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»سوگند به جاِن قلم«

هر دوشنبه غروب، حرم که می آیی، گویی هنوز زمزمه 
قصیده خوانـِی دعبل از البالی مناره ها و گلدسـته ها 
می پیچـد و پنجه در پنجره فوالد میاندازد، از صحن و 
سرا می گذرد، بر بال نسیم اوج گرفته و از هالِل طالیی 
گنبد فرو می آید. هنوز شاعر، دلخوش به شنیده شدن، 
از دل، بیتی پیشـکش می کند. اینجا دوشنبه ها، عطر 
پیراهن مبارکش، مشاِم مشتاقان را پر می کند تا شاید 

هرکس به تبرک سهمی از این خلعت بستاند.

سوگند به قلم...
قلِم»دعبل«...

قلِم »فرزدق«...
قلِم »ُکِمیت«...

که نه به زور، نه به زر، نه به تزویر،
رسالت خود را نیالود...

سوگند به جاِن قلم که امانت است...
و آنچه می نویسد؛ مبارک...

سوگند به قلم و سطرهایش...
که حدیث عاشقی خواند

و سر بر آستاِن جانان ساید...
باشد که جز رضاِی رضا ننگارد...

 سردبیر 



سعیدعبدالحسیني
 قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس 

رضوی

ــتي ثامن الحجج، حضرت امام  ــتان بهشتي سرش آس
ــه آالف التحّیه و الّثناء  ــي الرضا - علی ــي بن موس عل
ــته، همواره جلوه گاه و  ــتره سده هاي گذش –  در گس
ــقانه اهل  عرصه ي بي بدیل ابراز ارادت عمیق و عاش
ــالمي به  هنر و ارادتمندان با ذوق و متعهد ایران اس
ــي ائمه اطهار )علیهم السالم( و به ویژه  ساحت قدس
ــورآفرین و  ــت. به هم آمیختگي ش آن همام بوده اس
ــگفتي آور ایمان و باورهاي اعتقادي با استعداد و  ش
ــري در نهاد هنرمندان مؤمن این  هنر و خالقّیت بش
دیار، عالي ترین آیه هاي »کمال« و » اوج هنر شیعي« 
ــد بند آرایه ها و اجزاي اماکن متبرکه رضوي  را در بن
ــتي هر  ــانده که به راس به نحوي به منصه ظهور رس
ــیفتگي زبان به تحسین  بیننده منصفي از تحیر و ش

آن مي گشاید.
در این میان، بخش قابل توجه و بسیار مهمي از این 
ــي، هنري و تاریخي  ــنگ و ماندگار دین تّراث گرانس
ــزي و عزم  ــي وقفه و برنامه ری ــالش و تکاپوي ب با ت
ــته از آموزه هاي مکتب نوراني اسالم و  ــخ برخاس راس
ــالمي ملت شریف ایران   ــکوهمند اس دوره انقالب ش
ــي، به این  تحت مدیریت حضرت آیت اهلل واعظ طبس
ــده که »موزه اي متنوع و  گنجینه ارجمند افزوده ش
ــالمي« را در برابر  جّذاب از هنرهاي فاخر و اصیل اس

دیدگان زائران و مجاوران معّزز مي گشاید.
مجموعه اي عظیم و بي نظیر و زیبنده سیماي قدسي 
ــرم مطهر رضوي که مایه افتخار  و فضاي ملکوتي ح
نظام اسالمي و رهاورد نگرش اصولي و سیاست گذاري 
کالن آستان قدس رضوي است و البته مي باید توجه 
ــتان قدسي در حمایت از  ــت که کارنامه این آس داش
ــترده و گوناگون فرهنگي،  ــا و خدمات گس فعالیت ه
ــون نیز به نحو  ــري را – که هم اکن ــي و هن اجتماع
ــات فرهنگي و  ــته اي در مؤسس ــمگیر و برجس چش
ــود-   ــام و ارائه مي ش ــش انج ــي تحت پوش اجتماع

مي توان درخشان و پربار یافت.
ــه آفرینش هاي هنري آستان قدس رضوي از  مؤسس

ــات فرهنگي فّعال و پویا در زمینه هاي  جمله مؤسس
ــود که برنامه هاي مستمر و  »هنري« محسوب مي ش
ــري خود را با محوریّت ترویج  جّذاب فرهنگي -  هن
ــالم( و  ــاي ائّمـه اطهار)علیهم الس و تعمیق آموزه ه
ــالم( تدارک دیده و  ــژه حضرت رضا )علیه الس به وی
ــعر ملکوت هشتم« را  ــتا »شب هاي ش در همین راس
ــه در حوزه  ــاخص ترین برنامه این مؤسس مي توان ش

شعر و ادبیات والیي دانست.
ــال و  ــینه درخت کهنس ــي که با توجه به پیش اقدام
ــي و پیوند قدسي  ــعر و ادب فارس ــایه و ثمر ش پرس
ــم و مضامین دیني، اعتقادي،  و روحاني آن با مفاهی
ــش تأثیرگذار و  ــو و نق ــي از یکس ــي و فرهنگ اخالق
ــاعران فرهیخته و فاضل این دیار در تدارم  حیاتي ش
سیر تاریخي و تکامل انواع شعر آییني از سوي دیگر، 

رویکردي بایسته و شایسته به شمار مي آید.
ــت در پرتو انوار تابناک عالم آل محمد)ص(،  امید اس
ــمه زالل ذوق و قریحه کیمیاگران کلمه و کالم،  چش
در مسیر اعتالي ارزش ها و سعادت و کمال انسان ها 
ــاري و تمامي تالش ها در این  ــنده و ج همواره جوش
ــق تعالي قرار  ــق و مورد تأیید ح ــت، قرین توفی جه

گیرد.

کیمیاگران کلمه و کالم

شـعر عالوه براینکه تعریفی برای بیان 
احساس شاعر است، در عمل به وظیفه 
و مسئولیت خود، باید این نعمت بزرگ 
الهـی را در خدمـت به دیـن، اخالق، 

انقالب و معرفت افزایی قرار دهد. 

همـه بایـد سـعی کنیـم سـروده ها، 
اشـعار،  مجموعـه  سـرایی ها،  نوحـه 
ما همه  مدیحه سـرایی، مرثیه خوانـی 
دارای مفاهیم بلندی باشد که از مکتب 

اهل بیت )علیهم السالم( گرفته ایم.



انجمن ادبی رضوی



 با توّجه به اینکه جنابعالی سـال ها تصّدی مناصب 
مهم فرهنگی هنری خراسـان را عهـده دار بودید، 
فضای ادبّیات سـال های گذشته این خّطه را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ــان قطب فّعالیت های فرهنگی و هنری کشور است  خراس
ــان در زمینه فرهنگ و هنر  و از پیشینه ای بسیار درخش
ــت و خاستگاه بسیاری از مکاتب هنری بوده  برخوردار اس
ــی و هنری و  ــخصیت های بزرگ فرهنگ ــت. وجود ش اس
ــان خراسان  ــینه درخش ــعر و ادب بیانگر پیش اصحاب ش
ــی  ــتگاه زبان فارس ــت، خاس در حوزه فرهنگ و ادب اس
ــت، وجود آرامگاه حکیم طوس و شعرای بزرگ کشور  اس
همچون عطار، خیام و هزاران ادیب و شاعر، بیانگر سابقه 
ــال ها در حوزه فرهنگ و  ــانی است که خراسان س درخش
ــب مکتب بوده و  ــت، در این حوزه صاح ــته اس ادب داش
ــد قطب هنری و ادبی  ــال حاضر هم به نظر می رس در ح
ــور محسوب می شود. در حال حاضر تعداد  و فرهنگی کش
ــان  ــعر و ادب از خراس ــادی از صاحب نظران حوزه ش زی
هستند و این خّطه پاسگاه بزرگ شعری کشور، مکاتب و 

انجمن های متعدد ادبی به شمار می رود.

 جناب آرین منش، ضـرورت وجود یک انجمن خاص 
ویژه شعر والیی در فضای آستان قدس رضوی را چگونه 

می بینید؟
آستان قدس رضوی به عنوان یک پایگاه نشر فرهنگ والیی 
و شیعی اقتضا می کند که در عرصه های گوناگون فرهنگی 
ــد. خوشبختانه در  و هنری از جایگاه واالیی برخوردار باش
ــیار  ــتان قدس رضوی تالش های بس ــای اخیر آس دهه ه
ــون فرهنگی، هنری،  ــمندی را در حوزه های گوناگ ارزش
ــعه فرهنگ کتاب و کتاب  ــر، تبلیغ، توس ــی، نش پژوهش
ــعه تبلیغات دینی، توسعه آموزش های علمی  خوانی، توس
ــت. بیش از 15  ــته اس ــالمی و قرآنی داش و هنری و اس
ــه فرهنگی و هنری هم تا کنون ایجاد کرده است.  موّسس
ــور در  ــز کتابخانه ای کش ــد بزرگ ترین مرک ــدون تردی ب
ــت، بزرگ ترین مرکز موزه ای کشور در  ــتقر اس اینجا مس
ــود دارد، مراکزی مثل  ــوار مرقد منّور امام رضا)ع( وج ج
ــگاه امام رضا، بنیاد  ــگاه علوم اسالمی رضوی، دانش دانش
پژوهش های اسالمی آستان قدس در کنار مضجع شریف 
رضوی استقرار پیدا کرده و ایجاد شده است. طبیعتاً این 
ــر ادبی و توسعه شعر والیی می بایست  مرکز در حوزه نش
ــد. در این زمینه هم  ــک جایگاه باالیی برخوردار باش از ی
ــای خوبی صورت گرفته به طوری که انجمن ادبی  تالش ه

 رییـس هیئت مدیره موسـسه آفرینش های هنـری 
آسـتان قدس رضـوی

جواد آرین منش

 آستان قدس رضوی؛
پایگاه نشر فرهنگ والیی و شـیعی

رضوی به عنوان یکی از پرسابقه ترین تشّکل های ادبی از 
ــته، محفلی برای تجّمع  ــت وچند سال گذش بیش از بیس
ــعرای والیی و آیینی است که منشأ اثرات بسیار خوبی  ش
ــعر والیی بوده و آثار بسیار خوبی را تا کنون  در زمینه ش

خلق کرده است.

 نسـبت انجمن ادبی رضوی و جایگاه کنونی اش را 
در حوزه شعر کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

ــته  فکر می کنم که بدون تردید انجمن ادبی رضوی توانس
ــعر والئی و آیینی را در کشور متأثّر کند. تولیداتی که  ش
ــعرای بزرگ بنیان گذار انجمن ادبی رضوی مثل استاد  ش
کمال، استاد سروی ها، استاد شفق، استاد اکبرزاده، استاد 
ــرو و امثال این افراد  ــتاد خس ــتاد صاحبکار، اس مویّد، اس
داشته اند، شعر والیی کشور را به شّدت متأثّر کرده است. 
امروز هم بزرگ ترین پایگاه شعر والیی و آیینی، خراسان 
رضوی است. و ده ها اثر در همین انجمن از میان شعرای 
ــده؛ نشریات مختلف،  ــر ش عضو انجمن ادبی رضوی متش
ــو این انجمن  ــعرای عض ــعر گوناگونی از ش کتاب های ش
ــور را متأثر  ــعر والئی کش ــار پیدا کرده که یقیناً ش انتش
ــتان  ــبختانه مورد حمایت جدی آس ــت و خوش کرده اس
قدس رضوی، شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، 
معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی قرار گرفته و مهم تر 
از همه این انجمن مورد توّجه شخص مقام معظم رهبری 
ــت بطوریکه بعید میدانم اعضای انجمن ادبی درکشور  اس
ــند که با رهبری دیدار داشته باشند در حالی که این  باش
ــا رهبر معّظم  ــای آن دیدارهای مکرّری ب ــن و اعض انجم
ــان  ــته اند و این انجمن مورد عنایت ویژه ایش انقالب داش

است.

