حافظدر چند مقالة كوتاه
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  . سادات اشكوري بيان شده است
در زماني كه .  شناسي نيز سهم بسزايي داشته است در پيشرفت ايرانموسوي گرمارودي
، او مجموعة مقاالت زبدة رفت شناسي همچون علم جداگانه بحث مي راجع به ضرورت ايران

در . شناسي را مرتب نموده، به طبع رساند و ارزش و اهميت اين علم را تأييد كرد ايران
جاي داده شده » شناسي پس از انقالب نگاهي به ايران«مقدمة آن كتاب » قلم انداز«مجموعه 

پيدايش ايران شناسي دركشورهاي در اين مقاله، مؤلف قبل از همه، اشارة كوتاهي به . است
هاي خارجي آنان را به  در آغاز نياز سياسي و تجاري دولت«كند كه  غرب نموده، اعتراف مي

  .1»داشتن كساني كه با زبان و تاريخ  و رسوم محلي ممالك شرق آشنا باشند، نيازمند ساخت
شناسي و   به ايرانكند كه متأسفانه بعضي دانشمندان ايراني امروز هم او درست تأكيد مي

اين گونه تلقي : نويسد او اين گروه را افراطي خوانده مي. شناسان خارجي نظر منفي دارند  ايران
شود، افراطي است و ريشه در  هايي كه به غرب منتهي يا از غرب منشعب مي از همة پديده
  . 2»جهل دارد

 و  انگليسي، پاول هرن و براون شناسان بزرگ امثال نيكلسندر واقع ناديده گرفتن خدمات ايران
 و ، بارتولد و ارژي بچكاي چكيكا فرانسوي، يان ريپ و ژيلبر الزار آلماني، ژول مولهرمان اته

اند،   روس و دهها هموطنان آنها كه عمر خود را صرف بررسي فرهنگ ايران كردهژوكوفسكي
 ياد شده است  سال هانري راولينسون18در اين مقاله جهت مثال از زحمت . انصافي خواهد بود بي

  . هاي باستاني گرديده است  از دو هزار سال موفق به خواندن خط ميخي كتيبهكه پس
شناسي و مشكالت آن نشان داده شده  هاي فراوان ضرورت و اهميت ايران در مقاله، با دليل

 پيشنهاد مشخص نموده 15شناسي  در پايان مقاله، مؤلف براي تقويت و پيشرفت ايران. است
  . است كه همه خيلي مفيدند

شناسي هم بهرة كامل  شناسي، بلكه از زبان  نه تنها از ادبيات شناسي و ايراناستاد گرمارودي
اين مقاله نظري كلي به سير تاريخي زبان . گواه بر آن است» اين قند پارسي«دارد كه مقالة 
ان فارسي دري كه از مسائل ناروشن مؤلف در مسألة پيدايش و تشكل يافتن زب. فارسي است
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تاريخ «استاد خانلري در كتاب  . تاريخ زبان است، انديشة پرويز خانلري را قبول كرده است
  :  تشكل يافتن زبان فارسي دري را چنين شرح داده استعلت در خراسان» زبان فارسي

به تسخير اسالم درآمد، يزدگرد با همة )  مداين-تيسفون (پس از آن كه پايتخت ساساني«
 به جنوب ايران  عقب نشستند و پس از شكست نهاوندسپاهيان و درباربان خود به داخل ايران

ه موجب اسناد  رسيد و ب و از آنجا به مرورفت و از استخر به كرمان و سپس به قهستان
تاريخي در اين سفر، همه دستگاه درباري ساساني با او همراه بودند و حتي كتابخانة شاهي را 

پس از . با خود به آنجا برده بود كه به گفتة ابن طيفور تا يكي دو قرن بعد در آنجا باقي بود
د سپاه اسالم كشته شدن يزد گرد، درباريان و سپاهيانش، در همان جا ماندند و هنگامي كه بع

بر آن نواحي مسلط شد، ناچار گروهي كثير از ايشان به عنوان موالي با سپاه اسالم همراه شدند 
و در فتح واليتهاي شرقي و شمال شرقي با آنان همراهي و همكاري كردند و بدين ترتيب زبان 

  .1»...اداري و رسمي دربار ساساني به مشرق انتقال يافت
 هم  شناسان غرب امثال ريچارد فراي و ژيلبر الزاررد تأييد ايراناين فرضيه كه امروز مو

اوال انتقال يك زبان توسط گروهي موالي . واقع شده است، به نظر ما معتمد و منطقي نيست
ثانيا بدون پيشينة تاريخي در يك مدت كوتاه، به حد كمال رسيدن آن . قابل اعتماد نيست

 تا آمدن ًا چندين قرينه موجود است كه وجود زبان دري را در خراسانلثثا. ناپذير است امكان
مثًال سرود مشهور مردم بلخ كه پس از فرار اسد بن . رساند ها به اين سرزمين به ثبوت مي عرب
  : از ختالن گفته شده استعبداهللا

  اه آمديهـــبرو تب        از ختالن آمديه 
  2بيدل فراز آمديه      ه ـآوار باز آمدي

ها را وادار  ي نرشخي آمده است، مردم بخارا عرب» تاريخ بخارا«يا به طوري كه در 
اين دليل بر آن است كه زبان پارسي . كه به آنها اجازة خواندن نماز را به پارسي دهند. اند كرده

 در رديف زبانهاي سغدي، خوارزمي، باختري و امثال آنها در بين مردم وجود دري در خراسان
. اند  اظهار نظر كردهفيا و عبدالغني ميرزبرتلس. ، ادر اين باره سعيد نفيسي. داشته است
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نياز به تحقيق و بررسي . تا امروز حل نشده استبنابراين به نظر ما مسأله پيدايش زبان دري 
  . عميق و همه جانبه دارد

به طوري كه معلوم است زبان فارسي در طول بيش از هزار سال تغيير جدي نديده است و 
اني را بدون استفاده از فرهنگ امروز هر خواننده تاجيك و ايراني اشعار شعراي عهد سام

  . رسد  ديگر چنين وضع كمتر به نظر ميدر حالي كه در زبانهاي. فهمند مي
گفت و گو «از جمله در .  در چند مورد به اين مسأله توجه نموده استموسوي گرمارودي

در اين خصوص اظهار نظر نموده، به چند علل اين » اين قند پارسي«و هم در » در مورد شعر
پذيري  ان فارسي با عربي، پشتوانة فرهنگي داشتن آن و ويژگي تركيبآميختگي زب: امر از جمله

 هجري قمري با 3-4در واقع زبان فارسي در قرنهاي . واژگان زبان فارسي، اشاره كرده است
بنياد زبان .  به حد كمال رسيده بود و فردوسيتالش اديبان و دانشمندان بخصوص رودكي

دري در آن زمان چنان مستحكم و استوار بود كه تحوالت و تغيير قرنهاي بعد در آن فارسي 
  . اثري جدي نتوانستند ايجاد كنند

خيلي گسترده است و به جز » قلم انداز«هاي مجموعه  به اين ترتيب دامنة موضوعات مقاله
نگاري،  شناسي، روزنامه نتاريخ مت هاي شناسي، مسأله شناسي و زبان مسائل ادبيات

همچنين جغرافيا و زمان . گيرد شناسي و اقتصادي را فرا مي شناسي و حتي جامعه فرهنگ
هاي مختلف  فراگيري مقاالت نيز خيلي وسيع بوده، كشورهاي گوناگون شرق و غرب در زمان

  .دهند اهي ميانداز خالقة او گو اين همه از وسعت ديد و چشم. اند  در مد نظر مؤلف قرار گرفته
هاي جالب مردم شناسي و  هاي مجموعه مشاهده و مالحظه در بعضي مقاالت و سفرنامه

اند كه جهت آشنايي با كشورهاي گوناگون در مسير تاريخ خيلي  شناسي بيان شده زيست
وضع ناجور و ناگوار مكه و » نگاهي كوتاه به جاهليت و اسالم«از جمله در مقاله . سودمندند
گر عربستان، رواج بداخالقي و تعصب مردم به قلم داده شده است كه اين همه شهرهاي دي

  . باعث رنج رواني كشيدن پيغمبر اسالم گشته است
» كمره«در مقاله . اند هاي سودمند عملي پيشنهاد شده اي از مقاالت مطالب و توصيه در عده

دهقاني گذشتگان  ـ يهاي فرهنگ هاي درسي بايد از سنت كند كه در كتاب مؤلف تأكيد مي
 500كند كه  قاسم بن يوسف هروي اشاره مي» ارشاد الزراعه«از جمله او به رسالة . استفاده شود

 نوع انگور و طرز كاشت و برداشت آن آمده 100سال قبل تأليف شده و در آن نام متجاوز از 
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ز كاشت انواع  آيش، طر-هاي ديگر و نيز تفصيل انواع پيوندها، هرس كردن است و نيز ميوه
  .1ها نيز برداشت و نگهداشت محصول... گندم، حبوبات، غالت و 

» نگين« هنگام همكاري با مجله در اين مجموعه، چند معرفي كتاب كه موسوي گرمارودي
اند  ها نيز از لحاظ موضوع خيلي متنوع نامه اين معرفي. در آن چاپ كرده، جاي داده شده است

بزم «، »دالدين احم بياض تاج«، چاپ مسكو» شاهنامه«ه را با كتابهاي مهمي چون و خوانند
، حسينطه » آن روزهاي«ي، ترجمة  آباد محمود دولت» نبا گاواره«، زرياب خويي» آورد

 و امثال يحيي آرين پور» از صبا تا نيما«، كتاب »داش باي اسالم و آب تازه«مجموعه شعرهاي 
  .نمايند اينها آشنا مي

هاي   در سالهايي است كه موسوي گرمارودي مهيك بخش عمدة مجموعه، عبارت از مقد
ها يك رنگ و قالبي نيست و هر كدام در  آن مقدمه. مختلف بر كتابهاي گوناگون نوشته است

زيرا هر يك داراي مطلب مشخص است و تنها از بازگويي . حكم يك مقاله خواندني است
در « كه محمود عنايت» هاي راپرت«كتاب ها عبارت نيست مثًال در مقدمة  محتواي مقاله

عنوان دارد، موسوي گرمارودي سخن را از دوران كودكي » هاي تسبيح حكايت نخ كشيدن دانه
  .پردازد هاي زبان و بيان عنايت مي خود آغاز نموده، پس از ذكر روش كار به بيان ويژگي

ن اثر علمي است و براي رسيدن به عمق مسأله شك داراي حس بحِث به موقع و با ادبانه بي
هاي اين  در مقاله. الحقيقة بنت البحث: گويند طوري كه مي. رساند و دريافت حقيقت مدد مي
 در حمله به آل احمد«از جمله در مقالة . رسند هاي علمي به نظر مي مجموعه بعضًا چنين بحث

 در اين بحث با تمكين و آرامي و بر مبناي آداب و ، موسوي گرمارودي»كتاب صادق هدايت
هاي معتمد به ثبوت رسانده است و مقالة دوم  هاي خود را به دليل منطق سخن رانده و انديشه
  . آموز بحث علمي است جوابيه او نيز نمونه عبرت

 با راهبري وب موسوي گرماروديهاي ديگر اين مجموعه همچنين از روابط خ مقاله
هاي سرشناس علم و ادب و هنر ايران  و با چهره)ره( آيت اهللا خميني انقالب اسالمي ايران
  .دهند  گواهي مي، مشفق كاشاني، آيت اهللا صدوقي، محمود فرشچيان ثالثامثال مهدي اخوان

زبان و بيان مقاالت مجموعه، سليس و روان است و روش محققانه با بيان شاعرانه امتزاج 
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  . نمايد از اين جاست كه خواننده آنها را بدون خستگي مطالعه مي. يافته است
ست كه خواننده را با روزگار جاي داده شده ا» زندگي نامه خود نوشت«در اين مجموعه 

 و هم پس از آن تلخي ، كه هم قبل از انقالب اسالمي ايرانپرنشيب و فراز موسوي گرمارودي
  از كل مقاالت مجموعة. نمايد ميها ديده، آشنا  انصافي عدالتي و بي و شيريني ها چشيده و بي

شناس  شناس و منتقد دقيق نظر، زبان ، سيماي علي موسوي گرمارودي چون ادبيات»قلم انداز«
نگر و در  نهايت انساني مومن و مبارز و وطن دوست و  و سخنور، مورخ و جامعه شناس ژرف

  .شود گر مي پاك گهر، پيش ديد خواننده جلوه
  





  
  
  
  
  

  سيري در باغ معنا
  نوشتة دكتر عمر صفر

  )يس كرسي زبان فارسي در دانشگاه دولتي ملي تاجيكستانرئ(
  

 است كه سال گذشته در  استاد سيد علي موسوي گرمارودي  دومين مجموعةباغ معنا
برخيز «اد با نام  از آن مجموعة ديگر استپيش.  توسط انتشارات پيوند به چاپ رسيددوشنبه
ناگفته نماند كه تا به امروز . با انتخاب شاعر ارجمند نظام قاسم منتشر شده بود» ناي پيدا ك واژه

 نشر گرديده كه  مجموعة اشعار و چند اثر داستاني در ايران9 ازاز استاد گرمارودي بيش 
خط «، »چمن الله«، »در فصل مردن سرخ«، »سرود رگبار«، »درسايه سار نخل واليت«، »عبور«

  .باشد  او ميشعريمشتي از خروار آثار » تا ناكجا«، »ما كجا، آن خوب، آن زيبا كجا«، »خون
مندان معروف  ، ناقدان و انديشهعلي موسوي گرماروديپيرامون شعر و هنر شاعري سيد 

اند و همگي براي شعر ناب او در ادبيات معاصر ايران ارج و مرتبه   ابراز نظر نمودهايران
بنده در اين مختصر سر آن ندارم كه راجع به خدمات فرهنگي استاد در . اند اي قائل ويژه

  .  سخن در ميان بگذارم، زيرا به قول معروف آنچه عيان است نيازي به بيان نداردتاجيكستان
باغ پربار و بارور شعر او بيان از هايم را پيرامون چند شعر عطرآگين  خواهم انديشه مي
  . سازم

كه در همة  از جمله شاعراني است بايد اظهار داشت كه سيد علي موسوي گرمارودي
 از اين، در انواع شعر هگذشت. هاي حاكم بر شعر فارسي تسلط كامل دارد  و شيوه هاسبك

وده ر نيمائي شعر آزاد آثار جالبي سرفارسي از قبيل غزل، قصيده، قطعه، دوبيتي، رباعي، شع
  . است
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 شعري است  نيز نامخودبرگزيدة اشعار شاعر است و » باغ معنا«گونه كه ذكر كرديم،  همان
  : گردد كه بر مسند عنوان اثر نشسته است و با بند زير آغاز مي

  آيم  ميمن از باغ معنا
  از آنجا 

  كه خرسندي 
  ت قرنفل است درست به هيا

  و نيكي 
  چيزي شبيه َگون

  رويد كه خود مي
  پاكي 

  از بابونه 
  نازك ساقتر 

  غم 
  محبوبة شب
  و عشق 
  رخ گل س
 گرمارودي،  انديشة ما  به ولي. گويند انسان تنها در سرزمين استعاره شاعر است مي

 كه باغ معنا. حضور دارد. سازد همچون شاعر در آينة هر واژه، هر تصوير و تركيبي كه مي
باغ معنا . شود ميعبارت استعاره آميزي است، در اصل عبارت كليدي شعر مذكور محسوب 

آغاز » ...آيم من از باغ معنا مي«:  است و همة بندها با گزارش كوتاه شاعرانهداراي  پنج بند
  . گردند مي

 خوانندگان شعرگذارد و به خاطر آنكه   سخن در ميان ميدر بند نخست، شاعر از باغ معنا
 با ذكر چند واژه طرح عمومي آن را ترسيم او از باغ مورد نظرش اطالع بيشتر داشته باشند،

گيري اطراف آن صورت  خاصيت هر سفر اين است كه پس از انجام آن، يك نوع نتيجه. كند مي
  . ها، رهĤورد مسافرند ها، اشياي ملموس خاطرنشين، يادواره خاطرات، ديده. گيرد مي

 هر سفري است، مسئوليت بزرگي را همچنان كه خاص،  باغ  اين ازبازگشت گرمارودي
گذشته از اين، ساختار . شاعر بايد از مسافرت خود گزارش دهد. گذراد روي او مي پيش



  231  □  سيري در باغ معنا
�

ها از  ها و برداشت اي باشد كه چيزي از سيماي واقعي باغ، جزئيات ديده گزارش بايد به گونه
هاي  ني شاعر، برداشتهاي ذه ها  تجربه اين است كه گزارش او از دانسته. چشم پنهان نماند

جويد تا انديشه و تأثيرپذيري او را از مناظر ديده   سود مي،پيشين شاعر از فرهنگ پربار فارسي
به همين خاطر از آغاز در چهار ديوار بند اول، . و ملموس باغ، به اذهان ديگران انتقال دهد

 خرسندي كه به  كليدي از قبيليتركيب و با كلماتچنداسكلت موضوع مطروحه را با كمك 
 نازك ساقتر از بابونه، غم، عشق، هيأت قرنفل است، نيكي كه مثل َگون خودروي است، پاكِي

شك اركان اساسي موضوع  هائي كه ذكرشان رفت، بي كلمات و تركيب. سازد گل سرخ، مي
  . باشد يگانة شعر بشري يعني زندگي مي

 يكباره قادر نيست ش در آن باغ معناهاي اما اين گام نخستين است و شاعر تحت تأثير ديده
  . منظره را ترسيم كند

  : گردد گام ديگري آغاز مي
  آيم  ميمن از باغ معنا

  با جويباراني از انديشه 
  زالل، روان، جوشان
  با پرچيني از حسرت 

  هاي تصوير و شاپرك
  و پرندگان سرود

  و سپيدارهاي بلند انديشه 
هن زايندة بشري را با هزاران تار و پود، با دردهاي شيرين و ذاستي مگر زندگي نيست كه ر

ها نيستيم كه همگي حسرت زدة  سازد؟ مگر ما انسان ها مي تلخ و غيره مشحون انديشه
  هاي مظاهر مختلف زندگي هستيم؟  پرچين
احساس يك هنرمند پيكر . كند هاي بارور ذهن شاعر است كه در بند سوم سينه باز مي گام
با اين بند، . كند بيند، پيش چشم ما قد راست ميب اخواهد هستي را زيب گر كه مي مند و تصوير انديشه

  : گردد تر باغ كه ماالمال از ُگل پيوندهاي مهر و وفا است باز مي صفحة منقشي از يك گوشة زنده
  همه چيز با همه چيز در پيوند

  ُگلساق: ساقه با گل
   گلچهر:گل با چهره
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  همه چيز در تفاهم 
  دريا دل: دريا با دل

  و حتي گل با سنگ 
  ُگلسنگ 

  . »چشم را بايد شست، جور ديگر بايد ديد«:  نوشته بودزنده ياد سهراب سپهري
 پهنا كه زاييدة ذهن او است، موجودات عالم را به  نيز در اين باغ بياستاد گرمارودي

آسا  در اين باغ معجزه. همه جانداران در سينة اين باغ به صورت گياهند. بيند اي ديگر مي گونه
اند، خورشيد جاي  هاي درختان نشسته بالند، ستارگان بر شاخه ها مي رويند، چشمه كبوتران مي

  . ها جايگزين است عوض كرده و در ساقه بوته
هاي هستي سوز  ت كه در ميان طوفانو نهايت اين يك آرزو و آرمان نجيب شاعري اس

  . خواهد زندگي را  زيبا سازد زمانه مي
 مذكور  هر چند مجموعة. فراگير اشعار آزاد، نيمائي و كالسيك شاعرند» باغ معنا«مجموعة 

خواهم از شعرهايي يادآور  هاي دلچسب و دلنشين زياد دارد، ولي در اين صفحه مي سروده
به انديشة من در روزگار بشري همه چيز .  دنياي شگفت كودكي اختصاص داردشوم كه به
وجود آدمي مشحون از هزاران احساس رنگين است، از اذهان آدمي دريايي از . شود تكرار مي
انسانها در مرحلة معيني از عمر خود تحت تأثير رخدادي، منظره . گذرند ها و پندارها مي انديشه

افتند و زمان كودكي را در آينه   مي- كودكي-ران نخستين هستي خويشيا اتفاقي، به ياد دو
برد و باخت خويش را برانداز . نگرند سازند و به مسير طي شدة روزگار مي ذهن خود زنده مي

كنند؛ نحوه و صورت تجديد و رستاخيز اين احساس شيرين هرچند مختلف، ولي جوانب  مي
  : كند  جلب نظر مي استاد گرمارودي»وانگرش«از اين نگاه، شعر . زياد مشترك دارد

  وقتي كودك بودم 
  زمين همين زمين بود

  و آسمان همين 
  شگفتا اما پر از پروانه 
  و شيشة هر پنجره 
  خورشيدي داشت 

  و لبخندي     
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 جالب توجه است كه شعر مذكور از نگاه شيوه و سبك، منسوب به اشعار آزاد گرمارودي
زنده ياد سياوش . شوم يك نكته را ياآور مي» شعر آزاد«است، اما در خصوص اصطالح 

 صورت گرفته هاي پيش در فرهنگستان علوم تاجيكستان كسرائي در يك نشست ادبي كه سال
رد كرد  گ- خرد كرد، گرد- نثر را بايد خرد«: بود، ضمن تفسير اصطالح مزبور چنين گفته بود

گفتني است كه شعر آزاد قالبي نيست كه شامل قوانين خاصي باشد، » .تا از آن شعر آزاد درآيد
هاي فراواني  هر چند در دو دهة آخر پيرامون ويژگيهاي فني و موسيقي داخلي آن پژوهش

از اين لحاظ شعرهاي آزاد گرمارودي، شعرهايي از پيش شكل يافته و . صورت گرفته است
اي است كه از  ها به گونه پيوند كلمه. اي است كه منطق و نظام نيرومندي دارند رفتهانجام پذي

ها در پيكرة يك بند  گاهي هماهنگي واژه. توان جدا نمود زنجيرة عمومي واژگان حرفي را نمي
اش   اي قافيه خوانده شود كه نمونه تواند به شعر استحكام و انسجام بخشد و حتي به گونه مي

هموطن شاعر عبدالجبار . اين ويژگي در بندهاي ديگر هم جايگاهي دارد.  استبند مذكور
: نويسد هاي شاعران نسل انقالب، دربارة شعر گرمارودي مي  ضمن بررسي سرودهكاكائي

تراشد و بر  زند، مصمون مي افتد؛ مدام حرف مي گرمارودي با اولين كلمه در اثرش به راه مي«
دهد و سعي  اي را به خواننده نشان مي ر راه خود تابلوهاي مختلف و از پيش آماده شدهس
نمايد،  كند كه در طول سير سرودن، اصالت فكرش فداي لفاظي نشود و فكرش با آنچه مي مي

  .1»در شعر او بيشتر محتوا جريان دارد تا كلمه و تصوير. هماهنگ باشد
وقتي «. گرديم  به جهان كودكي باز مي ارجمند، همراه با گرماروديبا پذيرش انديشة محقق

اما . در نگاه اول ويژگي خاصي ندارد» وانگرش«اين جملة آغازين شعر » ...كه كودك بودم
افسوس از عمر سپري . واقعيت دگرگونه است؛ از پيكر اين جمله افسوس و دريغ سرازير است

از الي هر پنجره لبخند خورشيد موج . ي كه غم و درد برايش بيگانه بودشده، از جهان كودك
گرمارودي با صراحت از پاكي قلب . زد و مهمتر از همه گويي اين حال ابدي انتهاناپذير بود مي

تصور كودك مظهر . گشايد شناسد، لب مي و ذهن يك كودك كه ميان موجودات عالم مرز نمي
  . ، دريا، كوه، درخت و باغ و دشت و ماهيان، انسانندخدا: براي او همه. عدالت است

  : امتداد سال در ذهن كودك كوتاهتر از اندازة مرزهاي زمين در صفحة يك خريطه است
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  ...پنداشتي صبح هر فردا است و هر سال كه مي... 
هاي مشكل،  در روزگار آدمي بسيار تجربه تكرار شده است كه بزرگساالن در قبال پرسش

اند و با  نما با در نظر داشت سن و سال كودك از گفتن  واقعيت اجتناب ورزيده نولي آسا
هر چند آن پاسخ براي ايشان خيلي . اند  لب به پاسخ گشادهه، هاي شيرين اميدوار كنند دروغ

  : اش بند نهايي شعر وانگرش است آور بوده كه نمونه گران و رنج
  باباي زنداني 

  بوداز زبان مادر به سفر رفته 
  گشت  و به زودي با سوغات باز مي
  گريست؟ پس مادر چرا احمقانه مي

  : يابد شعر بلند وانگرش كه با افسوس و مرور خاطرات آغاز شده با آه و افسوس پايان مي
  !روزهاي كودكي... آه
شاعر در عالم . شعر ديگري است كه شباهت زيادي با سرودة وانگرش دارد» ...در كودكي«

. كند هاي دلچسبي را از زمان كودكي ترسيم مي واره لحظه. كند كودكي را سير ميتخيل، دوران 
   :نگارد  چنين مي ضمن بررسي و نقد شعر گرمارودي ضياءالدين ترابيمحقق
ي كلمات است و نه بر پاية اوزان  برخاسته از همنشينآهنگ و موسيقي شعر گرمارودي« 

لذا ... هاي كالسيك را تجربه كرده اما از آنجا كه گرمارودي عالوه بر شعر نو قالب. قرار دادي
توان آن را بر اساس اركان عروضي شعر  افتد و مي هاي شعرش موزون مي گاه برخي از مصراع
  .1»فارسي تقطيع كرد

مثًال در بند اول كه اغلب . كند  ميصدق» ...در كودكي«انديشة فوق در ارتباط با شعر 
  : اي از قافيه و رديف برخوردارند ها نه تنها موزونند، بلكه به گونه مصراع

  ديدم در كودكي مي
  توانست  كه نسيم نمي

  ها را پاك كند  ارغوان سينة سينه سرخ
  ديدم در كودكي آنسوي اين دنيا را مي
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  آن سوي آب را 
  است كه زاللي 

  آن سوي كوه را 
  .كه چاه است

  آن سوي گل را
  كه دلتنگي است

. شوند  محسوب مي6-4ترين بندهاي  از هشت بند اين شعر به عقيدة ما دلپذيرترين و زنده
، اين ميان مردم . شود  وارد صحنه مي-  بازي-زيرا بندهاي فوق گرانبهاترين دارائي كودك

 مثل اينكه به همين گرمارودي. »شود ازي سير نميكودك هيچ از ب« حكمران است كه  انديشه
  . بخشد باور جان تازه مي

  انگار ُگل، بازي بود،
  شكوفه بازي بود 

  انگار حتي خنكاي آب بازي بود 
  آه هنوز هم 
  غلغل آب 

  در شتر گلوي حوض
  . رسد به گوش مي

ولي امكان ناپذير بشري كه در  است از يك آرزوي نجيب،  فضاي بند بعدي، تصوير زيبائي
  : خواهد زندگي را از نو آغاز كند مرحلة معيني از عمر مي

  آن انديشة آبي 
  به كجاي آسمان سفر كرده است 

  كه هر زمستان آن را 
  نشيند؟ مينبرم و فرو  انتظار مي

هاي معمول و تجربه شدة شاعر را از گرداب خياالت  تاريخ كهن بشري، افكار و انديشه
در اينجا است كه شعر آهنگ . »هر الله كه پژمرد، نخواهد بشكفت«: كشد ين بيرون ميشير

 قدر زندگي امروزي، قدر خاك و آب و سنگ و حتي كلوخي كه ناخن ما را تاگيرد  خطاب مي
  . مدانيخراشد ب مي
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در چهار چوب . رنگ و بوي ديگرگونه دارد» شير مست«برخالف دو شعر مذكور، قطعه 
 مصروف ديدِن كودكي است كه شم جستجوگر و ذهن نازك انديش گرمارودياين شعر، چ

اي است كه  قدرت و نيروي نگاهش به گونه. وجودش و بويش نوشداروي هزار زخم است
  : سازد كند، حتي آفتاب را ماليم مي زده را باز مي هاي اخم طبع

   هودج آرامش،نگاه
  هر سوي روان 
  گشايد  را از هم ميكه ابروان اخم 

  .كند و آفتاب را ماليم مي
  . كند روشن است كه نيروي تخيل شاعر است كه جهان را با كلمات نقاشي مي

شاعر اگر به كمال مطلوب برسد، كل روان «: گويد چنين مي» سير ادبي«كولوريچ در كتاب 
متبوع يكديگر ها تابع و هاي آن را براساس ارزش و شأن آن دارد توانايي آدمي را به فعاليت وامي

گر كه منحصرًا  پراكند كه به مدد آن قوة جادو و تركيب ح وحدتي را ميوراو لحن و . سازد مي
منظور از ذكر . »سازد آميزد و ممزوج مي ناميم، همه را با يكديگر در مي آن را قوة تخيل مي

بويژه .  نهايت قوي استانديشه باال اين است كه نيروي خيال در كارگاه ذهن استاد گرمارودي
در پايان اين مقال چند بيت از شعر . در اشعاري كه به موضوع جهان كودكي اختصاص دارند

  :كنيم را نقل مي» جهان كودكي«
  دلم ز آن سوي هر چيزي خبر داشت  ي رنگ دگر داشتـــجهان در كودك

  زد  با من حرف ميه ــــز پشت شيش   زد وا چون برف ميـــها ه انــزمست
  ... و بودـــم در گفتگــه با دلــــهميش  ودــو او بــ برف هر چيزي چنه تنها
  ردان ـــــاز گـا آغـــرا در انتهــــم  ردانـــي را باز گـــا كودكــــخداي
  
  :ها نوشتپي

  1377 نشر آگاه،  ،هاوكس، استعاره، تهران ترنس
  1381 ،)تاجيكستان(  دوشنبهنشر پيوند،به كوشش دكترصفرعبداهللا ،،اشعار گرمارودي ، گزينةباغ معنا



  
  
  
  
  

  سروهاي بلند انديشه
  )نگرشي كوتاه به شعر استاد موسوي گرمارودي(

  يمحمدعلي عجم: نوشتة
   

تاليف دكتر خدايي  به دو خط سيريليك و فارسي،( ،به نقل از كتاب ديدار با گرمارودي
  126 تا 106صفحة   ميالدي،2003 ،چاپخانة پيوند، شهر دوشنبه چاپ اول، ،شريف اف

  
ها، زماني اتفاق  ترين كشف العاده فوق«: دشاعر  تواناي روس، پاسترناك چنين سخني دار

و اگر از اين چيز گفتني، وجود شاعر . »افتد كه وجود هنرمند لبريز از چيزي گفتني است مي
اگر وجود هنرمند خالي از آن چيز گفتني باشد، . تهي است، حاجت نيست بر قلم ظلم فرمايد

شبختي شيفتگان سخن، در اين مقاله، به خو. ها برسد ترين كشف العاده تواند به فوق چگونه مي
از شاعري بحث خواهيم كرد كه هم وجود او، و هم هنر او از همان چيزهاي گفتني، شاداب 

شاعري كه مي خواهم از . توان يافت ها را در شعر و سخن او مي ترين كشف العاده فوق. است
تر سيد علي موسوي هاي شناخته شده و قوي شعر معاصر فارسي، دك شعر او بگويم، از چهره

  . استگرمارودي
از . هاي گوناگون كالم شاعر، بارها دفتر شعر او را مطالعه كردم ها و جنبه براي كشف جلوه

شما چه پنهان كه مطالعة دفتر شعر اين شاعر، در ابتدا برايم سخت و دشوار بود، چون 
بار دوم نيز، . ندم، نه براي تفنن و تفريحخوا بايستي با نگاه كاوشگري و براي انديشه مي مي

يافتم كه اتفاق  ميم برايم سخت بود، زيرا بايستي درمطالعة دفتر شعر اين شاعر باز ه
يافتم آن چيست كه وجود  بايستي در مي. ها در شعر شاعر چگونه است ترين كشف العاده فوق

  .  است او را از گفتن سرشار و شاداب كرده
. فهمم  دفتر شعر شاعر همنفس و همنشين بودم، حس كردم كه او را ميطي چند ماه كه با
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شعر . ها را فهميد و شناخت در شعر و شاعري حرف او حرف كمي نيست، تنها بايد اين حرف
در همين . براي او، هوا و هوس نيست، شعر براي او، سوز است و ساز، عشق است و ايمان

به حافظة فرهيختگان شعر .  در هنر شعر، شاعري اصيل استخصوص، دريافتم كه گرمارودي
  : اي از آن را دارد، نه سايه واقعي را عرضه مي

   آه، اي شعر
  خرسند باش

  برم  من به نشاط والدت تو نماز مي
  تر از آوار كوهي  جوشي، هولناك وقتي مي

  و زيباتر از رويش رنگ در بهار 
***  

  نشيني  در مزرعه مي! اي تابلو كار
  تر از آفتاب عريان

  ) اي شعر: از شعر(                           
  

كند  هر روز زندگي را از نگاه جديد كشف مي. بيند هنرمند هر روز زندگي را ديگرگونه مي
ش به ناچار، در اين رو. دهد ها، محتواي زندگي خويش را تغيير مي ها و تحقيق و در اين ارتباط

اينجاست كه . سازد هاي هنري خويش ديگرگون مي ساخت، بافت و صورت را نيز در آفريده
توان گفت كه  پس مي. توان يك شعر مستقل را پيدا كرد در هر مصرع از يك شعر بلند، مي

در آن شعر كه ساخت و بافت و . رنگ و تصوير هم در اين دايره، نمادهاي خود را دارد
يابند، تمام اجزاي بيان در كنار هم،  هاي تصوير با هم ارتباط دقيق و منطقي مي صورت و رنگ
اگر اين ارتباط دقيق و منطقي، ساخت و بافت و صورت از شعر بيرون . كنند از شعر دفاع مي

ها  آنگاه روح شعر در كلمه. شود كشيده شود، اجزاي بيان شاعر، كلمه به كلمه از هم گسسته مي
  . ميرد در ساخت، بافت و صورت، ميها  و روح كلمه
او . كند  به هيچ وجه از اين حال و هوا در كار و شعر خود، صرفنظر نميگرمارودي

تر   تر و عميق كوشد اين حال و هوا و اين ركن را همواره در شعر محسوس كند و فراخ مي
با آنكه شاعر در . ثري دارداينجاست كه ساخت و بافت و صورت در شعر او نقش مؤ. بسازد
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دهد، اما حد و حدود  هر يك از اشعار خود، نوع خاصي از مطلب را مورد بررسي قرار مي
  . كند ساخت، بافت و صورت را قطعًا رعايت مي

او شاعري است كه در درون . پسندد  در شعر، نگاه تكراري و ساده را نمياستاد گرمارودي
. آورد شاعري است كه شعر را از قاعده به واقعه مي. اي از آن رد، نه در كرانهزندگي قرار دا

زبان شعر او، تصاوير شعر او، با آنكه سخت با مفاهيم . كمتر شعر نگار است و بيشتر شعر نگر
با آنكه شعر . اجتماعي و سياسي پيچيده است، بيشتر شاعرانه، تماشايي و ديدني است

  : گيرد و اعتقاد او است، كه از خود آگاهي و خداشناسي مايه ميگرمارودي زاييدة ايمان 
  كند خدا در گريبانم رخنه مي

  و اشك 
  شود نيلي مي

  كشد   را به كام ميكه هزاران فرعون
  كني طوفان مي
  آه، اي موساي شعر؟  

***  
  به سرعت تا بهشت آدم 

  گريزم  واپس مي  
  با تالشي مذبوح 

   -ارچون رفتار سوسم -
 و از خانة يكايك پيامبران 

  گردم تا لحظه تا اكنون عصا زنان برمي
  ) اي شعر: از شعِر (                                                   

***  
  تغسيلي در بركة نگاهت 

  و نمازي گرم در محراب دوست داشتن 
  فريضة من نيست 

  غريزة من است   
  )تري تو از باران مستقيم: از شعر(                                    
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هاست  از نظم تا شعر فاصله. اين حرف بارها تكرار شده، كه نظم ديگر است و شعر ديگر
اينجاست كه نه هر آن شاعر كه با شعر سر و كار گرفته، . دانند كه اهل ذوق آن را نيك مي