 از گذشته انجمن ادبی رضوی و بزرگانی که در آن 
حضور داشته اند چه نکاتی به یاد دارید؟

ــال 1369 برمی گردد و  تاریخچه انجمن ادبی رضوی به س
ــان انجمن های ادبی که  ــور که عرض کردم در می همان ط
ــر و کار دارند، شاید این انجمن  ــعر والیی و آیینی س با ش
ــت برای ابراز  ــد. این انجمن محفلی اس منحصر به فرد باش
ــگاه ائمه  ــان به پیش ــعرای والیی و آیینی خراس ارادت ش
ــاید جزو معدود  ــژه حضرت رضا)ع( و ش معصومین به وی
انجمن هایی است که بدون وقفه جلسات خودش را در کنار 
ــریف رضوی برگزار کرده است. از این حیث نیز  مضجع ش
قطعاً منحصر به فرد است که انجمن ادبی باشد و جلسات 
ــریف امام  ــعری اش در حرم مطّهر و در کنار مضجع ش ش
ــود. بنابراین از  ــه برگزار ش ــر هفته، بدون وقف ــا)ع( ه رض
ویژگی های این انجمن در کنار یکدیگر قرار گرفتن اساتید 
ــبقه شعر والیی و  ــعرای جوان و با س ــوتان و ش و پیشکس
ــت که خوشبختانه از جوشش و زایندگی خوبی  آیینی اس
ــعرای جوان  ــته ش ــت و تا کنون توانس برخوردار بوده اس
ــعر والیی تقدیم کند.  ــادی را تربیت کند و به عرصه ش زی
از جمله اقدامات ارزشمندی که این انجمن داشته، ارتباط 
ــطح کشور، برگزاری  ــترده با شعرای والیی و آیین س گس
ــی کتاب، نقد وبررسی شعر و  ــات متعّدد نقد و بررس جلس
ــعار با مضامین رضوی، برگزاری نشست های  گسترش اش

ــعر،  ــی و کارگاه های تخّصصی ش ــات آیین تخصصی ادبی
نمایشنامه نویسی، حّتی فیلم نامه نویسی است. کتاب هایی 
ــر ساخته است تحت عنوان  را تاکنون در این زمینه منتش
»شمیم بهشت« که مجموعه اشعار شعرای عضو انجمن و 
ــعر آیینی همچون استاد کمال، استاد سروی ها،  بزرگان ش
استاد اکبرزاده، استاد موید، استاد صاحبکار، استاد خسرو 
ــهم قابل مالحظه ای در توسعه شعر  ــت که هرکدام س اس
ــمار  ــته اند و جزو بنیانگذاران این انجمن به ش آیینی داش
ــفق، آقای شکوهی،  ــتاد ش می روند؛ در حال حاضر هم اس
ــتاد مؤیّد، آقای ساالری، آقای سرساالری و آقای نیک،  اس
ــاره کردم  ــت کار را به عهده دارند. همان طورکه اش مدیری
ده ها جلد کتاب از اعضای انجمن منتشر شده است. شایان 
ــت که بی شک مؤسّسه آفرینش های هنری آستان  ذکر اس
ــه فرهنگی و هنری در  قدس رضوی، به عنوان یک مؤسّس
جهت حمایت از انجمن ادبی گام های بلندی برداشته است 
ــبت به  ــر روز جایگاه این انجمن نس ــالش کرده که ه و ت
گذشته ارتقا پیدا کند و جایگاه شایسته ای در سطح کشور 

داشته باشد.

 چه چشـم اندازی را برای فّعالیت های آتی انجمن 
متصّور هستید؟

ــته  ــد داش ــن طبیعتاً باید روند تکاملی و رو به رش انجم
ــد، اگرچه در حال حاضر انجمن از جایگاه شایسته ای  باش
ــا می کند که با توّجه به  ــت اّما طبیعتاً اقتض برخوردار اس
ــتان قدس رضوی از محدوده شهر  اینکه فّعالیت های آس
ــان و سطح کشور فراتر رفته است و  مشهد، استان خراس
فّعالیت هایش شکل بین المللی پیدا می کند- و بنا هم این 
ــن پایگاه بزرگ  ــام رضوی و پیام علوی از ای ــت که پی اس
ــطح دنیا انتشار  ــیعی یعنی آستان قدس رضوی در س ش
ــی رود که فّعالیت های انجمن  ــدا کند- قاعدتاً انتظار م پی
نیز با نشست ها و همایش هایی که برگزار می کند و آثاری 
ــترش بیشتری پیدا کند و بتواند  که منتشر می کند، گس
در عرصه های بین المللی جایگاه شایسته ای داشته باشد؛ 
ــتی  ــد و بایس ــذا قاعدتاً نباید به وضع موجود راضی ش ل
ــطح استان  تالش کرد که دایره فعالیت های انجمن از س
ــان فرهنگ، تفّکر و  ــور فراتر برود و بتواند پیام رس و کش
اندیشه شیعی و رضوی در سطح کشور و دنیا به ویژه در 

میان کشورهای اسالمی باشد.

 ازینکـه وقت تـان را در اختیـار مـا گذاشـتید 
متشکریم و اّما حرف آخر؟

ــت از دست اندرکاران انجمن ادبی؛ آقای  در آخر الزم اس
ــد، آقای  ــتاد مؤیّ ــکوهی، اس ــفق، آقای نیک، آقای ش ش
ساالری، آقای سرساالری که در حال حاضر مدیریت کار 
ــه  ــتند و همچنین از مدیر عامل مؤسّس را عهده دار هس
ــن را حمایت می کنند  ــای هنری که این انجم آفرینش ه
ــان آرزوی توفیقات روز افزون  ــگزاری کنم و برایش سپاس

داشته باشم.



 سرودن شعر موضوعی، خاصه برای اهل بیت)ع(، 
غالبًا از چه ماهیتی پیروی می کند؟ جوشـش است 

یا کوشش؟
ــعر  ــه نظر من از هر دو ماهیت پیروی می کنند چون ش ب
ــی هم باشد باید در ویرایش کیفی و کمی آن  اگر جوشش
ــت  ــش کرد، اما بدیهی اس ــز در ویرایش نهایی کوش و نی
ــور و حال دیگری است که  ــی دارای ش ــعر جوشش که ش

تأثیرگذارتر است.

 فضـای شـعر والیی را در سـالهای اخیـر چگونه 
ارزیابی می کنید؟

فضای گسترده و قابل توجهی است که شاید بتوان گفت 
ــت، با نگاه های تازه و دیدگاه های نو و  ــابقه نداشته اس س
زبان زنده و صمیمی. اما هنوز به محتوای شایسته و مورد 

انتظار خود نرسیده و در حال تکامل است.

 جایگاه حضرت رضا)ع( و زیارت ایشـان در میان 
شعر و ادبیات والیی کجاست؟

ــی و معرفتی امروز  ــهم فراوان و زیادی از ادبیات والی س
ــاً دامنه عرض ارادت  ــه همین موضوع تعلق دارد و واقع ب
ــاعران به محضر اهل بیت)ع( مخصوصاً حضرت فاطمه  ش
ــین)ع( و علی بن موسی الرضا)ع( و  زهرا)س( و امام حس
ــترش یافته، اما وجود  ــام زمان)عج( به تمام معنی گس ام

 دبیر انجمن ادبی رضوی

محمـد جواد غفورزاده »شـفق« متولد سـال 1324 در 
مشـهد، دبیر شورای شـعر انجمن ادبی رضوی مؤسّسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، یکی از معدود 
شـاعرانی اسـت که تمامی توان و حوصله، اسـتعداد و 
قریحه شـاعری خویـش را صرف ادبیـات آیینی کرده 
است. ازآثارمنتشر شده محمد جواد غفورزاده می توان 
به »چلچـراغ صلوات«، »رسـتاخیز الله ها«؛ »مجموعه 
آثار عاشـورایی«، »ستایشگران خورشید«، »از کعبه تا 
محراب«، »کتیبه خورشید«، »این حسین کیست؟« و...

اشاره کرد.

محمدجواد غفورزاده )شفق(

هـر کس به زبانی سـخن از مدح تو 
گوید...

ــالم در  ــریف امام رضا علیه الس بارگاه نورانی و مضجع ش
ــان انگیزه مضاعفی در ذهن و ذوق اهل  ایران و در خراس
شعر و ادب به وجود آورده و می آورد که کاماًل قابل درک 

و احساس است.

 به نظر شـما سـرودن شـعر برای اهل بیت خاصه 
حضرت رضا)ع( در چه قالب های شـعری مطلوب تر 

است؟
ــرودن آن را دارد طبع  ــر کس در هر قالبی که توان س ه
ــد و حرف دل  ــعر باش ــعر اگر ش آزمایی می کند، چون ش
ــد قالب شعر او را  ــاعر حرفی برای گفتن داشته باش و ش
ــخن  محدود نمی کند. به قول معروف هر کس به زبانی س

از مدح تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه.

 گذر زمان چه تاثیری بر تغییر قالب اشـعار والیی 
داشـته اسـت؟ آیا این تغییرات را مثبـت ارزیابی 

می کنید؟
ــر شده در این  ــمگیر منتش با نگاهی به آثار متنوع و چش
ــال ها غزلـ  مثنوی و رباعی و همچنین غزل، مثنوی با  س
اوزان سنگین سهم بیشتری از سایر قالب های شعری دارد 

و استقبال عمومی هم نشان دهنده همین واقعیت است.

 اولیـن باری را کـه برای حضرت رضا)ع( شـعری 
سرودید، به یاد دارید؟

ــعرهایم  ــت ولی خودم از بعضی ش اولین بار که یادم نیس
ــرات به یاد ماندنی دارم مثل منظومه )من که کبوتر  خاط
ــنوم ز قدسیان زمزمه رضا  دلم،  انس گرفته با رضاـ  می ش

رضا( و ... که اینجا مجال شرح و بیان آن نیست.

 اگـر همچـون دعبـل بخواهیـد به محضـر یکی 
از اهل بیـت شـعری را تقدیـم کنید، کـدام یک از 
اشـعارتان را انتخـاب می کنید؟ دلیـل این انتخاب 

چیست؟
ــاس از خود  ــکان را قی ــه کار نی ــم ک ــک کالم بگوی در ی
مگیر– اگر یک بیت من و امثال من هم مورد قبول واقع 
ــود برای دنیا و آخرتمان کافی است. اما خودم ترجیح  ش
ــاری و عرض ارادت خودم  می دهم از وصف الحال خاکس
ــد. بعد هم به نظر من شرط اول انتخاب مقبول بودن  باش
ــاب من به درد  ــت و ااّل انتخ ــر اهل بیت)ع( اس در محض

خودم می خورد.

 جایـگاه انجمن ادبـی رضـوی در وضعیت کنونی 
ادبیات والیی کشـور چگونه است؟ برای بهبود این 

جایگاه چه پیشنهادی دارید؟
شکر خدا موفقیت انجمن ادبی در طول این سال ها تثبت 
و شناخته شده است و حضور شاعران پیشکسوت و جوان 
در کنار هم و نیز استقبال دوستداران شعر و ادب موجب 
ــدن این جایگاه باید به  ــت. برای بهتر ش خیر و برکات اس
ــتعدادهای جوان بیش از پیش توجه  کشف و پرورش اس

کنیم.

 برای ایجاد ارتباط مؤثر بین انجمن ادبی رضوی و 
شعرای والیی کشور چه پیشنهادی دارید؟

ــترک در مناسبت ها و حتی  ــب های شعر مش برگزاری ش
ــر آثار مشترک و دعوت از صاحبنظران عرصه  چاپ و نش

ادبیات و ...



 جناب گرمارودی، شـعر آیینی در سالهای پس از 
پیروزی انقالب اسـالمی جایگاه ویژه ای را به خود 
اختصاص داده و در ادامه این مسـیر، طی سـالهای 
اخیر شـاهد شـکوفایی و توجه خاص شـاعران به 
این گونه شعر هستیم، ارزیابی شما از اشعار آیینی 

چیست؟
ــعر آیینی یکی از گونه های شعر است که درکنار انواع  ش
دیگراشعار مانند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تغزلی و ... 
ــتخوش تغییرات مختلف شده و اتفاقاً  در طول زمان، دس
ــته به استعداد و تفکرات افرادی است  این تغییرات، وابس
ــام دارند. اما یکی از مهم ترین  ــعر اهتم که به این گونه ش
ــعر آیینی در کشور  ــایلی که موجب رشد و تعالی ش مس
ــت که مردم ما به اهل بیت عصمت  ــده، عالقه ای اس ش
ــیار  ــعار آیینی بس و طهارت)ع( دارند. در حال حاضر اش
خوبی سروده شده و البته استعدادهای خوبی هم در میان 
ــعرای جوان وجود دارد که قطعاً برای تداوم این مسیر  ش

امیدوار کننده است.

 از دیدگاه شـما سرودن شـعر برای ائمه هدی)ع( 
غالبًا از چه ماهیتی پیروی می کند؟

سرودن شعر برخاسته از جوشش درونی شاعر است، بنده 
در کتابی به  عنوان »جوشش و کوشش در شعر« که نشر 
ــر کرده است، به صورت مبسوط و  »ِهرِمس« آن را منتش

دکتر سـیدعلی موسـوی گرمارودی متولـد، 1320 از 
مشهورترین شاعران نوگرا و سنت گرای دهه 50 است 
کـه به دلیـل وجـوه آئینی آثـارش توانسـت، پس از 
انقالب 57 به یکی از بنیان گذاران »شعر انقالب« بدل 

شود.
اسـتاد گرمارودی شـاعری است که “سـهل” می گوید 
و”ممتنـع” توصیف می کند و اگر بزرگان شـعر نو پیش 
از او شـعر نیمایـی و سـپید را بـا گوشـه چشـمی به 
رویکردهای غزل پارسـی آزمودنـد، او به قصیده روی 

آورد.
او در گونه هـای مختلـف شـعر دسـتی توانـا دارد اما 
یکی از جنبه های شـعری اش به آثـار آیینی اختصاص 
دارد، سـروده هایی کـه آن هـا را بایـد دیـن باورانه یا 
عقیده مندانـه خواند نـه آئینی. آثـاری همچون”خط 
خون” در رثای سیدالشـهدا)ع( که شـاهکاری در این 
عرصـه محسـوب می شـود، همچنین سـروده ای در 
مدح رسـول گرامی اسالم)ص( و شـعری زیبا با عنوان 
“سپیده هشتم”، وشعر دیگری با عنوان “عاشقان را کو 

پناهی غیر طوس” و...برای امام هشتم)ع( دارد. 