دست يافتن به زبان مستقل و اسلوب . يافريندتوانسته است زبان مستقل، اسلوب به خود را ب
منظور از زبان مستقل، زبان واحد و اسلوب واحد شاعر در شعر است، نه ژاژهاي (مستقل 
هاي مختلف، چشم بصيرت مي خواهد،  بصيرت  به جز تجربه كردن شعر در قالب) نظمي
هاي  ها و تكنيك تواند به شعر برسد، هر چند در قالب بدون اين بصيرت شاعر نمي. شاعري

بصيرت فطري است و هر شاعر كه اين . اي را فرا گرفته باشد  شعر تجارب بلند و گسترده
  . بصيرت را داشته، در شعر نيز موفق بوده است

شاعري كه اين بصيرت در . بصيرت يعني بينايي، دانايي، زيركي و هوشمندي شاعر در شعر
بندد و همين نگاه   به شعر از طريق دل صورت مياوست نگاه او به كلمه، به تصوير، به معني،

بخت و خوش طالع است كه خداوند در   شاعر نيكگرمارودي. را بصيرت شاعري گويند
او . گيرد دستي او در شعر از همين بصيرت نمو مي چيره. سرشت او بصيرت سرشته است

  . كلمات و شعرشاعري است سرشار از زخم صدا و سكوت، سرشار از زخم 
  و وقتي در كوچه .... 
  كنند ادبي تف مي با بي

  شود خون جاري مي
  ) هاي قطبي خيال: از شعر(                            

***  
  چشمانت فاصلة شراب و هشياري

  هماره انگار كودكي اكنون از خواب برخاسته است 
  هايت پيوند مهرباني و بهار دست

  و شوق ريزش، در تن آبشار
***  

  بيا قدر خواستن، قدر عشق را بدانيم 
  ) شير غزال: از شعر(                       

***  
  ! برخيز
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  تا به نمازي ديگر بايستيم
  هاي رسيدن  سالم بر لحظه

  كه فراتر از ارتفاع درود است 
  درود بر اين وارستگي 

  كه آن سوي بود و نبود است 
  )محبوبة شب :از شعر(                              

در .  با همان بصيرت فطري پيوند عميق داردطور كه اشاره داشتم، كالم گرمارودي همان
، يكي از منتقدان بزرگ شعر، در مورد شعر گرمارودي نكو ياين ارتباط بهاءالدين خّرمشاه

به بازخواني و بسيار ) كه هنر يعني نگاه متفاوت( نظريه من با در نظر داشتن اين«: فرموده است
  . »و ديدم اين محك جوابگو و اين نظريه كارساز است. خواني دفتر اشعار گرمارودي پرداختم

به اين علت است كه اهل .  جوابگوي محك نظرية هنر شاعري استيعني شعر گرمارودي
 دارند كه شاعر حرف خود، نگاه خويش و بصيرت تحقيق در خصوص شاعري اين نظر را

نگاه مستقل، بيان خاص در شعر، چيزي ساده . فطري خويش را بايستي در شعر داشته باشد
توان از جايي برداشت يا گرفت و يا به  سبك خاص، زبان ويژه و نگاه مستقل را نمي. نيست

اه است تا بتواند به  جانكزحمت شاعر در اين راه، سخت و. كرد) سازي نسخه(قولي كليشه 
گرمارودي تا رسيدن به اين مراحل در فراز و . زبان مستقل، نگاه خاص و سبك خود برسد

در اين زحمت سنگين . يده استها كش هاي طوالني در تجربة اين استقالل، رنج فرود شعر، سال
  : كرده استاه همان بصيرت فطري، ديدن، كشف كردن، شناختن، دم او را در شعر گرم و جانك

  خيالت 
  تر است  از آفتاب صميمي

  و دستت 
  از چشمه
  راستگوتر

  تري  تو از باران مستقيم
  و از ياران     

  من به رويش همارة تو 
  برم  حسرت مي
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  ام  وقتي به نگاهي دوباره
  نوازي باز مي    

  خانه از عطر موسيقي غريبي 
    شود پر مي

  )تري مستقيمتو از باران : از شعر(                    

هاي خيال، بشارت  هاي حماسي و ضرب هاي تحقيق، ضرب هاي كوتاه با ضرب اين مصرع
 تنها در اوزان و بايد تأكيد داشت كه موفقيت و چيره دستي گرمارودي. هنر او در شعر است

و پرواز هاي تصوير، عمق  ، تصوير، رنگابلكه برتري او در محتو. ساختار شعر سپيد نيست
گرمارودي با انديشة ناب، . هاي شعرهاي او آشكارا مشاهد كرد توان در همة جنبه خيال را مي

ها را  بعد اين ضرب. شكند هاي تحقيقي، بندهاي شعر را مي تصاوير تماشايي در ضرب
براي جذابيت و كشش مضامين، شيريني . كند دهد و موزون مي كند، آهنگ مي بندي مي ركن

شكستن ضرب آهنگ و . گيرد ي تصوير، اين شيوه را در شعر سپيد به كار ميسخن، پر رنگ
در شعر او، . اوزان دروني شعر، در آثار او تصادفي نيست، بلكه از نگاه منطق شعري است

. دهد گير، مطالعة فراخ در اين كار، به شاعر ياري مي منطقي سخت و مستقل، انديشه را پي مي
هاي تحقيق اوزان دروني واژه ها،  ها و تصويرها و حتي ضرب ركيبها، ت شاعر در ساختار كلمه

جوهر و جان انديشه را در كلمات، تصويرها و موسيقي دروني . كند يابي مي شعر را ريشه
در نهايت، . سازد ها زنده مي روح شعر را در كلمات، تصويرها و تركيب. دمد ها مي واژه
  : دگذار انداز تازة خود را به تماشا مي چشم

  گذرد؟ از كدام گذرگاه ذهن من مي
  چه چيز مرا در خليج درد 

  به لنگر انداخته است؟
***  

  ايست  دلم كلبه
  و غم، رودي

  گذرد كه از پيش روي آن مي
  ) حماسة درخت: از شعر(                                           

***  
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  سكوتي كه از قاعده گذشته باشد
  ترين فرياد است بلند

  ) موميايي: از شعر(                                         

  گذرد همه چيز در من از آية نور مي
  و از من 
  انعكاس تجلِي وحدت جز هيچ چيز 
  بر آينة حق
  ماند باز نمي

  ) محبوبة شب: از شعر(                           

***  
  اما باز 

  جام خاليست 
  موج و دريا در 
  وفاصله 

  به درازاي يك دست 
  ! و به دوري يك تاريخ

  )اقيانوس: از شعر(                               

***  
  هيچ ستاره نيست كه وامدار نگاه 

  تو نيست 
  لبخند تو 

  اجازة زندگيست 
  )در ساية نخل واليت: از شعر(    

 شاعر در شعر، اسير توان گفت كه اي كه ديده شد با اطمينان مي از اين چند نمونه
احساس . در شعر او حديث جاوداني روح هميشه باالتر از احساس است.  احساسات نيست

او شاعري . هاي بلند خودسازي است  تابع روح  بلند حماسي و انديشهدر شعر گرمارودي
. دنه را كنار مي او در شعر، احساس .كند است كه در پنجة احساس، انديشه و شعر را خفه نمي
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گرمارودي در شعر . نشيند چون معتقد است كه احساس چند لحظه است كه زود فرو مي
و اعتقاد او بر آن است كه روح . داند تر مي حماسة روح، محتوي و انديشة سازنده را مهم

شعر در . شوريده و انديشة سازنده، خود احساس فرو خفتة خواننده را بيدار خواهد كرد
ة پربار و هنرهاي شستحكم و پيچيده در حرير احساس، بدون محتواي بلند، انديساختار م
روح، حتي با احساساِت شيرين و جالب، تنها خواننده را براي  شعر بي. روح است كالمي، بي

نگرد، با چشم  از اين لحاظ، گرمارودي در شعر، با چشم ديگر مي. كند چند لحظه سرگرم مي
  . نه با احساسات گذرامندي روح، با چشم انديشه

هاست و گرمي اين آغاز را در آفرينش شعرهاي خويش نگاه  روح براي او آغاز آفرينش
. كند گويد و حماسة روح و آغاز آفرينش را در شعر تجربه مي او از اين نظر شعر مي. دارد مي
ست كه در اينجا.  است و مذهبيشعر، روح متصل به سَنِن مليدر تر از هر چيزي براي او  مهم

شود كه از اين جهت نيز  شعر او تأثير اساطير ملي، استفاده از آيات و احاديث بيشتر ديده مي
 در اين راه توانسته زبان فخيم و گرمارودي. تر كرده است تر و غني شعر خود را پربارتر، رنگين

هاي تصوير،  زيبايي، جلوه، رنگهنجار گفتار اين شاعر از . استوار خود را در شعر بنيان نهد
  . محتواي بلند، بخصوص حماسة روح سرشار است

 در يك دايره، يك خط، يك محور،  و يك فكر محدود نيست، حوزة مطالعات گرمارودي
شعر گرمارودي . هاي بسيار دارد آيد پيچيده، گسترده و جنبه بلكه آنگونه كه از شعرش بر مي

اي كه در شبكة ذهني به روح بيانديشد نه به  خواننده. خواهد ند و هوشيار ميخوانندة هوشم
يعني شعر . دهندة روح است انديشد، شعري كه تكان گرمارودي در شعر، به شعر مي. احساس

  .انديش نيست خواه و سبك گرمارودي براي خوانندة راحت
ژه و خاص او با كالم در گواه اين نظر، برخورد وي. كار است  او در شعر سختگير و سخت

توانايي استفاده . گيرد هاي عميق، منطقي و مستحكم را در شعر به كار مي شاعر كلمه. شعر است
قي و پرانديشه، ريشه منطاز كلمات، تركيبات، تصاوير، اركان هنري در شيوة كار او، در بياني 

  . دارد
او طنين . هاي تصوير، هنرمند است يشه و رنگ در آراستن كلمات، در حرير اندگرمارودي

 يها هاي سنگين خود را در روح كلمات، حرير انديشه و رنگ اندوه، حزن عميق و حسرت
رسد، و در همين  هاي شاعر در همين شيوه، به اوج خود مي معناگرايي. تصوير پوشانده است
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. وا و فرم، تجربه مي كندشگردهاي زباني را با نگاهي نو در محت. گيرد شيوة بيان شكل مي
  . دهد هاي شاعر را در شعر نشان مي معناگرايي پررنگ، رشد گسترده و فراخ شبكة انديشه

دهد، در  هاي رنگ و به صورت اهميت مي  به همان اندازه كه به تصوير، جلوهگرمارودي
اغلب شعرهايش  در نجاست كه اي. گيرد محتوا نيز به همان اندازه اهميت و دقت را به كار مي

هاي خود را در قالب زباني روان و شيرين و شيوا و با استفاده از تصويرهاي ناب و  انديشه
ها و  تظاهرات انديشة شاعر در شعر يكدست نيست، بلكه طوفان. كند محتوايي بلند بيان مي

  : هاي گوناگون و ديدني دارد اشراق
  و در انگيزش اين رهايي...

  واهم آويخت در خدا خ
  به گلبرگ سوگند 
  كه در يگانگيمان 

  هيچ جز خدا راه ندارد
  ما را تالوت كنيد

  هاي خداونديم  آيه كه پاره
***  

  خيز يك گرماي طوفاني در تب
  چون بلندترين گردباد آواره 

  پيچيم  به خود مي
  و تا اين سوي خدا 
  : گيريم تنوره كشان اوج مي
  قاب قوسين او ادني 

  ة المنتهي سدر: و آنك
  !و تو اي بانوي خون
  اي گيسوانت بافته از 

  حرير شبرنگ     
  و ابروانت توازن دو آية مكرر 

  و اي چشمانت 
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  دو كتاب آسماني 
  ....از يك پيامبر

  ) محبوبة شب  : از شعر(         
  غوغاي خاموش علف...

  در مرغزار همساية رود 
  كند خواب مرا آشفته نمي

  ست   باستانييتنم مسجد
  به شكستگيم منگر
  كه گلبانگ اذان دلم 

   -گرم
  از مأّذِن هر رگ 

   بانگي رسا طنين دارد به
  ) غوغاي خاموش علف: از شعر(                      

او، اين شيوة كار . كند هاي او را در كار شعر مشخص مي همين روش، شيوة مضمون آفريني
سازد، روح زنگارخورده  بار مي احساس را شكوفه. كند دهد، هوش را تازه مي ذوق را انگيزه مي

گرايد، ولي در اين حال نيز روح صميميت، روح  هر چند گاهي نيز به سادگي مي. پااليد را مي
راز و شگرد اين شاعر در همين سو نهفته . عرفان و اشراق را در شعر مي تواند نگاه بدارد

مايه  پايه و بي اشارات عرفاني و فلسفي، سطحي و بيو حشر و نشر شاعر با عبارات . ستا
. يابد از اينجاست كه روح زنده و خون تازه در رگ كلمات، تركيبات ابياتش جريان مي. نيست

. دارد براي درك و شناخت و شهود، شاعر مخاطب خود را به انديشه، تشخيص و تحقيق وا مي
. ها در كلمات است كه خواننده را با شعر روبرو مي كند ها و انديشه و تحقيقها  همين تشخيص

بيند، قناعت  شاعر به آنچه كه مي. خواند ا به تفكر و انديشه فرا ميهمين جوهر، خواننده ر
  . كاود، تا خاك انديشه را زر كند و اكسير شعر را دريابد كند، بلكه در خاك مي نمي

. آورد بيند، ظريف كلمات را به شعر مي  در شعر، ظريف است، ظريف ميطبع گرمارودي
بنابراين ساختار شعر او . پيوندد زند و آن را به شعر مي ظريفانه به دامن بلند مضامين چنگ مي
هاي  تصوير دقيق معاني و منطق مستحكم در جلوه. بسيار دقيق و استوار بر منطق كالم است

ريزد،  ها مي هاي رگ خيال و انديشه را دركلمه شاعر جلوه. ي ايفا مي كندشعر شاعر، نقش كليد
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در اين روال، قانون ارتباط . دهد در پرتو تصويرهاي زيبا و جذاب، معاني را در شعر شكل مي
در مضمون، در تصوير،  زبان . شكند بيروني و دروني كلمات و معاني، تصاوير و مفاهيم را نمي

ها و  چشم شاعر بجز آنكه رنگ. گيرد هاي مختلف بهره مي هات و جلوه از ج،انديشه و بيان
هر كلمه در قلمرو شاعر، موقعيت و . شنود  بيند، صداي رنگ و تصوير را نيز مي تصاوير را مي

گرمارودي گاهي . يابد  ميتسرنوشت خاص خود را دارد و هر كلمه در  اين قلمرو، حق حيا
اما شكستني رنگين . ها را در تصوير و در معاني مي شكند شكني كرده، رنگ نيز در شعر سنت

شعر را از اين . شاعر در كار اين شكستن، پيوندهايي با تصوير و شعر در ذهن دارد. و زيبا
  . سازد شكستن، شكوفاتر و شادابتر مي

 توانسته است هاي بيان، انديشه، مضامين و تصاوير، باز هم گرمارودي با اين همه پيچيدگي
 شعر شاعر  هاي فراواني در حوزه براي اثبات اين نظر نمونه. نگاري را حفظ كند در شعر واقع
آمده نيست  نگاري در شعر شاعر به خاطر يك ضرورت گذرا يا پيش فرم واقع. موجود است
. نگرد اي ضروري است كه شاعر از آن به جهان، به هستي و آفرينش و به شعر مي بلكه، دريچه

  . اين دريچه در ساختار شعر شاعر هميشه باز است
 به اقتضاي فطرت و خيال در زمينة مضمون، تصوير، حضور ذهن، زيبايي، گرمارودي

 آفريدن، ناب ديدن و ناب گفتن را  هاي پخته و ريخته، تازه هاي بيان، ايجاد مفهوم جلوه
 شعر او اندوه زيبا و شيرين انسانگرايي و حد تماشاي اين عينيت در. كند فراموش نمي

خواهي در موسيقي  سازي، خودآگاهي، حقيقتد، خو اين اندوه هميشگي. انسانسازي است
پشت . ها، نرم و پيچيده است دروني شعر شاعر، در تصاوير، در مضامين، در كلمات و تركيب

شناسي  نده را به حقهاي شيرين، روح سركش، روح آزاد، روح شاعر است كه خوان اين نرمش
  : كند خواهي هدايت مي و حق
  گريست  سپيده نيز مي: چه خوب بود...

  تا از باِر دِل ابر
  شد آگاه مي

  هاي آفريقا سنگيني تمام شن
  در توبرة رنج 

  !بر گردة من است    
***  
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  چه خوب بود
  سپيدار پير 

  افتاد  عصا زنان راه مي
  كشيد  ها سر مي و به باغچه

  -هاي نوباوه لپونهانباشته از گ -
   شير هاي خالي سنگيني تمام شيشه
  در سبد خردسالي 

  ...بر گردة من است    
***  

  كاش خوِن ما
  زد از رگ نقبي مي
  به جويباري

  و تا ساحل اروند
  پيمود راه مي

  شد و ديواري مي
  از سيمان سرخ 

  در مرزهاي استقالل 
  !سنگيني تابوت شهدا

  برگردة من است    
***  

   غم سنگيني.... 
  هاي سكوت  در جعبه  
  !بر گردة من است      

  ....)اي كاش: از شعر (

شاعر در اين شعر، از طبيعت الهام گرفته است تا آن همه احساس پيچيده در حسرت و 
بيان احساس شاعر در تمام اين شعر، با . غربت را شيرين، رنگين، شيوا و زيبا بيان سازد

آغوش طبيعت پر از زندگي است و . رويد ره ميخورد و از طبيعت دوبا طبيعت پيوند مي
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ها و  ههاي عادي از ديدن اين جلو انسان. هاي طبيعت ها و رنگ آغوش زندگي پر است از جلوه
العاده را در چيزهاي عادي  ه چيزهاي فوقهن شاعراست ك و ذهاي طبيعت، عاجزند حس رنگ
اي ديده  العاده هاي طبيعت، چيزهاي فوق ترين جلوه  در عاديدر شعر فوق، گرمارودي. يابد مي

ترين  العاده كنم به فوقهايي مي   اشارهگذرم، تنها از شرح كامل شعر مي. و كشف كرده است
شاعر . ترين چيزهاي طبيعت دريافته است ترين و ساده  در اين شعر، از عادي شاعرچيزهايي كه

كشد، به زندگي  درد ميسنگيني آنها را، كه از ردة خود ُگروِي هاي  چه زيبا و چه عجيب سنگ
هاي آفريقا را در تجربة  سنگيني شن. العاده، پيوند زده است اجتماعي، بطور شاعرانه و فوق

هاي خالي شير در سبد خردسالي، سنگيني تابوت شهدا را در معني زيستن،  رنج، سنگيني شيشه
هاي  درد آن همه سنگ. كند  ميسنگيني غم را در جعبة سكوت، شاعر با روح و جان حس

ترين چيزها به  شاعر در اين شعر، از عادي. حسرت و غم را در خود گرفته است
و هر كه با سخن سر و كاري داشته باشد، پيوند روحي . ترين چيزها رسيده است العاده فوق

  . كند شاعر با طبيعت و اجتماع را حس مي
 اين شاعر، ارتباط انسان با  در شعرها لوهترين و زيباترين ج بگويم كه عجيبهمين جا 
 از اشعار خود توصيف بسياريشاعر، ارتباط انسان و درخت با يكديگر را، در . درخت است
، اين ارتباط ميان انسان و درخت، هم جسمًا و هم روحًا در شعرهاي گرمارودي. كرده است

. كند كشد، با درخت زندگي مي با درخت نفس ميانسان در شعر گرمارودي، . جريان يافته است
موضوع درخت در ادب و شعر فارسي، از قدمتي ديرينه برخوردار است، اما گرمارودي از 

شباهت انسان با درخت را رنگارنگ و . جهات مختلف به اين موضوع پرداخته است
 اين موضوع را در يمشاه بزرگ معاصر، استاد خّرمحقق. خاطرنشين به تصوير كشيده است
  :كار شاعر چنين شرح داده است

اي آفرينش را كه غبار ه ترين پديده  براي آنكه شگرفكردن شاعر است سينه صاف ...«
درختي كه از منظومة .  داشته است، يعني درخت را بشناسيمها پنهان ت از ديدهغفلت و عاد

 و درخت گرمارودي. اند ن پرداختهكوب به آ ا درخت استاد دكتر زرينت» درخت آسوريك«
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بينانه كه  هاي واقعي و واقع بعًا درخت گياهي محض نيست، بلكه با داشتن اين همه وصفط
  1.»كند، استعاره است شاعر تصوير مي

اين .  ريشه در انسان داردبه اين ترتيب، فلسفة درخت، عرفات درخت در شعر گرمارودي
موضوع در شعر شاعر بسيار پيچيده و رنگارنگ است كه هر يك از جهات آن و هر يك از 

  .خواهد هاي آن، جدا جدا شرح مي رنگ
انسان راه . دارد كه هميشه در راه ارتباط با درخت پويا باشد مي  انسان را بر آن واگرمارودي
گاه چنين . رخت را نبايد گم كند، زيرا انسان هميشه به درخت نياز مبرم داردارتباط با د

اما اين طور نيست، در يك گردش ناگهاني، . آيد كه شاعر درخت را فراموش كرده است برمي
خود را، زندگي را، انسان را در سكوت درخت، در سرسبزي درخت، . گردد باز به درخت برمي

  : سازد يدر برگ و بار درخت منعكس م
  زيباترين صدا، صداي درخت است ...

  نالد  كه همه عمر از هيچ نمي
***  

  زيباترين كالم 
  كالم درخت است

  گويد كه در همه عمر هيچ نمي
  و بر پاي ايستاده است

***  
  درخت، ميوه را به خدا 

  كند تعارف مي  
  با سرانگشتاني كه به 

   ....افراشته استبرآسمان   
  ) حماسة درخت: از شعر(                    

�����������������������������������������������������������

 10ص ،1375 ،تهران انتشارات مرواريد، ، چاپ اول،به گزينش بهاءالدين خرمشاهي ،گزينة اشعار گرمارودي. 1
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درخت . صداي درخت، صداي عشق، صداي زندگي و صداي ذكر خداست در اين شعر، 
 خدا تعارف آن ميوه را كه به. و در ذكر خداستبر پاي ايستاده است، يعني در نماز خدا 

 انسان خواهد اينجاست كه شاعر مي. كند، حاصل و ثمر عبادت و شكرانة درخت است مي
گويد و ميوة طاعت و عبادت  گزارد، ذكر مي درخت را بشناسد، زيرا درخت هم نماز مي

 اين طاعت و عبادت فرا  انسان ره گم كرده را به اين نماز، به اين ذكر، به گرمارودي.دهد مي
را نشان از طريق درخت، شاعر به انسان ره گم كرده، خودآگاهي و خداشناسي . خواند مي
  . دهد مي

 و اقبال ، مولوي، عطار، حافظ، سناييفلسفة پيوند روحي انسان و درخت در آثار رودكي
را از مثنوي » آن درخت، كه هر كه ميوة آن خورد هرگز نميرد«حكايت . شود نيز مشاهده مي

ها در  باز شدن آن شمع«هاي  بخصوص حكايت دهوكي در قسمت.  به خاطر آوريدمعنوي
، » آن هفت درختنيك درخت شد«، »مخفي بودن آن درختان از چشم خلق«، »هفت درخت

 مستقيم و مستحكمي با روحانيت انسان و درخت  رابطة» هفت مرد شدن آن هفت درخت«
  : دارد

  كشيده چون جماعت كرده سازصف     بعد از آن ديدم درختان در نماز 
  ....در پس او در قيـــام ـــديگـــران ان    ت از پيش مانند امامــيك درخ

  )، دفتر سوم، هفت مرد شدن آن هفت درختمثنوي معنوي(                                 

ان و درخت را توانسته است كشف كند  همين روحانيت و همين پيوند ازلي انسگرمارودي
 ها  سلوك معنوي شاعر از ذهن درختاينجاست كه سلوك روحاني و. و شاعرانه به شعر بياورد

اين روحانيت و اين معنويت را، . ها شكل مي گيرد مي گذرد و در زندگي و صورت درخت
وحاني و معنوي انديشة عرفاني، سلوك ر. كند ها زندگي مي شاعر از شعر تا شعر، با درخت

همزمان، معاني و تصاوير شعر . شود ها ترجمه و تفسير مي شاعر در صورت و زندگي درخت
شرح درخت در يك كالم براي شاعر، اعتقاد . گردد هاي خواهشگر درخت سبز مي در دست

يعني اعتقاد شاعر به درخت، تنها يك هوا و . هاست است، ذكر است، عرفان زندگي انسان
شاعر شباهت انسان و درخت . لكه سلوك روحاني و سلوك معنوي شاعر استهوس نيست، ب
مايه و  بار، تيره، بي رنگ، بي ها از جانب شاعر، خشك، بي اين مشخصه. كند را مشخص مي

هر درخت در حوزة . هاي رنگارنگ پيچيده است  تصوير وخالي نيست، بلكه در زيبايي انديشه
  :  يك سرنوشت استشعر گرمارودي يك انسان، يك زندگي،
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  شناسم درخت را مي....
  هاي توست كه همزاد قامت و دست

  )غوغاي خاموشي: از شعر (                             

  هاي كودكي من  در دست
  شد هيچ چيز تقسيم نمي

  خدا انسان بود
  باغچه انسان بود

  درخت توت، انسان بود
  )وانگرش: از شعر (                         

  رويد  و در باغچه، ناگهان شقايق مي....
  و كنار آن سپيدار 

  )مباران َاخ: از شعر (                        

  ديروز صنوبر 
   -گذشتم چون ز كنارش مي-

  از آستينم گرفت 
  و از تو با من بسيار گفت 

  )محبوبة شب: از شعر (                       

  دارم  ميدرختان را دوست 
  اند كه به احترام تو قيام كرده

  )نخّط خو: از شعر (                        

  روح عاشق من ....
  تقويمي است كه جز بهار ندراد

  رساند؟ را به سپيدارها ميكسي آيا درود م
  )غوغاي خاموش علف: از شعر (  

شاعر با . آميزد  ها با احساس در مي عر از طريق درختسلوك روحاني و معنوي شا
ها آرزو  فهمد و با درخت ها را مي گويد، درخت ها راز  مي زند، با درخت ها حرف مي درخت
تخيل پربار شاعر . دهد كند و به آنها زبان و انديشه مي ها را حس مي پرورد و حس درخت مي
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شاعر . تقاد، ميوة حسرت، ميوة ايمان، ميوة شعرميوة اع. دهد ها برگ و ميوه مي در دست درخت
هاي  ها و وصل ها روح آميخته با شادي و اندوه، حسرت و غربت، فصل در زندگي درخت
در نگاه شاعر انسان همان درخت است و شاعر با اين . شناساند شناسد و مي زندگي آدمي را مي

  : آورد رسد و گل سرخ عشق را به بار مي مي» باغ معنا«فلسفة خود به تدريج تا 
  آيم   ميمن از باغ معنا... 

  با جويباراني از انديشه
  زالل، روان، جوشان
  با پرچيني از حسرت 
  و پرندگان سرود 

  و سپيدارهاي بلند انديشه 
  )باغ معني: از شعر (                        

شعر را گام به گام با زندگي يا .  شاعر درون زندگي استره رفت، گرماروديآنچنان كه اشا
. كند گيرد، بلكه شعر را در بطن زندگي، در جلد زندگي تجربه مي بيرون از زندگي به كار نمي

اين حق خواننده است كه به . شعر گرمارودي سرشار از زندگيست و پيچيده در اندوهي شيرين
شود، اما حرف  عر كه با قلم و كالم بيعت كرده است، ارج بگذارد؛ آري چنين هم ميهر شا

گرمارودي در شعر پيش ار هر چيز، به ذات زندگي، فطرت زندگي و ژرفناي زندگي و به خود 
همين است آن چيز گفتني كه وجود شاعر از آن لبريز است و شعرش . خورد زندگي پيوند مي

 و تصوير است با گرمارودي شاعر اعتقاد و ايمان، در باغ معنا. شود مياز آن پربار و پر بركت 
  ...سروهاي بلند انديشه كه تا شعر عروج كرده است 

  





  
  
  
  
  

  رسالتي در راستاي خالقيت شعر
  )ها پيرامون شعر استاد سيد علي موسوي گرمارودي انديشه(

  دارا نجات: نوشتة
  

و اگر بخواهيم چگونگي اين . نگريم، ظاهرًا جنگل است و بسبجنگل را وقتي از دور 
اما چگونه؟ الجرم . شاعر جنگل را ماناست. جنگل را بدانيم، پس در آن سير يا عبور بايد كرد

  .بايد راه يافت به جنگلستان شعر و سخن او
 آمد بعد كه به تاجيكستان.  بودا يك تن از شعراي معاصر ايران در تصور ماستاد گرمارودي

 به صفت رايزن فرهنگي جمهوري ،و چون روياروي با ما نشست، صحبت آراست، شعر خواند
ها و محافل شعر سازمان داد، انيس و  اسالمي ايران در تاجيكستان به خدمت شروع كرد بزم

و . كشيد ما را جانب خود ، كه مي تاجيك شد، در اين مدت شعر او مغناطيسي بودمونس مردم
م كه اين نه آن جنگل و يا اين نه آن  شعر او وارد گرديدم، دريافتون به جنگل ذهن و تفكر وچ

ي  نيز تا وقت سفرش به تاجيكستان همين گونه مقامنادرپور. شاعري است كه در پندار ما بوده
بشناختيمش چون يك تن شاعر وارسته و در شعر معاصر . و ما بشناختيم گرمارودي را. داشت
شاعري كه دارا بوده كلية افضليت را چه در نحوة شعر كالسيك و شعر معمول، چه . برجسته

 سخن، هاي البرز ده انبوه در فراز قّلهو اين جنگلي بو. در نحوة شعر نيمايي و شعر مدرن
 تفكر هميشه سبز، 1هاي ر آبشاران بلند ذوق و انديشه، ماالمال از صنوبرها و برسشاداب در كنا

  ...پيراسته با گل و گياه رنگارنگ معنا  و گلخيز و گلبيز در رهگذار گلبادهاي خيال روحپرور
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 حرف زنيم، اطالعي داشته باشيم از بود پيش از آنكه از شعر استاد گرمارودي سره مي
  .حالنامة او

***  
 با پيشگفتار خيلي مفصل و محققانة دانشمند بزرگ  گزينة اشعار استاد گرماروديدر تهران

 -محمد حقوقي.  و مشتمل از اشعار نيمايي و سپيد شاعر به چاپ رسيديبهاءالدين خّرمشاه
هاي روشن شعر  گرمارودي را از چهره» شعر نو« معروف شعر معاصر، در كتاب شاعر و محقق
 معرفي نموده افزوده است كه او شاعر فعال و داراي زبان خاص است كه از دهة هفتم ايران

  .است» در خدمت شعري و شعر متعهدانه«دهة چهل و پنجاه 
 تنها ويژه خود اوست با در اين زمينه بايد افزود كه شعر نيمايي و سپيد استاد گرمارودي

ها و  ها، شعر لبريز از خوديابي  رنگ و بوي خاصه، شعر عاريست از جملة تقليد و مانندگي
اي ه ها و ميدان دستĤوردهاي ارزشمند يك تن شاعر تواناست كه براي هر پژوهشگر سمت

  .  فراهم آرددتوان اي را مي گسترده
 يك شعر، شعري كه به گمانم اندكي دور مانده از تحقيق و اما اينجا بنده اكتفا كردم فقط به

  :استكه واقعًا از شعرهاي لبريز از تفكر » ناي پيدا ك برخيز، واژه«شعري به عنوان . تفسير
  كنبرخيز واژه اي پيدا
  پيمبري بفرست 
  واژگان پيامبرانند

  واژة مرسلي پيداكن 
                   صاحب عزم

                               در رسالِت رزم
  جنگ نازيباست 

  رزم اما زيباست                            
  !برخيز واژه اي پيداكن

و شاعر خود » در رسالت رزم«باشد اي كه مرسل  واژه.  پيامبري واژهبر بند اول، تأكيديست 
 يسخن» صاحب عزم«واژه در يعني . »باست، رزم اما زيباستجنگ نازي«: دهد شرح مي

چه رسالت دارد؟ اين رسالت و » رزم« اندر  زيباست، مرسل است و رسالت خويش را دريافته
فات خود پروردگار كه انسان را از ص. از آغاز آفرينش. اين مرسلي تبيين گرديده با نحوة رمز
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آفريد، با تمنايي از اين خلقت، دري از جواهر ذات خود اهدايش كرد كه آن رسالت واژه بود 
رسالت روشني در قلمرو عقل و ادراك، تفكر و حواس و احساس، در قلمروي كه . در انسان

 براي دريافت  اين رسالت در رزمجويد، تا به هداياي شاعر حقيقت آرماني خويش را مي
و معنوياتي در .  رزمي در راستاي تحوالت معنوي.ود خويش توفيق به دست آردماهيت وج

  . راستاي رسيدن به عين حقيقت وجود و پيوستن به روشناي شهود
، خود باشد لبريز از زالل آرزوها ياي كه رهنماي او به سمت شاعر در عين اشتياق دريافت واژه

  : گويد اي نيرومند است كه مي به اندازهپندار ر محيط د. يابد و گاه در واقعيت پندار درميدر را گاه 
      من پرواز را 

  ام انگار، نوشيده  
  كه چنين به اشارتي      
  ...نشينم ساران مي سبك بر قله        

حواس شاعر لذت پرواز را آن گونه . زيبا و ويژة شعر مدرن است افادة » پرواز را نوشيدن«
مول كه ويژة شعرهاي سفيد نجا كاربرد خاص و غير معاي. »شيدهپرواز را نو«يافته كه انگار 
ي يهاي معنا اينجا از نصيبة واقعيت و قالبشاعر. خود را نشان مي دهدست،  ااستاد گرمارودي

  :»نوشد ميپرواز را«آيد و به طريق انتزاع درپندار ه درميب
  من پرواز را نوشيده ام انگار

  چنين به اشارتي                       كه 
  :                                     سبك به قّله ساران مي نشينم 

                                                         نرمگريزان ،آويزان
  الوند   چينم ازپابر مي
  هيا هاي هورا.... نشينم ميرزپنجه بر الب با و
  زمين چه كوچك است             

  آسمان نزديك                              
  آستين منند ،لِك وستارگان گلپ

                                    چنين در مشت
  .....                                         و غلتان به اشارت انگشت
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و در بَرد  ميرز  است كه  او را به بلنديهاي البه اما اين نيرومندي و سبكپروازي هنوز در انگار
شاعر به هستي خود . و اين پرواز هنوز بيش از تصوري نيست» !.زمين چه كوچك است«يابد كه  مي

  . دهد باز خويشتن را بيند كه واژة مرسلي هنوز پيدا نشده، از اين رو صال مي نگرد و مي از نو مي
  ن،اي پيدا ك برخيز واژه
  آنچه گفتي 

  آماسيدن است،      
  .الگوي بزرگ كرگدن است

 فراتر نماد  وكسب روشن هاي تابش و ها رنگ و تشبيه بحبوحة از معنا سطر، چهار اين در
 در. »عينيت با انتزاعست مقايسة «نماد يا سمبول هاي ويژگي از يكي كه دليل بدين. رود مي

 »گفتي آنچه «»انتزاع «اينجا. شود اشاره ضمني طور به فقط بايد مقايسه معيارهاي كه حالي
 مقايسة «راستاي در شاعر. سازگار خيلي و عجيب قياسي. »آماسيدن» «عينيت «در يابد مي قياس
 يك گفت، توان مي هم چه. »كرگدن بزرگ الگوي «نماد در كند مي تشريح را »آماسيدن «»ضمني
 از گرمارودي استاد. عرشا خيال هاي تابش از بارزاست بازتابي و شاعرانه خوب خيلي دريافت
 به و اند كرده طرد خود واژگان از را »مثل «و »مانند «،»همچون «كه ست گويي تازه شاعران زمرة
 و افكار بيان به شاعر اين نمادهاي اما. اند يافته دست استعاري هاي قدرت و ها اصالت عمق

 اين. است معنايي هاي روشني از رخوردارب و. ملموس تصويرهاي به متمايلندتا بيشتر عواطف
 گرمارودي شعر و شاملو شعر مقايسة ضمن و شناخته نيز يخّرمشاه بهاءالدين استاد را ويژگي

 در گرمارودي شعر...است... تر روان و تر راحت شاملو ... زبان از زبانش«: است آورده جمله از
 نيرومندي با شاملو را وزن بي شعر. است شاملو شعر با همعنان استوارسرايي و گرايي اسهحم
  .»داد اعتال و اوج برومندي با گرمارودي و كرد آغاز

 تعهد به شاعر. نيست كنار بر اعتال و اوج چنين يك از »نك پيدا اي واژه برخيز، «شعر واقعًا
  : زند مي صدا را خود »من «پايگاه اين از و آورد مي روي انساني هاي زشار و بشري

  ! برخيز
  انساني موزون رعناي قامت به

  ...كن، پيدا اي واژه
  كن پيدا اي واژه
   را خون انواِع رنگ كه
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  ....نوشت ِبْتواَند
 شرح در اي واژه اوًال،: آميخته هم با را معنا دو كه ايست تازه بافت يك هم اين كنم، مي فكر

 ِكلك با نه كه واژگاني يا واژه ثانيًا كرد؛ پيدا بايد »انساني موزون رعناي قامت «توصيف يا
 شاعر و. »را خون انواِع رنگ «»نوشت بتواند «كه »انساني موزون رعناي قامت «با بلكه ،)قلم(=

  :گونه بدين را خون انواع رنگ كند مي تشريح
   است سرخ كه خوني

  مهر، رنگ با                             
  ست آبي كه خوني

  عشق، رنگ با                           
   ست ارغواني

  استقالل، رنگ با                            
   است گلگون

  !جنون رنگ با
 ها نديدن البالي از بيند مي كه است شاعر رنگجوي نگاه در مرموز رنگجوش يك اين و
. كند مي رنگين انسان خون در را جنون گلگوني و استقالل غوانيار و عشق آبي مهر، سرخي
 ديدني. ديدن هاي آذينه با را انسان روحاني هاي پديده دهد مي پيرايش و را حواس و احساس

  . ست همگاني ديدهاي از متمايز كه
 با را خود و. نگرد مي خود به باز شود، مي دستياب گونه اين انسان ديدن به كه وقتي شاعر

   : دارد مي بر فرياد همچنان و يابد نمي سازگار خود تازة ديد
  ن،ك پيدا اي واژه برخيز،
   بنويسد، مرا كه
   را، ساده مِن
  است، ننوشيده را پرواز كه
  است، پوشيده را تو لباس كه مرا
  .جهيد تواند نمي ساران قله از
  روز هر
  لجن، و لوش جوي از
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  پرد مي حمتز به
   را وخود
  خويش البرز قلة به
   -طبقه دو اتوبوس-
  ....رساند مي
 كه. بيند مي رنگي بي در رنگها آئينة از را خويش بوِد كه است شاعر بازنگري ادراك اينجا
 »اتوبوس پنجرة از «را او نگاه معصوميت كه خواهد مي واژگاني و است ننوشيده را پرواز واقعًا
. كند تدوين باستان اعماق از و فراسوها از اورا تاريخي نگاه و نگاشت واندبت روها پياده در

  : ايزدان از يكي را او كه زماني خسبيد، مي ها برگ گهوارة در  كه را زماني
   گرفت، دوش بر اي كوزه چون ...
   آبشاران زير و
  . داشت مي معلق هوا در
 نتيجة به شاعر درك اينجا. »شد رها بن از و «نياورد طاقت شاعر گون كوزه ظرفيت اما
  : هماره پس، آن از گويد، مي كه رسد مي زيبايي

   آبشاران
  !گذرد مي من دل از

 كه مداومتي در و دارد وجود كالم آن در كه ابتدايي از را خود خوِد ، حال اين در شاعر
 به پيوند در و ماضي در را خويش بود و هست  و  كند، مي كشف بيند، مي آن در زنده را خود
 فلسفة از رمزي. رمز عطر از شود مي معطر شعر مشام قلمرو اين در و. يابد مي در فردا و امروز
 مرگ تبادل از اضداد، گيرودار از كمي، و كيفي تحوالت از اشياء، حقيقت  و وقوع از زيست،

 ،حافظ محسوسيت از خيام، فلسفة سروش و خروش از رمزي... مرگ به زندگي و زندگي به
 شناخت رمز. خويش آتشي و بادي و آبي و خاكي شناخت رمز. موالنا اشتياق درد شرح از

  . نبودن در بودن و بودن در نبودن
 كه كند، پيدا اي واژه خواهد مي تازه ديدهاي قلمرو در شاعر. تاريخ شناخت يابد مي ادامه و

  : را محزونيش
  زمستاني رسنةگ هاي گرگ مغمومي با ....
   بگذارد قياس به
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 »كند انتخاب «معني »بردارد «واژة اينجا كنم، مي فكر. »بردارد «»را شبانوارگي «او تاريخ از و
  : گويد مي شاعر كه دليل اين به. خود به كرده كسب را

   مرا كه اي واژه
  نودوش شير چون    
   چوبين كاسة از      
  .بنوشد گرم        
 اين خوب شعريت. بود پيامبران اكثر پيشة شباني اينكه از دهد، جار » را شبانوارگي «يعني
  . را واژه شاعر اينكه نه بنوشد، را شاعر بايد واژه كه است آن در سطر چهار

 هاي نحوه به را شاعر آرماني و انگاري رؤيايي، هاي همسازي اين ازپِس چند رجوعي
 از قبل هاي بودن ادامة همچون ست، تنهايي احساس ها نحوه آن از يكي و. كند مي مطرح وجود
  : »غار «به »تنهايي «شباهت بوي با احساسي. بودن اين

  !تويي كه من اي آه
  كن، پيدا اي واژه
  كند نقاشي را تو تنهايي كه

   غاري، چون
  . ست كوهساري نقاشي كه

  كوهسارانند تنهايي غاران
  ...ياران تنهايي ياران و

 ويژة گفت توان مي كه آورد مي جلوه به اي گونه به را خود شعر اينجا گرمارودي استاد
 رمز از رمز كه يابند مي كاربرد طرزي به ذهن كارگاه در ها واژه يعني .ست گرمارودي شعر
 او. خورد مي آب فطري استعداد چشمة از شعر نحوة اين. تلميح از تلميح و خيزد مي

 محسوس عبارت يك يا ملموس اشارة يك در و است آمده 1»معنا باغ از «كه شاعريست
 ها واژه يعني ،»گنجد نمي عبارات در معارف ذات رموز «گفت بايد. آيد مي پيامبران سرگذشت

  . آورند گفتن به است انسان حواس و احساس و ذهن تفكر، عالم در آنچه هر تا ندارند تواني
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 هزار او اگر. تخيل عالم در اوست خود آفريدة كه دزي مي هايي مكان و ها زمان در شاعر 
 را رسالت آن ، واژه ، كند زندگي آينده آبسال در افراشته اي  درسراپرده يا باشد رفته واپس سال
 در كه است رؤيايي و تخيلي ذهني، فكري، رسالت اين. برگرداند امروز به را او كه ندارد

 عالم به اوست خواندن فرا توانمند رسالت ينهم فقط و كند مي اندام عرض شاعر معنويات
 عطر اشعارش سراسر از كه گرمارودي استاد جون شاعري اما و. شماست و ما عالم كه ديگر
 چه. آيد مي عرفان و) ص (خدا پيامبر رسالت عطر ايمان، و اخالص توحيد، خدا، كالم

 و »يارانند تنهايي « كه ياراني و كوهسارانند، تنهايي كه غارها، با تنها زندگي در پابرجاست
  : گويد مي شاعر لحاظ اين از). ص (خدايند رسول ياران چون كه ياراني
   نيست اي واژه... 
   مرا تا

   خويش در كه وقتي
   گريزم مي واپس سال هزاران
  .كند فرياد
 آني. معنا همين تقويت در ست ئي بندي صورت كهف، اصحاب قصة به اشاره با شعر، ادامة

 او بازار همهمة البالي در اگر ، دارد زندگي واپس سال هزار در اما ماست، ايام در ماست، با كه
 نفرتي چون و. ماست با چند هر نيست، ما با اينكه از نگاهش، در بيني نمي نفرتي بزني، تنه را

  : است برگشته »توپخانه «از كني مي گمان او، از يابي نمي
   كن پيدا اي واژه
  ثالثه اهرام فاصلة كه
  را توپخانه ميدان تا
  . كند بيان ثانيه يك در
 سخن هماهنگي و سازگاري نهايت در آيد مي معنا اين تقويت در تصويري شعر، انتهاي در

  . موضوع با
 كه را خيال كند شيرين خود خواننده بگذار نيست، تفسير به احتياج را پاره اين كنم مي فكر
  :گويد مي شاعر

   انگشتانم هنوز
  . دهد مي عسل بوي



  263  □  رسالتي در راستاي خالقيت شعر
�

   عسل محك بهترين
  . است ماندن دير
  كن پيدا اي واژه
    را ديگر سال هزار 1كندوي كه

  .بگذارد محك به اكنون
  : كند مي خالصه سطر دو اين در را شعر خوانندة هر انتظار ،گرمارودي استاد و
   برخيز، واژه بي
  !كن پيدا اي آيينه
 ها واژه وقتي. است خالصه ترين روشن آيينه چون و  پايان بهترين يافته ينا الحق،

 و ها آخر از آوازها، فراسوي از و نيازها سازها، و سوزها رازها، تمامي با را شاعر توانند نمي
 و تصور و تفكر سراسري بازتاب از عاجزند ها واژه كه وقتي نمايند، بازگو و منعكس آغازها
 دل رمز »آيينه«. ببيني خود در را همه اين تا ،»كن پيدا اي آيينه برخيز، «سپ حواس، و احساس
 چشم روح، چشم جان، چشم دل، چشم با ست ديدني ديدن اين و. بصيرت رمز و است

  . ترين روشن و بين همه و مبين ست ديدني. يقين چشم حقيقت،
 و مرتب شعريست ينيمب مي بگنجانيم، خالصه يك ظرفيت در را شعر اين محتواي ما اگر و
 خودي به موضوعات اين از يكي هر و. شعري موضوع چندين از يا و شعر چندين از متراكم
  . باشد داشته دوش به را شعر يك تعهد تواند مي خود
. بسازد عليحده شعر چند محتوا اين از كه نبود مشكل گرمارودي استاد براي ما،  انديشة به 
 او. است توانايي از پسندي مشكل و. پسند مشكل ست شاعري او اما. ست تري احتر نحوة اين
 احساسي بندي تقسيم يك نحوة به كشد، مي رشته يك به گوهر و در مانند هم را خود هاي يافته
 حالنامة يك وسيله بدين و آفريده شعر اندر شعر ويژه خطوطي در او. آرماني بندي صورت و

 را خويش ذهن هاي سازي نتيجه و تصور تخيل، ها، انديشه قلمرو يايجغراف و منطقي فلسفي،
 و وقايع به را خيال استادانه خيلي شعر اين در او. آورده گفتن به »اشتياق درد شرح «راستاي در

  .پيوسته موجود مدركات به را ادراك
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 حماسة «رديف در ، گرماروديست تاداس موفق شعرهاي از »نك پيدا اي واژه برخيز،«
 و است گفته »نيما از پس شعر نغزترين «يخّرمشاه بهاءالدين استاد را آن كه او »درخت
 از تو «،»واليت نخل سار سايه در «،»است كم فرصت «،»شب محبوبة «چون بلندي شعرهاي
 به سوگند «،»موميايي «،»واكنش« ،»:كودكم «،»نماز «،»خون حجلة «،»معنا باغ «،»تري مستقيم باران
 شعر انبوه  جنگل البالي از گردي شعر چندين و »علف خاموش غوغاي «،»يلگي «،»انجير
  . تابند مي نظر به سبز هميشه و بلند صنوبرهاي چون ايران معاصر سپيد شعر و نيمايي
 و نمادي هاي پيچيدگي از واژگان كه است آن يكي گرمارودي شعر بارز هاي ويژگي از
 بندي يا سطري در را ذهني هاي تمثال و ها ديشهان عميقترين تواند مي شاعر اما دورند، معنايي

 عوامل مهمترين از يكي اين و دهند جلوه مبهم را شعر اول نظر در كه كند، خالصه طرزي به
 جذب خود به را خواننده تصور و تفكر كه ست آهنربائي مبهمي اين. است امروز پيشرفتة شعر
 آب چاه، از كه كسي گونة به مايد،ن مي كاوش و جنبش به و فكر به وادار را او كند، مي
  .كند مي كسب تازه نيروي يابد، مي صيقل پژوهش، اين در فكر. كشد مي
 با و است قوي و تازه هاي بيان از سرشار شعر الزمة ايران معاصر ادبي نقد در اسلوب اين 
 سهراب شعر پيرامون  هايي نديشها بيان ضمن كه است سازگار گرمارودي استاد خود قول

 و مبتهج و طربناك اما كرد، سراغ شعر در بايد را غم يا بهجت يا طرب«: است گفته سپهري
 به و باشد آفرينشگر خويش معنويات قلمرو در بايستي شاعر يعني. »شعر غير در را غمگين
 واقعيت و حوادث وقت، و فضا زمان، و مكان خلق به و سوزها و سازها و رازها خالقيت
  .يابد دست
 محقق و شاعر ،حقوقي محمد قول به و. باشد روحپرور و آفرين جان بايد شاعر شعر 

 جز شعر هنر و. زبان با آفرينش شعر هنر و است آفرينش هنر«: ايران معاصر شعر برجستة
 همة شناخت . آگاهي و حس و شكل و خواهد مي طرح كه بافتي. نيست بانز از نوي »بافت«

 شاعر كه آفريدگاري از شعر، نام با ايست ه آفريد ،آن حاصل... شد تركيب هم با چون اينها
  .1»است

 شعر زيرا. آيد مي ظهور به روشنتر سپيد شعر در بويژه نيمايي، شعر در شاعر آفرينشگري
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 راستا اين در شاعر. اوزان و بحور پابستة شعر از فراختر ست حتيسا را سپيد و نيمايي هاي
 از است آزاد خود بگويد، آزاد شعري آنكه از قبل. ست ذهني خالقيت كلية از برخوردار
 و محصور را تفكر و انديشه هاي جوالن كه قواعدي و سازي سوژه گرايي، قالب بحبوحة
 اي گونه به آزاد آفرينش در را شاعر و شعر هفرانس شعر سمبوليزم سرآمدان. دارند مي منحصر

 و ايستد كنار خود كه است آن هدفش: گويد مي ـ شعر عالم انقالبگر اين ـ رمبو كه بينند،مي
 شعر عمد به و آگاهانه كه نيست اين شاعر كار يعني. كند تماشا را هايش انديشه گيريشكل
  .بگيرد شكل خودش كه هدبد اجازه شعر به بايد بلكه بسازد،
  شعري و كردم مطالعه و كاوش حسي، چنين يك با را گرمارودي استاد »اشعار گزينة «بنده 
 باشد شده مطرح سوژه و ساخت اول آن در كه شعري نيز و نيافتم »مخصوص سپارش «با

 كه است »نك پيدا اي واژه برخيز، «شعر  همين ايجاد، قلمرو در شاعر آزادي بارز نمونة. نديدم
 راستاست اين در. خالقيت راستاي و خودسازي روند در و است شاعر خود به  خطاب سراسر
 شديد و گسترده خواست، خود همريختگي به «بايد باشد، »بين غيب «بايد رمبو  گفتة به او كه

 نوعي به خود، در »جنون رنج، عشق، «رعناص همة تحميل با و كند تجربه را حواسش
 بودلر قول به و ببيند بينند، نمي ديگران كه را چيزهايي كند قادر را او كه برسد شديد حساسيت

 شاعر »تبرك «شعر در بودلر . كند راخلق  زبان بي چيزهاي و ها گل زبان) سمبوليسم بنيانگذار(
  .است كرده مقايسه سيحم با ضمني طور به را

 شعر اقتضاي به گرمارودي استاد: گفت توان مي ترديد بدون نظر نقطه اين از استدالل با 
 و رسالت كه شده دستياب واژگاني به اشعارش سراسر در خود. »نك پيدا اي واژه برخيز«

  . آورد مي جلوه به را او شعر خالقيت
 است ادبيات و ادب عين «اشعارش: است گفته كه است يخّرمشاه بهاءالدين جانب به حق

  .»... ماست امروز شاعران ترين اديب از گرمارودي... نيست ادبيات زادة اما ادبيات، زايندة و
 چشمان در كه را شاعري خاصه. پوشيد دامن به توان نمي را تابآف. باوريم همين در هم ما

  .است »آفتاب از آشناتر «مان صنوبري



 



  
  
  
  
  

   شعر تحليل و نقد
  

   كرمان دانشگاه علمي هيأت عضو ،اكبري منوچهر دكتر
 جلد »فارسي ادب گسترة در يتب اهِل و واليت شعر كنگرة مقاالِت مجموعة«: كتاب از نقل هب
  .43ص ،1373 تبريز، دانشگاه انتشارات اول،
  
 و دينـي  عميـق  اعتقـاد  دليـل  بـه  زيـادي  شـاعران  فارسي، ادب مختلف هاي دوره طول در

 بيـت  اهـل  مناقـب  و فـضائل  بيان به شعري مختلف هاي قالب در خود، مذهبي پاك احساسات
 توجـه  خـصوص  ايـن  در كـه  موضوعاتي ترين همم  از يكي. اند  پرداخته) ع(طهارت و عصمت
 اباعبـداهللا  حـضرت  شـهيدان  سـاالر  مظلوميـت  بيـان  اسـت،  كـرده  معطوف خود به را شاعران
 مظلوميـت  انـد  كـرده  سـعي  شـاعران  نيـز  نـو  شعر قالب در جمله آن از است بوده) ع(الحسين
 ايـن  در فـراوان  آثـار  ميان از. كنند يمترس و توصيف را كربال فاجعة و )ع(حسين امام حضرت
  :پردازيم مي گرمارودي موسوي علي سرودة "خون خط" حماسي و بلند شعر نقد به زمينه،
 از آگـاهي  عمـارت،  يـا  ساختمان يك ضعف و قوت از آگاهي و شناخت هاي راه جمله از 
  . است فتهر بكار آن در كه است موادي و مصالح نوع

 و سـاخت  تـاريخ  و جغرافيـايي  موقعيـت  و نقشه و طرح مهم، و اساسي موارد اين كنار در
 توانيم مي آمده دست به اطالعات تمام بندي جمع با نهايت در و دارد اهميت نيز ها شاخص ساير
 داوري و نقـد  ادب، و شـعر  زمينـة  در را قـضاوت  همـين . كنـيم  قـضاوت  ساختمان آن دربارة
 به آنها با شاعر كه را عناصري و ها تركيب و اجزاء) خون خط (شعر در باشد قرار اگر. ناميم مي

 بـه  بايـد  نخـست  كنيم، بررسي است، كرده اقدام اثر اين آفرينش و خلق بگوييم، بهتر يا ساخت
  .بپردازيم شعر اين شاخص و مهم هاي تركيب تمام استخراج به و آنها بندي دسته
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 بستر به را كدام هر است الزم شعري، عناصر و ها تركيب اهم گردآوري و استخراج از پس
  . كنيم تجزيه و كرده هدايت خويش

  :پردازيم مي تجريدي هاي تركيب و عناصر جداكردن به نخست
 امـضاي  حقيقـت،  خونبهـاي  بـزرگ،  غبطـة  شـهادت،  نماز شهادت، صبح نجابت، دار آيينه
 عقـل،  كـودك  تـاريخ،  وجـدان  روشـن  گوشة نگاه، جرقة قت،حقي گريبان خون، خندة راستي،
 راسـتاي  سـرخ،  مـرگ  تـاريخ،  زبالة ستم، ِخلط شهادت، تشنة فرهنگ، از جامي تاريخ، گذرگه
 جاودانـه،  بهـار  ستم، بنيان مرگ، پاييز عشق، عشق،تاريخ ميعاد خدا، متن تاريخ، فراسوي زمان،
 ريـشة  سـتم،  چـشمخانة  افـالك،  پشتوانة كتاب، مفهوم خت،س شيرين عزم، ناخن ناروا، هيزمي
 بـاغ  جنون، تبار خون، قبيلة عشق، چشم دالويز، هاي سروده شهادت، هاي بوته مينوي، باغ ستم،
   ...و هستي منظومه تاريخ، كالس بينش،
 مـوج  طـول  از هـا  بعـضي  و تر قوي ها بعضي هستند درجاتي داراي خود ها تركيب اين البته
  . برخوردارند متريك تجريدي
 عناصر اين از شاعر اتفاق، در كه پردازيم مي طبيعت قلمرو از شعري عناصر تجزية به اينك

 ،)خورشـيد (مهـر  آب، درختـان، : اند جمله آن از است كرده استفاده خويش توان و وفور حد به
 سـحر،  ،گـل  شـقايق،  سنگ، گياه، زاران، بيشه جويباران، كوهساران، ها، سنگ صبح، فلق، شفق،

 شـكوفه،  شـاخه،  بهـار،  پاييز، توفان، تاالب، جرقه، آفتاب، و ها خوشه بذر، باد، شب، خورشيد،
   ... و صنوبرها ها، نخل سروها، جاري، نهرهاي باغ، مزرعه، ساقه، صحرا، هيزم،

  : رنگين هاي تركيب ساختن و ها رنگ خانواده از عناصري
 سـرخ،  هـاي  نخـل  سـرخ،  هاي ميوه بز،س سرخ، سبِز سرخ، رنگ گلگون، سرخ، سرخگون،

 سـرخ،  شـكوفة  سـرخ،  خوبي سرخ، هاي خوشه سرخ، مزرعة خوناب، نهرهاي سرخ، هاي بوته
  .آيه خوْن سرخ، قرآن سرگلگون،
  ):رفيع و گودال بين (تضاد براي اي نمونه: شعري صنايع كاربرد
  بودم نديده رفيع چنين گودالي

/ افتـادي  فرو چون و/ افتاد راه دين/ ايستادي تو كه زمان آن از:رشع از قسمت اين در نيز و
 بين/... زاييد جاودانه بهاري/ تو مرگ پاييز در/ شد درست راستي و/ شكستي تو/ برخاست حق

  . است رفته كار به تضاد شكست، و درست بين برخاست، و فروافتاد بين افتاد، راه و ايستاد
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 از شـد  يادآور آن براي توان مي زيادي شواهد كه است ديگري شعري صنعت النظير مراعات
  :اند جمله آن

 كلماتي كه...زاران بيشه جويباران، كوهساران، درختان،/ ها آب و ماييم/ ها سنگ و ماييم اينك
 و درختـان  ديگـر  و دارنـد  تناسـب  هـم  بـا  جهتي از اما متضادند اينكه ضمن آب، سنگ، چون

  .النظيرند مراعات هاي نمونه از نزارا بيشه و جويباران كوهساران،
  :كنيد دقت شعر پربار بخش اين به نيز
/ اسـت  ايستاده چون/ سنگ در/ نوشاند مي كه وقتي آب در/ رويد مي كه هنگامي/ گياه در و
 خنده كه فلق در/ است گلگون كه شفق در/ خروشد مي كه/ شير در و/ شكافد مي كه شمشير در

  /...چيد ها خوشه در/ پاشيد باد با/ پاشاند بذر با ... و/ است خون
 شير/ شكافتن و شمشير/ ايستادن و سنگ/ نوشيدن و آب/ روييدن و گياه: در النظير مراعات

  ...پاشيدن و باد/ چيدن و خوشه/ پاشيدن و بذر/ خون و فلق/ گلگون و شفق/ خروشيدن و
 بـه  آن مـود وان بـراي  كـه  اسـت  ديگـري  هاي كاري ظرافت حواس، آميختگي يا آميزي حس
   :جست استناد توان مي زير شواهد

  /...شيرين سخت اي/ سخت شيرين اي/ لبخند ترين شيرين
 به شاعرانه هاي آفريني صحنه و سازي تصوير در شاعر قدرت و تصاوير هماهنگي جهت از

 و شـاعرانه  و زيبـا  بـسيار  و پرداختـه ) ع (حسين امام حضرت معرفي و بزرگي و شأن توصيف
 وصـف  به كه هم وقتي است برآمده تعريف و تصويرگري اين عهدة از ارادت سر از و عاطفي
 بـه  كلمـاتي  منفي بعد از سرشار و قوي چنان الحق پرداخته، يزيديان يا يزيد يعني مقابل ِجناح
 روشن براي. توان مي مشكل يا گفت توان نمي يا آن از زيباتر تناسب جهت از كه است كاربرده
 زيـر  بخـش  دو بـه  اسـت  الزم تفكـر،  و انديشه دو و صحنه دو اين وفقم مقايسة براي و شدن
  : خواند را ها قسمت اين نكته اين به توجه با االمكان حتي و شود دقت

  :است اي آيينه ابديت،
  عزم در تو رساي قامت روي پيش      
  نيست اليق آفتاب
   گفتم مي وگرنه      
  . توست نگاه جرّقة        
  شجاعت از تنهاتر تو
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   تاريخ وجدان روشن شةگو در
   اي ايستاده        
   حقيقت از پاسداري به          

   صداقت و
  لبخند ترين شيرين    
  .توست ارادة لبان بر        
  بلند و تناوري چندان
  تماشا هنگام به كه      
  افتد مي عقل كودك سر از كاله
   خويش خون از تاالبي بر

   اي ايستاده تاريخ گذرگه در      
   فرهنگ از جامي با            

  آشاماني مي را رهگذار بشريت و
   است شهادت تشنة كه را كس هر        

  است حقيقت تشنة كه را كس هر                                             
  زند مي هم بر را خواب تو نام

  كند مي طوفان را آب    
   است قانون كالمت        
   جنون تو عزِم مصاِف در خرد            

   خون است، خون تو واژة هاتن
  !خداگون اي          
 چنـين  را يزيـد  زالل، و روان و شـاعرانه  تـصاوير  و بلنـد  تعـاريف  اين بيان و ارائه از پس
  : كند مي توصيف
   اي بهانه يزيد و

   كثيفي دستمال     
  كردند تف آن در را ستم ِخلِط كه     
  افكندند تاريخ زبالة در و            
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  نبود كلمه يزيد
  بود وغدر    
  درشت زالويي      
  مكيد مي را هوا اكسيژِن كه        
  بود مردي تهمت كه مخنّثي
   درشت گناهي با اي بوزينه      
  »انسان نام سرقت«          
 شـاعر . اسـت  منفـي  افـراد  و ها شخصيت به دادن بها كم شعر، اين توجه قابل نكات از يكي

 بيـشترين  شـود،  مشغول آنها به و ازدبپرد باطل جناح و يزيد بدگويي  و ذم و وصف به آنكه بي
 دو كـار  ايـن  و اسـت  داشته مبذول) ع (حسين امام حضرت توصيف به را خويش هم و تالش
 و سـازد  آلـوده  را شـعر  منفـي،  افراد خور در وصف براي نيست مجبور اينكه يكي دارد، امتياز
 مـشمئز  را شـعر  فـضاي  و بنـشاند  شعر در را آور ل مال و زشت تشبيهات و ها صفت يا كلمات
 جـا  بـراي  دارد تـوان  در چـه  هـر  بـا  و دهـد  مي بها مثبت شخصيت به اينكه ديگر سازد، كننده

 از آمـاري  و كنـيم  بررسـي  را مسأله اين آماري صورت به باشد قرار اگر . كوشد مي او انداختن
 داكثرحـ  از اسـت  مثبت آنكه و پايين بسيار است منفي آنكه كنيم، بيان ها جناح از يك هر سهم
  .است برخوردار مثبت امتياز
 از نـصفي  تنهـا  گفت بايد ،  كنيم ،تقسيم گذاشته يخش يا بند هر استناد به را شعر بخواهيم اگر 
 امـام  حـضرت  به شعر ديگِر بخِش يا بند نيم و چهارده و است يافته اختصاص يزيد به شعر بند يك

  : گويد مي حضرت آن به خطاب شاعرانه و زيبا چنين مواردي در. گردد برمي) ع (حسين
  ! معيار تو مرگ اي آه

  گرفت سخره به را زندگي چنان مرگت      
  كرد قدر بي را آن و            
   چنان مردني كه

  !شد زندگاني بزرگ غبطة    
   خونت

   حقيقت خونبهايت با
  .ايستاد طراز يك در      
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  : گويد مي ديگر جايي ودر
  سرخت مرگ
   شكست را يزيد نام نه تنها
  كرد سيرت بي را ستم لمةك و

  شكند مي هم در نيز را كالم فوج كه      
  نيست بشري كالم هيچ
  نشكند تو مصاف در كه      
  !شكن شير اي          
  است فزون كلمه بر تو خون
   كالم سوي آن از بستري بر تو خون

  تاريخ فراسوي
   زمان راستاي از بيرون  
  گذرد مي        
  .ست جاري خدا متن در تو خون
   اهللا ذبيح يا
   خدايي گزيدة اسماعيل تو
   ابراهيم پيوستة حقيقت به روياي و

  توست ميقات كربال
  عشق ميعاد محّرم
  كس نخستين تو و

   را حج ايام كه    
   كشاندي روز چهل به

  .بعشر اتممناها و        
 وجـود  بـا  و اسـت  حماسـي  شعر، غالب روح. است قوي بسيار گفت بايد زباني، جهت از
. اسـت  شده حفظ شعر حماسي روِح باز ولي است برده طبيعت قلمرو از را بهره بيشترين اينكه
 هـاي  نمونه به. است تقدير و توجه قابل شعري خاص زبان يك به يابي دست براي شاعر تالش
  :كنيد توجه زير
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  آمد تو گلوي بر كه شمشيري
  كائنات در را چيز همه و چيز هر      
  :كرد پاره دو به            

  شد حسيني تو سوي در چه هر                                                        
  . يزيدي سو ديگر و                                      
   ها سنگ و ماييم اينك
  ها آب و ماييم    
  زاران بيشه جويباران، كوهساران، درختان،      
   يزيدي برخي كه
  .اند حسيني گرنه و

  يدتراو تو گلوي از كه خوني
  ! كرد پاره دو كائنات در را چيز هر و چيز همه
  !رنگ در          
  :چيز هر اينك
  است سرخ يا

  !نيست حسيني يا    
  : جست استناد توان مي زير اشعار به داستاني و قرآني تلميحات از استفاده جهت از
  كس نخستين تو و

   را حج ايام كه    
  كشاندي روز چهل به        
  بعشر اتممناها و            
   سوخت خواهم نكته اين فهم حسرت در آه،

   را تمام نيمه حج كه        
  وانهادي حجر استالم در          
  كربال در و            
  .كردي تمام خنجر، بر بوسه با            
  : دارد اشاره حضرت آن تمام نيمه حج جريان به كه
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  : يا
  ست جاري تو در خدا كجاي
  تراود؟ مي آيه لبانت كز

  !عجبا
  !عجبا تو از عجبا
 و الكهـف  اصـحاب  ان حسبت ام (كهف سورة از 9 آية به عجبا كلمة و "آيه" كلمه كاربرد

  . دارد اشاره) عجبًا آياتنا من كانوا الرقيم
  دارم دوست را درختان
  اند كرده قيام تو احترام به كه    
   را آب و        
  توست مادر مهر كه          

  .دارد شارها است، بوده آب گويند مي كه فاطمه حضرت مهريه به
 الكتـاب  معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد" : قرآن آيه اين از قوي و مناسب استفادة يا
 سوره 25 آيه ... (و للناس منافع و شديد بأس فيه الحديد انزلنا و بالقسط الناس ليقوم الميزان و

  )حديد
  : گويد مي كه آنجا
  حديد بازوي اي      
   يزانم شاهين        
  !قرآن معناي كتاب، مفهوم          
 خرد، مثل مطلق طور به است مفاهيمي و كلمات كاربرد شعر چشمگير هاي ويژگي از يكي
  : موارد اين در ... و ابديت صداقت، حقيقت، شجاعت، فضيلت، جنون،

  است قانون كالمت
  . جنون تو عزم مصاف در خرد
 در شـوند  مي ديوانه و مجنون تو عزم مصاف در دمندخر شخص يا خردمندان گفت مي اگر
 زيرا بود كاسته كلي و عام وسعت آن از و زده تخصيص مهر را شعر زيادي حد تا صورت اين
  . هستند فراگير و كلي ، مفهوم در جنون و خرد
  :يا



  275  □  نقد و تحليل شعر 
�

  نيست شخص حر 
  ست، فضيلتي    
  مانده جدا مهر كاروان بار توشه از      
  وستنپي رود سوي آن              
 آن در اسـت  بزرگـي  شـخص  يا است فاضلي شخص حر گفت، مي اگر هم قسمت اين در
 است فضيلت است گفته وقتي كه صورتي در حر، براي فقط بود صفتي بزرگي و فضل صورت
  .است داده گسترش درآن را مفهوم گسترة و كرده انتخاب را كلمه مطلق
  : يا 
  شجاعت از تنهاتر تو،

   تاريخ دانوج روشن گوشة در      
  اي ايستاده        
  .حقيقت از پاسداري به          
 وجدان روشن گوشة در و هستي تنهاتر تاريخ، يا روزگار شجاعان تمام از تو گفت، مي اگر
 حـوزه  صـورت  اين در اي ايستاده جويان حق يا طلبان حقيقت از جانبداري و پاسداري به تاريخ
  . كرد مي محدود را عبارات اين شمول
  : نمونه ينا در يا
  . است سرخ  خوبي،/ تو از بعد/ قتيل اي
 خـوب  شـعر  يـك  اصـلي  اركـان  از يكـي  نيزكـه  عـاطفي  تعابير و ها زمينه كاربرد جهت از

 اسـت  تشبيهي يا تخيلي اي صحنه كمتر و پربار بسيار است شعري گفت بايد شود، مي محسوب
 چنـين  همام امام آن شهادت در را خود سوگ: مثال براي. باشد بهره بي يا تهي عاطفي بار از كه

  :كند مي بيان شاعرانه
  بگريم بگذار
  يافت تداوم ما اشك در تو، خون    

  ما اشك و
  گرفت صيقل  
  شد تشنه اي ودشنه          
  .نشست ستم چشمخانة در و      
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  :گويد مي شعر همين از ديگر جاي در
  ثاراهللا يا

   مينوي باغ آن  
  كاشتي تفته صحراي در تو كه

  سرخ هاي ميوه با        
  خوناب جاري نهرهاي با
   شهادت سرخ هاي بوته با

   دالور سبِز سروهاي وان
  . ديد عشق چشم با بايد كه است باغي
 گوشنوازي، اصل به ورود براي درآمدهايي پيش و ها زمينه رعايت و شعر موسيقي جهت از
  :شكافيم مي را زير شواهد نيز اصوات و كلمات هاي بم و زير و آواها

   ها سنگ و ماييم اينك
   ها آب و ماييم

  زاران بيشه جويباران، كوهساران، درختان،
 كوهـسار،  درخـت،  آوردن جمع با اينكه هم و است نهفته همخواني ها آب و ها سنگ در هم
  :است بخشيده خاصي آوايي هم و هماهنگي شعر به زار بيشه و جويبار

  : عرش موسيقيايي مناسبات و فضا از ديگر اي  نمونه
  است/ گلگون/ كه/ شفق/ در
  است/ خون خندة/ كه/ فلق/ در
  خواستن در

  برخاستن
  ديد/ شقايق / در/ بايد را تو

  /بوييد/ گل/ در/  
  خواست/ خورشيد/ در/ بايد را تو

  جست/ سحر/ در/  
  /شكوفاند/ شب/ از/  
  /پاشاند/ بذر/ با/  
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  /پاشيد/ باد/ با/
  /چيد/ ها خوشه/ در/ 
  :است افزوده حروف آوايي هم يا دروني موسيقي به "ش و س" دكاربر قسمت اين در
  شكستي تو

  شد درست "راستي" و    
  تو خون روانة از و      
  شد سست ستم بنيان        

  :كرد مشخص را زير شواهد توان  مي شعري، زباِن يا واژگان قلمرو در باستانگرايي جهت از
  خونت
  حقيقت خونهايت با  
  ايستاد طراز يك در      

  تو دنباِل به شرف،: يا
  دود مي كنان البه    

  قتيل اي: يا
  تو از بعد

  است سرخ "خوبي"    
 جديـد  افعـال  آزمون و كاربرد و ها جمله نحوي ساختمان در زدايي آشنايي نوعي جهت از
 و علمـي  عبـارت  بـه  كه (فرسوده و اي كليشه مفاهيم و ساختار از عبارات، و مفاهيم بيان براي
 و ضـعيف  يا اند شده تهي يا خويش فضايي فركانس و توان و كارايي از و )اند شده دشارژ فني،
 آيـه  لبانـت  كـز : گويـد  مـي  شـود  مي شنيده آيه لبانت از بگويد اينكه جاي به مثال. افتاده كار از
  .تراود مي