سید علی موسوی گرمارودی

مبالغه، تهدیدی برای شعر آیینی



مستوفی، این مطلب را شرح داده ام که شعر باید خودش 
به سراغ شاعر بیاید. اگر شاعر به سراغ شعر برود حتی اگر 
ــتاد مسلّم ادبیات هم باشد، شعر نگفته بلکه سخنوری  اس
ــعر حقیقی، آن است که خود بجوشد و به  کرده است! ش
ــد »شعِر بمعنی  ــاعر بیاید و اگر غیر از این باش ــراغ ش س

االخص« نخواهد بود.

 در میـان اشـعار آیینـی کشـور کـه در رثـای 
معصومین )ع( سـروده شـده، آثاری هـم به وجود 
مقـدس امام رضـا)ع( اختصاص دارد، از نگاه شـما 
سـرودن شعر برای این امام همام در چه قالب هایی 

مطلوب تر است؟
ــعر برای ثامن الحجج)ع(  ــعرازجمله ش برای هیچگونه ش
ــنامه صادر کرد، بلکه قالب این گونه اشعار  نمی توان بخش
ــاعر می آید؛ حال  ــرودن، خود به ذهن ش هم در هنگام س

ممکن است قصیده باشد یا رباعی و یا ترجیع بند.

 جنابعالی گذر زمان را در اشعار والیی کشور چطور 
ارزیابی و جایگاه امام رضا)ع( و زیارت ایشان را در 

شرایط حاضر چگونه می بینید؟
واکاوی این مساله نیاز به زمان و پژوهش دقیق و تحقیق 
ــعار آیینی و والیی کشور  میدانی دارد. باید گروهی در اش
ــاط ضعف و قوت  ــتی ها و نق ــش کنند تا کم و کاس پژوه
ــود. اما در یک نگاه کلی می توانم بگویم که  آن روشن ش
ــعار آیینی و به  ــتان قدس رضوی به اش با توجهی که آس
ــاظ کمیت و  ــته، آثار خوبی به لح ــوص رضوی داش خص

کیفیت در این زمینه خلق شده است.

 مهم ترین آفت ها و آسـیب هایی که شعر آیینی و 
والیی را در شرایط حاضر تهدید می کند، چیست؟

دو آفت بزرگ در این گونه شعر وجود دارد که سالهاست 
ــای ادبی و گفتگوهای خبری مختلف به آن  در همایش ه
تاکید کرده ام؛ اول که از همه مهم تر است، غلو است. باید 
ــیم که از یک سو سوژه های شعر آیینی  توجه داشته باش
ــالم اهلل علیهم اجمعین، هستند و  َحَضراِت معصومین، س
ــوی  این بزرگواران از همه خالیق باالتر و واالترند و از س
ــعر، مبالغه و بزرگ نمایی است.  دیگر یکی از آرایه های ش

مثاًل فردوسِی بزرگ می گوید:
ــد شش و  ــت زمین ش ــتوران در آن پهن دش ــّم س »ز س

آسمان گشت هشت«  
ــبان در  ــم اس او با صنعِت مبالغه می گوید غباری که از س
ــه یک طبقه از  ــت، به حّدی بود ک ــدان جنگ برخاس می
ــت  ــه به اعتقاد قدما هفت طبقه بود(، فرو کاس زمین )ک
ــمان افزود و  ــش طبقه کرد و یک طبقه به آس و آن را ش
ــت طبقه کرد. در توصیف های شعری این یک  آن را هش
آرایه ادبی است و نه تنها عیبی ندارد بلکه چنانکه گفتیم 
ــوب می شود. اما همین آرایه ادبی مبالغه  از آرایه ها محس
ــود و خدای ناکرده به غلو  ــر در مورد ائمه بکار برده ش اگ

ــاعر بی آنکه بخواهد به شرک  ــت ش بینجامد، ممکن اس
ــنیدم به این  ــد. روایتی از امام رضا)ع( را از پدرم ش بیفت
ــان توصیفی غلوآمیزکرد،  مضمون که فردی در مورد ایش
رنگ صورت امام علیه السالم تغییر کرد و اورا به استغفار 
واداشتند. متاسفانه این آفت در برخی اشعار آیینی وجود 
ــده که”فاش گویم  ــعری این چنین آم ــاًل در ش دارد، مث
زینب اللهی شدم!” این گونه تعبیرات دام چاله هایی است 
ــرک پیش می برد و  ــقوط به ش ــاعر را تا مرحله س که ش
ــالم از آن بیزارند. افتخار ما به  یقیناً معصومین علیهم الس
َحَضراِت معصومین، سالم اهلل علیهم اجمعین در این است 

که صحیح ترین توحید قرآنی را به ما آموخته اند.
 آفت دیگر در شعر آیینی این است که در شرح مظلومیت 
ــاحِت ظلم ستیزی آنان مغفول  ــی و س آن ها، وجه حماس
ــدس هرگز از  ــی این ذوات مق ــال آنکه زندگ ــد و ح بمانَ
ــه و دلیری تهی نبوده است. شهید مطهری به آن  حماس
ترکیب بند محتشم کاشانی که از شاهکارهای شعر آیینی 
ــت، این ایراد را می گیرد که بیشتر در آن به  ــی اس فارس
ــین)ع( پرداخته شده و  ــوگواری و مظلومیت امام حس س
ــایه مانده است.  ــه آفرینی های میدان کربال در س حماس
بنابراین همه شعرا باید به این دو آفت بزرگ توجه جدی 

داشته باشند.

 اولین شـعری که برای حضرت رضا)ع( سـرودید 
یادتان هست به چه دورانی اختصاص دارد؟

“سپیده هشتم” اولین شعری است که برای حضرت ثامن 
ــرودم که به این  ــال 1358 س ــتان س الحجج)ع( در زمس

شرح است:
درود بر تو

ای هشتمین سپیده
-اگر از سایه ساران درود می پذیری-

باران نیز به اِزای تو پاک نیست
و بر ما درود

اگر فاصله خویشتن تا تو را،
تنها بتوانیم دید

 ای آفتاب
ما آنسوی ذّره مانده ایم!

***
من آن پرنده مهاجرم

که هزار سال پریده است
 اّما هنوز،

سواد گنبدت
پیدا نیست

نیرویی دیگر در پرم نه!
و مگر در سینه،

عشق می افروخت
که چراغ مهر تو

روشن ماند
***

رشته ای از فرش َحَرمت
زنجیر گردن عاشقان است

و سلسله وحدت؛
و خّطی که دل ها را به هم می پیوندد

پوالد و نقره ضریحت
 قفسی است

که ما
یارایی خود را

در آن به دام انداخته ایم
تو، سرپوش نمی پذیری

طالی گنبدت
روی زردی ماست
از ناتوانی ادراکمان
که بر چهره داریم

***
تو مرکز وفوری

کشت های ما از تو سبز
پستان های ما از تو پر شیر

و گنبد تو
تنها و آخرین آشتی ما

با زر
***

شتر از مسلخ
به پوالِد ضریح تو می گریزد

پوالِد تو
پیوند جماد و نبات و حیوان

و بخشش تو،
اعطای پاک ترین بنده خدای سبحان است؛

وقتی تو می بخشی
دست مّریخ نیز

به سوی سّقا خانه ات
دراز است

ناهید و کیوان و پروین،
صف در صف

در کنار من و آن مرئ روستا،
در ُمضیف ]خانة[ تو

کاسه در دست
به نوبت آش

ایستاده ایم
***

کاش »ایستاده« باشیم!
تو ایستاده زیستی

شهادت
تو را ایستاده، درود گفت

و اینک جایی که تو خوابیده ای
همة کائنات به احترام ایستاده است

***
من با اشک و عشق می نویسم

شعر من چون مور
بر کاغذ راه افتاده است

سلیمان وار
به نیم نگاهی بر من درنگ کن!

***
تو امامی!

هستی با تو قیام می کند
درختان به تو اقتدا می کنند

کائنات به نمازتو ایستاده
و مهربانی

تکبیرگوی توست
عشق

به نماز تو
قامت بسته است

و در این نماز،
آنکه مأموم تو نیست,

مأمون است!
***

تاریخ چون به تو می رسد
طواف می کند

عرفان در ایستگاه حرمت
پیاده می شود

و کلمه
چون به تو می رسد
به دربانی درگاهت

به پاسداری می ایستد!
شعر من نیز

که هزار سال راه پیموده
هنوز،

بیروِن بارگاه تو مانده است.

 و اگـر همچـون دعبـل بخواهید به محضـر امام 
هشـتم )ع( شـعری را تقدیـم کنید، کـدام یک از 

اشعارتان را انتخاب می کنید؟
من هیچ کدام از اشعارم را الیق حضرت نمی دانم و همین 
که توانسته ام تا حدودی در این فضا زندگی و ابیاتی ارائه 
ــان و سایر معصومین)ع( است  کنم عنایت و مرحمت ایش

که امیدوارم قبول کنند.

 آیا در قالب های دیگر هم شعری برای آن بزرگوار 
سروده اید؟

بله، پنج- شش شعر دیگر برای آن امام همام در قالب های 
کالسیک سروده ام به شرح ذیل:

 کبوتر ایوان
 کاش در ایواِن تو، جا چون کبوتر داشتم 

تا کنم پرواز سوی گنبدت، پر داشتم
 زائرم من ای غریب آشنا وز راه دور 



گاِم شوق افتان و خیزان سوی تو برداشتم
 بار سنگینی، گنه در راه، بر دوشم نهاد 

کاش من در این سفر باری سبک تر داشتم
 آنچه من بینم در اینجا جزدر و دیوارنیست 

کاش بهر دیدنت یک چشم دیگر داشتم
 در دِل امواج این دنیا، براین کشتی عمر 

دردلم مهرتورا با خود، چو لنگر داشتم
 خود مگر با مهر بنوازی کسی همچون مرا 

ورنه من چیزی کجا درخورِد آن در داشتم؟!

 عاشقان را کو پناهی غیر توس
ای دل من آتشین آهی برآر 

تا بسوزی دامن این روزگار
روزگار مردمی ها سوخته 

چهره نامردمی افروخته
کینه ها در سینه ها انباشته 

پرچم رنگ و ریا افراشته
دشت سبز اّما زخار و کاکتوس 

وزتبر شد هیمه عود و آبنوس
آب دریا تن به موج کف سپرد 

موج دریا اوج را از یاد برد
جان به لب شد از ریاکاری شرف 
خوب بودن مرد و بودن شد هدف

آب هم آیینه را گم کرده است 
سنگ در دل ها تراکم کرده است

تیرگی انبوه شد پشت سحر 
صبح در آفاق شب شد دربدر

تا ریا با نام دین سوگند خورد 
عشق نام خویش را از یاد برد

این صدای پاک هم خاموش شد 
این قلندر باز شوالپوش شد
ارغوان روی او کمرنگ شد 

پرنیانش همنشین سنگ شد
خاک را از خار و خس انباشتند 

یاس را در کرت شبدر کاشتند
نامرادی را دوا در کار نیست 
مهر دارو، در دل بازار نیست
گردلی مجروح گردد از جفا 

نیست گلخندی که تا یابد شفا
در دل این روزگار پرفسوس 
عاشقان را کوپناهی غیرتوس

***
ای شفا بخش دل بیمار ما 

چاره ای کن از نگه در کار ما
 خیل صیادان که در هر پشته اند 

آهوان دشت ها را کشته اند
تا نهد دل در رهت پا در رکاب 

اشک پیش افتاد و خود را زد به آب

 با توجه به این که سالهاست در عرصه شعر آیینی 
تحقیـق و پژوهش می کنید، از نگاه شـما این گونه 

شعری چگونه تعریف می شود؟
ــای بیرونی هیچ  ــاختاری و نم ــی، به لحاظ س ــعر آیین ش
ــعار ندارد؛ اما وجه تمایز این گونه  تفاوتی با انواع دیگر اش
ــعر در عرصه محتوایی آن است که  ــعر با سایر انواع ش ش
ــود که سبقه  ــروده می ش ــعر آیینی بر پایه محتوایی س ش
ــعر آیینی برگرفته از متون  ــی دارد. یعنی مضامین ش دین
روایی دینی، ادعیه، قرآن کریم، سخنان ائمه اطهار علیهم 
ــت. که در تعریف این گونه  ــیعی اس ــالم و فرهنگ ش الس
شعری می توان گفت به لحاظ محتوایی به نحوی با متون 
ــت. بنابراین از این دید  ــن دینی آمیخته و مرتبط اس متق
قلمرو موضوعی شعر آیینی بسیار وسیع می شود و شما از 
موضوعات مربوط به توحید، اخالق، حکمت، عرفان، امور 
ــازی، سلوک شخصی و جمعی، مقوله های  اجتماع، خودس
ــعر را  ــر قابل لمس و ...می توانید این گونه ش ــرد و غی مج

تشخیص بدهید.