 عجيـب  و عجب كلمه بار به آنچه شگفتي، و تعجب حرف معني به "عجبا" كلمة در حتي
  1.عجبا كلمه تكرار نيز و است "الف" حرف همان است، افزوده

�����������������������������������������������������������

  .گيرد مي پايان »عجبا «كلمة با اند خوانده كهف سورة از)  ع (امام كه اي آيه آنكه عالوه. 1
�
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  تراويد تو گلوي از كه خوني: يا
  !كرد پاره دو كائنات در را چيز هر و را چيز همه      
  !رنگ در

  است سرخ يا چيز هر اينك
  .نيست حسيني يا      
 عـرف  در آن با مناسب و معمول كه خون براي تراويدن فعل كاربرد شعر از قسمت اين در
 اسـت  رفتـه  بكار شعر آخر قسمت در زدايي آشنايي براي ، است شدن اريج يا جوشيدن زبان
  : گويد مي شاعر اينكه

  ...است سرخ يا چيز، هر اينك،
 يـا  بگويـد  و بيـاورد  سـرخ  مقابل در را ديگري رنگ بالفاصله كه است اين خواننده انتظار

 و بيـاورد  شاعرانه معادله اين ديگر طرف در را نبودن سرخ حداقل يا و است سبز يا است سياه
  :بگويد چنين

   است سرخ يا: چيز هر اينك
  !نيست سرخ يا        
  : گويد مي اما

  .نيست حسيني يا        
  است "ثاراهللا" دگرگونة و شاعرانه صورت كه ست جاري خدا متن در تو خون: يا

 و معنـايي  نقـيض  يـا  پارادوكسي) paradox (هاي زمينه بعضي وجود ديگر نكات از يكي
  :  مثل است جاودانه و بلند شعر اين در منطق و عقل معيار اب لفظي
  گودالم آن فكر در
   است مكيده را تو خون كه

  بودم نديده رفيع چنين گودالي هيچ    
  .است مثال شاهد رفيع گودال كاربرد

 و خـشم  آزادگـي،  و حريـت  ايثـار،  مظلوميـت،  تـوان  مـي  ها درونمايه انواع و پيام جهت از
  . كشيد بيرون شعر اين متن از را طلبي شهادت و شجاعت،
 نيـز  و شـعر  هـر  در شـعر  افقي محورهاي بين هماهنگي رعايت در شاعر توان ديگر امتياز
  .است) عمودي محور (پايان تا آغاز از شعر يكدستي رعايت
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 شـعر  تصاوير هماهنگي و تصويرنگاري و شاعرانه هاي صحنه ترسيم و خلق در شاعر توان
   :دهد مي گواهي بارور، و خالق ذهن و تخيلي پشتوانة از كه نوازي مچش تشبيهات نيز و

   نجابتت داِر آينه شفق
   آن در تو كه محرابي فلق و      
  اي گزارده شهادت صبِح نماِز        

  : يا
  گودالم آن فكر در

  است مكيده را تو خون كه      
  بودم نديده رفيع چنين گودالي هيچ          
  بود زيزع توان مي هم حضيض در            

  !بپرس گودال از
  .ديگر زيباي شاعرانه هاي آفريني صورت و لطيف بسيار هاي نمونه و

 بـه  و احـضار  در شـاعر  تـوان  از را مـا  كـه  است شواهدي وجود توجه، قابل نكته آخرين
 ميـزان  همچنـين  و آفرينـي  تركيـب  و سـازي  كلمـه  در شاعر توان نيز و كلمات مجدد كارگيري
  :مثًال. سازد مي مطلع شعري، واژگاِن) حقيقي و مجازي (نجيس ظرفيت و شناسي كلمه

 جرّقة/ گفتم مي وگرنه نيست اليق آفتاب/ است "راستي" امضاي تو خون/ نجابتت دار آيينه
  .توست نگاه

  /افتد مي عقل كودك سر از كاله/ تماشا هنگام به كه/ بلند و تناوري چندان
  :يا
  /كند مي وفانط را آب/ زند مي هم بر را خواب تو نام
  : يا

  /ست جاري خدا متن در تو خون
  : يا

  /شود مي آغاز تو خوِن با خط،
  : يا
  /شد سست  ستم بنيان/ تو خون روانة از
  : يا
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  .تفاسير سلسلة نگاهت
  : يا

  /كرد وجين را ستم ريشة
  : يا

  /خوناب جاري نهرهاي
  : يا

  /ديد عشق چشم با ايدب كه است باغي/ دالور سبِز سروهاي وان/ شهادت سرخ هاي بوته
  : يا
  / رود مي خدا خانة به راست كه/ راهي/ خونت رد
  :يا

  .جوشيد سنگ از و شد فرو شن در تو خون



  
  
  
  
  

  »آيم مي معنا باغ از من«
  

  زاده اسماعيل مرضيه خانم: نوشتة
 خـدايي  دكتـر  تـاليف  فارسـي،  و سيريليك خط دو به( ، گرمارودي با ديدار كتاب از نقل به
  175 تا170 صفحة  ميالدي 2003، دوشنبه شهر پيوند، انتشارات ،اف شريف

  
 زيرا نيست، كنار ديگر را سرورم و شادي شود، مي دسترسم ايراني برادران از اي تازه كار هر
. هستم مشتاقش و عاشق و دارم مي دوستش زياد كه ايراني از آور اطنش است پيامي يكي هر
 با كه گرمارودي موسوي علي سيد استاد از »معنا باغ «نام با دارم دست در كتابي دفعه اين

 دكتر ديباچة و يخّرمشاه استاد پيشگفتار و است آمده  چاپ به 1»پيوند «انتشارات ابتكارات
  . است بخشيده ديگر حسن كتاب، حسن بر عبداهللا صفر
 هوشنگ ،نادرپور ،شاملو يوشيج، نيما هاي چكامه با تاجيك فرهنگدوست مردم كنون تا
 طريق از تاكنون گرمارودي استاد با اما. داشت آشنايي ديگران و فرخزاد فروغ ،)سايه (ابتهاج
 و فرهنگي تاالرهاي در كه) هايي سخنراني (= برآمدهايي و تاجيكستان سيماي و صدا

 در »معنا باغ «كتاب نشر اما. بوديم ردهك پيدا اندكي آشنايي. كردند مي تاجيكستان دانشگاهي
 بويژه مردم. بازيد مهم نقش نارس، دست بزرِگ شاعر يك حيث به گرمارودي استاد شناخت
 شاعر بلند هاي انديشه و افكار پرواز از و شعري طراوت از و معنوي دارايي از فرهنگيان
 يا گرمارودي شعر از ياد فرهنگي محافل در نشست هر در ديگر. نمودند پيدا آگهي بخوبي
  . كنند مي را استاد آن اشعار رديف در نوشتن شعر آرزوِي
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معلومات استاد، فعاليت و حيات جريان از خواهم مي و گيرد مي اوج ام كنجكاوي حس 
 را) 1381 نآبا ،193 شمارة (»فرهنگي كيهان «مجلة دوستانم از يكي. باشم داشته بيشتري
 والدين، تربيت، از و نوجواني و كودكي اوان خانوادگي، محيط از من و گرداند مي دسترسم
 و چون براي و كردم پيدا آگهي اند، آموخته و يافته تربيت استاد كه دانشگاههايي و استادان
  .يافتم پاسخ حدودي تا چراهايم
 يافته پرورش حكيم و عالم پدري و مهربان مادر نداما در گرمارودي استاد كوتاه قصه،

 مجتبي شيخ اهللا آيت قبيل از داشتند آمد و رفت ايشان خانة به زمان هر ايران استادان و است
 مرتضي استاد حتي. اند بوده گرمارودي پدر دوستان كه زرآبادي جليل سيد اهللا آيت ،قزويني
  . بود آموخته درس نزدشان مطهري
 چون استاداني نزد همچنين آموختند مي قرآن پدر پيش كودكي از گرمارودي استاد خود
 چنين اب هايي رابطه كه آموختند درس نيشابوري اديب و ،شريعتي علي ،مطهري مرتضي
 نبوده تأثير بي استاد رواني و حسي حتي ذهني، و عقلي انكشاف و تشكل در فرهنگي جماعت
  : آوردند روي شعر به سالگي 15 َاوان در اول بار كه بود اين. است
  لرزد مي مشتاقانه سينه در من رسواي دل   لرزد مي شانه از تا تو زلفان تار رويت به

 ،»فرهنگي كيهان« (اند آموخته شعري قواعد كسي چه نزد كه سؤال اين به پاسخ در استاد
 استاد هيچ شعر حوزة در كه كنم مي عرض اي مبالغه هيچ بدون... «: گويد مي) 193 شمارة
  .»باشم آموخته چيزي و باشم زده زانو او محضر در كه ام نداشته ميداني
 گرمارودي سخن معناي خلن كه بينيم مي بريم، مي »معنا باغ «كتاب بر دست چون راستي به
  .است كشيده قد چقدر

 هر  و. غيره و حسي عاطفي، آييني، اجتماعي، سياسي،: است نوع هر از گرمارودي اشعار
  :دهد مي 1درك صاحبش واالي هنر از و يابد مي دل به ره باشد نوعي
   است، درخت صداي صدا زيباترين...
   عمر همه كه
  : نالد نمي هيچ از
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   آذرخش، ارة از نه
   تندر، نعرة از نه
  باد تازيانة نه
  ...خزان سوز نه و
 حتي كه است گرمارودي استادانة و آشنا صداِي و آشنا درد پندار شاعرانه، و نازك طبع اين
  . است كرده درك را درخت صداي زيباترين
 او. است شده هم زنداني سياسي،  مبارزة علت به كه دانم مي مورد به را نكته اين قيد

  : گويد مي او به شاه از ترس بي
    آويختن دارت بر روز رسد    ريختن را تو خون روز رسد

 به او. خواست مي همتايي بي جسارت و واال جرئت گفت، مي شعر چنين شاعر كه زماني
 قبًال. است گشته كامياب آوردها دست بزرگترين به است، زده دست كه) نوع (=ژانر هر

 به اين و كردند مي تصوير سپيد شعر در خاصه شعر در برهنگي و عرياني در را عشق تاجيكان
 سپيد شعر از ها دلسردي سالها. نداشتند سر در ديگري فكر زميني عشق به جز كه بود حدي
 كه نيست هم پوشيده و گفت بايد. كنند مي خطا ما شاعران كه انديشيدم مي ممدا و  داشتم
 خويش ايراني برادران برخي از شمايل و شكل چنين به را شعر نوع چنين تاجيك شعراي

  . اند كرده عكسبرداري
. است »اهللا «كالمش محور شكني، قالب و نوآوري با شاعري كه است شادي جاي اكنون
 دل ديگر. دهد نشان تاجيك شعر نوآوران به ديگري راه است، توانسته! روديگرما استاد اكنون
 هاي آورده با آموزند، مي راه نظير كم شاعري چنين از ما شاعران انشاءاهللا كه داريم مي خوش
 و روح بيداري بودند، شده دور رسولش و خدا از سال هفتاد از زياده كه مردمي به خويش
  . بخشند يم روان
 از است شده پر تاجيكستان در ما هاي نشريه اكثر روي و پشت ويژه به اخير هاي سال در
 برق و رعد از پس اي بوته هر بن از گويا (!) تقليدي چه هم آن مقلدانه بلكه شاعرانه، نه آثار

  ! جسته 1زنبروغي
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 آن جاي به بلكه نيست، جايز ،است فسق و زنبارگي تبليغ كه شعرهايي چنين آوردن
 زن عاطفة و شرم و ترّنم و تصوير در ما شاعران كه باشد آورم مي معني باغ شاعر از هايي نمونه
 نيز نجابت با اما عاشقانه حتي زن از زيرا بگيرند عبرت گرمارودي استاد از مادر، هاي بزرگي و
  : گفت سخن توان مي

   ستاره مادرم از جز من... 
  نياموختم، درسي
   نشست دوردست بر كه
   نكشانيد رخ به را بزرگيش و
  بود تر بزرگ خورشيدها از كه حال همان در-
  افشاند نور من ديد خور در و
   دوردست از را جهان و
  نشست تماشا به هماره اي نظاره به
   ...بود ستارگان انبوه شمار در هماره و

  )»درخت حماسة «شعر از                                     (            

  : يا و
   است گلگوني دستمال شرم ...
   آن با كه

  كني مي خشك را پيشاني عرق
  پراكند مي هوا در بابونه عطر و

  )تري مستقيم باران از تو: شعِر از                                       ( 

  
  : اي و
  بويم مي را تو كه هنگامي ....
   گل واالترين اي
   هوشيار توحش اي
  !آرام سركش اي
   را خود شوق تو كنار
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   جابجا پلنگي هيج ذوق با
  كنم نمي      
  خويش جفِت با كنام، در كه

  ....زيد مي      
  )شب محبوبة : شعر از                                      (

 او يخّرمشاه بهاءالدين استاد قول به. دهد مي ايران بوي ماروديگر استاد شعر موارد اكثر
 چگونه گرمارودي استاد ببينيد. »ادب و هنر براي را دل و برد مي بكار معنويت براي را دين«

  :است داده قلم به را خويش شاعرانة احساس
  »نور «آية از من در چيز همه....

  گذرد مي      
  من از و      
   وحدت تجلي انعكاس جز چيز هيچ
  حق آيينة بر

  . ماند  نمي برجا          
  )شب محبوبة: شعر از                                (

 هايشان سخنراني از يكي در كه دارم ياد به. خداست با يگانگي در او خود و او شعر يعني
 معني به. »شعر سراغ به شاعر نه برود شاعر سراغ بايد شعر«: كه كردند قيد روديگرما استاد
  . گويد مي بگو گفت ازل استاد چه هر حافظ خواجه قول به و خداست از الهام ديگر
 ودشنب و بود پيوند، و رگ و پوست و خون كند؛ نمي اكتفا شعر ايجاد به شاعر همه، اين با
 به گامي. بزند دست الّشأن عظيم قرآن ترجمة به تا كند مي آرزو و است حق پاك ذات متوجه
  . گرفت دوش بر را كار اين سنگين بار سترگ، همتي با و نهاد، پيش

 و كرده ترجمه خود را آن و اند اشتهنگذ دست از را قرآن زيادي ساليان كه يخّرمشاه استاد
 داند مي خدا«: گويند مي خالصانه گرمارودي ترجمة مورد در اند، نوشته نقدها ديگران ترجمه به
  )18ص ،193 شمارة ،فرهنگي كيهان. (»ايشان ترجمة در هستم محو من كه

 در را مردم روزه، همه و هميشه سنگ، گران و ينسنگ بس و استوار و معصوم شعري با او
   :استاد قول به آيا» !افتاد راه بايد«: كند مي ندا شعرش
  ؟...است ناشنيدني قاعده سوي آن در صدا 





  
  

       
  

                                                         
  1روزگار آينة در

  عمراني غالمحسين دكتر: از
  اسالمي آزاد دانشگاه علمي عضوهيأت

  آمد در
 شفيعي (»ذهني شكل و آهنگ زبان، تخيل، عاطفه،« شعر ي دهنده تشكيل عناصر به اگر
 ي پشتوانه بي و پشتوانه با شاعِر گروه دو با بيفزاييم، نيز را فرهنگي پشتوانة) 86:1383 كدكني
 علوم، مجموعه و آيين سنن، ادب، «فرهنگ معني در توسع با بود، اهيمخو رو به رو فرهنگي
 ساختار در نيز را فرهنگي پشتوانة توان مي) 806:1383 معين (»قوم يك هنرهاي و معارف
. بود خواهد فرهنگي پشتوانة شعر، قويم و عناصرقوي ار يكي شك بي. داد جاي شعر معنوي

 1390 سال تا ش 1340 سال از معاصر شعر در را يگرمارود دكتر مطلب، ينمه به توجه با
  .آورد شمار به فرهنگمدار شاعري توان مي ش،
 و مسأله نود، دهة تا چهل دهة از شاعر اين شعري كارنامة مرور ضمن سطور اين راقم 

 و هنري ادبي، شخصيت از كه شناختي به توجه با را گرمارودي شعري فرهنِگ موضوع
  . است كاويده خود نوشتار مطاوي در دارد، شاعر اين فرهنگي
  

  مقدمه
 گذاِر تأثير و موفق شعرهاي تعداد كهن، هاي قالب در نوآوري و شعري جوهر اعتبار به

 ي تنه از كه اي شاخه برومندترين گفت بايد اما. نيست او سپيد شعرهاي از كمتر گرمارودي
 شعر در كه است اين حقيقت. است شاملويي سپيد شعر است باليده و روييده گرمارودي شعر
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 و ترين موفق شاملو. است نبوده قدرت و اعتبار اوج در شاملو اندازه به شاعري هيچ سپيد،
 كه است شاعري نوشتار، اين در پژوهش و نقد مورد اما ماست روزگاِر شعر چهرة بزرگترين
 سيرِت گرمارودي، شعر سيرت كه حالي در. است يكي شاملو با صورت حيث از يششعرها
 كه است باطني وجدان و روحاني احساس از عبارت ذوق، «اگر. اوست خوِد باطني و روحاني

) 55:1388 كوب زرين (»شود مي ادراك ديگر كالم بر كالمي رجحان و مزيت آن وسيله به
 فرهنگي جنبة است كوشيده و مند بهره باطني وجدان و روحاني احساس اين از گرمارودي

 و پنجاه دهه و چهل دهه در گرمارودي. نمايد حراست شعري جوهر پاسداشت ضمن را شعر
 گرمارودي. است كرده بهينه استفادة) نيما نه (شاملو زباِن امكانات از متوالي طور به شصت دهه
 موزون نثر از را اش فاصله كه واالست و فرهيخته حال عين در و عاطفي و پويا زباني داراي
  .است كرده حفظ

 و تربيت مورد اگر ليكن است، شخصي و فردي امري بيشتر «و است دروني امر همان ذوق
 فصاحت،) 56:همان (»كند مي پيدا نيز عمومي و كلي جنبة زيادي اندازة تا قرارگيرد ادبي تهذيب

 زيبايي حقيقت. اند محتاج ذهني تربيت به كه هستند ادبي موارد جمله از انسجام و جزالت عذوبت،
 كه دهد مي نشان نكته اين به توجه. نيست تعريف قابل كنيم، مي تعبير زيبايي به آن از ما كه چيزي يا

 حكم در ادبي منتقدان براي پردازي نظريه. كند صادر حكم راحتي به نبايد ادبي اثر نقد در منتقد
 درباره اخير هاي دهه در ادبي منتقدان بعضي كه شد اشاره جهت آن از نكته اين به .است قرمز چراغ
  .كندنمي اقناع را نظر اهل كه اند نوشته و گفته حرفهايي گرمارودي شعر

 ِاشراف) قدما شيوه به (سخنوري و بالغت فن اصول و سخن موازين بر بايد خودـ  منتقد
 شعر مطالعه در و باشد مجهز جديد نقد هاي روش به و نشود قانع حد بدان البته و باشد داشته
 و ساله صد متأخّران هاي سروده و متقدمان اشعار در تحقيق مستغرق و بكوشد ديگران از بيش
 شفيعي و كوب، زرين عبدالحسين ،پور آرين يحيي ،فروزانفر الزمان بديع از اخير، ساله پنجاه
 خبره، منتقد بلكه. كند چشم پيش آثاري) شود مي شمرده ممتاز و نادر وجودي كه (كدكني
  . كند جمع علم و ذوق ميان كه است كسي
  

   چيست؟ نو شعر و كهن شعر
 نيز شعر. است هفايد بي زماني مقاطع بدون نو شعر و كهن شعر درباره نظر اظهار گونه هر
 لحاِظ به«. است اجتماعي و سياسي تحوّلات تاريخ معلول معنوي، و هنري ي پديده هر مثل
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 ما ادبيات تاريخ و داريم قرار قمري هجري دهم چهار قرن پايان در] اكنون ما [تقويمي زمان
 تا فارسي شعِر درباره نظر اظهار كه كرد تصور توان مي پس. است تقويمي زماِن اين استمراِر
 »است پذيرفتني امري قمري، هجري چهاردهم قرن پاياِن و سلطنت سقوط زمانِي مقطع

 شكل و تخيل و عاطفه خوردگي گره «شعر كّلي تعريف براساس) 12:1383 كدكني شفيعي(
 و رهنگيف پشتوانه با شاعران گروه دو با عمدتًا) 86:1383 همان (»آهنگين زباني در آن گيري
 نسبت و متحد، نسبتي شاعر و شعر نسبت نيز طرفي از. هستيم رو به رو فرهنگي پشتوانه بي
 اين ادبي منتقدان برخي. است متقابل تأّثر و تأثير نوع از اجتماعي شرايط با واحد پيكر اين

 سيسيا فرهنگي، اجتماعي، شرايط«. اند ناميده متني درون عوامل و متني برون عوامل را نسبت
 متني، برون عوامل از مراد) 17:1383 زرقاني (»شوند مي ناميده متني برون عوامل از اقتصادي و

 متني درون عوامل از مقصود اما. شود مي مربوط شعر از بيرون دنياي به شده ذكر كه طور همان
 مردم سوي از شده شناخته مطرِح شاعِر يك كه ديد بايد. است شعري عناصر كاركرد كيفيت

  باشد؟ برخوردار شعر عناصر گوناگون هاي جنبه از است توانسته اندازه چه تا
 دارد؟ مي نگاه خود در را شاعري چه نام قوم، تاريخي حافظه متني، برون عوامل به توجه با
) ماجرا داوِر (قاضي يك عنوان به تاريخ به است بهتر نيز را تاريخي پرسش اين به گفتن پاسخ
  . كنيم محول
  

   كجاست؟ شعر زالل ي سرچشمه
 قلمرو چه هر. است بيرون صوري منطق و الفاظ حيطة از اشراقي پرسش اين به دادن پاسخ

 اينكه به دارد بستگي. است تر زالل شاعر آن شعِر باشد، تر آبي و سبزتر فرهنگ دامنه و معنا و
 در را زميني و آسماني رنگ دو اين اشراقيون. مببيني چيزهايي چه در را آبي رنگ و سبز رنگ
 هر آيا. كند مي تغيير مخاطبان، طيف به نسبت البته معاني اين فهم. بينند مي وحدت و آشتي
 پشتوانه عنوان زير آن از كه اي جنبه آن دارد؟ نفوذ) خاص متوسط، عام، (مردم ميان در شعري
  . شود مي مربوط سشپر اين به است، شده ياد نوشتار اين در فرهنگي

 بيروني، اليه به مربوط فرهنگ سطح. عمق يك و دارد سطح يك مختلف جوامع در هم، فرهنگ
 تأثيري شعر ارتقاي سطح در فرهنگي جوامع بنابراين. است دروني اليه به مربوط فرهنگ عمق و

. پوشيد شمچ جوامع فرهنگ عمق و سطح از ادبي و هنري نگرش بهانة به توان نمي. دارند متقابل
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 هنر ذاِت اصوًال. كرد تعريف توان نمي را شعر ذات. است بيروني تعريف با متناسب شعر، تعريف
 نو و بودن كهن براي معياري. اند اي كليشه تقسيماتي هم بودن نو و بودن كهن. است ناپذيِر تعريف

. است بوده نو خود وقت به كهني هر و بوده كهن اي دوره در نوي، هر. نيست دست در بودن
 كه هايي سروده نو بسا. كشاند مي ابتذال به را شعر شعر، زبان از مقّلدانه و رويه بي استعمال

 به شدن دقيق جز حال، اين با! بالعكس و اند ارزش داراي كه هايي سروده كهن بسا و اند ارزش بي
  . نيست اي چاره دوره هر ادبي هاي وجريان شعر تاريخي ادوار

 ادبيات در  كه آنچه نظير ـ تاريخي مدت كوتاه مقاطع حتيـ  تاريخ از اي دوره هر به اگر
 عنوان به فرهنگ از كه تعريفي به توجه با�  كنيم دقت شوند، مي ناميده »دهه «معاصر،
 شعر جهت ترين مهمـ  داريم دست در قومي باورهاي و معارف و ادب و آيين از اي مجموعه

 حاكم فرهنگي مشروطيت، عصر در المثل في. است هنگيفر پشتوانه جامعه، افقي محور در
  . دارند ضعف و شدت اينها همه البته. نيستيم مواجه آن با انقالب عصر در كه است بوده
  

  گرمارودي شعر اصلي زمينه
 و شاعر رقيق عاطفة و اعتراضي و حماسي زبان و ديني فرهنگ را گرمارودي شعر اصلي زمينة

 از كه اي گانه جدا دفترهاي. دهند مي تشكيل شعر متن دروني موسيقي بر تسّلط و شاعر خّلاق تخيل
 لغوِي كاركردهاي مجموع، در اند، شده منتشر و چاپ مستقل شعر مجموعة عنوان تحت شاعر اين

 عمدتًا، اروديگرم شعر. اند گذاشته نمايش به فرهنگي هاي جنبه و متني درون لحاظ از را شاعر
 جدي توجه مورد همچنان مذهبي و ديني هاي درونمايه. است مقتدرانه البته و فرهنگمدارانه شعري
 گرايان لغت با گرمارودي عمده تفاوت دو. دارند تازگي و شده بازآفريني البته كه دارند قرار شاعر

 مشترك عاطفي هواي و حال و تازه، تصاوير خلق و سازي تركيب به گرمارودي جدي رويكرِد در
  . زند مي پيوند اسطوره و تاريخ به را شاعر كه است تاريخي
  
  گرمارودي شاعرِي هنر
 گرمارودي. اوست ي شاعرانه لحن شعر، در گرمارودي هنرِي شگردهاي ترين مهم از يكي

 در گرمارودي كه است اين است، مهم هآنچ دهد، نمي دست از گفتار زبان در حّتي را، لحن اين
 آنجا از و كند مي آشكار ما بر آرماني انساِن ي درباره را هايش آرمان از بسياري شعرهايش خلق
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 ادبيات در را خود هاي آگاهي وسعت هم كند، مي نقاشي را حال و گذشته فرهنگي وجوه كه
 هنري شگردهاي از ديگر. كند مي گير غافل را خويش آثار خوانندگان هم و دهد مي نشان كهن

 گشوده خودش دروني و شخصي دنياي به او كه است اي پنجره گشودن شعر، در گرمارودي
  . شود نمي ديده تكراري هاي تركيب گرمارودي، شعرهاي از يك هيچ در. است
  

  شاعر و شعر اتحاد
 تعريفي هر. تراود مي شاعر ناخودآگاه از  شعر، و است خويش»  ناخودآگاه « پيرو ، شاعر

 و بالغت اهل نزد باز دير از«. است اطالق قابل نيز شاعر به است دست در شعر براي كه
 ساختمان به آنانكه. است داشته وجود متفاوت تعريف دو شعر براي اسالمي و ايراني فالسفه
 اهل از بسياري كه اند گفته مقفي و موزون كالمي عمومًا را شعر اند، پرداخته شعر ظاهري

 شعري جوهر اند، داشته فلسفي و منطقي بينشي كه ديگر دسته. دارند جاي دسته اين در الغتب
  ). 306:1383 داد (»يابند مي خيال عنصر و درونمايه در بلكه ظاهر، صورت در نه را

 حلقة نيز و طبيعت ماوراي و طبيعت باطن و ظاهر وجوه از وسيعي دنياي شعر، دنياي
 با خويشاوندي نيازمند را خود ديگران از بيش شاعران،. است پنهان و اپيد دنياي با شاعر پيوند
  . دانند مي طبيعت ماوراي و طبيعت
 در شاعر چند است ممكن حتي. اند خويش اجتماعي محيط شدة تربيت شاعران، نيز، طرفي از

 از كي هر پذيري تأثير اما ببرند، سر به يگديگر با اجتماعي و سياسي تاريخي، خاص دورة يك
 بيروني عامل بر عالوه كه دهد مي نشان فرايند اين. باشد متفاوت خويش، اجتماعي محيط از آنان،

 و طبيعي (وجه دو هر در شاعر. است مؤّثر هنري آفرينش در نيز دروني عامل... ) و محيط اجتماع،(
 از دارد قابليت كه تاس شاعر كسي. پذيرد مي  تاّثر غيبي الهام از) دروني و بيروني (،)طبيعي ماوراي

. است دانش و ذوق محصول شعر گفت توان مي بنابراين. نمايد استفاده فطري و نهادينه استعداد اين
  . است واسطه بي شهودي ، كسب و دانش مدد بي شعري جوشش كه پيداست
  

  است؟ شاعري چگونه گرمارودي
 داراي شاعري كه وجودي با.. است پنجاه دهة فرهنگي دار هپشتوان شاعران از گرمارودي

 مقصود. رود مي شمار به مذهبي و روايي شعر ي شاخه در نو شعر پيشروان از اما است، دوزبان
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 زباِن به هم و است، مسّلط كهن هاي قالب و كهن زبان به هم شاعر كه است اين زبان دو از
 فارسي كالسيك ادبيات جنس از شعرش هاي واژه .دارد كافي تسِلطي نيمايي زبان و امروز
 در شعرهايش،. خورد مي پيوند امروز زباِن با كه است اي گونه به شعرش تركيبات اما است
 نيكو را پيوسته هاي بيتي دو قطعه، قصيده،. اند شده ذوب خودش ذهني تجربة ي كوره
 شاعران از نيمايي شعر حوزة رد وصف، اين با. كند مي رعايت را قالب شأن و شكوه. سرايد مي

 شاعر گرمارودي موسوي اند پنداشته كه منتقدان برخي رغم به شود مي شمرده پنجاه دهة موفق
 شاعران از انقالب عصر از پيش شاعر، اين گفت بايد) 563:1383 زرقاني (است انقالب عصر

 موسوي هم باز داد نمي رخ انقالبي اگر حتي. شد مي محسوب پنجاه دهة شده شناخته
  . آمد مي شمار به گفتار زبان به مذهبي – شعِرروايي شاعراِن بزرگترين از گرمارودي
 ايران كالسيك ادب و فرهنگ از برگرفته ،گرمارودي موسوي شعرهاي فرهنگي پشتوانه

  . است توجه قابل شعرهايش در اعتراض ادبيات و ديني فرهنگ عمق و گستردگي و است
  

  معاصر نوانديش نسل درميان گرمارودي شعر جايگاه
 شاعري) اول چهره: است شده ظاهر متفاوت چهارچهرة با زمان شعر آيينه در گرمارودي

 ريشاع) چهارم چهره. هنري فطرتي با شاعري) سوم چهره. منتقد شاعري) دوم چهره. اديب
  . فرهنگمدار

 گاهي اما نيست ميسر كردنشان جدا كه اند تنيده هم در چنان ها چهره اين همه گاهي و
 چند شاعري ،گرمارودي حال هر به. شوند مي فايق ديگر اي چهره بر ها چهره اين از برخي
  . است وجهي
  

  مسأله تحليل و حاضر پژوهش اصلي زمينه
 از گروه دو با اخير دهه پنج در كه گفت بايد شعر، در شاعر صيتشخ بازيافت از پيش
  :ايم بوده رو به رو معاصر شاعران
  فرهنگي پشتوانه با شاعراِن) اول گروه
  فرهنگي پشتوانه بي شاعراِن) دوم گروه
  . دارد جاي فرهنگي پشتوانة با شاعراِن گروه در گرمارودي ترديد، بدون
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 باشد اين جز اگر و اوست خود به مخصوص شاعري هر هواي و حال اصوًال البته
 كه ديدگاهي و نگاه نوع. دارد را خود فرهنگ و لحن آهنگ، زبان، شاعري هر شعر. خطاست
 جزئيات در ولي باشد يكي كلي، ديدگاه شايد. است متفاوت دارند، جهان به نسبت شاعران
 ساز تصوير شاعر فالن و است ساز تصوير شاعر، فالن گفت توان نمي بنابراين. دارند تفاوت
. دارد ضعف و شدت تفاوت، عين در آنها خيالي صورتهاي شود، گفته است بهتر. نيست

 حيث اين از و است زده گره خود هاي سروده فرهنگ با را »ايماژ «كه است شاعري گرمارودي
 تصويرهاي و زبان ميان و است قوي هايششعر زباني ي جنبه ولي است ساز تصوير شاعري
  . نيست جدايي اش شعري

 رود مي پيش به راحت شعرش و بندند نمي اورا راه گرمارودي در ذهن سيالن و جوشندگي
 همة در و است شاعر ذاتًا گرمارودي كه روست آن از اين و. شود نمي متوقف نقطه يك در و

. نيمايي شعر در كه دارد مهارت و تبحر اندازه همان به كهن شعر در. دارد خالقيت ها، عرصه
 و ها مدرنيست اغلب. سپيد شعر در كه است رفته پيش اندازه همان به نيمايي شعر در و

 از جزوي وجودشان و اند نكرده حس جامعه در را فرهنگي روند ضرورت ها، پسامدرنيست
  . است نشده جامعه فرهنگ
 مهمترين شعر، كه اند همراي نكته اين در فارسي زبان ي ساله هزار فرهنگ شناسندگاِن«
 در شاعران رو، اين از. است بوده ايراني فرهنگ درفضاي فرهنگي رسانة و هنري عنصِر
 تا مردم ي عامه از همگان، كه توجهي و دارند قرار ايراني فرهنِگ جايگاِه ترين مركزي

 فرهنگ و هنر و ادب فرآورندگاِن ديگر به كه توجهي با دارند، آنان به فرهنگي، سردمداراِن
  ). 183:1380 آشوري (»نيست پذير قياس دارند،
  . دارد وجود ناگسستني اي رابطه فرهنگ و شعر ميان: گفت توان مي اساس همين بر

 ،آمده پديد جهان در كه ژرفي دگرگونِي با كه كند انكار تواند نمي را واقعيت اين كسي
 ها، دگرگوني اين اثر در آيا پرسيد بايد اما. است شده دگرگون نيز زيست نحوة و جوامع شكل
 و نيما ظهور با كه نيست شك باشد؟ جهاني تمدِن هاي تابي كج بالمنازع تابع بايد هم شعر
 و نيما خود آيا كه شود پرسيده بايد اما كرد، حاصل تغييري ما شعِرروزگار روشنفكران، گروه
  ؟ اند بوده اعتنا بي گذشته فرهنگي هويت به روشنفكران، گروه
  . است نشده متزلزل آن اركان اما ، خورده سختي هاي تكان اخير، سالة صد در ايران جامعة 
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  آييني و فرهنگي پشتوانة با سپيد شعر
. م ،آتشي ،سپهري ،اخوان ،شاملو: پنجاه دهه و چهل دهه نيمايِي شاعران بين از گرمارودي

 ،لوسپان علي محمد مصدق، حميد ،صفارزاده طاهره ،حقوقي ،براهني ،شاهرودي ،سايه آزاد،
 ضياء ،خويي اسماعيل آزرم،. م ،كدكني شفيعي ،مشيري ،رحماني نصرت ،تميمي ،مفتون
 ،كسيال احمد ،نيستاني منوچهر: معاصر غزلسراياِن نو گروِه ميان در و عالء نوري ،موحد
 ،بهبهاني سيمين بهمني، علي محمد ،منزوي حسين ،صالحي عمران ،ذكايي ،مطهري سياوش
 با سپيد شعر داران پرچم از شصت ي دهه تا... احتشامي خسرو ،پرنگ نوذر ،صالحي بهمن
 رهگذر از خاصه تشيع، فرهنگ از او پذيري تأثير. است شمار به اسالمي فرهنگ پشتوانه
 با آشنايي و حكيمي رضا محمد عّلامه تادواس شريعتي علي دكتر ،احمد آل جالل هاي آموخته
 بخشيده خاص رنگي او سپيد شعرهاي به غرب شاعران و عرب مدرن شاعران آثار ترجمة
  . است

 و) 1356 سال در (شاه زندان از آزادي از پس او شعر در ما را ويژگي اين هاي جلوه نخستين
  .ديديم تهران در آلمان و ايران فرهنگِي انجمن سوي از »شب ده «خوانِي شعر در شركت

 گرمارودي آن از سپيد، شعر زباِن در اعتراض فرهنگ و علوي فرهنگ عاشورايي، فرهنگ
  . شد  جمع شاعري كمتر شعر در خصايص اين و بود