 بر این اساس شعر آیینی هم در دسته های مختلف 
تقسیم می شود، درست است؟

ــتم، شعر آیینی هم در زیر  ــاره داش بله همان طور که اش
مجموعه هایی که از آن ها یاد کردم دسته بندی می شود. 

اسـتاد محمد علی مجاهدی )پروانـه( در دومین روز از 
سال 1323 در شـهر مقدس قم متولد شد. پدرش آیت 
اهلل میـرزا محمد مجاهدی تبریـزی از عالمان و عارفان 
برجسـته بود. وی پس از پشت سر گذاشتن تحصیالت 
مقدماتـی وارد مدرسـه عالی حقوق قضایی قم شـد و 
موفق به دریافت مدرک کارشناسـی حقوق قضا شـد و 
پـس از آن به تحصیالت حـوزوی پرداخت. مجاهدی از 
سال های جوانی فعالیت شعری را با تخلص شمس الدین 
آغـاز کرد و از همـان ابتدا درون مایه اشـعارش مدح و 
منقبـت اهل بیت عصمت و طهـارت)ع( بود؛ پس از آن 
به پیشنهاد عارف واصل شـیخ جعفر مجتهدی تخلص 
»پروانه« را برگزید. وی از نخسـتین افـرادی بود که به 
تحقیق و بررسـی در شعر شـیعی پرداخت و نظریات و 
مستندات بسـیاری را به جامعه ادبی معرفی کرد. حتی 
واژه »شـعر آیینی« از پیشنهادات این شاعر دلسوخته 
اهل بیت)ع( اسـت. غزل، قصیده، مثنوی، ترکیب بند، 
ترجیع بند، چهارپاره، رباعی و… قالب هایی اسـت که 
استاد مجاهدی در آن ها طبع آزمایی کرده و در هر کدام 
از آن ها آثار درخشـانی از خود به جای گذاشـته است. 
»سـیری در ملکوت، یک صحرا فغـان دل، یک قطره از 
دریا، در انتظار موعود، گریه اشک، دریای شعله ور، یاس 
کبود، در محضر الهوتیان، ایستاده باید مرد، آیینه های 
سفالی و ...« . مجاهدی اشعاری نیز در رثای امام رضا)ع( 
دارد و البته تحقیقات گسـترده ای را نیز در این زمینه 

انجام داده است. 

محمدعلی مجاهدی)پروانه(

پرهیز از تکرار نشـانه ها در شـعر 
رضوی



ــتایش و نیایش در گروه توحید شناسی؛  مثاًل مفاهیم س
مبانی اخالقی شامل فضایل و رذایل است. یا این که نمونه 
ــا عنوان ماورایی  ــعر وجود دارد ب دیگری در این گونه ش
ــرودن برای اهل  ــت مثل س که محتوای آن فراخاکی اس
ــیم بندی می گنجد. شعر رهایی  بیت)ع( که در این تقس
ــت که همان موضوع  ــعر آیینی اس هم گونه دیگری از ش
ــن گونه های  ــت. تمامی ای ــی در آن قابل طرح اس آزادگ
ــیر کمال انسان نقش آفرینی می کنند که  شعری در مس
ــی این مقوله ها به نوعی  ــت عمل کردن به تمام در حقیق
ریاضت دینی است که شاعر به آن تن می دهد تا به کمال 
فردی برسد و در نتیجه برآیند شعر اثرگذار او تعالی های 

اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت.

 شـعر والیـی در این تقسـیمات چگونـه تعریف 
می شود؟

ــی تعریف  ــعر آیین ــم در زیر مجموعه ش ــعر والیی ه ش
ــدس معصومین)ع( و  ــود که اختصاص به ذات مق می ش
ــه در زیر مجموعه خودش  ــای برگزیده الهی دارد ک اولی
ــود و شامل شعر نبوی،  ــیم می ش به لحاظ موضوعی تقس

رضوی، فاطمی، علوی، مهدوی، عاشورا و ...است.

 در شعر رضوی چه مفاهیمی قابل طرح است؟
ــیماتی دارد، مثاًل  ــم در دل خود تقس ــعر ه این گونه ش
ــاد کرد چرا که  ــعر ی ــوان از علم حضرت به زبان ش می ت
ــهرت دارند. مباحثات  ــان به عالم آل محمد)ص( ش ایش
ــی، سیره  ــیره سیاس و مناظرات حضرت، والیتعهدی، س
ــهادت و...  اجتماعی، والدت، حضور در ایران، معجزات، ش
ــوند. چنانکه ما در حال حاضر با  ــز می توانند منظوم ش نی
اشعار زیادی در این زمینه مواجه می شویم که نشانه هایی 

از وجود مقدس این امام همام را به همراه خود دارند.

 فضای شعر والیی را پیش از انقالب و طی سالهای 
اخیر چطور ارزیابی می کنید؟

ــؤال باید گریزی به گذشته بزنم چرا  ــخ به این س در پاس
ــت که در عرصه شعر والیی قلم  ــال اس که بیش از 50 س
ــی فراوانی بود  ــالب انجمن های ادب ــم. پیش از انق می زن
ــرکت  ــه ام به ادبیات در آن ها ش ــه بنده به خاطر عالق ک
ــن انجمن ها فعال بود  ــهد و ...ای می کردم. در تهران، مش
ــاعری در زمینه مذهبی کار می کرد مورد احترام  و اگر ش
ــت که  قرار نمی گرفت. در آن دوره این اعتقاد وجود داش
ــعر ضعیف و فاقد ارزش هنری است  شعر مذهبی یک ش
که عماًل نسبت به شعرای آیینی اقبالی وجود نداشت. در 
ــال ها چهره های سرشناسی چون مرحوم عبدالعلی  آن س
ــا و خوشدل تهرانی در  نگارنده، مرحوم گویا، مرحوم رس
ــد و به نوعی امروز مدیون  ــعر آیینی قلم می زدن عرصه ش
ــروزی انقالب  ــا پس از پی ــتیم. ام ــای آن ها هس تالش ه

اسالمی به خاطر سخنرانی های آموزنده شهید مطهری و 
آثاری که پژوهشگران دینی ما در مسائل والیی نوشتند، 
ــعی کردند  ــعر دینی شد و س ــعرا معطوف به ش ذهن ش
ــعر عرضه کنند. امروز شعر آیینی،  ناگفته ها را به زبان ش
مهم ترین شعر کشور محسوب می شود و بحمداهلل شعرای 
ــی هم در این عرصه ورود پیدا کرده اند که آثار قابل  جوان

توجهی از سوی آن ها ارائه شده است.

 در آسـیب شناسـی شـعر والیی چه نکاتی قابل 
طرح است؟

ــی را تهدید می کند غلو  ــعر آیین ــیب مهمی که ش دو آس
ــیب ها در آثار  ــت چنانکه این آس و بی حرمتی کردن اس
بزرگان ادب فارسی همچون عبدالرزاق اصفهانی هم دیده 
می شود. وقتی که ترجیع بند نبوی او را می بینیم با وجود 
این که جزو شاهکارهای شعر والیی است؛ در بیتی آورده 
ــول  ــواری« یعنی آن موقع که رس ــا تو خرس »روح اهلل ب
خدا)ص( با براق به معراج رفت، مسیح با االغ رفت و آمد 
ــفانه شخصیت حضرت عیسی  می کرد. در این بیت متاس
ــده تا شخصیت  ــیح)ع( در اثر بی حرمتی کوچک ش مس
ــول)ص( بزرگنمایی شود و این نوعی انحراف  حضرت رس
ــأن پیامبر بزرگی  ــت. این مقایسه  ش ــعر فارسی اس در ش
ــیح را خوار می کند و حال آنکه در اعتقادات  همچون مس
شیعه ما می دانیم که همه پیامبران الهی بحق هستند و 
از پی هم آمده اند تا بشریت را نجات دهند، بنابراین نباید 

آن ها را خوار و کوچک کنیم.

 گذر زمان چه تاثیری بر تغییر اشعار والیی داشته، 
آیا این تغییرات را مثبت ارزیابی می کنید؟

ــن زمینه انجام  ــال حاضر با پژوهش هایی که در ای در ح
ــیب های یاد شده کمتر به چشم  گرفته تا حدودی از آس
ــر و گردن از شعر  ــعر والیی ما چند س می آید و امروز ش
پیش از انقالب باالتر ایستاده و در آثار بسیاری از شعرای 
ــردی دیده  ــی و منحصر به ف ــا مضامین ارزش ــر م معاص
ــود که پیش از انقالب نبود. به عقیده من تغییرات  می ش
ــده که جای  ــل تاملی در این زمینه ایجاد ش ــوب و قاب خ

امیدواری بسیار است.

 یکی از بخش های زیر مجموعه شـعر والیی، شعر 
رضـوی اسـت؛ چه آسـیب هایی این گونه شـعر را 

تهدید می کند؟
ــاری  ــعر رضوی پافش ــن تهدیدها در ش ــی از مهم تری یک
ــر غربت امام  ــان مبنی ب ــعرا در اشعارش و اصرار مکرر ش
ــودی این امام همام  ــت حال آنکه عظمت وج رضا )ع( اس
ــی و نادیدن  ــتن کفرگوی ــوف به یک حجره دانس را معط
حقیقت ایشان است. یا فرض کنید مساله آهو که حضرت 
ــت و معجزه  ــی از هزاران کرام ــد، یک ــش را کردن ضمانت

ــعرای ما فقط به همین مساله بسنده  ــت و ش حضرت اس
ــه آهو دارد  ــاره ب ــعری که می بینیم اش می کنند و هر ش
ــت  ــائل رفته رفته ارزش خود را از دس که تکرار این مس
ــعرایی هم هستند که آمده اند در زمینه  می دهد. البته ش
ــان ورود کرده اند تا  ــم حضرت رضا)ع( و مناظرات ایش عل
ــران عرضه کنند. این  ــت ثامن الحجج)ع( را به دیگ عظم
ــعرا همه کرامات، اخالق، رفتار و مشی زندگی فردی و  ش
ــان را در حلقه  ــی حضرت را با هم دیده اند و ایش اجتماع
ــاً آثار آن ها  ــور نکرده اند که قطع ــت و غربت محص ضمان
ماندگارتر خواهد بود. بنابراین شعرا باید در سرودن اشعار 

خود مراقب تکرار نشانه ها باشند.

 اولین شـعری که در رثای حضرت سـرودید را به 
خاطر دارید؟

ــرودم با این  بله، قصیده ای را در حال و هوای متفاوتی س
مضمون:

حسن شاه دین شرف بخشید ملک طوس را
 شمع، آری می کند روشن دل فانوس را

 دیده را گفتم که این روشندلی از چیست؟ گفت:
 طوطی ای خویش کردم خاک شاه طوس را

 از برای خاکروبی درش روح االمین
 در کف خود هر سحر گیرد پر طاووس را

 ای که در اسماء اعظم عمر خود کردی تلف
در خراسان آی وبنگر مظهر قدوس را...



 جنـاب کاکایی، ایده سـرودن 8 الالیی، آن هم با 
محوریت حضرت رضا)ع( چطور شکل گرفت؟

ــتان قدس  ــوی مرکز آفرینش های آس ایده این کار از س
ــای مختلف  ــاس گفتگوه ــکل گرفت که بر اس رضوی ش
ــم مرتبط با حضرت ثامن  ــرودن 8 ترانه با مفاهی برای س
ــنی کودک و نوجوان،  الحجج)ع( با هدف گیری گروه س
ــرودم. از آنجایی که فرهنگ ما آمیخته با  این اشعار را س
ــا با انس به اهل بیت)ع(  ــت و زندگی م فرهنگ دینی اس
ــوان تنها امام معصومی  ــه خصوص امام رضا)ع( با عن و ب
ــرار دارد، ایده خوبی بود که  ــان در ایران ق که بارگاه ایش
ــنی کودک و نوجوان هم  نیازهای عاطفی و دینی گروه س
ــود هرچند که براساس آنچه از برآیند کار مطرح  دیده ش
ــنی و حتی بزرگساالن هم با آن  ــده همه گروه های س ش

ارتباط برقرار کرده اند.
ــن خلعتبری به  ــازی آقای فردی ــن الالیی ها با آهنگس ای

صورت موسیقایی درآمده است.

 در ایـن 8 قطعه چه مضامیـن و مفاهیمی به زبان 
شعر و موسیقی عرضه شده اند؟

ــا توجه به  ــن در این 8 قطعه ب ــد و م ــن متنوع ان مضامی
نیازهای دینی مخاطبان، مواردی همچون ادعیه، دلتنگی 
و غربت، زیارت، شفا، شفاعت حضرت رضا)ع( و مجموعه 
ــارگاه امام  ــر در مواجهه با ب ــی که معموالً یک زائ عالیق
رضا )ع( از خود بروز می دهد را به زبان شعر ارائه کرده ام. 
ــعی کردم به نوعی همزاد پنداری داشته  در این اشعار س
ــم با نیازهای روحی و معنوی همه گروه های سنی به  باش
خصوص کودک و نوجوان و از دریچه نگاه آن ها به زیارت 

و پنجره فوالد توجه کردم.