  
  معاصر سرايي قطعه و دهقصي مقام در ،گرمارودي

 قصيده مقام در استادي نشان با را شاعر تن هفت بتوان اگر ،ايران معاصر تاريخ طول در
  . آنهاست از يكي گرمارودي ، كرد ياد گويي قطعه و سرايي
  معاصر دوران در قصيده قالب احياگر بهار، الشعرا ملك استاد. 1
  معاصر سرايان كهن هاي استوانه از كوهي، فيروز اميري دالشعراسي استاد. 2
  قصيده در  نيز و شعر مطلق در بديل وبي يگانه ،كدكني شفيعي رضا دكترمحمد استاد. 3
  كهن زبان به گوي گزيده ،امصّف مظاهر استاد. 4
   تازه زباني با سرايي قصيده درفن معتدل و مبتكر ،اوستا مهرداد استاد. 5
   گرمارودي موسوي علي سيد دكتر ستادا. 6
  سرايي قصيده در ظهور نو توانمندي اسفندقه اميري مرتضي. 7
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 و قصيده در سپيد شعر و نيمايي شعر بر اشراف عين در كه يافت توان مي شاعري كمتر
 قصيده فّن در بهار: گفت توان مي نمونه عنوان به.. كند ارائه خوب آثار كهن، هاي قالب و هقطع
 نوع اين در اي تجربه زيرا نياورده دست به شهرتي آزاد شيوه به نيمايي شعر در ولي است استاد
 پيوسته هاي بيتي دو به نهات آزاد، هاي قالب ميان از نيز فيروزكوهي اميري. است نداشته شعر
  . است َنيازموده را نيما ي شيوه اما گذاشته جاي بر خود از نوين هايي يادگاري و آورده روي

 ولي ربوده خود همگان از را سبقت گوي كهن، زبان به گويي گزيده مقام در ،امصّف مظاهر
  . است ديده نمي خود شأن در را نيما قلمرو به ورود

 به تفّنن روي از  ، داشته متمركز خود هاي سازي تركيب در را نوآوري آنكه با اوستا مهرداد
   . است آورده روي نيز نيمايي شعر

 ها عرصه تمام در واقعا نتوا مي جمع ازاين را كدكني شفيعي رضا دكترمحمد استاد تنها
 هايي توفيق عرصه اين در او از پيروي به نيز اسفندقه و گرمارودي و دانست ميدان اول مرد

  .دارند چشمگير
  

  قصيده
   :گرمارودي توحيدية قصيدة از

  اســت هــيچ دگــر تــويي، هــستي آنچــه
ـــسرنگ ــه ونــــ ــاك از آوري خوشـ   تـ
ـــباژگ ــش ونـــ ـــآين ار،ـــآبـ   وار هــــ
  چـــرخ خـــالي وِدـــــــكب انــــــمي در

ــه ــه گــ ــاِن بــ ــريم دامــ ــذرا مــ             عــ
ــاه ــري از گــ ــاده پيــ ــاي ز اوفتــ   پــ
  اژدرهـــا گـــه ِنهـــي عـــصايي بـــه

  اي باديـــــــه يتـــــــيم برگزينـــــــي
ــشويد ــه تابــــ ــرآنش آِب بــــ   قــــ

  

ــ   ــران، و رـدگـ ــه ديگـ ــد همـ   هيچنـ
ــو ــوِت از همچـ ــربلند، تـ ــد سـ   پرنـ
ــشان ــاِل يـبرفـ ــخره زيـ ــد و صـ   َكنـ
ــي ــتون، بـ ــرخ سـ ــي را چـ ــد كنـ   آونـ
  فرزنــد  يكــي  نهــي  مــسيحا،  چــون

  دلبنــــد بــــرآوري يحيــــي همچــــو
ــا ــد تــ ــاودان، ز ببلعــ ــد جــ   ترفنــ
ــه ــوت، بـ ــراين نبـ ــد و روال بـ   رونـ

ــِق ــد رونـ ــيوه و زنـ ــا شـ ــد يـ   ...زنـ
  )310،309:1383 گرمارودي(              
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   :پنهان خورشيد قصيدة از
  ايـستاد  خود بلند ايگاهج به خور نك،... 
  جـاي  گزيـد  وحـشي  اللـة  كنـارِ  در هم
  سـتد  شـبنمي  تن و جان و داد بوسه يك

  كــرد نگــاه نــرگس ديــده بــه تــا وانگــاه
  او پـاك  چـشمان  بـه  التهـاب  بـرق  وين

ــراه ــه هم ــاِي بوس ــاِب زِر ه ــبح آفت   ص
  زمولـدش  گيتـي  سراسـر  در لحظـه  يك
  روزگـارپير  ايـن  خـستة  جـانِ  لمحه يك
  آشـكار  »مهـدي  «شـد  :كه سرود زادگيآ

  آمـدم  مـن  اينـك : كـه  عـدل  غريـو  آمد
  

  پركـشيد  سـوي  هـر  بـه  نـور،  باِل به وانگه  
  چميـد  بوسـتان  سـمن  و سوسـن  سوي هم

  دويد گل سرخ رِخ به خون و گرفت بوسي
  بديـــد آن در شـــگرفي التهـــاب ز برقـــي
  پديـد  شـد  غنچـه  يـك  شـكفتن  كز دانست

ــشكفيد غنچــه ايــن »رهســام «بوســتاِن در   ب
  برتپيد شوق از و شد دل چوب و سنگ هر
  آرميـــد مـــژده ايـــن از زمانـــه، بـــستر در

ــك، ــدهاي نـ ــي بنـ ــسليد زور بردگـ   بگـ
  ...رسـيد  پيـشگان  سـتم  كاخ به تا نغمه وين

  )314،313:1383 گرمارودي(                    
  : فلسطين قصيدة از
ــين اال ــسطين، زم ــد فل ــادت بلن ــام ب   ن
  مــسلماني و يــاري از ام بپرســي گــر كــه
  غـرب  برابـر  در شـرق  ي همه پاسداِر كه

  زمـان  آسـتين  در شـرقي  خستة تودست
  ديـر  ديـرا  هـاي  سـال  بمـان  شـرق  براي
  

ــانم   ــه ار زب ــارد چ ــرم ني ــت زش   درود گف
  آســود؟ تــوان مــي هــيچ تــوام زشــرم كجــا
  بـود  خواهد نيز و ست بوده تو چريك و تو

  َشـخود  خصم روِي كه بايد تو دسِت به كنون
  ...ود از زود فــتِح بــه ازحــق، پاســدارِي بــه

  )316،315:1383 گرمارودي(                     
  ): حبسيه (دبن از اينامه قصيدة از
  باطـل  تعـصب  بـي  لحظـه،  يكـي  تو َنك
ــر ــشوي گ ــؤمن ن ــدان م ــدهي وب   دل ن
  
ــناي روِح اي« ــر، آش ــاي مطه ــز زج   خي
  نگـر  مـا  سـوي  ديـن  و دانش آفتاب اي

  كـن  وعـظ  و آمـوز  فلـسفه  باز و برخيز

  آور مــن شــعر هــاي آيــه ســوي روبــه  
ــصحف ــعرم م ــشو ش ــه ب ــة ب ــسَخر دجل   َت

ــارودي(                          )323:1383 گرمـ
ــتان وز ــغ دوس ــن دري ــر مك ــاوري و مه   ي

ــل ــاش غافـ ــفت از مبـ ــروري ذره صـ   پـ
  منبــــري خداونــــد و تواوســــتاد آخــــر
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  نگـر  خـود  فرزند و شاعر سوي و برخيز
  

  »دري دلكـش  و خـوش  شـعر  دوستدار اي
  )325:1383 گرمارودي(                         

  
  گرمارودي شعرِي كارنامة بر مروري                             

 دو مفردات،. خورد مي چشم به فارسي شعر هاي قالب انواع ،گرمارودي شعر كارنامه در
) سپيد نيمايي، (آزاد مثنوي، قصيده، غزل، رباعي، بيتي، دو مسمط، بند، تركيب پيوسته، هاي بيتي
 از شعر كارگاه در گرمارودي كاِر. دهند مي نشان را گرمارودي شعر هاي قالب كل در

. گردد مي باز 1340 سال به شعرها اين سرايش تاريخ كه است شده شروع پيوسته هاي دوبيتي
. دارند ظهور و بروز ها فرم ساير از بيش سپيد، فرم در گرمارودي آزاد شعرهاي ميان، اين در

 مهارت و تبحر با قالبها ديگر از بيش كهن قالبهاي بين در شاعر كه است شعري قالب قصيده
 ديگر، قالبهاي آزمون به گرمارودي كه نيست معنا بدان سخن اين. است سپرده دل بدان خاص
 تركيب مسمط، بيتي، دو رباعي، مثنوي، غزل، گرمارودي شعري كارنامه در بلكه. است نپرداخته

  . قصيده و سپيد شعر كه هستند رو روبه امتيازي همان با نيمايي شعر و بند
 ثبت به گوناگون هاي قالب در شعر گونه همه گرمارودي شعري كارنامة در كلي طور به
 ادبيات و زبان فرهنگ مروج و پژوهنده خود كه است شاعراني زمرة از گرمارودي. اند رسيده
 يادگاران امروز زبان به هم و كهن زبان به هم كه است شاعراني معدود از يكي او. است فارسي

  . است نهاده جاي بر خود از ارزشمندي
 نيست گونه اين. است مدرن و مترقي شعري نيز صورت به ِنگاه لحاظ از گرمارودي شعر

 بر و! نيايد چشم به شناسي، زيبا و هنري نظر از او شعر فرهنگي، جنبه و محتوا صرف به كه
 خويش عصر اجتماعي و علمي محيط ي شده بزرگ گرمارودي كه افزود بايد نيز نكته اين
  . است

 فرهنگي جنبِش در مؤثر هاي اهرم فرهنگي، و سياسي اجتماعي، ملعوا كه شد گفته پيشتر
 اين شعر در تأثير عوامل از يكي 42 خرداد پانزده قيام. شدند مي شمرده گرمارودي شعر ادبِي –

 ديگر از محيطي زيست ي نحوه و تحصيالت ديني، سرشت خانوادگي، تربيت. است شاعر
 روحاني پدري نظر تحت گرمارودي. شوند مي محسوب شاعر خصيتش ي كننده تعيين عوامل

 نظر از و كوهستان اهالي به متعلق جغرافيايي، اقليم لحاظ از. شد تربيت ديني علوم بر مشرف و



  در بوتة نقد   □ �298
�

 و يافته آشنايي علم و طبيعت با وجه دو هر به و. است كوير به مربوط ارتقا و رشد و پرورش
 شخصيت تكميل در كه ديده بسياري معّلمان. است داشته نشر و حشر علمي بزرگاِن با

  . اند بوده مؤّثر شاعر فرهنگِي
. دارد ديني تفكر از نشاني ، بالطبع تربيت، چنين با شاعري ذوقي تراوشهاي نخستين
 ارمغان به هنري و ادبي فرهنگي، شهرت ، سراينده براي سرايش، اوان همان در شاعر خّلاقيت

 بعثت مناسبت به »نور خاستگاه «عنوان تحت شاعر، كه است شعري ، آن سندگوياي. آورد مي
 همان در شعر يك همان با گرمارودي. سرايد مي ش 1347 سال به نيمايي قالبي در) ص (پيامبر
 از »نور خاستگاه «شعر به شاعر نگاه. رسيد اشتهار به) چهل (دهه همان در و) ش 1347 (سال
. بود نيمايي گرمارودي شعِر فرم و شكل كه بود اين مهم اما. بود فرهنگي نگاهي محتوا، لحاظ
  :هستيم مواجه شعر زباِن نوع چهار يا سه با نيمايي شعر در: گفت توان مي

 و كوتاه سطرهاي بندي پايان با و ساختماني شكلي در نيما شيوه به نيمايي شعر زبان -1
  . بلند
  . عروض در اعتدال به متمايل ،نيما پيروان برخي شيوه به قدمايي – نو شعِر زبان -2
 ها دهه آن در كه) كالم دكلماسيون با آهنگ نوعي به متكي وزن، بي (سپيد شعِر زبان -3
 به شاملو كه حتوضي اين با. بود آن هاي چهره ترين موّفق از شاملو احمد) پنجاه و چهل سي،
 ،ثالث اخوان از پس بود، مسّلط بسيار داشت كه استعدادي و مطالعات اثر بر كهن نثر زبان

 خود سرايش شيوة در يك هر و دهند ادامه خوبي به را راهش اند نتوانسته فراوانش، شاگردان
. م آنان ترين مهم اخوان، شعرِي مكتِب گردانشا از شدند، دچار گمي در سر به و  پراكندگي به

 علي محمد ،اوجي منصور مصدق، حميد بعدها. بودند خويي اسماعيل و سرشك. م آزرم،
 راه در يك هيچ اما نهادند قدم اخوان راه به ديگر هاي خيلي و وگرمارودي آزاد. م ،سپانلو

  . نماندند استوار ود،خ
 زودي به شد، آغاز پيوسته هاي دوبيتي با اش شعري حركت نخسيتن آنكه با گرمارودي

 نشان آزاد ي شيوه به سرايش با را اش بعدي حركت و نيست قالب در توّقف اهل كه داد نشان
  .داد
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  :هانمونه
  گشايي مي را در وقتي«

  ام وردهآ تو پيشكش به كه نرگسي
  ) 181:1383 گرمارودي(           »شود مي شرمگين

  نيز من شعر«
  پيموده راه سال هزار كه   
  هنوز       
   »است مانده تو بارگاه بيرون         

  ) 180:1383 گرمارودي(

  نيست شخص حر،«
  ست، فضيلتي   
  مانده جدا مهر، كاروان باِر توشه از     
   »پيوستن روِد سوي نآ           

  ) 175:1383 گرمارودي(

  نبود كلمه يزيد«
  بود دروغ   

  درشت زالويي
  مكيد مي را هوا اكسيژن كه     

  بود مردي تهمت كه مخّنثي
  :درشت گناهي با اي بوزينه
  ) 170:1383 گرمارودي(                       »انسان ناِم سرقت

. اوست هاي سروده كهن و نيمايي شعرهاي از بيشتر مراتب به گرمارودي) وزن بي (يدسپ شعرهاي
 او نزد در تركيب،. كند مي عبور نشانه و كلمه از راحتي به بلكه نيست ساز كلمه او، ساز تركيب زباِن

. است پنهان قياشرا تفكري گرمارودي شعر ايماژ هر پشت. هستند »ايماژ «بلكه. نيستند كلمات
  ) 100:1381 بورخس (»است شعر وراي در كه است چيزي است، مهم آنچه«

 در كه دارد وجود خصيصه اين گرمارودي شعر در. است خورده گره الفاظ با او شعر در معنا
 در ربط بي مهكل يك كه حالي همان در شاعر. كرد جدا معاني از را الفاظ توان نمي شعرش



  در بوتة نقد   □ �300
�

. است كرده مربوط هم به را چيز همه آگاهش ناخود حال، عين در است نبرده كار به شعرش
  ) 186:1381 ندوشن (»دروني نيروي آن و كلمات مغناطيس «به گردد مي بر اين
 گرمارودي شعر ويژگيهاي خصوص در شده بيان كه نكاتي بر عالوه ديگر ي نكته سه دو ذكر
  . است مانده باقي
 را شاعري كمتر. است خويش زمانه ادبيات تحليل در گرمارودي شاعرانة مهارت اول نكته
 كدكني شفيعي دكتر البته و باشند خويش زمان ادبي مسايل گر تحليل كه گرفت سراغ توان مي
  !هستند مستثنا معاصر، جسته بر گران تحليل از پورنامداريان تقي دكتر و

 در هم فارسي زبان گوناگون وجوه در نو و كهن زبان دو بر گرمارودي اشراف سوم نكته
 غزلهاي و ها بيتي دو ها، رباعي ها، مثنوي قصايد، خلق حاصلش كه پژوهش در هم سرايش،
   . است وديگرمار بديع و بليغ، فصيح، غّرا، موجز،
 انسان جمعِي خاطر و ذهن در اي صبغه با شعر معنوي عناصر از يكي عنوان به فرهنگي پشتوانه
 به روي اسالمي فرهنگ ي گذشته از مندي بهره ضمن شاعران، از بعضي. است كرده رسوب
 شاعران بعضي شعر در امروز زبان با كهن فرهنگ تنيدگي هم در. اند آورده نيز ايراني فرهنگ

  . كرد ذكر توان مي را گرمارودي شعري تركيبات نمونه براي. است كرده پيدا درخشان اي لوهج
  اوهام بيگاه رگبار از« 

  خزيدم تو خلوت پناه سر به
  ) 123:1383 گرمارودي(             »...    

  ذهن در تو لبخند ياد«
   گرم نوايي خاطره واگردان چون   
   »نشست مي دل به           

  ) 123:1383 گرمارودي( 

  خدا روشِن اي«
  تاريخ پيوسته هاي شب در

  القدر ليله روح اي
  الفجر مطلع حّتي

. .....  
  )129:1383 گرمارودي(                          »! همنوايي كوفه، يتيمكان گريه با هنوز و
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 رخدادهاي با كه است بوده فرهنگي و آييني مرامي، شعري پنجاه، دهة و چهل دهة شعِر
 و چهل دهة شاعران ةهم كه نيست معنا بدان سخن اين اما. بود شده عجين اجتماعي و سياسي
 بهار پيرو و نيما پيرو شاعران از بسياري ميان در. اند بوده شده ياد بندهاي مشمول پنجاه، دهة
 وضع بالطبع و جامعه اوضاع كه عّلت بدان شايد داشتند فرهنگي دغدغة انشاعر بعضي تنها

 شود مي ياد شعر در آيين و دين از وقتي. ديدند نمي آييني و ديني هاي آرمان وفق به را حكومت
 شعر دوم، نكتة. است فرهنگ ي مقوله از آيين و دين اول، نكته: گرفت نظر در را نكته دو بايد
 موفق شاعر بنابراين! شعاير با نه دارد شعر با وااليي نسبت نيز فرهنگ و رددا تفاوت شعار با

 پايان به از بعد. كند حفظ شعاير و شعار از را اش فاصله فرهنگ، با نسبت در كه است شاعري
 شعر بالطبع. شد عوض ايران در اجتماعي و سياسي اوضاع ،ايران در مشروطيت ةدور آمدن
 كسان و نيما حركتهاي. نداشت سهمي مشروطيت دورة هاي گذاري ارزش از تسلطن دورة
 را نقشي همان نيمايي شعر در روشنفكري جريان. شد واقع مؤّثر شعر ساختار تغيير در ديگر
 استبداد با مشروطيت عصر در روشنفكران. قدمايي�  نو شعر در فرهنگي جريان كه داشت
 سياسي فرهنگ هاي داده به فرهنگمداران اما كردند، مي مخالفت سياسي ماندگي عقب و داخلي
 از منبعث پنجاه ةده و چهل ةده شعر در فرهنگي معارضه. نبودند دلخوش چندان غرب

 محسوب معنوي فخري فرهنگمداران، براي گذشته. است بوده فرهنگ نوع دو تضادهاي
 مدرن فرهنگمدار اعرانش بعضي براي وطني نوع از چه و ديني نوع از چه گذشته اين. شد مي
  . داشت دنبال به را شاعر انزجار بود آن ضد چه هر و بود مفاخره نوعي) نوگرا(

 فرهنگي عوامل با كه بود شاعري پنجاه، ي دهه و چهل ي دهه ي شده شناخته شاعِر گرمارودي
  . دبر مي سر به فرهنگي چالشي در مدام كشور از خارج و كشور درداخل غرب
 انترناسيوناليستي و ناسيوناليستي عواطف بر صرفًا كه بود اين گرمارودي در اهميت حائز نكتة
 فرهنگ از و داشت مي نگاه هايش سروده در را فرهنگ و شعائر بين مرز اصوًال و كرد نمي تكيه

 شاعرانه كمال و تمام هب برد، مي كار به هايش سروده در گرمارودي كه تعابيري. كرد مي حمايت
 گرمارودي ذهن. بود پرورده تجربه ي كوره در كه بود او زبان و ذهن خوردگي گره محصول و

 بزرگ شاعران همه و دانست مي تكليف و دين اداي نوعي را شعر و بود نوآور و خّلاق ذهني
  . بودند او خاص احترام مورد) نو چه و كهن چه(
  چاه،« 
  گريستي، نآ در تو كه زمان آن از
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  است جوشان
  .......................  

  ها، زخم ي گلبوسه كه ُاحد در
  بود، كرده شقايق دشِت را تنت
  بودي مست مهر، ي باده كدام از مگر
  زدي؟ حد برخود زخم، هشتاد ي تازيانه با كه
  تريد؟ وامدار كدام
  بدان؟ تو يا تو، به دين
  »نيست تو وامدار كه نيست ديني هيچ

  ) 131:1383 ماروديگر( 

. خيال صور نظر از كه اند توجه قابل اندازه همان به مضمون لحاظ از ها نّقاشي�  شعر گونه اين
 چشمه سر معنويت از كه است نيرويي ترّنم آرزوي در و اصلي هدف از ناشي تسلسل، اين و
  . كرد ياد توان مي را او وار »هايكو «شعر اين نمونه، براي. گيرد مي
  بودم كوچك چندان كاش« 
   توانستم مي كه     
  كفشدوزك چون       
  گلبرگ يك ميدان در را خود       
   »آويزم دار به           

  ) 159:1383 گرمارودي( 

  . كند مي قرائت روايت چون را واقعيت پارادوكسال، بياني با گاه و
  گودالم آن فكر در« 

  است مكيده را تو خون كه 
  بودم نديده رفيع چنين گودالي هيچ   

  بود عزيز توان مي هم حضيض در 
   »بپرس گودال از           

  ) 166:1383 گرمارودي( 
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 استحكام در شعر عناصر همه كه جست آيين نو تركيب صدها توان مي »خون خط «ي سروده در تنها
  . بماند گزند بي روزگارانِ  باران و باد از چنين اين بنايي تا اند ادهد هم دست به دست شعر ساختمان
  . آمد پرداخته ها تركيب استخراج به تنها شعري، شواهد ذكر از قناعت و جويي صرفه براي
 دار آيينه ستم، چشمخانة دالور، سبز سروهاي شهادت، سرخ هاي بوته خوناب، جاري نهرهاي«

 فرهنگ، از جامي تفاسير، سلسلة خدا، متن عقل، كودِك نگاه، جرّقه راستي، امضاي نجابت،
 »تاريخ، كالس بينش، باغ افالك، پشتوانه عزم، ناخن وجدان، روشن گوشة حقيقت، خونبهاي

  ) 176 - 166 : 1383 گرمارودي(
 شعر «كه است درست سخن اين اگر .است گرمارودي خاِص هاي تركيب... ها، تركيب اين

 كدكني شفيعي (»است يافته درخشاني بسيار امتداد فرهنگي ي پشتوانه خط روي معاصر،
 بالغت، فصاحت، (ادبي زباِن كاربرد. است گرمارودي شعِر با نسبت در جمله از) 144:1383

 هستند چيزهايي آن ي همه هنري، فرينشآ و ،)شعر نقاشِي (پردازي تمثال) بيان معاني، بديع،
  .اند بخشيده قابليت را گرمارودي شعر كه
   

  كتابنامه
  .مركز نشر: تهران انديشه، و شعر ،1380. داريوش ،آشوري •
  .نيلوفر انتشارات: تهران شعر، هنر اين ،1381. لوئيس خورخه بورخس، •
  .ثالث نشر: تهران ،ايران معاصر شعر انداز چشم ،1383. مهدي ،زرقاني •
  .سخن انتشارات: تهران ادبي، نقد با آشنايي ،1388. عبدالحسين كوب، زرين •
  .مروايد انتشارات: تهران شعري، فرهنگنامه ،1372. سيما داد، •
  .نيلوفر انتشارات: تهران چيست، ادبيات ،1388. پل ژان سارتر، •
  .توس انتشارات: تهران فارسي، شعر ادوار ،1383. رضا محمد ،كدكني شفيعي •
 با همراه) خويش شعرهاي از شاعر بهگزيده (سبز صداي ،1383. علي ،گرمارودي موسوي •

  .قدياني انتشارات: تهران تازه، شعر هشتاد
  .فرزان نشر: تهران معين، فارسي فرهنگ ،1383. محمد معين، •
 ،مولوي ،فردوسي (ايران وجدان سخنگوي چهار ،1381. علي محمد اسالمي، ندوشن، •

�.قطره نشر: تهران) سعدي ،حافظ
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  1نگاشت پي
  

  گرمارودي نوشت خود زندگينامة
�

  است لمطو گر ما دل صحيفة شرح
  مـاي نوشته داـيل شب در معذوردار،

  
 امـا �.ام آمـده  دنيا به قم چهارمردان محّلة دري ديورشخ 1320 فروردين 31 يكشنبه روز من
  .است گذشته گرمارود در مني كودكي هاتابستان تمام

 از اسـت  اي گـسترده  مجموعـة  كـه  الموت شرقي  انتها در استيي  بايزي  روستا گرمارود،
 بـا  كوهـسارها  در محصور ِيروستاي هاي خانه و ها باغ كوچه و چشمه و سنگستان و باغ و رود
 زارها شقايق و وحشي هاي گل و سبزه از پوشيده دامن تا مراتعي و فراوان ساراِن چشمه و آبشار

 باغسارهايي گسترو سايه وقار با هاي گردوبن ها دردامنه و َگوني  ها واره بوته و زارها وتمشك
  ...و گاورس و ذرت و زميني سيب مزارع و آلبالو و سيب از
 همـين  هـاي  قّلـه  بـاالتر،  و سبكتراسـت  خيـال  از روستا، به مشرف هاي گردنه در كه هوايي و 

 زمينـة  در آنهـم  زنـد  مـي  بوسـه  مخملـي،  سـپيدِ  َابرهاي بر سيمين، تاجبرفي با هماره  ها، دامنه
  ... پيداست آن ژرفاي گويي صافي از كه آسماني كبودرنِگ

 بـر  را روز «فـروغ،  قـول  به كه است آمده فراهم ياصل درة يك سوي دو در همه مجموعه، اين
  :»كنديم خاموش و فشارديم سينه
                                     1كنيمي خاموش و فشاريمي برسينه                   را روز كه يـــغروب بنفش درة تو

�����������������������������������������������������������

 بيتي است از يك غزل  زيباي فروغ فرخ زاد. 1
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 آيينه، از ها، بستانتا در دستكم  كه گذرد مي گرمارود پاي پيش از جوشان و خروشان رود يك 
 چـوبي  معّلـق  هـاي  پـل  باالي از توان مي را ها آن بستر هاي ريگ حّتي و ها سنگ و است صافتر
 نـام  بـه ي  محلـ  در ندنخستيگوي  م رود الموت آن به امروز كه رود اين.برشمرد روستا، زيباي
 ليتـشك  را رود ديسـپ  و نـدد ويپي  م رود زنجان به ليمنج از قبل وسپس رود طالقان به ركوهيش
  . زديريم خزر به وسرانجام دهديم

***  
 و آموخت، خواندن و نهاد الفاظ زبانم، بر حرف دو و حرف يك پدر، سالگي، پنج از تقريبًا
 بعـد  و فراهي ابونصر الصبيان نصاب سپس و كرد آغاز قرآن با: داد ياد نوشتن و گرفت را دستم
 تقريبـاً  خـود  كـه  نظـامي  خمـسة  از هايي گزيده و نراقي شيخ طاقديس گاه آن و سعدي گلستان
  . داشت حفظ از را آن بيشتر
 و بيـاموزد  مـن  بـه  خود را ها آموختني رسمي، مدارس به من فرستادني  جا به خواست مي
  ... اما رفت، مي پيش روال همين به كاش
 در نسل پدرانش و او كه بوديم نشين اجاره قم در كسي منزل دوم طبقة در ما، هنگام آن در
 را كوچـك  صـحن  هـاي  داري كفـش  يعنـي . بودند )س(معصومه حضرت آستانة دار كفش نسل،
 حاج نامش بيامرزاد، خدايش. داشتند خوبي بسيار درآمد و كردند مي اجاره قم، توليت از ساالنه
 دختـر  . ناصـر  نـام  بـه  پسر يك و اكرم و ايران هاي نام به داشت دختر دو. بود كبيري عيلاسما
  . بودند عالقمند بسيار ساله، شش -پنج مِن به  اوي ها

 و كردنـد  خـراب  و خريدنـد  آنهـا  صاحبان بعدهااز را آن اطراف هاي خانه و خانه آن محل
  . است واقع ما سابق خانة محلَّ در مسجد، غربي شبستان ناكنو تقريبًا و ساختند را اعظم مسجد
 جديـد  مـدارس  بـه  مـرا  كـه  كردند مي اصرار پدرم به سالگي، هشت تا پنج از ايران و اكرم
. آموختنـد  مـن  بـه  را دبستان سوم و دوم و اول هاي كتاب آنها. رفت نمي بار زير پدر، و بگذارد
 نزد خواب، هنگام تا و زدند مي صدا كردند، مي ندگيز آن در خود كه پايين، طبقة به مرا ها شب
 سنگيني هاي درس نيز پدر نزد كه من براي ها كتاب البته. خواندم مي ، را ابتدايي هاي كتاب آنها،
  . بود آسان بسيار خواندم، مي را

 ُنـه  آسـتانه  در مـرا  پـدر،  و كرد را خود كار صاحبخانه دختران پياپي اصرار سرانجام، باري
 در را نـامم  و بـرد  فيـضيه  مدرسـه  غربـي  جنوب ضلع در واقع »باقريه ملي دبستان «به يسالگ
  ! نوشت ابتدايي اول كالس
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 هـايم  همكالسـي  از بيشتر دريافتند مدرسه اوليا كه بودم نمانده كالس در بيشتر روزي چند
 اگـر  و رفـتم  سـوم  كـالس  بـه  هـم  دوم از بعـد،  هفتـه  يك. بردند دوم كالس به مرا و دانم مي

  . بروم توانستم مي هم چهارم به دانستم، مي بيشتر رياضيات،
 خـورد  مي خيس آب در پيوسته مدرسه، بزرگ حوض در كه اناري هاي َتركه دبستان، آن از

. اسـت  مانده من ذهن در كابوسي، چون هميشه شود؛ كوبيده متخّلف شاگردان دست كف به تا
 آن، از بعـد  دراز سـالياني  امـا  نيافت، تماسي ها چوب آن با هرگز من كوچك هاي دست گرچه
 آن يـاد  بـه  پيچيدم، مي درد از خود به ساواك، سيمي هاي كابل زير ستمگر، شاه زندان در وقتي
 حيـاط  در كـه  زدنـد ي  مـ  هـايي  بچه پاي يا دست كف به دبستان آن در كه افتادم انار هاي تركه

  . پيچيدند مي خود به ، درد از مدرسه
 مدرسـه  آور هـراس  تاريكي و تفريح زنگ ساعات از يكي در درست هم آن كامل، كسوف

  . است دبستان دورة از من، ديگر ماندني ياد به خاطرة روز، وسط در
 ويـژه  بـه . بودنـد  اي برجـسته  هـاي  انسان كه داشتم خوب معلم دو يكي دبستان، آن در من
  .لشعراا معين نام با بود مردي سوم، كالس معلم يعني من، معلم نخستين

 گذاشـت  نمـي  او، نـسبي  چـاقي . داشت سال اندي و پنجاه. ناميديم مي »آقا «مطلق نام به را او ما
 كـشيده  گلـو  روي آن، زيـر  تا اش، خرمايي ريش ته كه داشت غبغبي. بنمايد ناموزون قامتش، بلندي

. پوشـيد  مـي  خاكـستري  پـالتويي  بهـار،  و زمستان و پاييز و بست مي سر بر شكري شير دستاري. بود
 خط با كه سرمشقي نخستين. بود كالس هاي درس همة معلم. تر خوش خلقي و داشت خوش خطي
  . است من چشم پيش هنوز نوشت من جمله از همه، براي خود زيباي
  »او فن در و مپيچ شعر در«
  .نماند ياد در مرا استاد، سرمشق نخستين اين كه افسوس اما

 پاسخ به اي چكامه در بعد؛ ها سال كه باد خوش كاشاني منشي محمود استاد برمرحوم خاك
  :سرود من، ِاخوانية
   ناداني سر از پدر، حرف حرمت       ندانستم و كرد پدر شعر از منعم
 مرحـوم ي  انـدرون  منزل پدرمي  يعن. ميكرد مكان نقل حرم كوچه به ما دبستان پنجم سال در

ـ آ خانم پدر كه را  ينيقزو باقر محمد ديس حاج اهللا تيآ  فـوت  از پـس  بـود،  يابـوتراب  اهللا تي
 و همـسايه   ـ  آزادگـان  سرور ـ ي  ابوترابي عل ديس حاج  با ومن. كرد اجاره او داماد از اهللا، تيآ

  . شدم همبازي
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 شـاد  روان شـدم،  مـي  بيرسـتان د وارد من كه سالي. بود بهتر بسيار دبستان از دبيرستان، دورة
 نـام  بـه  بـود  كرده داير قم باجك خيابان در دبيرستاني عليه تعالي اهللا رضوان بهشتي دكتر شهيد

  . بياغازد دبيرستان اول كالس با تنها خواست مي و »دانش و دين«
 ضوابط طبق مرا بود، آشنا رمپد با آنكه با. گزيد برمي خود بسيار، وسواس با را آموزان دانش

 بـا  مـديريتِ  بـر  عـالوه . نكـرد  انتخاب آموز دانش 13 از بيش جمعًا و پذيرفت آزمون، با خود،
  : از بودند عبارت ديگر معلمان. داشت عهده به نيز را ما انگليسي زبان تدريس اقتدارمدرسه،
ـ  بـزرگ  دكتـر  ،مفـتح  دكتر شهيد ادي زنده ،اشراقي حسين دكتر فقيهي، اصغر علي استاد  ا،ني

  ...ديگر اي عده و شيمي دكتر ،مصفا مظاهر دكتر ،رضواني دكتر
 اي نمونـه  دبيرسـتان  چـه  كـه  بزنيـد  حدس خود اول، درجة معلمان گروه اين و مدير آن با
 را انشا نخستين او، از من و بود ما انشاي معلم اشراقي حسين ردكت دبيرستان، دوم سال. داشتيم
 و چـشمه  «نـام  بـه  بهـار،  الـشعراي  ملك از بود شعري برگرداندن نثر به آن، موضوع. گرفتم 20

  .»سنگ
 بـا  جـايزه،  رسـم  بـه  و نوشت انگليسي ِمُتد دايركت كتاب يك جلد پشت بر را نامه تشويق
  . كرد اهدا من به معلمان، و شاگردان همه حضور با و صف سِر ويژه، تشريفات
 فقـط  سـال  هـر  ،بهـشتي  شهيد ياد زنده. مانديم باقي نفر 13 همان دبيرستان، دورة آخر تا ما
 صـّفة  اصـحاب  واقـع  در كـه  نفـر  13 مـا  به او. پذيرفت مي جديد آموز دانش اول، كالس براي
 عالقـه  بـسيار  شـديم،  مـي  محـسوب  كالس نخستين و دوره، نخستين آموزان دانش و اندبيرست
  . داشت

 در واقـع  خـود  روحـاني  و كوچك خانة به يكجا را نفر 13 ما همة جمعه، هاي شب گاهي
 ايشان امامت و جماعت به را عشا و مغرب نماز. برد مي دبيرستان، همان نزديك بستي بن كوچة
 آن خـوش  عطـر  هنوز. شد مي آغاز كميل دعاي گاه آن و خورديم مي يشام سپس و خوانديم مي

 مـشام  در كميـل،  دعـاي  قرائت هنگام به را مكّرم شهيد آن گيراي و گرم آواي و صميم مجلس
  . بود الهي و مدبر و مدير دار، هدف يانسان واالي نمونة او. دارم جان

 مـشهد  بـه  قـم  از و گرفـت  امر دست پدر، نوجواني، در ،يديخورش 1337 سال خرداد در
 حـضرت  يـاد  زنـده  خود، دوست به همام، امام آن و خدا از پس و برد ـ  الثنا آالف عليه ـ  رضا
 از مـن،  آمـوختن  عطـشِ  وي، راهنمـايي  بـا  تا سپرد عليه، اهللا رضوان قزويني مجتبي شيخ حاج

  . نشيندب فرو اسالمي، ادبي علوم آبشخور
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 با هامون، به مشرف كوهسار چون اخالق، فسحت كنار در را دانش صالبت كه شيخ، حاج
 تقـي  محمـد  شـيخ  الحـق  حجت شاد روان ايام، آن در عربي ادب مسّلم استاد به مرا داشت؛ هم