 گروه هدف شـما در این اثر، کـودکان و نوجوانان 
بودند؟

ــا نیاز همه گروه های  ــب ب بله، البته همه مضامین متناس
ــترین توجه به  ــعار اخذ می شود اما بیش ــنی از این اش س
ــه با زبان آن ها  ــده ک زائران کودک و نوجوان معطوف ش

مباحث را منظوم کرده ام.

»8 الالیی« عنوان آلبومی در حوزه کودکان و نوجوانان 
اسـت که با 8 ترانه عبدالجبار کاکایی، شاعر نام آشنای 
کشـورمان و آهنگسازی فردین خلعتبری، متولد شده؛ 
آلبومی که بسـیار متفاوت از سـایر آثار موسیقایی در 
حوزه این گروه های سنی، شکل گرفته و مفاهیم عمیق 
ارتبـاط با امام رضا)ع( را در خود نهفته دارد. کاکایی اما 
شاعری است که تجربه های فراوان در عرصه های ادبیات 
آیینی و کـودک و نوجوان دارد واز ابتدای نوجوانی پای 
به عرصه شـاعرانگی گذاشـته و خودش در این زمینه 
می گویـد: »تـازه پانزده سـالم بود، بـوی نجیِب بچگی 
داشـتم، هنوز در عضالِت پاهایم شـوِق گریـِز ِکودکانه 
»گرگـم به هوا« بـود، قِد علمم نمی رسـید به کتابخانه، 
تمام نبودم، عقِل سـفت و کالی داشتم، خیالم، خیاالت 
بود تخیل نبود، در تصرِف کلمات نبودم که شعر آمد. دق 
می کردم اگر این نبود. لذِت سـاختن و پرداختن، یافتن 
و پروردن، داشتن و بالیدن، پاتوِق ناکامی و تسلیم، پناه 
ناامیدی و تردید، ایستگاه َشـک، زاویه نیایش، مجالی 
بـرای دروغ، برای عشـق. تـازه پانزده سـالم بود که به 
آهنگی از درون کلمات را چیدم. نمی دانم موسـیقی از 
کجا بود اما با وسواس کلمه ها را چیدم، نه کم نه زیاد، به 
قاعده، فقط صورت بندی می کردم. از پانزده سـالگی به 
منطِق زبان حمله ور شـدم، در آرایش کلمه ها کوشیدم، 
بـه توده های وهم آلـوِد فکر نزدیک شـدم. بـه روایت 
مرمـوز درونم پرداختم، همـه از کلمات مالیم صبح من 
می فهمیدند که شِب پیش عاشق شده بودم...« اما نگاه 
متفاوت این شـاعر آیینی کشـورمان و سبک ویژه ای 
که درسـرودن و انتخاب مضامین 8 الالیی عرضه کرده، 
فرصتـی مغتنم بود تا بـا او در این زمینه گفتگو کنیم و 
البتـه کاکایی هم برای اولین بـار از نوع نگاه خویش در 

چینش این 8 ترانه پرده برداشت.

عبدالجبار کاکایی

عمق بخشی به مفاهیم دینی، رکن 
اصلی خلق شعر کودک

 بـا توجه به این که برقراری ارتباط معنوی و دینی 
کودکان با مسـائل مذهبی آسـان اسـت اما، برای 
تسـهیل در انتقـال معنا چـه راهـکاری را در نظر 

گرفتید؟
ــردد به تجربه هایی که  ــی از آن برمی گ به هر حال بخش
ــش از این هم دو منظومه را  ــته ام و پی در این زمینه داش
ــال ها پیش با عنوان منقبت 14 معصوم که صرفاً برای  س
ــودکان و نوجوانان بود، تألیف کرده بودم که برآیند آن  ک

تجربه ها در ترسیم این 8 الالیی به من کمک کرد.

 برای سـرودن این 8 الالیی چقـدر به تجربه های 
دینی دوره کودکی خودتان رجوع کردید؟

ــرا که همه ما از  ــاره کردید چ ــه نکته جالب توجهی اش ب
ــویم؛ برای  ــنا و مأنوس می ش کودکی با فرهنگ دینی آش
ــت و سراغ تجربه های خودم  من هم این قاعده وجود داش
ــاله بودم  ــفانه 18 س ــن زمینه رفتم، هر چند متاس در ای
ــهد مشرف شدم اما پیش از آن  که برای اولین بار به مش
ــنایی  با اماکن متبرکه و مقدس منطقه زندگی خودم آش
ــتم و از آنجایی که پدرم اهل منبر و محافل مذهبی  داش
ــفرهایی به بارگاه امام زاده ای به  بودند کودکی هایم با س
نام »علی صالح« که نوه امام سجاد)ع( هستند همراه بود 
و این سفرها تأثیر بسیاری در روحیه من گذاشت و برای 

اشعارم از این شرایط الهام می گرفتم.

 در یکـی از الالیی هـا ابیـات متفاوتی به چشـم 
می خـورد از این جمله کـه: » به خـاک افتاده این 
بارگاهـم ..... تو ایـن افتاده را از خـاک بردار« این 
ترکیـب و تلفیـق مفاهیـم عمیـق دینی در شـعر 

کودکانه چطور محقق شد؟
ــاری و به خاک افتادن« از جمله مفاهیم  ببینید، »خاکس
ــوب می شود که ریشه در  پایه ای تعلیمات مذهبی محس
ــان از خاک  ــی دارد مبنی بر این که انس ــای دین نظریه ه
ــتفاده  ــه خاک باز می گردد؛ بنابراین اس ــده و ب آفریده ش
ــنی  ــعار مذهبی در همه گروه های س از این مفهوم در اش
ــودکان و نوجوانان هم  ــت و قطعاً برای ک ــر گذار اس تأثی
ــا باید بدانند که وقتی به  ــت. بچه های م دور از ذهن نیس
ــوند و عده ای در  ــی امام رضا)ع( وارد می ش ــارگاه قدس ب
ــتند چه معنایی دارد؟ باید  ــجده شکر هس حال انجام س
ــجده در حقیقت به درگاه  ــران در حال س ــد که زائ بدانن
خدا به خاک می افتند تا در مقابل بنده برگزیده او یعنی 
ــتم)ع( کرنش کنند و مقام بلند او را برای کسب  امام هش
توفیق زیارتش تکریم کنند. چه این که اگر راه رستگاری 
ــیر والیت معصومین)ع( این مسیر  می خواهیم باید از مس
ــال کنیم و در تمام لحظات زندگی ما و به خصوص  را دنب
در تنگناها و مشکالت تنها معصومین)ع( هستند که بعد 
ــال به ما آرامش می دهند. پس انتخاب این  از خدای متع
ــعر، حق کودکان و نوجوانان  مفهوم و گنجاندن آن در ش

است.
 در یک نگاه آسـیب شناسانه شـعر مذهبی را در 

حوزه کودک و نوجوان چطور ارزیابی می کنید؟
ــنی اختصاص  ــی از ادبیات آیینی ما به این گروه س بخش

ــایر  ــیب آن را که با س ــر بخواهیم مهم ترین آس دارد و اگ
ــاالن هم اشتراک دارد را ذکر  ــعار آیینی در ره بزرگس اش
ــاره  کنیم؛ باید به فقر دانش و اطالعات در این زمینه اش
ــت. برخی از  ــم که در حقیقت پایه اصلی آسیب هاس کنی
ــاتی که مثاًل آثار شخصی خود را  شاعران با همه احساس
ــی گویند و این  ــعر مذهبی و آیینی م ــه می کنند، ش ارائ
عیب بزرگی است که ما در مورد ائمه)ع( نگاهی سطحی 
ــد در این زمینه  ــعرا بای ــیم. به عقیده من ش ــته باش داش
ــتری به منابر وعاظ،  ــته باشند و توجه بیش بازنگری داش
ــی معصومین)ع( و احادیث برجای مانده از  ــیره شناس س
این بزرگواران داشته باشند تا مضامین شعری آن ها عمق 

و جان بیشتری پیدا کند.

 برخی عقیده دارند، شـعر رضوی درگیر مضامین 
تکراری همچون نقاره، گنبد، آهو، غربت و ...است، 

نظرشما در این زمینه چیست؟
ــت، چند نشانه محدودی که از آن یاد  بله همین طور اس
کردید به صورت مکرر در اشعار رضوی به چشم می خورند 
ــیبی جدی است. البته باید  ــعر، آس که برای این گونه ش
ــاده تر برای کودکان  ــیم که مفاهیم س توجه داشته باش
ــن پیچیده مثل  ــت اما مضامی ــان قابل درک اس و نوجوان
سیاست حضرت باید در اشعار بزرگساالن مورد توجه قرار 

بگیرد تا شعار عمق بیشتری پیدا کند.

 به نظر شـما انجمن هایی مثل انجمن ادبی رضوی 
چقدر می تواند در زمینه توسـعه مفاهیم ارزشمند 

مرتبط با امام رضا )ع( تأثیر گذار باشد؟
ــیوه های سرودن  اگر این انجمن های ادبی در کنار ارائه ش
ــیره شناسی را هم در  ــعار و قافیه پردازی اطالعات س اش
اختیار شعرای جوان قرار دهند قطعاً در آینده شعر آیینی 

و رضوی تاثیرگذار خواهند بود.

 اگر قرار باشـد یکی از اشـعاری کـه در رثای امام 
رضـا )ع( سـروده اید را به صورت ویـژه به حضرت 

تقدیم کنید، کدام شعر، منتخب شماست؟
شعر »گنج درد« را تقدیم می کنم با این مضامین:

 من جز شما گالیه به صحن کجا برم
راز غریب را به کدام آشنا برم

ای جان و دل به گنبد و گلدسته ات مقیم
دل را کجا گذارم و جان را کجا برم؟
از تاب جعد و نافه آهو صبا چه برد؟

من آمدم که بویی از آن ماجرا برم
چشم امید دارم ازین جسم ناتوان

جان را به آستانه دارالشفا برم
دل را به بحر تو بسپارم حباب وار
مس را به آتش تو بسوزم، طال برم

حاجت نگیرم از تو به جایی نمی روم
ای گنج درد! آمدم از تو، دوا برم

ای دل مقیم رضا باش و صبر کن
نگذار از تو شکوه به پیش خدا برم



 جناب قزوه، جایگاه شـعر آیینی را پس از سال ها 
فعالیـت در این عرصـه چطور ارزیابـی می کنید و 
مهم ترین آسیب ها در این حوزه شامل چه مواردی 

هستند؟
ــابقه ای چند هزار  ــرزمین ما ایران، س ــعر آیینی در س ش
ــالم حتی  ــاله دارد و قوم ایرانی در روزگاران قبل از اس س
ــرآغازی برای هر کاری  قومی موحد بوده که نام ایزد را س
ــالم نیز انس و الفتی عمیق بین  قرار می داده و بعد از اس
ــود  ایرانیان و خاندان نبوت و امامان بزرگوار برقرار می ش
ــا در کالم که با خون و جان و بذل  ــن حمایت نه تنه و ای
ــت. از آن روزگاران دور و دیر تاکنون این  ــال همراه اس م
ــتر و  ــتی و مودت هر روز بیش علقه و انس و الفت و دوس
ــط العقد این محبت و دوستی حضور  ــتر شده و واس بیش
ــمس الشموس امام علی ابن موسی الرضا)ع( در قلب و  ش
ــت. اما اهمیت این محبت و دوستی و مقام  جان ایران اس
رفیع آن بزرگواران معصوم باید همواره ما را از آسیب های 
سطحی نگری دور نگه دارد و بدانیم که گفتار آن بزرگان 
ــد و خوب ترین و  ــردار ما باش ــرلوحه گفتار و ک ــد س بای
عمیق ترین گفتار و پیراسته ترین و شیواترین شعر را باید 

به آن بزرگان اختصاص دهیم.

علیرضا قزوه متولد بهمن 1342 در گرمسـار اسـت که 
پـس از پایان تحصیـالت در فاصله سـال های 1365-

1364 به سـمت ادبیات عرب کشیده شد و رساله فوق 
لیسـانس او در زمینه ادبیات و شعر معاصر تاجیکستان 
ارائه شده است. قزوه در 1377 به عنوان رایزن فرهنگی 
تاجیکستان انتخاب شد و البته در کنار این فعالیت های 
فرهنگی در حوزه شعر آیینی نیز کارنامه درخشانی را از 
خود بر جای گذاشت. این شاعر نام آشنای کشورمان در 
قالب شـعر سپید و غزل، اشعار زیبا، محکم و دلنشینی 
دارد و تاکنون در مسـئولیت های مختلفی چون: واحد 
ادبیات )شـعر( حوزه هنری سـازمان تبلیغات اسالمی، 
مسـئولیت صفحه ادبی روزنامه اطالعات )بشنو از نی(، 
دبیری کنگره سراسـری شـعر دفاع مقدس در اسـتان 
کرمانشـاه و ... خدمـت کرده اسـت. قزوه آثـار تألیفی 
مختلفـی از جمله از نخلسـتان تا خیابان، عشـق علیه 
السـالم، با کاروان نیزه، سـوره انگور، قطار اندیمشک، 
ترانه های جنگ، پرستو در قاف و... را به مخاطبان عرضه 

کرده است. 

علیرضا قزوه
شـعر والیی؛ دارای جایگاه رفیعی 

در کشور

 سـرودن شعر موضوعی خاصه برای اهل بیت)ع(، 
غالبًا از چه ماهیتی پیروی می کند؟ جوشـش است 

یا کوشش؟
قطعاً جوششی است و مطمئناً جوشش از جایگاه باالتری 
ــت اما پرواضح است که  ــبت به کوشش برخوردار اس نس
ــی باالتر از  ــش نیز می تواند مقام ــش توأم با کوش جوش
جوشش تنها داشته باشد. به هر حال کوشش نیز از افعال 
ــانی است که ریشه در تعقل و تفکر دارد و مقام عقل  انس
ــت که می تواند در  ــر و جهد مقامی بس ارجمند اس و فک

خدمت جوشش باشد.

 فضای شـعر والیـی را در سـال های اخیر چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ــه جوان و این  ــچ دوره و زمانی این هم ــی گمان در هی ب
همه استعداد و این همه توجه و این همه شعر و این همه 
ــت و این همه دست  ــته اس کتاب در این باب وجود نداش
ــر شاعر والیی کشیده نشده است. اما یادمان  نوازش بر س
ــد که شعر والیی و شاعر والیی آن کسی است که در  باش
ــختی ها و دشواری ها و عدم حمایت ها و در کنج فقر و  س

خلوت شبهای تار نیز همچنان از والیت دفاع کند.

 جایگاه حضرت رضا )ع( و زیارت ایشـان در میان 
شعر و ادبیات والیی کجاست؟

حضرت امام رضا)ع( پیر و مراد و قطب عارفان و عاشقان 
ــرزمین بوده و هست و همواره  و صدالبته شاعران این س
ــهید کربال حضرت  ــوال علی)ع( و ش ــان در کنار م ایرانی
ــین)ع( ارادتی تام و تمام به حضرت امام  اباعبداهلل الحس
ــته و دارند و شاعران بزرگ بسیاری در طول  رضا)ع( داش
ــتان رضوی دانسته اند و تا  تاریخ همواره خود را مداح آس
ــوز جایگاه حضرت امام رضا)ع( جایگاهی بس خاص و  هن

رفیع است.

 به نظر شما سرودن شعر برای اهل بیت)ع( خاصه 
حضرت رضا)ع( در چه قالب های شـعری مطلوب تر 

است؟
در تمام قالب ها و ظرف ها می تواند این محبت را ریخت و 
ــه کرد. گاه در ظرفی کوچک و گاه در ظرفی بزرگ.  پیمان
ــه ای قدیمی و گاه در پیمانه ای جدید. این  گاه در پیمان
ــرف و قالبی زیبا و  ــد و در هر ظ محبت ظرف نمی شناس
ــعرهای سپید و  ــیدنی و ماندنی است. به شخصه ش نوش
ــر و نوگرای امروز  ــاعران معاص ــو و نیمایی زیبایی از ش ن
ــعرهای کالسیک همان  ــه با ش دیده ام که در مقام مقایس
حظ و شیرینی شعر گذشتگان را با حالوتی تازه تر فرایاد 

می آورند.

  گذر زمان چه تاثیری بر تغییر قالب اشـعار والیی 
داشـته اسـت؟ آیا این تغییرات را مثبـت ارزیابی 

می کنید؟

مسلماً با گذر زمان ظرف ها و ظرفیت های تازه در خدمت 
ــعر جهان در می آید و از آنجا که شعر  ــعر فارسی و ش ش
ــعر والیی یک جریان نیرومند و اصیل است  ــی و ش فارس
ــادره می کند و  ــا را به نفع خود مص ــام این ظرفیت ه تم
ــی و شعر والیی درآورد و  ــعر فارس می تواند در خدمت ش

این صدالبته بر غنای شعر والیی خواهد افزود.

 اولین شعری را که برای حضرت رضا)ع( سرودید، 
به یاد دارید؟

بله؛ غزلی را برای اولین بار سال ها پیش در رثای حضرت 
با این مضمون سرودم:

برگشته ام امشب به خود از راه نشابور
شیرین دلکم یک دو دهن شور بخوان شور

ای سوره اعراف من ای قبله هشـتم
در ظلمت من پنجـره ای بـاز کن از نـور

ای طوس تو میقات همه چله نشینان
آبی تری از نور درخشان تری از طور
از شهر سنـابـاد برایــم کفن آریــد
امید که با نام تو سر بر کنم از گور

در حادثه موسای به هوش آمده ماییم
سبحانک یا نورتر از نورتر از نور...

 اگر همچون دعبل بخواهید به محضر یکی از اهل 
بیت شعری را تقدیم کنید، کدام یک از اشعارتان را 

انتخاب می کنید؟ دلیل این انتخاب چیست؟
ــی تردید ترکیب بند چهارده بندی با کاروان نیزه را که  ب
به حضرت سیدالشهدا)ع( شهید دشت کربال تقدیم شده 

است، پیشکش ثامن الحجج)ع( می کنم.  
 



 آقای میرشکاک، سالهاسـت که در عرصه شعر و 
ادبیات کشور قلم می زنید، خاستگاه شعر آیینی در 
کشورمان به چه دوره ای برمی گردد و شاعر آیینی 

کیست؟
ــعر آیینی، ماحصل خلوت انس شاعر با ذات حق است  ش
ــاعر آیینی فردی است که تمام وجود او در ذات حق  و ش
ــیره معصومین)ع( ممزوج شده و همین شرایط را در  و س
سراسر زندگی خویش حفظ می کند، شاعر آیینی نسبت 
ــعر او از  ــی جامع و دینی دارد، ش ــه اهل بیت)ع( نگاه ب
ــروده می شود و ماحصل اشعار در چنین فضایی  ایمان س
قطعاً بر روی مخاطبان تأثیر گذار خواهد بود. اما خاستگاه 
ــه اختصاص دارد که  ــی به دوران صفوی ــعر آیین اصلی ش
شیعیان روبه روی اهل سنت صف آرایی کردند و از همان 
ــیع و اهل سنت( شروع کردند  دوران از هر دو طرف )تش
ــاخ و برگ دادن به موضوعات و رویدادهای تاریخی  به ش
ــد که در هیچ کدام از  و البته احادیث زیادی هم جعل ش
ــت. سال ها از آن  کتب تاریخی قبل از صفویه موجود نیس
ــت و ایران اسالمی انقالب سال 57 را تجربه  دوران گذش
ــال به بعد دوران جدیدی پیش روی شعرا  کرد، از آن س

قرار گرفت تا ادبیات آیینی را توسعه دهند.

 از نگاه شـما سـرودن شـعر بـرای اهـل بیت)ع( 
جوششی است یا به نوعی سفارشی؟

ــفارش و توصیه  ــت و در قالب س ــرودن شعر، دلی اس س
ــرودن برای اهل بیت)ع( نیز در  نمی گنجد و حال آنکه س
همین قاعده تعریف می شود، نمی شود پول بگیری و شعر 

و  گرم  بیانی  و  نافذ  کالمی  میرشکاک،  یوسف علی 
شیرین دارد. وی در بیستم شهریور 1338 در روستای 
خیرآباد بن معال در بخش لرستان خوزستان و از توابع 
شوش دانیال متولد شده است. او از سال 58 همکاری 
خود را با روزنامه جمهوری اسالمی آغاز کرده و در زمره 
شاعرانی است که در نخستین شب شعر انقالب که سال 
به شعرخوانی پرداخت.  برگزار شد حضور یافت و   58
نیز در حوزه شعر آیینی  اما آثار ماندگاری  میرشکاک 
بی  از  نشان   “ شامل  که  دارد  ادبی خویش  کارنامه  در 
تکنیک”،  در  “رخنه  یاغی”،  یک  زبان  از   “ نشان ها”، 
“مومنان در آخرالزمان” و ... است. خودش تاکید می کند 
نرفته چرا  به سراغ دستمزدهای شاعری اش  که هرگز 
می گوید.  بیت)ع(  اهل  برای  صرفاً  را  آیینی  شعر  که 
شاعرنماها  حضور  از  کشورمان  آشنای  نام  شاعر  این 
در عرصه شعر آیینی به عنوان آفت یاد می کند، برای 
واکاوی این مساله و جایگاه شعر آیینی در کشورمان با 

میرشکاک گفتگو کرده ایم که در پی می آید.

یوسف علی میرشکاک

شـاعرنماها، تهدیدی برای شـعر 
آیینی

ــد. شعر برای  برای ائمه بگویی و آن وقت اثر گذار هم باش
ــاعر با معصومین)ع(  اهل بیت)ع( ماحصل ارتباط ویژه ش
ــت که البته باید مراقب آسیب هایی که این گونه شعر  اس

را تهدید می کند باشیم.
 

 چه آسـیب هایی شـعر آیینی و رضـوی را تهدید 
می کند؟

ــعر آیینی دو وجه مهم را همراه  همانطور که می دانید ش
ــعری و دیگر از حیث  ــود دارد، یکی از حیث صورت ش خ
ــعر آیینی ما تحت  ــال حاضر وجه معنایی ش معنا. در ح
ــتر حول وقایعی که  ــت و بیش تأثیر روضه ها و نوحه هاس
ــده،  ــان نقل می کنند و اغراق ش ــان و روضه خوان مداح
ــی باید گفت این  ــت می کند که در یک ارزیابی کل حرک

آسیبی است که شعر آیینی ما را تهدید می کند.
 

 فکر می کنید این آسـیب تحت تأثیر چه مسایلی 
در این گونه شعری رسوخ کرده است؟

به نکته قابل تاملی اشاره کردید، برخی شاعران جدید در 
ــاعر نماهایی که تا  ــعر آیینی و یا بهتر بگویم ش عرصه ش
چند سال پیش برای مراسم های عروسی شعر می گفتند، 
ــان را در قالب شاعر آیینی جا زده اند و حال  امروز خودش
ــل بیت)ع(  ــیره زندگی اه ــچ فهمی از دین، س ــه هی آنک
ــت. این  ــد و این درد بزرگی برای ادبیات کشورماس ندارن
ــادات دینی ندارند و  ــچ درکی از اعتق ــفانه هی افراد متاس
ساحت قدسی معصومین را در سطحی ترین حالت ممکن 
ــخصیت حضرت فاطمه)س( را تا  تنزل می دهند. مثاًل ش
ــطح زنی که پهلویش را شکسته اند و فدک را از ایشان  س
ــال آنکه محور اصلی  ــب کرده اند تنزل می دهند و ح غص
ــت خدا بودن  ــی مدافع ولی و حج ــی حضرت یعن زندگ

ایشان مغفول می ماند.
 

 و در یـک نـگاه کلی جایگاه این گونه شـعر را در 
کشورمان چطور ارزیابی می کنید؟

در شرایط حاضر کم و بیش شاهد بروز برخی اشعار قابل 
ــعر آیینی کشور هستیم اما برای ما که  توجه در عرصه ش
ــتیم کافی نیست ضمن این که بسیاری  ملتی شیعه هس
ــورمان فهم دقیقی از مبانی دینی  ــعرای آیینی کش از ش
ــعر  ــد و حتی یک حدیث هم به زبان ش ــی ندارن و مذهب
ــرودن شعر جز برای مداحی و  ارائه نکرده اند و فقط از س

روضه خوانی ها و گریاندن مردم چیز دیگری نمی دانند.
 

 به عقیده شما در شرایط حاضر انجمن های ادبی به 
خصوص در حوزه شـعر رضوی تا چه حد می توانند 
از تداوم آسـیب های موجود بر سـر راه شعر آیینی 

جلوگیری کنند؟
ــرای اصالح و  ــای خوبی را ب ــای ادبی فرصت ه انجمن ه
ــاعر ایجاد می کنند، این  بازنگری در زوایه نگاه و کالم ش
ــعر  ــا نباید صرفاً به ترکیب و آرایه بندی زبان ش انجمن ه
اختصاص داشته باشند بلکه باید نگاه دینی شعرای جوان 
ــند. هر چقدر فهم شاعر از مفاهیم دینی و  را عمق ببخش
ــد قطعاً شعر او اثر بیشتری خواهد  مذهبی عمیق تر باش

ــب و زندگی  ــاعران آیینی باید فضائل، مناص ــت. ش داش
ــنگی  ــعر خود جای دهند، نه تش ــت)ع( را در ش اهل بی
ــین)ع( یا زندان هارون برای حضرت موسی بن  امام حس
ــناخت سیره معصومین)ع(  جعفر)ع(. نیاز جامعه امروز ش
ــعر باید زبان گویای حقیقت زندگی الهی این  ــت و ش اس
ــته نیز چنین  ــد چنانکه در دوره های گذش بزرگواران باش

بوده است.
 