 هـاي  ابكتـ  سـال،  چهـار  طـي  بنـده،  من و شد رهنمون ثاني اديب به مشهور ،نيشابوري اديب
 بـسياردان،  فرزانـة  آن نـزد  را ديگـر  كتـاب  دو يـك  و مطول و مغني) سيوطي (هالمرضي بهجت

  .فراگرفتم
 مرضـية  اخالق از كه بهجتي و ياد، زنده استاد آن دانش باغ در من هاي سياحت ِلمطو شرِح

 در سـت؛  مغنـي  دانـش،  دوسـتدار  هر دل شادي براي آن از قطميري و آمد مي فراهم دلم در او،
 محقـق  مهـدي  دكتر استاد همت به يادنامه اين. است آمده اي مقاله طي قلم، همين به او، نامه ياد
  . است يافته انتشار ،تهران در 1363 سال در

 »نهنـگ  «مرحـوم  جمله از ،مشهد حوزة ديگر نمدرسا نزد را فقه و اصول مقدمات و منطق
 تدرس و تدريس براي »فردوس «حوزة به هم سال يك مجتبي، شيخ حاج امر به بعد و آموختم
  ...دگر وقت تا بگذار، زمان اين و است مفصل آن شرح كه رفتم

. بـود  شـده  شروع واليتي و ايالتي هاي انجمن غائله بازگشتم، قم به سال چهار از پس وقتي
 شـدن  زنـداني  آسـتانة  تـا  و دسـتگير  قم در هم بار يك. داشتم حضور فيضيه، مدرسه واقعة در

  . يافتم نجات شيرازي رباني اهللا آيت مرحوم كوشش با كه بودم رسيده
 به قم از نيز پدر چون خرداد، 15 واقعة از بعد و )ره (خميني امام شدن دستگير از پس
 بعد و دبستان معلم و مقيم تهران در هم من بودند، كرده كوچ ،تهران سپس و ري شهر

  . شدم علوي دبيرستان
ــا و يــافتم راه حقــوق دانــشكدة و دانــشگاه بــه 1345 در  و اســالمي مبــارزان از برخــي ب

 و رجايي مرحوم بزرگوار، شهيدان با كه هاست سال همين در. شدم آشنا رژيم، ضد غيراسالمي
 بزرگـوار  ايـن . كردم حفظ نيز بهشتي بزرگوار باشهيد را خود ارتباط و شدم آشنا باهنر، مرحوم
. فرمودنـد  مـي ن خـودداري  رهنمود، دادن و نامه ارسال از بودند رفته آلمان به كه زماني در حتي
 طـول  در خوشـبختانه  و اسـت  مـن  خاطره و زندگي بخش زينت گرانبها، هاي نامه آن از برخي
  . است مانده مصون زمان بواعث و حدثان طوارق از ها سال

 همت به كه ،يغمايي حبيب مرحوم سردبيري به يغما ادبي مجّلة شعر مسابقة در 1348 سال
 »نـو  شـعر  «زمينـه  در بـود  شـده  برگـزار  بعثت قرن پانزدهمين آغاز مناسبت به »ارشاد حسينية«

  . شدم اول زمينه اين در و كردم شركت
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 و يـزدي  رياضـي  مرحـوم  ،فيروزكـوهي  الـشعراميري  سيد استاد مرحوم كهن، شعر قالب در
  . شدند سوم تا اول ترتيب به ،شهري عباس استاد

 خاستگاه" بود، اي صفحه 16 اي منظومه و شده سروده نيمايي شكستة بحور در كه من شعر
  . شد آغاز آن با من شعري شهرت و داشت نام "نور

 تشويق بسيار امر ياد، بزرگ آن و داشتم نشر و حشر داحم آل ياد زنده مرحوم با آن از پيش
  . بود مهربان بسيار كه دانشور سيمين دكتر خانم ارجمندش همسر نيز فرمود؛ مي

 از گاهي من بودند، آمده ارشاد حسينيه به ،شريعتي علي دكتر شهيد، معّلم ها، سال همين در
  .شدم مي رداربرخو اعصار، و معاصر مرد بزرگ آن هاي راهنمايي و هاي تشويق
 مطهري مرتضي اهللا آيت استاد اشراق، شهيد شيخ ،شريعتي علي دكتر و احمد آل از بيش اما

 آخـر  تـا  و خوانـده  درسـي  پدرم نزد جواني در دورتر، روزگاراني كه) الشريف مقامه اهللا اعلي(
 بـه  مـرا  پـدر،  اسـتادي  آن تالفـي  بـه  شـايد  و فرمود يم محبت من به داشت، مي آن پاس عمر،

 شـعر  مـن  كـه  فرمـود  مـي  امـر  دانشگاهي، مجامع در خود هاي سخنراني در. پذيرفت شاگردي
 شـهيد  آن منـزل  در كـه  كـنم  شـركت  خصوصي درسي حلقة در كه فرمود اجازه نيز و بخوانم
 كردنـد،  نمـي  تجـاوز  دست نانگشتا از كه اي عده براي را منظومه شرح آن در و شد مي تشكيل
  . فرمود مي تدريس
 كتـب  بقايـاي  منـزل،  وجـوي  جـست  و كاوش در. شدم دستگير ساواك وسيلة به 1352 در
 سـالح  فـشنگ  دو يكـي  خصوص به و امام، حضرت هاي اعالميه و رساله و عكس و ممنوعه،
 از بقايا اين ولي بودم كرده پاك را خانه خود گمان به من قبًال. كرد خراب بسيار را كار كمري،
  . بود مانده پنهان خانه، زواياي برخي در و كتابخانه هاي كتاب انبوه الي البه هم من خود ديد

 "شـده  آزاد" كيهان در بلند، اي مقاله طي را زندان سپس و دستگيري ماجراهاي از اي فشرده
  .كردم منتشر »بگو دوزخ از« نام با 57 پاييز در

 زنـدان  سـال  يـك  بـه  نزديك كشيدن با 1356 سال در و بودم زندان در سال چهار نزديك
 آزادي، از پـس . شدم آزاد شد، مي گفته »كشي ملي« آن به سياسي، زندانيان تداول در كه اضافي
 سـرود  گـاه  آن و واليـت  نخـل  سـار  سايه در سپس و عبور: شعرم مجموعه دوم چاپ نخست
 خـط  و اللـه  چمـن  هـاي  نام با كردم منتشر ديگر شعر مجموعة سه بعدها. منتشركردم را ررگبا
 از تـن  دو سـوي  از و اسـت  مـن  شـعرهاي  از اي گزيده ترجمة آخري اين كه ناكجا تا و خون
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 مـن  شـعرهاي  از گزينـه  دو سـرانجام  و. اسـت  شده ترجمه ايتاليايي به» ونيز «دانشگاه استادان
  .اخم باران و دستچين: هاي نام با درآمد
 شـعر  خوانـدن  از پـس  جمع، آن در. كردم شركت »انستيتوگوته« شعر شب در ،56 پاييز در

 همـدلي  دوستان از ها، سال اين طي را آن پژواك كه گفتم اي جمله ،»واليت نخل سار سايه در«
  :ام شنيده بارها بودند، شنيده را آن شب آن كه

 گـوش  بـه  را خويش صداي هماره اما زيسته، مظلوم خود، گلرنگ تاريخ طول در شيعه... «
  ».است رسانده تاريخ
 كـانون « تأسيس براي ،صفارزاده هرةطا خانم روانشاد  با همراه انقالب، گرفتن پا جريان در
 بنـده  هـم  كانون دبير و آمد عمل به دعوت نويسندگان، از اي عده از »اسالمي نهضت فرهنگي
 عهـدة  به يكجا انقالب، پيروزي از پس خصوص به آن، كامل سرپرستي و آن زحمات اما بودم،
  .افتاد صفارزاده خانم

 انتـشارات « سرپرسـتي  كـه  كـرد  تـشويق  مرا زندان ايام از ستيدو انقالب، از بعد روز چند
 اكنـون  كـه  آورد معـاذيري  پذيريد، نمي خودتان چرا گفتم وقتي و بگيرم، عهده به را »فرانكلين

 تـا  آن، از بعـد  و انقـالب  آغاز در دوست، همين مثل عاقلي افراد كه دانستم بعدها. نيست يادم
 تا كردند صبر قدر آن. است اي بنده مبارك آخربين، مرد ستنددان مي نرفتند، شغلي زيربار ها سال

 بـا  بعـد . گذشـت  اغتـشاش،  و آشـوب  هاي دوره و رسيد در انتظار بي سفره و مدعي بي خلوِت
 خـود  منور چهره بر زخمي، جاي پيسي، و لك هيچ آنكه، بي سياسي، مستحكم خطوط انتخاب
 از كاري اگر نديدم سزاوار عقل، بي مِن ليو. رسيدند كليدي، و حساس مشاغل به باشند، داشته
 حالي در. نهادم كنار راه، اين در را تحصيل ادامة حتي و كنم كوتاهي آيد، برمي مردم براي دستم
 كـشور،  همـين  و مـردم  همـين  بـراي  امـروز  بودم، داده ادامه را تحصيل اگر فهمم مي اكنون كه

 حمـق  چاك «كه دانيد مي و باد گذرگه در نهاديم عمر چراغ ، جهل از كه افسوس. بودم مفيدتر
  » رفو نپذيرد جهل، و

 فـرانكلين  سرپرسـت  ،بازرگـان  مهـدي  مهندس شاد روان امضاي به حكمي با ترتيب بدين
  . شدم افست مديرعامل و سابق
 كتـاب  قسمِت فقط كه كردم دعوت كبير امير سابق مدير جعفري آقاي از من ايام همين در
 بـه )  شـود مي ناميده فرهنگي ـ  علمي نشر نام به امروز كه (فرانكلين به را كبير امير جيبي هاي
 اگـر  كـه .بفروشـد ) بـود  امـروز  ميليارد نيم و دو با برابر كه روز آن ارزش به (تومان ميليون 25
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 انقـالب  نيروهـاي  بـا  وي همراهـي  عنوان به را آن چراكه بود اومي نفع به كار اين پذيرفت مي
  .ماند مي او خود دست در اصلي كبير امير بسا اي و كردند مي مدادقل

 كند مي ترسيم طوري را فرهنگي مالقات اين خود خاطرات در تقوايي بي كمال با مرد اين
 ميـز  روي سـالحي  كـه  نويسد مي و است بوده رفته پادگان يك به فرانكلين جاي به  انگار كه

  !بود گرمارودي
 اي عـده  داشـتن  از نـاگزير ) سـابق  فرانكلين ازجمله (سازمان هر انقالب، آغاز لبشويب در
  ) .من ميز روي ونه ( بود حراست بخش در مسّلح

***  
 بـه  دعـوت  مـن  از تلفـن  بـا  شخـصاً  روز يك بود، جمهور رئيس كه رصدبني ،58 بهمن اواخر

 در كـه  هـايي  سـخنراني  و »زهرايي بابك «با اطعشق هاي مناظره خاطر به اينكه با. كرد همكاري
 اهللا آيـت  شـهيد  پيـشنهاد  بـه  چـون  اما داشتم، دوست را او بود، كرده »شريف صنعتي دانشگاه«

 بـه  ،58 سـال  آخـر  يعنـي  هنگـام،  آن تا و (بروم خارج به تحصيل ادامه براي بود قرار ،مطهري
 بـراي  كـه  اسـت  آن من برنامة: گفتم رصد بني به) بودم مانده ايران در قندي شهيد اصرار خاطر
 تو كنيم، خدمت مملكت اين به كه ايم آمده داخل به ما همة: گفت. بروم خارج به تحصيل ادامه
 كـه  اسـت  ايـن  تـو  شرعي تكليف كنم مي گمان اما كنم نمي اصرار بروي؟ خارج به خواهي مي

  .بماني
 فرمودنـد،  ايـشان  كـردم،  مشورت صدوقي اهللا آيت شهيد با. كنم فكر روز چند گرفتم اجازه

 در كـه  نيـست  بـد  تـو،  مثل شخصي است، شده جمهور رئيس كه حاال اما ندادم رأي او به من
  . باشد او دستگاه
 مهـديان  آقـاي  و كـردم  اعـالم  رصـد  بنـي  به را خود موافقت 58 اسفند اوايل همان آنكه با

 فـروردين  15 از رسـماً  ولي كرد، منعكس روزنامه اين در هم را خبرش كيهان، وقت سرپرست
 مـشغول  جمهـوري،  رياست دفتر در« جمهور رئيس فرهنگي و مطبوعاتي مشاور «ِسمِت به 59
  .شدم كار به

 و در بـي  نيـز  و آنها سكنات و تحركا و اطرافيان از برخي ديدن با ورود، اول ماه همان از
 كه دانستم برو، گو خواهد كه هر و بيا گو خواهد كه هر آن، »كل صلح «حالت و دفتر دروازگي
 هـم  پـاكيزه  و شخصيت با افراد او، دفتر اعضاي و اطرافيان ميان در البته. نيست من جاي اينجا
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 و عالقمنـد  آقاي همكارش و) واتيكان در كشور، كنوني سفير (جامعي مسجد آقاي نظير بودند
  . بود اول دستة با غلبه اما ديگر، تن سه دو يكي
 پرسـيدم،  را خـود  تكليـف  و رسـاندم  ايـشان  عرض به را موضوع امام خدمت شرفيابي در
 الزم وقـت  هـر  و كنيـد  گوشزد او به را الزم موارد و تقويت را او و بمانيد او كنار در: فرمودند
  .شود اصالح هست؛ انحرافي اگر تا بياييد من نزد است
 شـكيبايي  بـه  امـر  كـردم  اسـتعفا  تقاضـاي  امـام،  خدمت گاه هر هم بعدي هاي شرفيابي در
 عرفـًا،  و شـرعاً  رهبـر،  عنوان به هم و تقليد مرجع عنوان به هم امام، اينكه به توجه با. فرمودند
  :نداشتم شكيبايي جز ديگري چارة بودند، االطاعه واجب
   به بيهوده جهِد از شكيبايي       گره فتدا كاري رشتة بر چو
 هـم  و مطبوعـاتي  مـشاور  هم زيرا، كردم استعفا مطبوعاتي مشاورت سمت از بعد، ماه چند
  .بودم فرهنگي مشاور

 چـون . آمد نمي بر شرايط، آن در من، عهدة از كه داشت اي ويژه مشكالت مطبوعاتي مشاور
 هـم  و را خـودم  نظـر  نـه  گفتم، مي را جمهور سرئي نظر ها، مصاحبه در بايد هم ِسمت، اين در
 رئيس كه فرمود مي سفارش هايم بي شرفيا در هم امام ديگر سوي از نبودم، موافق او نظر با غالبًا

 يـك  نـاگزير،  و بود مشكل بسيار راستي به جنبه، چند اين بين جمع. نكنيد تضعيف را جمهور
 كـه  بـار  يـك  مـثالً  شدم مي قرباني من خود لبًاغا امام، سفارش به توجه با و شد مي قرباني جنبه

 را رصـد  بنـي  نظر عين من پرسيدند، من از ها گروگان مورد در را جمهور رئيس نظر مطبوعات
  :كه بود برده مرا نام شد پخش بعدًا كه نواري در آيت، شهيد بعد روز. گفتم
 فقـط  مـن  كـه  حالي در» ...بود ناجور بسيار كه كرد اي مصاحبه گرمارودي آقاي ديشب... «
 رصـد  بنـي  از و نداشـت  اي تكيـه  من بر نوار، آن در هم، آيت شهيد. بودم گفته را رصد بني نظر
  . كردند مي قاطي هم مرا ها زده سياست ولي كرد مي انتقاد

 گـرفتم،  تصميم امام حضرت موافقت جلب با ا،تنگناه نوع اين از شدن خالص براي باري،
 زيـرا  پـذيرفت  راحـت  خيلـي  گفتم، رصد بني به وقتي. كنم رها را خود شغل مطبوعاتي بخش

 اجـازة  ،ايـران  در سـرگرداني  مـاه  دو از پـس  »فـاالچي  اوريانـا  «به من آنكه از پس اطرافيانش،
  .بودند كرده آماده استعفايي چنين پذيرش براي را او ذهن بودم، نداده را رصد بني با حبهمصا

 و بـود  آمده ايران به رصد بني با مصاحبه براي او كه بود طور اين هم فاالچي اوريانا ماجراي
 و شـد  نمي ميسر دهد، انجام را مصاحبه اين و ببيند مرا تا زد مي دري هر به نايرا در بعد ماه دو
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 امـام،  با اش مصاحبه بر كه آميزي توهين و زشت مقدمة از زيرا دادم نمي او به مالقات اجازة من
 مطبوعـاتي  مـشاور  «عنـوان  بـه  مـن  تـا  دانـست  مـي  كـه  او. بـودم  ناراحـت  بـسيار  بود، نوشته
 بازرگـان  مهنـدس  شـاد  روان از شـد،  نخواهد انجام مصاحبه، اين نكنم، موافقت »جمهور رئيس
  .بود خواسته ياري

 كـه  را اي مقدمـه  آيـا  گفتم ايشان به. پرسيد را ماجرا و كرد تلفن من به مرحوم آن روز يك
 بايـد  هكـ  را كسي دهد نمي اجازه غيرتم من ايد؟ خوانده نوشته، امام، با خود مصاحبة بر فاالچي

 كند مصاحبه هم جمهور رئيس با كه بدهم اجازه شود، بازداشت كشور، رهبر به توهين جرم به
 شـاد،  روان آن! بخنـدد  ما ريش به و بيفزايد خود ثروت بر غربي، هاي روزنامه به آن فروش با و

 خاطر به فقط بود؟ نوشته را چيزهايي چنان امام مورد در چرا داني مي: گفت شوخي به نخست
 سـر  از خستگي بهانة به امام، حضور در را چادرش كه بود خواسته اجازه مصاحبه، هنگام آنكه
 كـسي  ديگر كه يعني (نيستي بيش پيرزني تو زيرا ندارد مانعي بودند، فرموده او به امام و بردارد

 آسـاني  بـه  هـم  سـاله  90 زن يـك  بـه  كه داني نمي مگر) كند نگاه تو به تواند نمي ريبه قصد به
  !فاالچي به رسد چه پيرزن، گفت توان نمي

 دسـت  ولي موافقم شما نظر با اكنون و نبودم آگاه او توهين از من فرمود، شاد روان آن بعد،
  !بگوييد او به را خودتان مخالفت عّلِت شما و بگويد سخن شما با تلفني بدهيد اجازه كم

  .كنم مي را كار اين عالي، حضرت احترام به اما دانم نمي هم مقدار همين اليق را او گفتم،
 اجـازة  او بـه  هرگـز  كه گفتم او به صريح من و گفت سخن تلفني من با روز همان فاالچي
 مخـابره  هـم  عـالم  سراسـر  به را خبر اين سپس و گفتم هم را آن سبب و داد نخواهم مصاحبه
 و بـد  مـن  بـه  ايتاليـا  هاي روزنامه از يكي در شنيدم، بعدها. شود باخبر آن از نيز جهان تا كردم
  .بود گفته بيراه

 مـن  جاي به را »ممكن دكتر«. كردم استعفا مطبوعاتي مشاورت از من آنكه محض به باري،
 هاي بچه است، ممكن ديدم كه كشيد جايي به كار تا ماندم رصد بني كنار در چنان هم. گذاشتند
 و پرشـور  محافظـان  چـون  و كننـد  دسـتگير  انخياب در مرا بعد، روز چند سكونتم، محل كميته
 داشـتند،  شـناخت  و عالقه من به نسبت و رصد بني گارد از نه و بودند سپاه از من، خود جوان
 و مـن  خانة در من، محافظان زيرا. دهد رخ اي فاجعه خالصه و شوند درگير آنها با بود، ممكن

 اطرافيـان  سـاير  بـرخالف  كـه  ديدند مي و بودند آگاه من چيز همه از و كردند مي زندگي من با
  . ورزيدند مي تعصب من به نسبت لذا و رسم مي امام، خدمت گاهي من ر،صد بني
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 امـام  عـرض  بـه  تـا  گفـتم  آقـا  احمد حاج شاد ن روا به تلفن با را تازه رويكردهاي مجموع
  .كنند معين مرا تكليف و برساند
 به كه است الزم اگر و نگويد چيزي من قول از ولي كند استعفا تواند مي حاال فرمودند، امام
  .شناسد مي قبل از را او دانم مي كه كند صحبت صدوقي اهللا آيت با كند، استناد موجه عالمي نظر

 بـه  را امـام  نظـر  و آقـا  احمد حاج با خود وگوي گفت و ماجرا  تمام تلفن، با  درنگ بي من
 روزنامـه . دادم مطبوعات به و كردم تهيه ايشان، توافق با را استعفا متن و منتقل صدوقي اهللا يتآ

 بحرانـي  خـاطر  بـه  روزهـا  آن كه اي صفحه يك العادة فوق شمارة يك در را، متن اين اطالعات
  .كرد پچا من تصوير با همراه آورد، مي در گاهي سياسي، اوضاع بودن
 بـودم،  نگفتـه  سـخني  كسي، با ايشان، اجازة و امام بودن آگاه از كه آنجا از استعفا، وجود با
  .نكردند كوتاهي كنايه، و گوشه و توهين و آزار از اشخاص برخي و محافل برخي
 بـودم،  شـده  كنـار  بـر  هـم  »افـست  «و »فـرانكلين  «سرپرستي از استعفا اين از پيش ماه پنج
 از زيـرا،  بازگشتم »اسالمي ارشاد «يعني خود متبوع ادارة به ناچار ر،صد بني فرار از پس بنابراين
 بـه  نزديـك  ناگزير كه شد تنگ من بر چنان عرصه اداره، در اما بودم آنجا رسمي كارمند قديم،
 مـردم  سـوي  از نه و (اداري و سياسي محاقل برخي سطح در آزارها و شدم نشين خانه سال دو

 بــه و گذشــت نمــي در كنايــه، و گوشــه و لفظــي تــوهين حــدود از ولــي داشــت ادامــه) نــاب
 از يكـي  نقـدِ  بهانة به اسالمي، جمهوري روزنامة در اعّزه از يكي مثال. بود نرسيده سازي پرونده
 مفتخر نيز مرا شخص مجموعه، آن اشعار اغلب خواندن مزخرف ضمن من، شعر هاي مجموعه

 ،78 شـمارة  (فرهنگي كيهان ماهنامة در ،»مخملباف محسن «يا فرمودند »نفرعو مشاور «لقب به
 چـاپ  (او اسـالمي  هنـر  بـر  اي مقدمه كتاب از اي جمله بر كه فّني اي اشاره پاسخ در ،)64 سال
 مرقوم من بودن صدري بني به راجع بلند فصلي داشتم،) 61 مرداد اسالمي، هنر و انديشه حوزه
 كيهـان  سـردبير  »قـائم  منتظـر  «يـاد  زنـده  لطـف  بـه  كه (وي پاسخ در شدم مجبور من و داشت

 اهللا آيـت  شـهيد  دسـتخط  از ،)شـد  چـاپ  هفـتم،  شمارة در مخملباف، متن با همزمان فرهنگي،
  .كنم استفاده خود تبرئه در صدوقي
  : اند فتهگ كه يافت صدور شرف قلم، اهل طايفة از ها توهين نخستين ترتيب، بدين
  !خويشي ندارد سنگ از تر نزديك شيشه
  :شد منتشر ايشان به من نوشتة به پاسخ  در امام  دستخط سال شش از پس  اينكه تا

  : امام نامة متن اينك باري،
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  تعالي اهللا ايده گرمارودي آقاي جناب
 نـزد  مرتبـه  چنـد  رصـد  بنـي  انحـراف  كشف از پس جنابعالي داشتيد مرقوم كه همانگونه
 گيـري  كناره دارم رصد بني نزد كه سمتي از خواهممي من كه داشتيد اظهار آمديد، اينجانب

 بـا  را شـما  و كـردم  مخالفـت  شما نظر با داشتم نظر در كه مصالحي براي اينجانب و كنم
 شـريك  گـاه  هـيچ  او خالف اعمال در را شما و بازداشتم گيري كناره از داشتيد كه اكراهي

  .خداوند بندگان به خدمت در باشيد موفق انشاءاهللا. دانم نمي
  والسالم    

   الخميني الموسوي اهللا روح

***  
 اسـت،  آمـده  پـيش  انقـالب  از بعد من براي كه را شيريني و تلخ حوادث تمام بخواهم اگر
  .شد خواهد غذكا من هفتاد مثنوي راستي به بگويم،

 امـا  نيـست  مهمـي  حـوادث  ديگـر  برخي. است تاريخي مهم بسيار خاطرات آنها از برخي
 پـرورش  و آمـوزش  وزيـر  رجايي علي محمد سعيد شهيد كه روزگاري در: مثًال است شنيدني
 هـاي  كتـاب  همة آغاز در تا بنويسم صفحه يك در كوتاه، متني كه خواست من از روز يك بود،

  . شود چاپ درسي
  : شد مي آغاز مولوي شعرهاي از مصراع اين با كه 1شد هم چاپ و نوشتم را متني بنده
 تلفـن  بزرگـوار  شهيد آن روز يك كه بود نگذشته كشور در ها كتاب توزيع از ماه يك هنوز

  :گفت و كرد
  اي؟ داده آب به گلي دسته چه داني مي

�����������������������������������������������������������

   :تمتن آن نوشته اين اس. 1
  آموزان عزيز سخني با دبيران و دانش

  :فرمايد  يكي از شاعران انديشمند كشور ما، ميمولوي
پـذيري   يعني هم آسيب... توانيم هم به زبر بخوانيم و هم به پيش را مي» گنده«گاف در كلمه (ماهي از سر گنده گردد، ني زدم  

  .)و هم رشد ماهي از طرف سر است
كنـد، يـا آسـيب        شود، رشـد معنـوي پيـدا مـي           مثل ماهي، از راه سر، كه جايگاه انديشه و احساس اوست، بزرگ مي             انسان هم 

   ...الخ. شود پذيرد و فاسد مي مي
 .بخواند ـ 1358 سال  ـ بقيه را اگر كسي عالقمند باشد، در آغاز هر كتاب درسي، از نخستين دوره انقالب
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 كـه  ديـد  نمـي  الزم نزديك دوستان با حال، اين اب بود دار خويشتن و مقاوم بسيار مردي او(
 بـا  ،)داشـتيم  آشـنايي  هـم  با ديگر جاهاي در و رفاه مدرسه در ها سال ما و كند شكيبايي خيلي
  : پرسيدم شگفتي
  است؟ شده چه مگر -

 سر از ماهي« كه اي كرده آغاز مولوي از مصراع اين با را خود نوشته تو حسابي، مرد«: گفت
  ».زُخم ني خيزد عمامه از فتنه": كه است چنين آن دوم مصراع گويند مي ،»زدم ني گردد گنده

 مـا  خداونـدگار  نـه  اسـت،  انقـالب  ضد عليل ذهن ساختة بر مصراع، آن بدانيد يقين: گفتم
  : است چنين بيت كامل شكل و است دوم مصراع خود ام نوشته من چه آن. مولوي
  زدم ني گردد، سرگنده از ماهي       دوم عقل بر راند ولا لـــعق

 بهتـر  برسـاني،  من به مثنوي، كتاب در آن از تصوير يك اگر اما شد، راحت خيالمـ  : فرمود
  !است

 نوشـتِ  خـود  زندگينامـة  در داد دست توفيقي اگر است، بسيار خاطرات گونه اين از باري،
  . انشاءاهللا آورد، خواهم تر، مقصل

 در كـه  مـشكالتي  خاطر به آن عملي شكر عهده از اما شاكرم قلبًا شعر، الهي عطيه از گرچه
 در گرچـه . دانـم  مـي  خود شوربختي ترين بزرگ را اين و ام برنيامده هرگز ام، داشته زندگي طول
  .شدم آبديده ها، گرفتاري و حوادث و مشكالت تنور

  اَالحراِر صيَقُل و ِلّئاِمصدُأال     اـــَفِانَّه اِتـــالُنائب در ِلّلِه    
 به آنها ويژه استعداد جهت در را آنان زندگي، حوادث كه اند داشته را خوشبختي اين برخي

  :نبود چنين بدبختانه من براي اما است رانده پيش
 را عـرب  ادبيات و اسالم ادبي علوم برخي بعد بود؛ رياضيات نخست دبيرستانم تحصيالت

 گـرفتم  ادبي ديپلم و دادم امتحان متفرقه طور به دانشگاه، به ورود براي آنگاه واندم؛خ مشهد در
 كرده احراز ممتازي نمره كشور سراسر در ادبيات رشته در دانشگاه ورودي امتحان در آنكه با و

 مـن  و بـود  روز نـصفِ  دانـشكده  تنهـا  زيـرا  بـروم  حقـوق  دانـشكده  بـه  شدم مجبور اما بودم
  .كنم كار زندگي، گذراندن براي را روز ديگر نيم توانستم مي

 از دائمـاً  را سياسـي  زنـداني  چـون  نداشت، امكان تحصيل و تحقيق ادامة كه هم زندان در
 »كميته« در بارها من خود بردند، مي ديگر بازداشتگاه به بازداشتگاهي از گاه و ديگر بند به بندي
  .شدم جا جابه ،»اوين« و »صرق« و
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 هـاي  مـشكل  و شـغلي  هـاي  ضـرورت  هـم،  انقـالب  از پس حتي و زندان زا آزادي از بعد
  . بازداشت شعر، حوزه در حتي منظم كار از مرا و شد تر گسترده روز روزبه زندگي،
 روزمرگـي  يا گي روزمّر گرفتار قدر چه داند مي شعرگويي اما مانم مي راه به چشم ها ماه گاه،
 است ديري: ام گفته شعر پريسار به خطاب آن در كه دارم شعري. آيد نمي من سراغ به و ام شده
  !شعر اي اي، نيامده تا

 شـماره  24 كـه  دارم هم را گلچرخ ادبي ماهنامة آوردِن در مشكِل تجربة اينها، همة كنار در
 و آمـد  مـي  در مـستقل  صـورت  به ،71 سال از هم بعد و درآمد ،66 تابستان از بار يك روز 15
 مـدت  براي كشورم فرهنگي رايزن عنوان به من آنكه تا داشت برمي قدمي لنگان لنگ ،گفت بايد

 كـار  از مـرا  فراوان هاي گرفتاري روي، هر به. رفتم تاجيكستان به) 82 تيرماه اول تا (چهارسال
 اگـر  يدشـا . اسـت  بازداشته كلمه، خدمتگزاري و »شعر« ام اصلي و عزيز كار در تمركز و توّغل
 بازداشـته  ،»كلمـه  خـدمتگزاري « و »شـعر « ام اصـلي  زيباي بسيار تعبير به و داشتم مي قوز كمي
  . است

 در كـه  هـر  يعنـي  -فنون ذي كل علي غلبت و فن ذي كلُّ غلبني: است فرموده بهايي شيخ
 در و بودنـد »  حريـف  فـن  همه «كه برآنان من ولي شد پيروز من بر داشت، تخصص رشته يك
  . يافتم برتري كردند، مي كار تهرش چند

 هندوانـه  چنـد  دسـت  يـك  بـا  است بوده شده مجبور بنده مثل هم بهايي شيخ بيچاره گويي
 جـز  مـن،  چنتـه  در امـا  شود، مي يافته چيزها خيلي او كشكول در انصافًا كه فرق اين با بردارد،
 شـيعي،  بزرگـوار  شـاعر  اسـتوار  چكامة از چند بيتي كه دارد جا و نيست هيچ دانستن، حسرت
 است، سروده خويش، سالگي 50 در و درد سِر از پيش، سال اندي و هزار كه را مروزي كسايي
  :آن ماست حال شرح حقيقت در كه بياورم
  سـال  نوبـت  رسيد يك و چهل و سيصد به

  م؟ـكنـ  چـه  و گويم چه تا انـجه به بيامدم
  رـعمـ  همـه  گذاشتم سان نــبدي وار ستور
  تمـام  شـمرده  پنجه اين از دارم چه كف به
  مـكنـ  فـصل  چگونـه  آخر به شمار اين من
  رصـحـ  ةرسـيد  سـتم  آزم، دةـــخري درم

ــغ ــِر دري ــواني، ف ــغ ج ــر دري ــف عم   لطي

  شوال از يـــباق روز سه و هـــچهارشنب  
  مال و نعمت به كنم شادي و گويم رودس
  عيـال  اسير و دمــفرزن هــــگشت برده كه

  بـال  و گونه زارـــــصده با ةـــشمارنام
  محال انتهاش و است دروغ داشــابت كه
  سؤال ُذلِّ اِرــــشك م،ـــثانحد ةـــنشان
  !جمال و حسن دريغ نيكو، صورت دريغ
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  عـشق؟  همه آن شد كجا خوبي، همه آن شد كجا
  قيـر  گونـه  به دل و است شير گونه به سرم

  روز و شــب همــي بلرزانــدم مــرگ نهيــب
ــودني و گذشــتيم و گذاشــتيم ــو همــه ب   دب

  گذاشـت  پنجـه  تـو  بـر  پنجـاه  كـسايي،  ايا
  ميـل  نـداري  اين از بيش منال و مال به گر تو
  

  حـال؟  همه آن شد كجا نيرو، همه آن شد كجا
  نال گونه به تن و است نيل گونه به رخم
  دوال نهيــب را بــدآموز كودكــان چــو
  اطفــال فــسانه مــا ســخن شــد و شــديم
  چنگــال و پنجــه زخــم را تــو بــال بكنــد

  بمـال  خـويش  وقـت  گوِش و امل از شو جدا
  گرمارودي موسوي علي سيد                   

  13741 تهران                                      
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هاي من    ز نقل كردم، كه مجموعة مقاالت فرهنگي و سفرنامه        اندا   انتهاي كتاب ديگر خود قلم     اين زندگينامه را به تلخيص از     . 1
تـر اينجانـب      آنان كه عالقمند بـه زندگينامـة تفـضيلي        .  صفحه درآورده است   650، در   1375است و انتشارات سروش، در سال       

 . هستند، به انتهاي آن كتاب، رجوع فرمايند





  
  
  
  
  

  2 نگاشتپي
  گرمارودي شعر از هايينمونه

  

  آزاد شعرهاي  

  
  آفتاب دريغا   
   چشم، پيِش نه اگر

   گوشمان كنار باري،                  
  بريدند سر را آفتاب                          

  است گوش در ذبح غريو هنوزمان
  گزمگان ودنداِن دشنه وغژاغِژ                       

  اند سربريده را آفتاب
   وار دره دهان ومارا

  است مانده باز بهت به                    
  سوگواريم خويش اريكِيت به

   را وشرم                           
  يابدي ا سايه چون                                 

  !داريم مي خويش در                                          
  ! بسي آفتابي ب عقوبِت را هامان دره

                                                                    1352  
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  درخت حماسة  
  گفت نبايد درودي را رود حماسة

  است ناگزير خروش، از كه
   را آبي تالش من

  ُخرد گياهي آوند كز                                 
  رود، مي باال                                          

  دارم مي پاس بيش
  رودي تا                 

  بلند غّرشي با كه                          
  رود، مي ناگزير بستري در                                       

  ! رود اي رود، آه،
  مياور لب بر كف غّره چنين
  ست فربهي نه آماس، ات تناوري
  نيست درودي من از را تو حماسة

***  

  است درخت صداي صدا، زيباترين،
  عمر همه كه

  :نالد نمي هيچ از                             
  آذرخش ارة از نه                                     

  تندر نعرة از نه                                             
  باد تازيانة نه                                                    

  خزان سوز از نه و                                                                  
  كالم زيباترين

  است درخت كالم                     
  گويد نمي هيچ عمر، همه در كه

  است ايستاده پاي بر و                             
  اند دهنده هايش دست و
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  بارورند                           
  كند مي تعارف خدا به را ميوه درخت،

  است برافراشته آسمان به كه سرانگشتاني با
  اما،

  گيرند مي باز او از سنگ به كودكان               
  نردبان بر پيران و
  ها شاخه شكستن با جوانان و

***  
  درخت بر سالم
  ندارد تمّلك غرور كه
  راست او چه هر و

  فراچنگ هماره،                     
  دهد مي پيشكش به                              

   حّتاش و
   زنند، سنگ به اگر            

  !بخشد مي                                           
***  

  سرباز آمد خانه به وقتي
  كن ديگر جامه: گفت مادر

  است خورده تير برادرت
  مكني خاك در باغچه در را او بيا

  : گفت سرباز
  !مادر دانم مي

  !ام زده اورا خودم
***  

  نيست ها لحظه از خونخوارتر هم چنگيز
  است ناپذير سيري زمان،
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  شقاوت، و شهادت ميان
  فاصله                    