 توصیـه شـما به شـعرای جـوان کـه عالقمند به 
سرودن اشعار آیینی و رضوی هستند چیست؟

ــعر آیینی را برای دریافت جایزه، کسب مقام و ...دنبال  ش
ــان  ــعر را برای اهل بیت بگویند که اجرش نکنند بلکه ش
پیش معصومین)ع( باقی خواهد ماند. اهل مطالعه باشند 
ــیره ائمه هدی)ع( واکاوی کنند. این نکته را بارها  و در س
گفته ام باز هم تاکید می کنم  مفاتیح را زیاد بخوانند چرا 
ــا را با کالم معصومین)ع( و  ــه ادعیه موجود در آن ها م ک
ــنا می کند و قطعاً  ــیوه برقراری ارتباط آن ها با خدا آش ش
ــاله آن ها را از انحراف دور نگه خواهد داشت. اگر  این مس
ــبت ما با معصومین و مجاری حق از سر عشق باشد،  نس
ــعرمان ماندگار خواهد شد واال اگر با نگاه جشنواره ای  ش
ــد، تقویمی خواهد بود و  ــعر باش و خوش آمدن محافل ش

سودی نخواهد داشت.

 در کارنامه ادبی شما اشعاری در رثای امام رضا )ع( 
به چشـم می خورد، اولین سروده شما در مورد این 

امام همام به چه زمانی برمی گردد؟
ــتم)ع( چند سال پیش  ــعرم را در رثای امام هش اولین ش
سرودم که البته در حال و هوای متفاوتی هم ابیات آن به 

این مضمون در ذهنم ترواش کرد:
سر آن سر که افتد به پای رضا
دل آن دل که دارد هوای رضا
رضای خدا گر طلب می کنی
دال! رو طلب کن رضای رضا

به دنیا چه کارش؟ زدوزخ چه باک؟
جگرخسته مبتالی رضا

چه پرسی ز فرمانروای بهشت
چه دانی تو از کبریای رضا؟

چو گردون گردان به فرمان اوست
اال بندٔه بینوای رضا-

بنه سر که سرها ز روز الست
نگون شد به شوق لقای رضا

مبر جان که جان ها ز روز ازل
بلی زد به ذوق بالی رضا

علم کرد حق کربالی حسین
که گردد به پا کربالی حسین

نگردد کسی آشنای حسین
مگر آنکه شد آشنای رضا

نبیند کسی رنگ هشتم بهشت
مگر خاک کوی گدای رضا

نه در توس، بر آسمان می زند
خداوند کوس والی رضا....



 جناب بیابانکی، خاسـتگاه شـعر آیینی کجاست و 
این گونه شعر در کشور ما چه جایگاهی دارد؟

ــینه شعر آیینی بسیار طوالنی است چرا که این گونه  پیش
ــعر برآمده از اعتقاد به توحید و وحدانیت خداست و در  ش
ــش در این زمینه  ــا عده ای با روح پاک خوی همه دوران ه
شعر گفته اند، اما در دوران اسالم شعر آیینی با مدح خدای 
متعال، رسول گرامی اسالم)ص( و ائمه هدی علیهم السالم 
ــری گرفت که تا امروز همچنان ادامه یافته و در  جان دیگ
هر دوره ای تعداد قابل توجهی از آثار منظوم در این زمینه 
ــالمی پس از انقالب  ــده اند. ایران اس ــروده و ماندگار ش س
ــرد و از این تاریخ به بعد  ــرایط فرهنگی متفاوتی پیدا ک ش
ــد و اگر  ــد و تعالی ویژه ای همراه ش ــعر با رش این گونه ش
ــته با یکسری مفاهیم تکراری و حتی بدون شرح  در گذش
ــدیم، پس از انقالب رفته رفته  ــعار مواجه می ش در این اش
ــود بی نظیر بود به این گونه  ــم تازه ای که در نوع خ مفاهی

شعری راه یافت.

چـه  فـرد  بـه  منحصـر  مفاهیـم  آن  و   
می دادنـد؟ قـرار  توجـه  مـورد  را   نکاتـی 
ــعر آیینی راه پیدا  ــا نگاهی ویژه به ش ــم اعتقادی ب مفاهی
ــی نیز به آن اضافه شد. ضمن  کردند و حتی وجوه حماس
این که وقایع دوران 8 سال دفاع مقدس هم در بن مایه های 
ــه و همه این  ــود را بازکردند که هم ــعر آیینی جای خ ش
ــعرا و ادیبان به ذات حق  مفاهیم برگرفته از روح معتقد ش

و معصومین)ع( است.

 در این فضا شعر رضوی را چطور ارزیابی می کنید؟
ــعر آیینی زندگی می کند و در  ــعر رضوی هم در دل ش ش
حقیقت برآمده از این گونه شعری است. همه می دانیم که 
امام رضا)ع( حلقه اتصال ایران و جهان اسالم هستند و اگر 
ــهادت حضرت اینجا واقع  ــان در ایران نبود و ش بارگاه ایش
نمی شد، قطعاً ما امروز از شعر رضوی صحبت نمی کردیم. 
ــرت رضا)ع( در  ــی حض به اعتقاد بنده همین حضور قدس
ــعر آیینی ایجاد  ــران موجی جدید در حوزه ادبیات و ش ای
کرده که هنوز هم ادامه دارد. ایشان به شعر ما آبرو داده اند 
ــم  ــی در میان آثار منظوم ما به چش ــعر آیین و آنچه از ش

می خورد اثر وضعی حضور حضرت در این سرزمین است.

سعید بیابانکی یکی از شاعران آیینی است که عشق و 
ارادتش به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، 
در اشـعارش هویداسـت. وی متولـد سـال 1347 در 
خمینی شهر و هم اکنون در حوزه هنری تهران سردبیر 
سـایت واحد ادبیات و مسـئول انجمن شعر طنز حوزه 
هنری اسـت. از بیابانکی آثار تألیفی مختلفی در حوزه 
شـعر با عناوینی همچون »رد پایی بـر برف«، »نیمی از 
خورشـید«، »نه ترنجی نه اناری« و ... به رشـته تحریر 
درآمده که مخاطبان بسـیاری را هـم به خود اختصاص 

داده است. 

سعید بیابانکی

شعر آیینی؛ ماحصل حضور قدسی 
امام رضا)ع( در ایران

 جنابعالی سال هاسـت که در حوزه ادبیات و شعر 
فعالیـت داریـد، در یـک برآیند کلی فضای شـعر 
آیینـی و به خصـوص رضوی را در سـال های اخیر 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال های اخیر عالقه نسل جوان به این گونه شعر زیاد 
ــده که نشان دهنده این است که شعر آیینی و رضوی  ش
ــد و تعالی است و هر سال شاهد این هستیم  در حال رش
ــود؛ از این  که آثار قابل توجهی در این زمینه خلق می ش
ــود با امیدواری بیشتری به این گونه شعری  جهت می ش
فکر کنیم ضمن این که اگر این شرایط تداوم داشته باشد 
ــده ای از رهنمودها و دیدگاه های اهل بیت)ع(  بخش عم
ــعر به جهانیان عرضه خواهد شد و ماهیت شعر  با زبان ش

نیز نباید غیر از این باشد.

 چـه آسـیب ها و آفت هایی شـعررضوی را تهدید 
می کند؟

ــعر  ــیب های ش ــاره کردید چرا که آس به نکته خوبی اش
ــال های اخیر استفاده مکرر از برخی نمادها  رضوی در س
ــانه ها در اشعار شاعران است. نمادهایی چون کبوتر،  و نش
نقاره، گنبد، ضامن آهو و.... این نمادها بسیار دم دستی و 
ــطحی هستند وحکایت از این مساله دارند که در ایران  س
ــی و عاطفی  ــناخت احساس ــام رضا)ع( صرفاً یک ش از ام
وجود دارد، ضمن این که ماهیت جشنواره های ادبی باید 
این گونه باشد که اشعار رضوی عمق بیشتری پیدا کنند. 
ــن زبان گویا  ــد و ای ــعر، باید زبان گویای حقیقت باش ش
نیازمند شناخت و فهم دقیق از سیره زندگی امام رضا)ع( 
ــت. به اعتقاد بنده عاطفه در شعر الزم است اما شرط  اس
ــت. شناخت امام رضا)ع( و سایر معصومین)ع(  کافی نیس
ــد فرصتی برای  ــعر بای ــت و زبان ش نیاز جامعه امروز اس
ــیره و مشی زندگی این بزرگواران باشد  واگویی حقایق س

تا ماندگار شود.

 سـرودن شعر موضوعی خاصه برای اهل بیت)ع(، 
غالبًا از چه ماهیتی پیروی می کند؟ جوشـش است 

یا کوشش؟
ــت چرا که شعر اصاًل  ــیار روشن اس ــخ این سؤال بس پاس
ــش درونی است و اگر شعر آیینی باشد این  حاصل جوش
ــعراهل بیت)ع(  ــش درونی افزون تر خواهد بود. ش جوش
ــاط مؤثر با این  ــت بلکه برآیند ارتب ــش نیس حاصل کوش
ذوات مقدس است. شعر، در هر حال و هوایی که خودش 
ــعاری  ــاعر تراوش می کند. بنابراین اش بخواهد به ذهن ش
که مثاًل برای جشنواره های موضوعی هم سروده می شوند 
ــنواره و  ــتر برای جش ــدگار نخواهند بود چرا که بیش مان

جایزه سروده شده اند تا مخاطب.

 به جشـنواره های موضوعی آیینی اشـاره کردید، 
این جشـنواره ها چه تاثیری در مـوج آفرینی ادبی 

در حوزه شعرآیینی و رضوی داشته اند؟

ــته اند چرا  به عقیده من تأثیر خاصی در این زمینه نداش
که اگر این چنین بود ما هر سال با موجی جدید در حوزه 
ــدیم و حال آنکه هر  ــی و رضوی مواجه می ش ــعر آیین ش
سال آثار اندکی از این جشنواره ها ماندگار می شوند. حتی 
ــوند و توسط  ــیقی تلفیق می ش برخی از این آثار با موس
ــعار عمق چندانی  ــوند اما چون اش خوانندگان اجرا می ش
ندارند مخاطبان بیشتر با موسیقی ارتباط برقرار می کنند 

تا شعر.

 پشـتوانه اصلـی سـرودن شـعر والیـی از نـگاه 
جنابعالی چیست؟

سرودن شعر برای اهل بیت)ع( نیازمند باور و اعتقاد قلبی 
است، یعنی تا شاعر باوری عمیق از دین و معصومین)ع( 
ــعری اثر گذار در رثای آن ها  ــد نمی تواند ش ــته باش نداش
ــعر آیینی، فرد  ــراید. به اعتقاد من در هنگام خلق ش بس
ــک می کند و  ــاعر به او کم ــدرون روح ش ــری در ان دیگ
ــاعر با خدا و  ــت. بنابراین هر چه ارتباط ش ــودش نیس خ
ــتر باشد توفیق بیشتری هم در  حلقه معصومین)ع( بیش

خلق اثر ماندگار و تأثیر گذار خواهد داشت.

 اولین شعری را که برای حضرت رضا)ع( سرودید، 
به خاطر دارید؟

خیلی جوان بودم و حدود 18 سال سنم بود و چند رباعی 
برای حضرت گفتم که محتوای آن یادم نیست.

 و اگـر بخواهیـد یکـی از اشـعارتان را بـه امـام 
هشـتم)ع( تقدیم کنید، کدام شـعر، منتخب شما 

خواهد بود؟
ــعارم مورد توجه امام رضا)ع( قرار بگیرد  امیدوارم که اش

اما این شعر را تقدیم ایشان می کنم:
 قندیل و شمعدان و چراغان

 آیینه و بلور و کبوتر                   
 تا چشم کار می کند اینجا                      

جمعیت است و نور و کبوتر
 امشب کبوتر دل تنگم                           

 مهمان آشیانه آقاست 
 امشب تنم نشسته در آشوب               

گویی نقاره خانه آقاست
 آقا بگیر دست دلم را                              

 از پشت آن ضریح طالیی
 چشم انتظار مرهم سبزی است            

این زخم زخم کرب و بالیی                             
 امشب حرم چقدر شلوغ است               

 بوی اذان رها شده در باد
 مثل همیشه می شکند تلخ                   

بغضی کنار پنجره پوالد...
 



 با توجه  به این که سالهاسـت در عرصه فرهنگی 
آیینی داخلـی و خارجی فعالیت دارید، خاسـتگاه 
شعر آیینی به چه دوره و کدام کشورها تعلق دارد؟
ــخص دارد، شعری است که  ــعر آیینی یک تعریف مش ش
بتواند در راستای آن آیین مورد نظر حرکت کند. همانطور 
که می دانید شعر آیینی در اسالم و همه ادیان توحیدی 
جایگاه دارد و غیر از این هندوها هم شعر آیینی دارند، در 
میان سیاه پوستان آمریکا و آفریقای جنوبی و بسیاری از 
ــعر آیینی بسیار پر رنگ و مورد توجه  قبایل در جهان ش
همه قرار دارد. اما در اسالم مهم ترین اشعار آیینی به دوره 
صدر اسالم برمی گردد چرا که حضرت رسول)ص( تاکید 
ویژه ای به این مقوله داشتند و این گونه شعری را سپری 
ــتان می دانستند. بر  برای مقاومت در برابر جهل بت پرس
ــاعران آیینی مسلمان می خواستند تا در  این اساس از ش
برابر شعرای عرب جاهلیت که صاحب معلقات سبع بودند 
ــند و به نوعی می توان  ــرودن شعر داشته باش آمادگی س
ــعر آیینی بودند.  ــول خدا)ص( پایه گذار ش گفت که رس
پیامبر در میان قومی مبعوث شد که هر سال مسابقه های 
ــعرایی  ــد و از میان ش بزرگی در میان اعراب برگزار می ش
ــابقه حضور داشتند 7 شعر انتخاب می شد و به  که در مس
ــعار بر روی  ــا جایزه ویژه می دادند و بعد هم این اش آن ه

الواحی نوشته و از کعبه می آویختند.