  ست تفنگي درازاي به                                
  !باشي ايستاده آن سوي كدام در تا                                            

  درخت بر سالم باره دگر
  است زنده تا كه
  تفنگي قنداق ازو

    !ساخت توان نمي                     
  1357 مهر
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  است كم فرصت   
  است كم فرصت
  افتاد راه بايد
  گياهان، به بايد

  يكايك،                 
  گفت سالم                          

  جهان هاي چشمه كنار بايد
  نشست بيدار                                    

  روي و
   شان، صافي آيينة در         

   آراست                                  
  خاست پا به بايد
  بايد
  درياها، امواج بلند باالي به

  برد، نماز                            
  شد فروتن بايد
   را شب هر و
  حلزون يك درويشي كشكول در

  گذرانيد                                   
  بايد

  خزيد صدف سينة در        
  مرواريد چراغ پرتو در و    

  !زد رج را تنهايي سرمشِق
   همراه ساربانان با بايد

  را صحرا شِب                  
  نوشيد يكجا                               

   را بسته پينه دست ها يليونم بايد
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  رس ِگل فروتني با                 
  ها پزخانه كوره در                                    

  بوسيد                                                   
  است كم فرصت
  افتاد را بايد
   را زالو هزاران بايد
   ابريشم جادة در

  ماليد پا، زير                           
  را زالوها بايد 

  برچيد برنج مزارع از                          
  برگشت گهي گام، دو يك بايد،
    را ها چين پر هاي پايه چوب و

  كرد جا جابه                               
  را افتاده گردوهاي و

  برداشت                          
   كاشت بايد
  بايد
  گرفت سر از را مارچوبه كشت    
   را مار مهرة و

  انداخت دور                                  
   را پرواز بايد
  آموخت مهاجر مرغان از

  ها سرخ سينه از -                      
  را درناها زينتي پر بايد
  برداشت نادرها كالهخوِد از
   آن با و

  را القلم و نون كتاب تمام
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  كرد رونويسي                               
  فرياد با ،1كرد عمل را سحر تنگ گلوي بايد
  فرستاد افريقا به  را سپيده بايد

  كرد تبعيد را سپيدي و                                
***  

  57 پاييز                 افتاد راه بايد است كم فرصت
  

�����������������������������������������������������������

 جّراحي كردن: ردنعمل ك. 1



  در بوتة نقد   □ �330
�

  1موميايي   
  دباش رهيده كمان از كه تيري چون
  پرواز در احساسي با
  ام شده رها خويشتن از
  بدانم درست آنكه بي
  است مانده جاي بر كه كمانم همان »من«
  رود، مي آباد ناكجا به كه تيري يا

  نوباوه موساي احساس
  اند سپرده نيل به كه سبدي در                            

***  
  اند داشته نگه خود با را راز كدام ها پاپيروس

  است تر ماندني ميككدا
  ؟فرعون يا نيل
  فرعون شك بي
  توست نگاه تنها
  نگارد مي نگرد، مي چون كه
  تو نگاه از نيل
  -حّتي -تو نگاه لمحة يك

  نيست تر پابرجا                  
***  

  پرسيدم موميايي از موزه در
  اي؟ شده كشته سالح كدام با

  :خنديد دار معني
  »كند؟ مي فرق چه ديگر اكنون«

�����������������������������������������������������������

  كه اين شعر اورا دوست مي دارديبه عارف خّرمشاه. 1
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  نيز حقيقت
  زمان، فشار زير گاهي                  

  شود؛ مي سنگ زغال                                     
  آن با و

  فروزند مي بر سوزي آدم كورة              
  را موش بچه شانزده مادرم وقتي
  شكل گنبدي اي » تله -قفس «در
  رود زدة يخ آب زير
  برد؛ مي فرو                 

  گريست مي و                      
  بودم؛ ساله شش من
  گريستم مي مادرم براي و

   حقيقت مادرم براي
  آسمان شكل  گنبدي قفس زير كه            

  !شد مي خفه رود آب در                       
***�

  خنديد مي هنوز موميايي
  نيست كشتي فرياد
  آن بر تا
  كني سفر طوفان سوي آن به               

  است سكوت صدا نهايِت
  قاعده سوي آن در صدا

  ست ناشنيدني         
   قاعده  فرا سكوِت

  است فرياد بلندترين                         
  بود ساكت موميايي و
  بار اين و
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  را مغموم دانايي لبخنِد زهرَانگبيِن              
  داشت  لب بر                         

***  
   موميايي، سكوت

  بود ناپذير تحمل                  
  !زدم بيرون موزه از                             

25/8/1359  
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  هانيمايي
  

  اميد   

  بافد مي آرام نسيم را گيسوانش
  گيرد مي آيينه او روي پيش ِبركه
  دشت ُگسترانده بهاران سبِز قالِي پايش زير
  پاشد مي نقره ها شب مهتاب، سرش رب

  ماست آرزوي درخت اين برجا، پاي
   اميد بركة كناِر در                                        

   بيد درخت: زيبايش نام
                                             1369  
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  خاطره و ابر   
  پاك و سپيد ابري
  اتاق اين باز پنجرة چارچوِب در

  شاد، اي منظره عكس قاب چون
  است خفته    

  آسمان درياي نيلِي بيكراِن در
  سپيد كشتي چون

  باز بادبان با    
  است فكنده لنگر      

***  
  خاطرم زنهانگاه مبهمي احساس
  :برون نهد مي پا    

  بود پاره پاره دلم ابر، همچو كاش اي
  كاش ابر، چو اما    

  بود ستاره پاك بستر و بود آزاد 
  1346 بهار ،تهران                    
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   نگاه
  

  :گفت مي آينه نگاه
  گريي؟ مي روي چه از نگري مي چو من به

  آهي دلم از برآمد
  شد مكدر شد، تيره او روشن روي كه

***  
�آه، آيينه روي ز ستردم خويش دست به

  !خنديد آينه نگاه
1365  
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  هاغزل
  

  نگاه   
   آن  نگاه  كه  از شعر  دلنوازتر اسـت            در

  پناه اين دل شوريده آن دو ابروي توست       
  نبسته  ام  دِر  دل  گرچه  بر  پري رويي             
  اگر كه پيرهن گل  دريد  در  ره   عـشق             
  دل از هوا چو تهي نيست نرد عشق مباز

  غمي نهفته كه از گريه جانگـداز تـر  اسـت          
  كــه از دوجانــب محــراب همترازتــر اســت

   به روي تو اين درهميشه باز تـر اسـت          ولي
  چرا درون چمن غنچه سـر فرازتـر اسـت؟         
  حبـــاب وار خوشـــا آنكـــه پاكبازتراســـت

  
  
  آبزي گياه

  غمـي  زخويش نو به نو رسدم مي كه منم
  رويـــم مـــي بهـــار بـــي آبـــزيم، گيـــاه
  وجـود  پرنگـار  و رنگين صحيفة اين در
ــه ــوه ب ــز ك ــسنجيده ني   را خــود غــم ام ن
  ام نـي  سـوي  هيچ و انگار كاذبم فجر چو
  كـوبم  مـي  سنگ به خود سر چه هر موج چو
  

  دمـي  عمـر،  بـه  ام نياسـوده  خـويش  زدست  
ــر ــان مگ ــذرد هم ــاه گ ــرم از گ ــي س   بلم
  قلمــي ســر از نيفتــادم ســايه قــدر بــه

ــوز ــا هن ــم ب ــوه اي غم ــرفراز ك ــي س   كم
  عـدمي  شـب  در نـه  وجـودي،  پگـاه  در نه

ــاي ــويش زپ ــر خ ــي فرات ــم نم ــدمي نه   !ق
                                          1371    
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  ي                         فان كامران دانشمندم دوست با  شوخي                                   
  توّلدش سالگرِد مناسبت به                                           

   
  كـرد ي  نـدگان ز خـوب  جهـان  بـه  توان اگر

  نـسپرد  هـيچكس  بـه �خـود  دِل بجزكتـاب، 
  شيخـو  بِر در گشودي  كتاب و بست چوي  در
  نـد يواب وعـده  بـه  اورا كه خواست آنكه هر
ــه ــا ن ــاد پ ــه نه ــو ب ــاي س ــاني قراره   نه
  گرفـت  فـروز  شـب   مـاه  زرخي  ابوسه نه
ـ ا زلـف  سـرِ  مينـس  از نه   شـد  پريـشان  ن،ي
  داد دلبر وصل تاراج به شـــيخو تـوق نه

  كـرد ي  فان كامران اين كه ستي  اشيوه به  
ــدين عمــر تمــام ــار، ب   كــردي شــادمان ك
ـ  سر كوفت، در به ماه كه اگر   كـرد ي  گران
ــدو ــه اشــاره ب ــآ ب ــن اتي ــ ل   كــردي تران
ــه ــت ن ــِر دس ــار دركم ــان ي ــردي آنچن                                  ك
  كـرد ي  آسـمان  خورشـيد  جانـب  به رو نه
  كـرد ي  جـوان  آن، سـنگ  دل  كنـار  در نه
  كردي همزبان صرف دهان به را واژه هــن

  كرد؟�يزندگان جفتي ب كه زهره راست كه    دــــيآنمي بر كار نياي ـــهركس زدسِت
  !كردي دان كه را كار آن  شبه يك رفت، چو    هم رستم چوي كس  انــسمنگ شهر درون

***�

  ردــكي كامران و يشاد به كرد چهـــآن هر  داد دانش  به دل هركه ِخَرد  بسِت كار به
  ردــك» يفان  « روِز زاد   ِتــتهني كاِر هــك  ارودـگرم  ز را شعر نيا امردهـــك ليگس

  26/1/89 - تهران                                                                                           
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  هاقصيده
  خزان   

  
  خـزان  باد درخت، گوش به گفت چه مگر
  دشـت  خرمن خيام بر زد صاعقه دامــــك
  بيـد  و صنوبر تن َتكاَند هـــچ از مـــنسي
  مهـر  َتـفِ  از اسـت  آلـوده  تـب  چنـار  مگر
  ايـن  سـر  بـر  بـرگ  دسـت  از زرنگـر،  نثار
ــه ــحن ب ــاغ ص ــر ب ــة نگ ــدور برك   آب م
  بـرگ  جوشـن  زير سهراب سينة چو زمين
ــدام ــو ك ــا دد و دي ــول آي ــرد، مل ــار ك   ان
  رود خرامـد  مـي  مغموم چه خموش چنين
  رود كنـارة  بـر  صـخره  مگـر  است من دل

  مـن  برُگسـستة  و مغشوش و عاصي خيال
  

  بـرگ  شـاخت  ز ِبـسُتَرد  اگـر  جـور  خزان
  رنـگ  شـعلة  باغ به فروزي برگ چو تا كه
  

  راغ جانـب  بـه  فكـن  اقامـت  رحِل دوباره
  آن از و شـعر  شـرابِ  سـبويي  بـاغ  بـه  ببر

  كن رتـــعب تــدرخ برگ زردي زروي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  
  
  

***  

  
  لـرزان؟  شد و تكيد و نمود زرد روي كه
  تابـستان؟  و ارديبهشت رونق سوخت كه
  مـستان  پيكـر  دــــبازتكانن كه انــــچن
  آبـان؟  مـه  در چهره، شودش مي سرخ كه

  آن زپيكـر  طـرف  هـر  ببـين  رنـگ  طلوع
ــز ــي، زبرگري ــده خزان ــت ش ــ س   شدانآت

  غـان  و صـنوبر  ناوك آن، در نشسته فرو
  بـستان؟  در چـراغ  چندين فروخته بر كه
  يـاران  رفـتنِ  هنگـام  به كه من اشك چو
  سـامان  بـي  ايستاده سرد و ساكت و سياه
  نـاالن  رود مـي  پـاره،  صـد  ابـركِ  بال به
  

  !بمـان  درخت چون راست و كن  پيشه شكيب
  افـشان  زغـم،  گيسوان كني بيد همچو نه
  
  باغـستان  بـه  گهـي  و بپاي دشت به دمي
  بنـشان  دمـي  خـزان  كنـار  بـه  درون تِف
  جهان اهل و مبند دل وزرِدجهان سرخ به
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  1ست سعدي سخنوري بهار هميشه گِل

  
  گيــرد مقــر بوســتان در و آيــد چــو خــزان
  بـارويي  فـتح،  بـه  ايدگـش  كه لشكري چو

ــزار ــعله ه ــروزد ش ــراغ، از براف ــار چ   ان
ــاي ــبز، قب ــرون س ــن، ز آورد ب ــن ت   سوس
ــة و كــــاله ــة جامــ   را خزانــــي رنگينــ

  بـاغ  از بگـذرد  بـاد  كـف،  بـه  تازيانـه  چو
ــو ــي چ ــرد آدم ــار نگ ــاني روزگ ــل ف   گ
  وجـود  نخـل  بـه  را تو رساند آب كه مبين
  مبنـد  نـوش  اميـد  نيش، پر دل تهي اين بر
  پــاييزي اهريمنــان كــز هزمانــ ايــن در
  گذرد آن بر خزان صد چون كه ببوي ُگلي

ــوي ــل بج ــستان ز گ ــعدِي گل ــيراز س   ش
  سـت  سـعدي  سـخنوري،  بهـار  هميشه گل

ــه   ادب و شــعر ســوق چــار صــيرفي مهين
  سـخن  فـروغ  از سـعدي  بجز زمانه، آن در

ــارف ــشري مع ــه را ب ــظ ب ــاك لف   دري پ
  لفـظ  در كنـد  صـور  معـاني،  زنقـش  چنان
  غــزل بــه بــرآورد گلگــون صــورت هــزار
  ايجــاز بــر فــشرده گــذارد نثــر بنــاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــستان زطــرف صــفا ــرد ســفر ره ،گل   گي
  گيـرد  سـر  بـه  سـر  گلـزار،  قلمرو خزان
  گيــرد تيزتــر بــاز، خــزان، لهيــب آن، وز
  گيـرد  دگـر  اي جامه خزان، زدست تا كه
  گيـرد  سـر  بـه  دگـر،  آن و بركند به يكي
  گيـرد  كمـر  بـر  دسـت  و شود خم چنار،
  يــردبرگ زمانــه زبقــاي دل كــه ســزد
ــين ــه بب ــي از ك ــدت پ ــر افكن ــرد تب   گي
  گيــرد شــكر بوريــا، نــِي ز اي ديــده كــه
  گيـرد؛  شـر  هـاي  شعله جهان باغ جان به

  گيــرد بيــشتر عطــر آن از روح مــشام
  گيـرد  تـر  مـشك  بـوي  دلـت  بوستان كه
  گيـرد  گهـر  بـر  خـرده  هنـرش،  ژالـة  كه
ــه ــخنش، زر از ك ــار، س ــرد زر اعتب   گي
  گيـرد؟  كاشـغر  بـه  تا زحلب اي ديده كه

  گيـرد  بـشر  هـا  بهـره  كـزآن  است نوشته
ــداني ــدام آنكــه ن ــدام از ك ــر ك ــرد اث   گي
  گيـرد  صـور  او، شعر از گل باغ كه چنان
  گيــرد مختــصر الفــاِظ از معــاني، فــزون

�����������������������������������������������������������

به مناسبت برگزاري كنگرة بزرگداشت هشتصدمين سال ميالد شيخ مصلح الدين سـعدي شـيراز از سـوي كميـسيون ملـي                      . 1
كه از سوي يونسكو نشر يافت چاپ شـده         ) كر جميل سعدي  ذ(يونسكو، سرودم و در همين كنگره خواندم و در جلد سوم كتاب             

 .است
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  تنهاست سخن، و سفتن در و گفتن مرد نه
  بپيمايـد  خـور  چـو  را جهـان  گرمپويـه،  به
  
  برسـان  مـا  بـر  پيـام  سـعدي  تربت به صبا
  
  آوردم فــراز ســعدي بــه چكامــه ايــن مــن
  گرمـارود  بـه  را چامـه  ايـن  موسوي سرود
  

  
  

***  
  

***  

  گيـرد  وفـر  شـكوه  هم، عمل چكاد كزو
ــزار ــه ه ــيِر از تجرب ــستمر س ــرد م   گي

  
  1گيـرد  خبـر  مـا  حال از و آرد بر سر كه
  

  گيـرد  اگـر  مـن  مزجـاتِ  ِتبـضاع  زمن،
  گيــرد مگــر همتــي نفــس، مــسيح كــزان

  9/6/1363 جمعة -تهران                    
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 . و عراق، ادامه داشتدرآن ايام،  جنگ بين ايران. 1
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  نياگارا آبشار
  

ــكوه از اي ــشتر شـ ــار از و بيـ ــم وقـ   هـ
  راسـت  تـو  افتـادگي  و داري پاي پيش سر
ــا ــه تنه ــگفت در ن ــنم ش ــكو از م ــو هش   ت
  تهــــي اژدهــــا دل بلنــــد، ات نعــــره از

ــتم ــه پنداشـ ــال كـ ــون يـ ــتي هيـ   خداسـ
ــوهي ــد، ك ــسره بلن ــيِم از يك ــر س   زدي ت

  فـشاند  گـل  بـوي  تـوان  چگونـه  تر سيم از
  مگــــر منــــي نگــــار بلنــــد پيــــشاني
  آدمـــــي تـــــاريخ چهـــــرة دار آيينـــــه
  رخــت در كــه خيــالي شــگرِف آيينــة
  آبهـــا غـــول اي ، مگـــر آتـــشي توفنـــده
  خــود زكــام بــرآرد دود كــه دهــااژ چــون
ــس ــان در ك ــا آب ز جه ــد كج ــا بين   اژده
  فــام ســيم و نغــز زري زال گيــسوان چــون
  سركـــشي روِد ِفَتـــدن فـــرو لحظـــة تـــا

  دود و غبـار  و بخـار  و رعد و آب تركيب
  

  آبشار پيش از خور، دوش، به كمان رنگين
  بـرآب  نـو  طرح فكند خور چه اگر دم هر
  آب؛ بـر  زد نقـش  نتـوان  مـي : انـد  گفته گر
  سـيمگون  لـوح  آن بـر  زرنگـار  كلك زين
  

  جمــال جذبــة از تــوام زي نهــاده پــا يــك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  
  
  
  
  

***  

ــاي ــاژگون دريـ ــشار روان، بـ ــم آبـ   هـ
  هـم  وقـار  داري كـه  سـت  فروتني اين از

  هـم  روزگـار  بـود  شـگفت  در كه گويي
  هــم بيقــرار چنــو و دمــان اژدهــا چــون
  هـم  سـوار  هيـوني،  يـال  كـه  ولـي  ديدم
  هـم  آبـدار  اي تافتـه  و سـپيد  سـان  كاين
  هـم  بهـار  زلفـت  سـر  از ريـزد  كـه  نا ما

ــت ــور، از ِك ــود طــّره بل ــار در ب   هــم كن
  هــم يادگــار مــا، جــدة و جــد اشــِك وز
  هـم  نگار روي و ديدم خويش روي من
  هـم  شـرار  پـر  چنين و قرار بي و تاب بي
  هــم بخــار بــرآري، دود خــويش كــام از
  هـم  مـار  َگـرزه  تـويي  آبـشارا،  طرفه اي
ــا ــه ام ــه زري از ب ــا، ب ــار در به ــم عي   ه
  هـم  غبـار  بخـاري،  و مهـي  مگـر،  وانگه
ــال در ــي ح ــه ريزش ــر دم، هم ــراره ب   ق
  

  هـم  يـسار  سـوي  و خرامـد  يمين سوي
  هـم  كـار  كهنـه  بـود  خـويش  كـار  به اما

  هـم  "نگار" و آب بر "نقش" هزار اينت
ــزد ــرا و نقــش هــزار ري   هــم هــزار از ف
  

ــاي ــر پ ــه ز دگ ــر ات هيمن ــ ب ــم رارف   ه
  نياگارا آبشار كنارـ  كانادا ،1371            





  
  
  
  
  

  هاقطعه
  

  گرمارودي پاسخ و اخوان اخوانية قطعة
  

قـالب  ، سرپرسـت انتـشارات و آمـوزش ان        ، هنگامي كـه گرمـارودي     59 در سال    :توضيح

شاعر نامدار معاصـر،    ] اميد.م [ ثالث ، بود؛ از جناب مهدي اخوان     )فرانكلين سابق (اسالمي  

  . ، در آنجا، كار كند"سر ويراستار"دعوت كرد تا با سمت 

هاي نـاروا و نادرسـت برايـشان          ها و كنايت    علم و اّطالع او، تعريض      برخي از همگنان، بي   

  :د از جمله آنكهگفتن

و از اين گونه "... مگر اينجا نوانخانه است... برد، و آيد؛ مزد مجاني مي   نامرتب به اداره مي   «

 شد؛ و دريغـا، نخـست        كه به حق موجب رنجش او و خجلت گرمارودي         "شنعت و شر  "

  !پنداشت كه با تحريك و تباني گرمارودي بوده است

درنگ، بر وي     و شكوي فرموده و اورا فروماليد؛ ليكن سپس و بي         اي در تعريض      پس قطعه 

  .آشكار گشت كه اشتباهي به هم رسيده بوده و در پايان همان قطعه، جبران فرمود

 او بـراي  را»عـالمي  مقـال  و قيـل «و شـد  مـي  ملول فرشتگان نفس از كه نيز اماگرمارودي

 سـرود،  اي قطعه پاسخ، به بود، ختهدلسو – آن اوائل از ويژه به -قطعه آن از آنك و كشيده

    :خوانيد مي را، دو هر اينك كه

  

  !الوطن في الغريِب َشكوي                                 
  ثالث اخواني مهد: از                                                                                 

  گرمـــارودي موســـوي علـــي اي هـــان
  زحقـايق  غربـي،  نـه  و شرقي نه مرد اي

  را نـان  لقمـة  ايـن  مكـن  مّنـت  به آلوده  
  را آن كن تصديق و نكته اين من ز بشنو
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  غرب در چه و شرق در چه است ازين به حالت
  نـاني  لقمـة  مـن،  بـه  داشت روا طاغوت
  واي اي دارد، روا نـه  هـم  اين گر اسالم
  نـان  تـا  دو بهـر  مـرا،  آب براي جمع در
  پـيش  از ام كرده و كنم مي خود كارك من
  اسـت  عيـان  طاغوت و من نبرد سال سي

ــدام ــاري و زن ــدبختي و گرفت ــد و ب   تبعي
  عمـرم  حاصـل  كنون ست نداري و پيري

  بـودم  تو جاي من و من جاي تو زانكه گر
  تفـضيح  بـه  كـرد  مـي  تو عيب اگر َلجاره

  كـس  دگر نه بينم تو چشم از همه اين من،
  تـشجيع  به تو از َنبود، اشارت و ميل گر
  سـنگ  چنين بسته و اختناند من به سگ اين

ــي ــه گفت ــه ك ــام و نوانخان ــداري اطع   ن
  امـشب  بـرم  مي علي تو جدِّ به شكوه من
  آرم تـو  نـزد  هـم  زتو شكايت كه ني ني

  سـواري  كـه  مـردي  سره اي متاز تركانه
ــريم ــه گي ــاره ك ــد، َلج ــو ندانن ــي ت   دان

  دارد ثـاني  يـك  تـو،  بنگـاه  همـه  در گر
ــدارد زانكــه ور ــدل ن ــك و ب   شناســي ني
  نماند نيز اين ببم، اي د،ــــنمان حال آن

ــد و فــضل و ادب اهــل ــان خداون   را بي
  را خـوان  آغـشتي  دلـم  خون به چند هر
  را  كـالن  و خرد عائلي كنم چه من پس
ــو ــار ك ــاورده ك ــرد ني ــزد ب   را مجــان م
  را آن خـود  تـو  يشناس و گواهست آثار

  را عيـان   ـ گفت مَثل ـ  نيست بيان به حاجت
ــود خــود ــرد ب ــن نب ــان آن و م   را اهرمن

  را جـوان  نـسل  شـود  پنـد  من عبرت تا
ــردار ــه ك ــن ن ــود اي ــن ب ــدان م   را كارن
  را دهـان  بود، زمنش حوالت مشت صد
ــاور ــالن و بهمــان جــرأت نكــنم ب   را ف
ــي ــره ك ــردم ناس ــپرد م ــوان راه س   را ع

  را رمــضان نپــسندد نجابــت، شــعباِن
ــزاد دســت اي ــل بگــو مري ــوان خي   را ن
  را جهــان بــود اي ســره و كــريم مــرد او

   را ميـان  ست، قاضي تو انصاف و اهليت
  را عنـان  سـپردند  تـو  دست به كه اكنون
  را روان شـعر  و ادب و فضل و من قدر
  را اخــوان مهـدي  ثالــِث بـران،  جمـع  از

  را هوان و پسندي چه از شر و َشنعت اين
  را زمان دور زمين هــــب رددـبگ احوال

  
***  

  نيـست  روا اينكه ُخُطور كرد دلم به اينجا
  شـايد  و آيد رانـگ تو بر من ةـــگفت گر
  بود بدان ظلم از من دورـــمص َنفَثِه اين
  بـود  بد تو به گمانم كه گر يقين، مرد اي

  را روان گرانمايـه  يار آن من، كوايـــش  
  را  گـران  ُگـرم  اين بسترم سبك روح زان
  را آن شـوي،  مخاطـب  نبايست تو، نيكي
  را گمـان  نـاخوب  پوزش يقين ز خواهم
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  اسـت  زمـان  ابنـاي  ناسره از من شكواي
ــر ــن گ ــه م ــد رمدا گل ــد و زدماون   زالون

  كرد ستم جهل از من به ِجي و ري زانكه گر
  بـود  ارس و َارسـبار  ز هـا  بدي زانكه گر
  العـاص  عمـروبنِ  بـد  كنـد،  معاويه بيداد
  نكـردي  تقـصير  تو انصاف دهم نك من
  گذرگاه و است گذشت جاي جهان كه بگذر
  مانــاد تــو نــام نكــو و بمــاني تــو بــاري

  

  را؟ مكـان  َانحـاء  سـره  گنـاهي  چه باري،
  را سـبالن  و سـهند  جـور،  مَثـل  بـه  نبود
  را؟ همـدان  و عـراق  نويسنئ چه از جرم

ــسزد كفــران   را كــران و كــارون نيكــي ن
  را؟ كنــان شــكوه علــي، ز شــكايت آنگــاه
  را تـوان  و مقـدور  حـدِ  مروت، و مهر از
  "را گـذران  جهـان  كـار  گذران آسان" و

  را نـشان  و نام كند حفظ جهان كه چندان
    ثالث اخوان مهدي                             

   

  

  اخوان به گرمارودي پاسخ
ِتلك ت ِشقِشَقهرد1...ه  

  مـن  غمـزدة  دلـك  اي حـال،  سوخته اي
  شـيرين  نكتـة  ايـن  گفتمت مگر نه زاول
  تنهـا  يوسـف  اي روي، چون بال مصِر تا

  مينـداز  دجلـه  دل بـه  نـان  و مكن نيكي
  كـردي  هنرمنـدان  2جـاي  بـر  همه نيكي
  عمر همه كه بس اين هنر را هنرك بي آن
  نخيـزد  ،"عـود " رايحـة  ،"گـز " چوبة از

ــاران، زيباســت ــه به ــاربن، نظــر ب ــا ن ام  
  شــعر شــيفتة مــن، دل نبــودي كــاش اي

  را جهــان احــوال بيــشتر، كمــي بــشناس  
ــادة مخــور ت،اســ تلــخ   را زمــان ابنــاء ب
  را اخـوان  ايـن  از يـك  هـيچ  مبـر،  همراه
  را سـنان  و سنگ نزند بيابان به كس ِكت
  را هنـران  بـي  جـز  ،خويي مكن چند يك

  را كــالن نــه و ُخــرد نــه بَنيــازرد هرگــز
  را كمـان  خاسـت،  ازو چـه  تا بنگر ليكن

  را خـزان  كـرد،  خجـل  ،"سـرو " آزادگي
ــان يافــت شــيفتگي از همــه مــردم   را زي

�����������������������������������������������������������

 : (=انـد    كه در پايان خطبة مـشهور شقـشقيه؛ فرمـوده          - درود خدا بر او    -وامي از حضرت امام علي    ... [اين آهي بود كه برآمد    . 1
انـد؛ و     و در آن، حضرت امام، آه بر آمده و شكواي جانسوز خود را، به شقشقة شتران نر تشبيه فرمـوده                   ) ه، خطبة سوم  البالغ  نهج

 ...]آورد ست در گلوي وي، كه بهاران، به هنگام جفتجويي و گشن آمدن شتران ماده، همراه با كف، از دهان بر مي  يي آن كيسه
 .در حق، در مورد: بر جاي. 2
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ــدي ــا دي ــده، دلك ــاي از بيه ــادي پ   فت
  فراخيز باز كنون ه،ــغص دكـــقاص اي
  بسيار ِمّنت ادب خوان از مَنت بر ايــك

  را1حـصان  راه اين در شوق از تاختي چون
  :را "اخـوان  مهـدي  ثالـث " برسان وزمن
را خوان "آغشتي دل خون" با زچه اــام  

  كنــارم بــه آيــي خواســتم مَنــت نــه آيــا
  آورد مـن  دسـت  همـين  نـه  آيا تو ترياق
  :گفتـي  كـه  مريـزاد  دسـت  مـرا  بـود  اين

ــردم ــيه م ــة مگ ــوان عايل ــد خ   خداين
  گفـتم  نيكي، جز به هيچ را تو خويش، من
ــا ــي ت ــنوي م ــة ش ــي زمزم ــران موس   عم

ــال دعــوي چــون جــذيرد د ــه پ ــه ب   زمان
  تفـضيح  بـه  كـرد  مي تو عيب اگر لجاره"
  32رديـب وي آورد) ع(علي جدم به شكوه تو

  را روان سـرو  آن نهـم 23مـردم  سـر  بـر  تا  
  را گـران  زهـر  مـر  تـو  بهـر  فكنـد  پـا  كز
  ؟"را نـان  لقمـة  اين مكن ِمّنت به آلوده"

  را فـالن  و بهمـان  ِمّنـت  بـرد  چه از كس
  را چنـان  و را چنـين  نـام  نهي چه من بر

ــون ــي چ ــي م ــة طلب ــامريان دمدم   را؟ س
  را زمـان  "مهـدي  دعـوت " شـنود،  آنكو
  "را دهـان  مـشت  صد دو بود زمنش باهللا
  را؟ آن برم تا برم، كه با تو وةـــشك من

  را روان رـشع ام هــآموخت تو شــــپي كز      4دارمــــب تو پاس كه گفت مرا المـــاس
  را 5جنان و  جان كند افسرده كه گفته آن         يـگوي كه فرمود تو به آيا تو "مزدشِت"
   6"را زبان نگهدار ناخوب، گفتة از"... ك       گفت بجا و گفت مگر نه يمگان شاعر آن

***   
  

  نپاييـد  ديـر  بـسي  الحـ  آن كه شكر صد
  بـار  دگر يار ترين خوب آن كه شكر صد

  را نهـان  تـو  بديـدي  و بگرديـد  احوال و  
ــه مــدآ ــان داد، صــفا و مهــر ســر ب   را مي

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 .اسب، اسب سفيد: حصان. 1

تـو  : رود، پس بيـت يعنـي       ست كه در محاورات و در ادب نيز، به كار مي            در اينجا تنها به معناي نفع بردي، سود بردي        : بردي. 2
توانم يافـت كـه شـكايت بـدو از تـو،              اي و چون او برترين است، پس من چه كس در حد او را مي                آورده) ع(شكوة مرا به علي     

 . ا داشته باشدهمان نفع و فايدت ر
 مردمك چشم. 3

 .من علَّمني حرفًا َفَقد صيَرني عبدا. 4

 .به فتح جيم؛ قلب، نهان: جنان. 5
 . علوي قباديانيوامي از ناصر خسرو. 6
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  هواخـواه  پيش از ام بوده مَنت چو ديدي
  بنواخـت  سـخندانان  پير آن كه شكر صد
  نگيـرد  ُخـرده  مـن  بـه  "اميـد " كـه  اميد
  نغــز ســخني آرم مردمــي مَثلــي كــز بــه

ــارم ــه ي ــي هم ــنم و دان ــيچ م ــداني ه   م
  

  را گمـان  نـاخوب  همـه  نهادي، يكسوي
  را جـوان  و فرزنـد  شاعر اين خود مهر با

ــن ــخ اي ــادرخور پاس ــخته ن ــان ناس   را بي
  :را اخـوان  و خـويش  نسبت كنم شرح تا

  را دان همـه  مـداني،  هـيچ  كنـد  چه باري،
  يگرمارود موسوي علي                         

  59 پاييز ،تهران                                   





  يگرمارود موسوي علي سيد دكتر آثار فهرست 
  شعري ها كتاب - 1

�نـام�شماره

  تاريـخ
�نشـر

 نوبـت
�چاپ

 شمار
�صفحـه

�مالحظـات�تيراژ�نـاشـر

�توس��124اول�49ارديبهشت � عبور �1

�

�1357چ دوم 

�1357چ دوم ��12000رواق��136اول�1357تابستان�رگبار سرود�2

3�
��80اول�1357  بهار         واليت سارنخل درسايه

 فرهنگ نشر دفتر
�اسالمي

10000�

� چاپ تجديد بارها

��10000امام راه انتشارات��70اول��1358سرخ مردن درفصل�4

�

��5000زوار انتشارات��168اول��1363الله چمن�5

�

��5000زوار انتشارات��168اول��1363نخو خّط�6

�

�1389چ دوم   3000  انتشارات سورة مهر  120  سوم  1390  آغاز روشنايي آيينه  7

   آييني شعر هاي  3000  انتشارات سورة مهر  250  سوم  1390  گوشوارة عرش  8

  هامجموعة مثنوي  3000  انتشارات سورة مهر  250  دوم  1390  تا محراب آن دو ابرو  9

  مجموعة غزلها  3000  انتشارات سورة مهر  250  دوم  1390  بر آشفتن گيسوي تاك  10

  قصائدمجموعة   3000  ة مهرانتشارات سور  250  دوم  1390  سفر به فطرت گلسنگ  11
  شعر آزاد و نيمايي  3000  انتشارات سورة مهر  250  دوم  1390  پيوند زيتون بر شاخة ترنج  12

شعر شهدا و   3000  انتشارات سورة مهر  250  اول  1389  خواب ارغواني  13
  جنگ

�

  ها به وسيلة خودشاعر يا به وسيلة محققان داخلي و يا مترجمان خارجي شعر گزينة-2

�نـام�ادتعد

 تاريـخ
�نشـر

 نوبـت
�چاپ

  هشمار
�صفحه

�نـاشـر

  مالحظـات
�

�راژيت

1�
��158اول��1363كجا نا تا

انجمن فرهنگي ايتاليا 
  ايران در

�

بـه   ترجمة من با   شعر 60 گزيده
ــايي از پروفــسور ريكــاردو  ايتالي

�اسكارچيا و زيپولي

3000�

2�
��274اول��1368دستچين

 فرهنگ نشر دفتر
�مياسال

�خودم بوسيلة شعر گزينش

20000�

 خوب آن كجا ما�3
�كجا زيبا  آن

 دي
1372�

�معارف نشر��40اول

 امـام  شـعرمن بـراي    12 گزيدة
�)ع(علي

3000�

4�
��70اول��1373اخم باران

 حوزة( برگ نشر
�)هنري

�زيادي محمد گزيده شعردفاع

3300�

 شـــعر گزيـــدة�5
�گرمارودي

�مرواريد انتشارات��212اول�1375

 بهاءالـدين  مقدمـة  و با گـزينش  
�1380چاپ دوم   ـيّخرمشاه

3300�
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 ادبيــات گزيــدة�6
�3 معاصر

�زيادي محمد گزينش�نيستان كتاب��102اول�1378

3300�

ــز�7  ايواژه برخيــ
�پيداكن

��64اول�1380

 به خط تاجيكستان
�سريليك

�)شاعرتاجيك(قاسم نظام گزيده
1000�

8�
��268اول��1381معنا باغ

قزاقستان ،ترجمه به 
�روسي

�عبداهللا صفر  مقدمة و گزيده

1000�

��1650شاعر گزينش�قدياني انتشارات��608اول��1383سبز صداي  9

10  
��326اول��1386سنگ باغ

 تابك توسعة (تكا
�)ايران

�1387 چاپ دوم -شاعر گزينش

3000�

  
  ادبي پژوهش هاي كتاب - 3

�نـام�تعداد

 تاريخ
�نشر

  نوبت
�چاپ 

 تعداد
�صفحه

�تيراژ�مالحظـات�نـاشـر

�بابل كتابسراي��184اول��1368ادبيات و هنر دربارة�1

 باگرمارودي مصاحبةحريري
�1384چاپ دوم  اخوان و

3000�

��3000ادبي مقاالت مجموعة�سروش انتشارات��590اول��1377انداز قلم�2

��430اول��1380خند دگر�3

 تاريخ مؤسسه
�معاصر

 در هجـو  و طنزوهزل بررسي
   فارسي ادب

�1388انجمن قلم : چاپ دوم 

3000�

��1384صدر تا ساقه از�4

: 2و1چ 
1384�

�يانيقد انتشارات�840

ــذكرة ــعراي ت ــرن ش  20 ق
�تاجيكستان

2750�

5�
       اديب  شعروزندگي

�1ج فراهاني الممالك 
�قدياني انتشارات��440اول�1384

/  فراهـاني  نامة زندگي ،1ج
�1386چاپ دوم 

2000�

6�
شعروزندگي اديب 

�2ج فراهاني الممالك 
�قدياني انتشارات��1352اول�1384

 شـــرح، ديـــوان مـــتن ،2ج
�1386وتعليقات چاپ دوم 

2000�

  500  اول  1388  غوطه در مهتاب  7
انتشارات انجمن 

  قلم
 شاعر 32 شعر نقد بررسي و 
  معاصر قديم و

3000�

نشر ميراث   250  اول  1391  به گزين علي نامه  8
  مكتوب

  2000  گزينش،مقدمه،شرح لغات

  2000  شرح لغات نش،مقدمه،گزي  نشر هرمس  144  اول  1391  بهگزيدة شعرپروين  9

كوشش در  جوشش و  10
  شعر

  2000  گزينش،مقدمه،شرح لغات  نشر هرمس  250  اول  1391
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�

  تاريخي پژوهش هاي  كتاب-4

�

�نـام

  تاريخ
�نشـر 

 نوبت
�چاپ

 تعداد
�صفحه

�تيراژ�مالحظـات�نـاشـر

1�
�

 محمدتقي شيخ حاج زندگاني
�بافقي

��56اول�1368

 گفرهن نشر دفتر
�اسالمي

مركز : چاپ دوم
�اسناد انقالب

10000�

  
  داستان -  5

�نـام�تعداد

  تاريخ
�نشر 

   نوبـت
�چاپ

 تعداد
�صفحه

�تيراژ�مالحظـات�نـاشـر

��64اول��1356)1ج (پرتو انسانها�1

 فرهنگ نشر دفتر
�اسالمي

��10000داستان مجموعة

��64اول��1356)2ج (انسانها پرتو�2

 فرهنگ نشر دفتر
�اسالمي

��10000داستان ةمجموع

��132اول��1358عشق مسلخ در�3

 فرهنگ نشر دفتر
�اسالمي

�1369�10000چاپ دوم 

�انجمن قلم��132دوم��1369صليب نخل�4

 در( ويراست دوم
�)عشق مسلخ

10000�

5�
ــتان ــامبران داس  1   ج پي

�)حيمس تا آدم از(
�قدياني انتشارات��240هفدهم�1385

�

5300�

6�
ــتان ــامبران داس  2   ج پي

�)محمد حضرت(
�قدياني انتشارات��245هفدهم�1385

�

5300�

  
  ها                                                  ترجمه -6

�

�نشر تاريخ�نـام

 نوبت
�چاپ

 تعداد
�صفحه

�مالحظـات�ناشـر

�

��62اول��1372دريا با كرانه در�1

  /ارشاد وزارت
�اميركبير: چ دوم 

 قصار كلمة صد ترجمة
�)ع (علي حضرت

3000�

�جمهوري��80اول��1383دادگري منشور�2

ترجمة عهدنامة 
�مالك  اشتر

3000�

�قدياني��702سوم��1384قرآن ادبي ترجمة كامل�3

�

10000�

��11000ويراست دوم�هرمس��458ششم��1386صحيفه ادبي ترجمة�4
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�

  نوجوانان  براي تابك-7

�نـام�تعداد

  تاريخ
�نشر 

 نوبت
�چاپ

 تعداد
�صفحه

�تيراژ�مالحظـات�نـاشـر

�رز انتشارات��64اول��1356شير دل با�1

 پرويز هاي طرح با
�شاپور

�نامعلوم

�تاريخ بابا�2

 مهر
1357�

��50اول

 دفترنشرفرهنگ
�اسالمي

�

و 10000
3000�

��20 اول��1359صفوي نواب�3

 و شناخت كانون
�اسالمي هدايت

�

�نامعلوم

4�
 خوش >مرد

�قول

�ميعاد انتشارات��20اول�؟1359

 رضا: نقاشي
�اسالمي

�نامعلوم

5�
 از نان هركه
 خويش عمل

�...خورذ

�ميعاد انتشارات��20اول�؟1359

 رضا : نقاشي
�اسالمي

�نامعلوم

��100اول��1359دين آموزش�6

 انتشارات كانون
�محمدي

 كامران: نقاشي
�افشارمهاجر

�نامعلوم

��24سوم��1367)ع(يونس�7

 فكري پرورش كانون
�ونوجوانان كودكان

 خانم همراه
 و زاده مينوكريم

�تقوي نيره نقاشي

50000�

��1368رازي زكرياي�8

اول و 
�دوم

32�

 فرهنگ نشر دفتر
 چاپ ـ اسالمي
 خط دو با تاجيكستان
�وسريليك فارسي

 محمدعلي :نقاشي
�اسدي بني

5000�

9�
 داستان

�ع(نوح حضرت
��32سوم�1372

 فرهنگ نشر دفتر
�اسالمي

 علي محمد:نقاشي
�اسدي بني

5000�
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�

  )1(مقاالت  – 8

  )كتاب نقد شعر، نقد تاريخي، ادبي، پژوهش(

�

�مقاله نام

 تاريخ

�چاپ

�مالحظـات�چاپ محل

��1350»روزها آن «كتاب بر نقدي�1

، 21 دورة سخن، مجّلة
�، تهران12ش 

   حسين طه:نوشتة
�جم خديو حسين: ترجمة

2�
 كتاب «در احمد آل به حمله
�»هدايت صادق

�كتيرايي محمود: نوشتة�82 ش نگين، مجّلة�1351 نوروز

�اشكوري سادات كاظم شعر مجموعة�82 ش نگين، مجّلة�1351 نوروز�»انداز چشم آنسوي «به نگاهي�3

4�
 تا صبا از «به گذرا نگاهي

�»يمان
 ارديبهشت
1351�

�84 ش نگين، مجّلة

   نيما تا صبا از كتاب معّرفي
�پور آرين يحيي: نوشتة

�85 ش نگين، مجّلة�1351خرداد�فروغ زبان از فروغ�5

�

�86 ش نگين، مجّلة�؟؟ تير�»نبا گاواره «با همراه�6

   نبا گاواره داستان معّرفي
�آبادي دولت محمود: نوشتة

7�
 ذرگاه در اردبيل «نقِد بر نقدي
�»تاريخ

 و خرداد
�1351تير

 كتاب، راهنماي مجّلة
��4و3ش

8�
 دربارة گفتارهايي: كتاب معّرفي
�فرزندان تربيت

�90 ش نگين، مجلة�1351 دي

  ماكارنكو: تةنوش
�باقرزاده ابوتراب: ترجمة 

�نبوت آفاق بيكرانگي در سيري�9

 ارديبهشت
1352�

�آزرم نعمت پيام منظومة بر نقدي�96 ش نگين، مجلة

�98ش نگين، مجّلة�1352 تير�»مسكو چاپ شاهنامة «معّرفي�10

�

11�

 در محمدزهري شرقي آواي
�»جيب در  مشت« كتاب

�زهري محمد شعر مجموعة معّرفي�98ش نگين، مجّلة�1352 تير

�»معاصر شعر «كتاب بر نقدي�12
 تير و خرداد

1352�

 كتاب، راهنماي مجّلة
�3و1،2ش 16 سال

�حقوقي محمد: نوشتة

�151ش نگين، مجّلة�1356 آذر�»فلسفه كليات «كتاب معّرفي�13

  استرول آوروم/پاپكين ريچارد: نوشتة
�مجتبوي دكتر: ترجمة

14�

 رازهاي «كتاب معّرفي و نقد
�»تنگ درة

�152ش نگين، مجّلة�1356 دي

  پلنسو: نوشتة
�مولوي فرشته و رياحي هز: ترجمة

�هصّفارزاد طاهرة شعر�15
 فروردين
1357�

�155ش نگين، مجّلة

�

�ساواك زندان و دستگيري گزارش�كيهان�1357 آبان�بگو دوزخ از�16

�روز زن مجّلة�1359 نوروز�زندان در نوروز�17

 در نوروزي گذران از كوتاه گزارشي
�شاه زندان
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�

  )2( مقاالت

  )كتاب نقد شعر، نقد تاريخي، ادبي، پژوهش(

�

�مالحظـات�چاپ محل�چاپ تاريخ�مقاله نام

�6ش فرهنگي، كيهان مجّلة�1363 شهريور�قرآن در قصه به نگاهي�18
�

�اّطالعات روزنامه ادبي ضميمة گلچرخ�1364آبان �20وزير داحم الدين تاج ضبيا�19

�

20  
�

 ليبراليزم به گذرا بسيار نگاهي
...�

�اّطالعات روزنامه ادبي ضميمة گلچرخ�1365خرداد13

�

21  
�

: براي ديگر محتمل مأخذ يك
�»...الساقي ايها يا َاال«

�8ش فرهنگي، يهانك مجّلة�1367 آبان
�

�1369 تهران�فارسي ادب در فارس خليج�22

 سمينار مقاالت مجموعة در شده چاپ
 دفتر نشر ارس،ف خليج مسائل بررسي

 المللي بين و سياسي مطالعات
�خارجه وزارت

�

23�

 از پس ايرانشناسي به نگاهي
�انقالب

1369�

 وارة انجمن مقاالت مجموعة در شده چاپ
 مطالعات دفتر مسائل ايرانشناسي، بررسي
�خارجه وزارت المللي بين و سياسي

�

24�

 جنگ، دربارة كوتاه بحثي
�...و سفينه بياض،

�گلبرگ نشر مادر، جنگ در شده چاپ�1370

�

�4ش گلچرخ،�1371 آبان�»بهمني«غزل  به گذرا نگاهي�25
�

�مشهد ،4ش پاژ، كتاب�1371 بهار�»آورد بزم «كتاب بر مروري�26

  :نوشتة
�خويي زرياب دكتر

�6ش گلچرخ،�1371 زمستان�هروي حسنعلي استاد به پاسخ�27
�

28�

 شعر در سوكسرود به نگاهي
�فارسي

�9 و 8ش گلچرخ،�1373 تابستان
�

29  
  
�

 نمادين روايي هاي منظومه
 با آن تفاوت و شاهنامه چون

 تمثيلي ييروا هاي نظومهم
�مولوي مثنوي چون

�8ش چيستا، مجّلة�1373
�

30�

 شعر آيينة در حافظ زندگينامة
�او

�1376مهر 20

 نخستين مقاالِت مجموعة در شده چاپ
�شناسي فارس بنياد شيراز، ،حافظ يادروز

�

��1377پارسي قند اين�31

» زاندا قلم مقاالِت مجموعة در هشد درج
�225 تا 205 ص از سروش، نشر

�

��1377گل بوييدن گناه�32

» زاندا قلم «مقاالِت مجموعة در شده درج
�405 تا  399ص  از سروش، نشر

 شعر ديوان بر نقدي
�»، فرهاد اشتري علي
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�

  )3(مقاالت 

  )كتاب نقد شعر، دنق تاريخي، ادبي، پژوهش(

�

�مالحـظات�چاپ محل�چاپ تاريخ�مقاله نام

��1377متنبي طيب ابو�33

 مقاالِت مجموعة در شده درج
 سروش، نشر» زاندا قلم«

�64تا 57ص از ،تهران

�

��1380استاد لمطو درِس�34

 ،»نامه قمحّق «در شده درج
 تا 1270ص از  تهران ،2ج

1277�

 مقاالت مجموعة
 استاد به شده تقديم

�قمحّق دكترمهدي
35  
�

 قرآن از كهن بسيار اي ترجمه
�تاجيكستان در مجيد

�31ش بينات، مجّلة�1380 پاييز

�

�8ش ،»حافظ «مجّلة�1383 آبان�درشعرحافظ خوشنويسي اصطالحات�36
�

��1384عرفي بلند شعر به كوتاه نگاهي�37

 مقاالِت مجموعة در شده درج
 دارجنامة ،»خيال پردگيان«
 ،مشهد قهرمان، محمد 

�204تا 189ازص

�

�آب در مهتاب شيون�38

�

» فلسفه و ادبيات «ماِه كتاِب
�11 تا 8 ص از  ،8ش/8سال

�ذزپرنگنو غزل بررسي

�1384ارديبهشت�آرا سخن و معناگرا�39

 ،223ش فرهنگي، كيهان
�227ص ،22سال

 جواد شعر به نگاهي
�محبت

40  
�

» تاجيك ادبيات نمونة «به نگاهي
�عيني صدرالدين شعر و

�1385 بهار

 ،6 سال انجمن نامة مجّلة
��1ش

�1385اسفند �10ادب چرخ اختر�41

 ضميمة ورِتص به شده چاپ
�همشهري روزنامة مستقل

 و شعر به نگاهي
  زندگي

�اعتصامي پروين 

  1375  طنز در شعر نيما  42

،مجموعة مقاالت يادنامة نيما
كنگرة بزرگداشت صدمين 
سال تولد نيما از سوي 

 ص ،1ج  ،يونسكو در ايران
  426 تا 415

�

  1388  بيدل در ايراندير شكفتن شعر   43
دوفصلنامة ويژة / آينة ميراث
ص  ،1 ، ش7س / نقد كتاب

14   
�
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�

  )4 (مقاالت

  )سفرها گزارش به مربوط(

�

�مالحـظات�چاپ محل�چاپ تاريخ�مقاله نام

�طبس از اي نامه�44

 تير و خرداد
1352�

 ،16 سال كتاب، راهنماي مجّلة
�3و1،2ش

 5   طبس سفر گزارش
�زلزله وقوع از پيش سال

�8و4،5،6،7 ش اول، سال گلچرخ، مجّلة��1371تاجيكستان سفرنامة�45
�

�9 و 8 ش ،2سال گلچرخ، مجّلة�1372 بهار� رنگ كيمياگر�46
 و آمريكا سفر گزارش
�فرشچيان استاد با ديدار

  1390  ، زيباي با فرهنگخجند  47
چهارمين سالگرد  ديادبو/ 4مزدك نامة 

�  درگذشت مزدك كيانفر

  
  )5(مقاالت 

  اشخاص بيوگرافي
�

�مالحظات�چاپ محل�چاپ تاريخ�مقاله نام

��1365دوم نيشابوري اديب�48

 بزرگداشت مقاالِت مجموعة در مندرج
 استاد آوردة جمع» نيشابوري اديب«

 مك اتانتشار از ق،محّق مهدي دكتر
�تهران گيل،

�

  
49�

    منشي استاد با ديدار
�كاشاني

1377�

 ز،اندا قلم مقاالِت مجموعة در مندرج
�202 تا 181 ص از  ـ سروش انتشارات

�

�صدوقي اهللا آية شهيد با�50

�

 ز،اندا قلم مقاالِت مجموعة در مندرج
�180 تا 157 ص از  ـ سروش شاراتانت

�

�193ش فرهنگي، كيهان�1381 آبان�زندگاني نيكان  كردند چنين�51

 آيت پدرم زندگي شرح
 سيدمحمدعلي اهللا

�گرمارودي موسوي

�33ش يازدهم، سال شعر، مجّلة�1382 پاييز�سپاس و پاس مرِد ،اخوان�52

�

  
  الكترونيك آثار -9

�

�ناشر نام�انتشار سال�نام

�سروش سازمان شاعر، صداي��1370ونخ خط1�ِّ

�3 ورژن جم، نيستان نشر��1376)فشرده لوح در حافظ هاي غزل تمام قرائت (الغيب لسان�2
�جوان شعر دفتر��1385سعدي بوستان�3
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�

  داخلي مجامع در سخنراني القاء و شركت و حضور -�11
�.1373 كيش كنگره، دبير عنوان به فارس خليج المللي بين كنگرة در شركت -

 كنگرة ، ،)شيراز (سعدي كنگرة ،)شيراز (حافظ كنگرة مثل ديگر مورد پنجاه از وبيش
 بسياري  وتاريخ سال  كه...وو)همدان (سينا وعليب كنگرة ،) ،مشهد اصفهان (وفردوسي شاهنامه

  ...است نمانده  يادم به نها از
  
�المللي بين مجامع در سخنراني القاء و شركت و حضور - 12

  1992 نوامبري مالز. كواالالمپور شعري جهان كنگرة در شركت -1
 دعوت به انتاجيكست در دنيا زبانان فارسي المللي بين سمپوزيوم در سخنراني و شركت -2
�.1993 در كشور آن

�1994 استراليا ، درسيدني شاعران المللي بين كنگرة در شركت --3

 نيويورك، دانشگاه ايرانشناسي، دپارتمان در فردوسي بزرگداشت سمينار در سخنراني -4
1374.�
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  يگرمارودي هاكتاب ناشران آدرس و فهرست
�

  :ي قديان انتشارات
ي روبـرو  ژانـدارمري،  يشـهدا  كوچـة  رازي، فخـر  خيابـان  تهران، دانشگاهي  روبرو ،تهران
  021-66404410: تلفن    200پالك ايسنا، خبرگزاري

   :يگرمارود تاليفات از ناشر اين چاپي هاكتاب
  سوم چاپ ،كريم قرآن ترجمة- 1
  انزدهمش چاپ  ،) مسيح تا آدم از (اول جلد ، پيامبران داستان- 2
  شانزدهم چاپ ،)]ص(محمد حضرت[ دوم جلد ،پيامبران داستان - 3
    دوم چاپ ،)نامه زندگي( اول جلد ،الممالك اديبي زندگ و شعر - 4
    دوم چاپ ،)ديوان شرح و متن (دوم جلد ،الممالك اديبي زندگ و شعر - 5
    دوم چاپ ،)تاجيكستان بيستم قرني شعراة تذكر (صدر تا ساقه از -  6
    سوم چاپ ،)يگرماررود اشعار مجموعة(  سبزي صدا – 7
  

  :سِهرِم انتشارات
  021-88795674: تلفن ،1337 پالك ونك، ميدان از باالتر ،تهران
  :يگرمارود تاليفات از ناشر اين چاپي هاكتاب
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  سجاديه صحيفة ترجمة -8
   :اسالمي انقالب  اسناد مركز انتشارات
  ،ياسد بنزين پمپ روبروي ، قدس ميدان به  نرسيده ،شريعتي خيابان ،تهران
  22211174 : تلفاكس 021-222211194- : تلفن
  
   :يگرمارود تاليفات از ناشر اين چاپي ها كتاب
  )رضاشاه با او ومبارزة زندگي( بافقي تقي محمد شيخ - 9

   :ايران قلم انجمن انتشارات
   390 پالك ، كالنتري ميدان از باالتر ، آبادي اسد الدين جمال سيد  خيابان ،تهران
  021 – 88059319: تلفن
  
   :يگرمارود اليفاتت از ناشر اين چاپي هاكتاب
  )تاريخي كوتاهي ها داستان( نخل صليب - 10
  )ايران در هجو و هزل و طنز ِسر بري ا مقدمه( دگرخند - 11
   )ومعاصر قديمي شعرا از تن 32 شعري بررس( مهتاب در غوطه - 12

  :نشرآويَشن
  0111-3238306: تلفن، بابلي سرا كتاب خويش، با خيابانشهيد مدرس، خيابان ، بابل
  0111 – 2222655 :فاكس

  
  :يگرمارود تاليفات از ناشر اين چاپي هاكتاب
  )گرمارودي و ثالث اخوان با حريري ناصر مفصل مصاحبة( ادبيات و هنر دربارة - 13
  

  :مهر سورة انتشارات
      200پالك ، جم جمشيد كوچة رشت، خيابان ،حافظ خيابان ، تهران
  021-66460993: تلفن
  )خط پنج( 66460993 :پخش مركز تلفن
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   :يگرمارود تاليفات از ناشر اين چاپي ها كتاب
  )آن شرح و عاشورايي بند تركيب(آيينه روشنايي آغاز - 14
  )آيينيي ها شعر كامل مجموعة( عرش گوشوارة – 15
  

   :يگرمارود تاليفات از ناشر اين زيرچاپي هاكتاب
  )شهدا و مقدس دفاع و مقاومتي ها شعر كامل مجموعة(ي ارغوان خواب – 16
  )ها غزل مجموعة (تاكي گيسو برآشفتن – 17
  )ها مثنوي مجموعة (بروا دو آن محراب تا – 18
  )قصائد و قطعات مجموعة(  نگُگلس فطرِت به سفر - 19
  )آزاد   و نيمايي اشعار مجموعة( ترنج شاخة به زيتون پيوند - 20

   نگار، برج از بعد ونك، ميدان از باالتر ،)عج(عصر ولي خيابان ،تهران: سِهرِم انتشارات
  88795674 تلفن ،2493 شمارة
  )لغات شرح و ،گزينش پيشگفتار با (اعتصامي پروين شعر گزيدةبه - 21
  )شعر نظري مسائل در هايي بحث (شعر در كوشش و جوشش - 22
  )لغات شرح و گزينش پيشگفتار، با (اعتصامي پروين شعر گزيدةبه - 23
  )لغات شرح و گزينش پيشگفتار، با (بخارايي مشفقي شعر گزيدةبه - 24
  )لغات شرح و گزينش پيشگفتار، با (شيرازي عرفي شعر گزيدةبه - 25
  

 فروردين، ساختمان دانشگاه، خيابان و انقالب خيابان تقاطع از بعد ،تهران: مكتوب ميراث نشر
  66490612 تلفن دوم، طبقة
  )لغات شرح و گزينش پيشگفتار، با (نامه علي گزين به -26
  66496966 تلفن فلسطين، خ  از پس انقالب، خ : كتاب خانة
  فراهاني الممالك اديب گزيدة به - 27
)حاضر كتاب( نقد بوتة در - 28



  
  
  

  ها نمايه
  اشخاص
  

  294،آتشي
  288، 226 ، يحيي،پور آرين

  303، 293، آشوري
  93، 90 ،ايبرخ آصف
  93، 90، يآصف
  353، 312، 294، 226، احمد آل

  95، 94، ابرهه
  210، اخسيكتي اثير

  175، 174، 164، احمدپور
، 92، 83، 82، 70، 67، 49، 25،  ثالثاخوان
127 ،137 ،175 ،176 ،203 ،210 ،211 ،
226 ،294 ،298 ،343 ،344 ،345 ،347 ،
350 ،356 ،360  

، 123، 78، 74، 73، 68، 25، يشابورين بياد
282 ،311 ،356  
  223، چكي بچكاي ارژي
  224، عبداهللا بن اسد

  310، 299، 289، اشراقي
  267، 7، 5 ،منوچهر، اكبري
  222، 217، 195، 111، 15، انوري
، 195، 194، 78، 72، 70، 46 ، مهرداد،اوستا
197 ،294 ،295  

  281، ابتهاج
  217، سينا ابن

  294، احتشامي
  70 ،25 ي، مرتض،اسفندقه
  281، 7، 5  مرضيه،،زاده اسماعيل

، 160، 159، 158 ،154 ،45، )ع(حسين امام
161 ،267  
  311، )ره (خميني امام
  192، 96، 95، )ع(رضا امام
  78، 72، )عج (زمان امام
  124، 95، )ع(علي امام
  204، )ع(هادي امام
  15، دهلوي خسرو امير

  28، اميــري
، 70 ،46 ،25، 22،  ،21، يكوه روزيف يريام

72 ،76 ،90 ،99 ،194 ،195 ،196 ،295  
  219، اطمعه ابواسحاق

  309، يابوتراب
  175، 164، ابومحبوب

  298، 16، اوجبي
  315، فاالچي اوريانا
  223، بارتولد
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  316، 313، بازرگان
  22، محمدجوادباهنر، 
  223، براون

  294، براهني
   225، برتلس

  74، يقم يبرقع
  17 ،بي اد،برومند
  310، نيا بزرگ
  9 ، ايرج،بشيري

  93، 90، سيبلق
  221، بلينسكي

، 317، 316، 315، 314 68، 21، 20،، صدر بني
318  
  265، بودلر

  294، بهبهاني
  311، 310، بهشتي
  67، 7، 5 ،اهللا  حجت،مطلق بهمني

  294، 221، محمدعليبهمني، 
  20، يهقيب

  223، هرن پاول
  294، پرنگ

  300، 175، 165، پورنامداريان
  120، 20، 19، يپهلو

  234، 10 ، ضياءالدينترابي، 
  23، احمد، يدار ميتم

  294، تميمي
  303، 270، 268، 217، 181، 149، 10، جامي
  27، نائيني جاللي

  175، 166، جوركش

  325، 96، چنگيز
، 39، 38، 37، 34، 32، 15، 12، 11، حافظ

46 ،47 ،52 ،53 ،54 ،60 ،69 ،72 ،79 ،82 ،
83 ،84 ،86 ،90 ،101 ،104 ،108 ،110 ،

115 ،116 ،117 ،118 ،120 ،122 ،128 ،
129 ،131 ،141 ،142 ،149 ،155 ،211 ،
223 ،251 ،260 ،285 ،303 ،354 ،355 ،
356 ،357 ،360  

  150، )ع(مظاهر بن حبيب
  149، )ع(حر

  46، 32، 9، زاده حسن
  226 ،طه، حسين

  39، )ع(ابراهيم حضرت
  153، )ع(ابوالفضل حضرت
  94، )ع(زكرياحضرت 
  160، 153، )س(زينب حضرت
  154، )ع(سيدالساجدين حضرت
  158، )ع(عباس حضرت
  160، 151، )ع(اصغر علي حضرت
  160، 152، )ع(اكبر علي حضرت
  94، )ع(عيسيحضرت 
  160، 151، )ع(حسن بن قاسم حضرت
  308، )س(معصومه حضرت
  94، 91، )ع(يموس حضرت
  16، حقاني
  294،353 ،264، 256 ،67 ،9  محمد،،حقوقي
  294، حكيمي

  23، يرازيش يديحم
  54، حميــــرا
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  163، 7، 5، فاطمه، حيدري
، 195، 181، 115، 111، 96 ،25، 24 ،خاقاني

217  
  177، 7 ،5، نورالدين ،يخاك

  210 ،كمال، خجندي
  281، 237، 217، 16، 5، اف شريف خدايي
  18  صادق،،يخّراز
  25 ،اهللا  خليل،يليخل

، 32 ،18 ،16، 9، 7، 5 بهاءالدين،،خّرمشاهي
48 ،49 ،54، 55، 60 ،61 ،62 ،64 ،65 ،100 ،

109 ،110 ،124 ،125 ،126 ،127، 128، 
132 ،142 ،167 ،175، 195، 211 ،214 ،
216 ،241 ،249، 250، 256 ،258 ،264 ،
265 ،281 ،285 ،330 ،349  

  345، 298، 294، خويي
  19 ي، محمدتق،پژوه دانش

  312، 117، 53، 48، 16، دانشور
  167، دستغيب

  96، 95، خزاعي دعبل
  124، 14، دقيقي

  221، دوبرليوف
  226  محمود،آبادي  دولت

  157، سمرقندي دولتشاه
  175، 169، ديچز
  23 ي، مصطف،يذاكر

  294، ذكايي
  311، شيرازي رباني

  294، رحماني
  310، رضواني

  23، يآذرخش يرعد
، 217، 210، 132، 128، 118، 111، رودكي

225 ،251  
  312، يزدي رياضي
  303، 292، 289، زرقاني
  354، 226، خويي زرياب
  34، كوب زرين

  314، زهرايي
  36 ،عزيزاهللا، زيادي

  223، ژوكوفسكي
  223، مول ژول
  224، 223، 168، الزار ژيلبر

  298، 294، سپانلو
، 264، 232، 221، 64، 36 ،سهراب، سپهري

294  
  23 ،محمد ي عل،يسجاد
  19، سراج
  356، 77، 72، 71، 67، 25، 21، يسعد

  175، 164، سالجقه
  181، 93، 90، مانيسل

  251، 204، 130، 111، 38 ،25 ،10، سنايي
  119 ، بهرام،روسيس

  210، 111، فرغاني سيف
، 119، 67، 64، 49، 33، 32  احمد،،شاملو
126 ،167 ،168 ،175 ،211 ،258 ،281 ،
288 ،294 ،298  

  294، شاهرودي
  16، صائين شجاعي

  19 ي، عل،يعتمداريشر
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  360، 312، 294، 282، شريعتي
  9، اف شريف
، 175، 171، 164، 96، 67 ،18 ،كدكني شفيعي
195 ،287 ،288 ،289 ،294 ،295 ،300 ،303  
  5 ،حميدرضا، سري شكار

  10، شكردست
  57، 16، 7، 5،  محمدجان، شكوري
  9، لنگرودي شمس
  169 سيروس، شميسا
  312، شهري
  68، 27، شهيدي

  222، 210، 13  اديب،ترمذي صابر
  294، صالحي
  10، صائب

، 294 ،222 ،206، 187، 183  طاهره،صفارزاده
313 ،353  
، 216، 209، 125، 59، 9، 7، 5، عبداهللا صفر
281 ،350  

  176، 164، صفوي
  294، صالحي
  237، 9، 7، 5 ،محمدعلي، عجمي
  25، 13، 12، 11، عطّار
  294، عالء
  176، 170، 169، پور علي
  217، خيام عمر
  5، صَفر عمر

  176، 164، پور عمران
  287، 7، 5 ، غالمحسين،عمراني
  31، 28، عمعق

  226 ، محمود،عنايت
  195، 115، 96، عنصري

  5 ،الدين  كمال،عيني
  96 ، محمود،غزنوي

  168 ، محمد،غالمرضايي
  9 ،تيمور، غالمي
  281، 221فروغ،، فرخزاد
  25، يفرخّ

  111، 13، سيستاني فرخي
، 225، 220، 217، 210، 46، 18، 14، فردوسي

303 ،357  
  90، 31، 28، 25، فرزدق

  226، محمود، فرشچيان
  288، 13 ،الزمان  بديع،فروزانفر

  20 ي مهد،يفروغ
 157، قابيل

 76، 72، 19، 18قريب، 

، 142، 53، 52، 12، 11  محمدباقر،قزويني،
282 ،309 ،310  

 22الدين،  كّزازي، ميرجالل

 23منش، عباس،   كي

 183، 7، 5كاظمي، محمد كاظم، 

  233عبدالجبار، ، كاكائي
 11محمد، ، گلندام

، 121، 120، 119، 58الهوتي، ابوالقاسم، 
122 ،132 ،142 

  58، اليق شيرعلي
 18، متنبي

 159  محمدعلي،،مجاهدي
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 168محجوب، محمدجعفر، 

 23محتشم، نسرين، 

، 234، 233، 220، 211، 30، 28، 18محقق، 
249 ،256 ،264 ،311 ،355 ،356  

  176، 169محمد نژاد، 
  9  محمدرضا،،محمدي نيكو

  128، 9،  سهيل، محمودي
، 92، 78، 72، 71، 70 ،7، 5 مشفق كاشاني،

163 ،195 ،197 ،226 

 294مشيري، 

  28مصــدق، 
  310، 295، 294، 62، 57، 17  مظاهرا،مصّف

 ،76، 74، 73، 25، 22، 19  مرتضي،مطهري،
123،282 ،294 ،312 ،314 

  176، 165معصومي همداني، 
 310مفتح، 

  294، 210، 67مفتون، 
  217، ملك الشعراي بهار

  294منزوي، 
، 90، 72، 70، 46، 25 محمود،منشي كاشاني، 

100 ،108 ،109 ،110 ،309  
  222، 180، 116، 111 ،25، منوچهري
 294، 111موحد، 

، 319 ،318، 303، 251، 116، 65، 38مولوي، 
353 ،354  

، 26، 17، 16، 9، 7، 5، احمد، مهدوي دامغاني
27 ،28 ،46 ،97 ،99 ،100 ،102 ،103 ،104 ،

105 ،109  
 219، 217، 7، 5ميرزا مال احمد، 

  225، ميرزايف
  168ناتل خانلري، 

  281، 255، 9، نادرپور
  13ناصح، محمد علي، 

، 217، 115، 111 ،70 ،51، 25ناصر خسرو، 
218 ،346  

 217، صيرالدين طوسين

  308، 217، 129، 181، 25، 14، 10، نظامي
  10، نظامي عروضي سمرقندي

  225  سعيد،،نفيسي
 294نيستاني، 

  223، نيكلسن
، 167، 165، 163، 126، 67، 65، 15نيما، 
168 ،175 ،176 ،226 ،264 ،281 ،288 ،
293 ،295 ،298 ،301 ،353 ،355  

  24ورزي، ابوالحسن، 
  31، 28، وطواط
 157، هابيل

  223، هانري راولينسون
  226  صادق،هدايت

  223، هرمان اته
  361، 359، 351، 350، 180، 15، 14هرمس، 
  217  مير سيد علي،،همداني

  34همينگوي، 
 92، ياسر عرفات

  223، يان ريپكا
  5پرست، محمد،  يزدان

  311، 23يغمايي، حبيب، 
  



  
  
  
  
  
  
  اماكن
  

 311، 294آلمان، 

  204، 27، 18، آمريكا
 211، اخسيكت

 10، اهواز

، 111، 67، 63، 59، 58، 30، 13، 5ايران، 
120 ،173 ،175 ،176 ،210 ،211 ،212 ،
213 ،216 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،
224 ،226 ،227 ،229 ،233 ،255 ،256 ،
264 ،282 ،285 ،292 ،293 ،294 ،301 ،
303 ،308 ،314 ،315 ،340 ،349 ،350 ،
355 ،360 

  10، مايال
 224، 211، بخارا

، 63، 59، 58، 57، 35، 32، 9، 5، تاجيكستان
65 ،66 ،119 ،132 ،142 ،209 ،213 ،229 ،

233 ،236 ،255 ،281 ،283 ،350 ،352 ،
355 ،356 ،357 ،359 

 211، 120، ترمذ

، 45، 27، 18، 16، 15، 13، 12، 9، 4، تهران
48 ،55 ،59 ،68 ،123 ،127 ،142 ،143 ،

152 ،175 ،176 ،183 ،217 ،218 ،219 ،
224 ،233 ،234 ،236 ،250 ،256 ،264 ،
294 ،303 ،311 ،320 ،334 ،337 ،339 ،
347 ،353 ،354 ،355 ،356 ،359 ،360 ،361 

 356، 211، خجند

  224، 211، 119، 83، خراسان
 345، 99، 98، دجله

، 142، 125، 124، 120، 59، 58، 9، دوشنبه
159 ،209 ،210 ،217 ،219 ،229 ،236 ،
237 ،281 

  344، 311، 116، 115، 110، 96ري، 
 211، سمرقند

 13، سيستان

 265، 21، 20فرانسه، 

 211، فرغانه

 26فيالدلفيا، 

 311، 310، 308، 307، 123، 74، 67قم، 

 224، قهستان

  341كانادا، 
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، 156، 154، 153، 150، 149، 148، كربال
158 ،159 ،161 ،201 ،204 ،205 ،206 

  267مان، كر
 224، 211، مرو

 226، 211، 210، 14، مسكو

، 354، 319، 311، 310، 175، 123، 68مشهد، 
355 ،357 

 224، نهاوند

 86، 81، 80، 79، 73، 25نياگارا، 

  313ونيز، 
  357، 96، 10، هند

  



  

  

  

  

  

  نام اشعار

 334، 137ابر و خاطره، 

، 83، 82، 81، 80، 79، 76، 72از عطارد شنو، 
85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،100 ،101 ،102 ،104 ،

109 ،110 ،115 ،118 

، 181، 180، 179، 178، 177، 72، 7اقيانوس، 
186 ،188 

  187اما چگونه زيستن، 
  137، 46اميد، 

 80، 77، 76، 74، 73اي آفتاب دانش و دين، 

، 81، 80، 79، 76، 75، 72اي امام راستان، 
83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،89 
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