حجت االسالم والمسلمین سید عبداهلل حسینی متولد 
سـال 1343 در خراسـان است، وی از سـال 1356 در 
حوزه علمیه مشـهد مشـغول تحصیل شـد و تا سطح 
کفایتین را در دانشـگاه علوم اسـالمی رضوی به پایان 
رسـاند و دوسـال در درس های خارج فقه واصول حوزه 
علمیه مشـهد شرکت کرد با شـرکت در اولین همایش 
سراسری شـعر دانشجویان که طالب نیز در آن شرکت 
داشـتند به جمع شـاعران انقالب پیوسـت. حسینی، 
شاعر روحانی نام آشنایی است که می توان گفت یکی از 
پرچمداران شـعر حوزه در بعد از انقالب است. جلساتی 
که او در حوزه هنری مشـهد در دهه شصت پایه گذاری 
کرد، به همراه غزل ها و چهارپاره های زیبا و طلبه گونش، 
مثال زدنی اسـت. حسـینی در اوج جوانی اشعاری زیبا 
در رثـای اهل بیت)ع( و همین طور حادثه جمعه خونین 
مکه و شـهادت حجاج ایرانی می سـراید که به دریافت 
پیراهـن امام راحـل مفتخر می شـود. وی برای چندین 
سـال متمادی اسـت که به عنوان مدیر مرکز اسـالمی 
آفریقـای جنوبی به تبلیغ و تدریس در خارج از کشـور 
اشتغال دارد؛ و سابقه همکاری با موسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی در زمینه حضور در شب های 
شـعر »ملکوت هشتم« و »در سـوگ آفتاب« را دارد. او 
هم اکنون در تهران مشاور اجتماعی فرهنگی شهرداری 
تهـران اسـت ومسـؤلیت دفتـر حمایت از فلسـطین 

شهرداری را به عهده دارد.

سید عبداهلل حسینی

 نگاهـی تیزبین به معـارف دینی؛ 
مشخصه شاعر آئینی

 آیـا اعراب عصـر جاهلیت بـرای این مسـابقه ها 
موضـوع خاصـی انتخـاب می کردنـد و یـا این که 

انتخاب موضوع آزاد بود؟
موضوعات بیشتر عاشقانه و در برخی از موارد به پرستش 
بت های آن ها اختصاص داشت و گاهی هم آداب و رسوم 
ــد. برخی حتی در  ــعر عرضه می کردن خود را در قالب ش

وصف اسب های عربی هم شعر می گفتند.

ایشـان  از   و موضـع رسـول خـدا)ص( و پـس 
معصومیـن )ع( در برابر این ادبیـات آیینی منحرف 

چه بود؟
ــاره کردید چرا که پیامبر)ص( در برابر  به نکته خوبی اش
ــلمان را مورد توجه قرار  ــعر شعرای مس این موج ادبی ش
می دادند و تاکید داشتند در برابر دشمن جبهه ادبی ایجاد 
ــخ کوبنده ای بدهید که حسان  ــعر پاس کنید و با زبان ش
ــتند  ــت که حضرت از او خواس بن ثابت از همین شعراس
ــالم دفاع کند. در دوره حیات امامان  ــعر از اس به زبان ش
ــاله ادامه داشت و آن بزرگواران از  معصوم)ع( نیز این مس
ــتند که دین را با زبان شعر عرضه کنند.  ــعرا می خواس ش
مثاًل در مراسم حج امام باقر)ع( فرزند امام سجاد)ع( وارد 
ــوند و همه گرد ایشان جمع می شوند؛ خلیفه با این  می ش
ــت، با حالتی خاص می پرسد او  که می داند او فرزند کیس
ــت؟ و به نوعی حضرت را ندیده می گیرد؛ در همان  کیس
ــخ او را  ــعر پاس ــاعری از میان جمع به زبان ش لحظه ش
ــت که خانه خدا، مشعر  ــی اس می دهد و می گوید او کس
ــناختن تو مهم  ــند؛ و نش و منا، رکن  مقام او را می شناس
ــال ها بعد شعری که دعبل خزاعی در وصف  نیست. یا س
حضرت رضا)ع( می گوید که از این دست اشعار در تاریخ 

بسیار است.

 امـا ادبیـات آیینی ما پـس از انقالب اسـالمی به 
اوج رسـید؛ در این زمینه چه نکاتـی را قابل طرح 

می دانید؟
ما ایرانی ها علقه بسیار عمیقی با ائمه و اهل بیت عصمت 
و طهارت داریم و همین مساله موجب شد که شعر آیینی 
ــیاری از شعرا قرار  ــالمی مورد توجه بس پس از انقالب اس
ــعرا به راحتی در  ــرد و به قولی از آن دوران به بعد ش بگی
مورد خاندان وحی به سرودن اشعار پرداختند. ضمن این 
ــتری پیدا کرد.  ــن دوره به بعد عمق بیش ــعار از ای که اش
ــی، مقاومت و  ــات بعد از انقالب تبلور ادبیات حماس ادبی
ــد و ما شاهد اشعاری بوده ایم که با  مدح اهل بیت)ع( ش

انقالب امام حسین)ع( تناسب بیشتری داشت.

 به نظر شـما مهم ترین نکته ای که شاعران آیینی 
باید به آن توجه داشته باشند چیست؟

ــد، یعنی موضع  ــعر بگوی ــاعر آیینی باید هدف دار ش ش

ــخصی در برابر حق و باطل داشته باشد. بی طرفی در  مش
شعر معنایی ندارد چرا که در قیامت هم بی طرف نداریم 
یا در جبهه حق هستیم و یا جبهه باطل. بنابراین عده ای 
ــومی  ــت می روند و عده ای هم به جهنم. جای س به بهش
ــومی هم نیست. بنابراین  نیست وبرهمین اساس خط س
ــاعر آیینی باید موضع خود را نسبت به آنچه می گوید  ش
ــبختانه همه شعرای آیینی کشور ما  مشخص کند. خوش
ــته اند کالم حق را به زبان شعر  تا امروز تا حدودی توانس
ــی خاصیت در این  ــاعر بی طرف و ب عرضه کنند و ما ش

عرصه بسیار کم داشته ایم.

 در یک نگاه آسیب شناسانه، چه آفتی این عرصه 
را تهدید می کنند؟

نگاه سطحی و تولید اشعاری با عمق کم یکی از مهم ترین 
ــت که به شعر آیینی نفوذ کرده و باید همه  آفت هایی اس
ــعرا مراقب این آفت باشند. اشعار امروز دریایی با عمق  ش
ــت)ع( در دایره  ــارف اهل بی ــتند و به نوعی مع ــم هس ک
ــی و سطحی  محدود چند دیدگاه و نگاه عاطفی، احساس
ــده اند که این درد بزرگی برای شعرای ماست.  محصور ش
ــاعرآیینی که می خواهد از دین دفاع کند باید متدین  ش
ــرایطی با نگاهی عمیق و  ــد که در چنین ش و معتقد باش
روشن شعر خود را عرضه خواهد کرد. اگر می بینید اشعار 
حافظ جهانی شده و به همه جا راه پیدا کرده به این دلیل 
است که با روح دین ممزوج بوده و کالم حق را به خوبی 
شناخته است. شاعر آیینی باید این پنجره را به روی خود 
ــکافانه به دین و معارف  ــاز کند که نگاهی عمیق و موش ب

اهل بیت)ع( داشته باشد.

 در میان اشعار آیینی امروز، جایگاه شعر رضوی را 
چطور ارزیابی می کنید؟

ــعار آیینی با مضامین  ــعر رضوی  هم همپای سایر اش ش
ــد و تعالی داشته و البته ذکر این نکته ضروری  دینی رش
ــت که همه ائمه هدی)ع( نور واحد هستند و شاعری  اس
ــاعر  ــای امام رضا)ع( می گوید همان ش ــعری در رث که ش
فاطمی و علوی است چرا که هرکه این امام همام را خوب 
ــد گویی همه ائمه را شناخته است. اشعار رضوی  بشناس
ــا)ع( را منعکس  ــارف امام رض ــی از مع هم تا امروزبخش
ــیره ارزشمند زندگی ایشان  کرده اند و بخش دیگری از س
ــد در این عرصه  ــعرا بای ــت و ش به نوعی مغفول مانده اس
ــند تا اثرگذاری بیشتری  ــته باش به عمق معنا توجه داش
ــته باشد. به عقیده من اگر انجمن  بر روی مخاطبان داش
ــام رضا)ع( که برنامه هایی را در این زمینه برگزار  ادبی ام
ــیره رضوی را در همان روزهای گردهمایی به  می کند س
ــگاه آن ها متحول خواهد  ــعرا عرضه کند قطعاً دید و ن ش
ــعر رضوی یا همان شعر آیینی ما شناخت و  ــد. نیاز ش ش

معرفت به حق این حضرت و سایر معصومین)ع( است.



 از آنجایـی کـه بخشـی از فعالیت هـای فرهنگی 
شـما در آفریقای جنوبی متمرکز شـده است، شعر 
و ادبیات آیینی در آن کشور چه جایگاهی داشت؟

ــر و از جمله آفریقای  ــورهای دیگ ــات آیینی در کش ادبی
ــعه یافته نیست  ــناخته شده و توس جنوبی مثل ایران ش
ــته شیعی زندگی می کرد به نام  ــاعر وارس اما در آفریقا ش
ــوزه آثار قابل تاملی را  ــماعیل جبرت« که در این ح »اس
ــه در این حوزه دریافت  ــق کرده بود. تمام جوایزی ک خل
می کرد صرف محرومین و امور خیریه می شد و در کنار آن 
ــه ای را تحت عنوان جهاد اسالمی شکل داده بود  موسس
ــلحانه علیه رژیم آپارتاید  که حتی در آن فعالیت های مس
ــی و محتوایی در  ــعار او به لحاظ ادب انجام می گرفت. اش
رده باالیی قرار داشت که نقش موثری در ترویج فرهنگ 

دینی و معارف اهل بیت)ع( ایفا می کرد.

 اولین شـعری که در رثای امام رضا)ع( سـرودید 
یادتان هست؟

ــاس آشنایی من با شعر آیینی با سرودن شعری  بله و اس
ــعری که در اوج  ــد. ش ــای ثامن الحجج)ع( آغاز ش در رث
ــالگی و هنوز  ــرودم یعنی حدود 18 الی 19 س جوانی س

هم در زمان غبارروبی های حرم از آن استفاده می شود.
غزلی با این مضمون:

ای آستان قدس تو تنها پناه من
برخاک باد پیش تو روی سیاه من

می آید از درون ضریحت شمیم عشق
پیچیده در فضای حرم سوز و آه من

چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است  
ای چلچراغ چشم تو، خورشید راه من

گلدسته ات منادی صوت اذان عشق
مأنوس با غروب و زوال و پگاه من
مهر از فروغ گنبد پاکت گرفته وام

شمس الشموس هستی و نامت گواه من
 ای غربت مجسم تاریخ، ای امام...

ای خاک پای مرقد تو بوسه گاه من

 جایی شنیدم که شما پیراهن حضرت امام)ره( را 
از ایشان هدیه گرفته اید، شرح این ماجرا چه بود؟

ــعری سروده بودم که  بعد از حادثه جمعه خونین مکه ش
ــعرای 80 کشور جهان برگزیده شد. بعد  در میان اشعارش
ــید  ــلی جلو آمد و پرس ــعار مرحوم توس از قرائت این اش
ــر. گفت فردا بیا  ــاره کردم خی ــام را دیده ای و من اش ام
ــدار امام راحل  ــام که صبح روز بعد به دی ــرای دیدار ام ب
رفتم و از آنجایی که امام شعر من را خوانده بودند بسیار 
ــان قرار گرفتم و از آنجا آمدم بیرون.  ــویق ایش مورد تش
ــلی آمد و یک  ــت که مرحوم توس ــد دقیقه ای نگذش چن
ــت هزار تومان به من داد  ــکناس به مبلغ بیس ــته اس بس

ــن نیاز مالی ندارم اگر امام  ــلی گفتم:  م من به آقای توس
ــول را برگردانید و هدیه  ــد هدیه  ای بدهند پ می خواهن
ــه دریافت هدیه  ــد. آن روز موفق ب ــان بدهن معنوی ایش
ــت دارم توسط امام  ــان نشدم اما گفتم دوس معنوی ایش
ــت این اتفاق  ــول دادند در اولین فرص ــوم. که ق معمم ش
ــی برای معمم  ــهد و بعد از مدت ــتم مش بیفتد. من برگش
شدن خدمت آقا رسیدم و ایشان در روز عید غدیر عمامه 
ــتند. آنجا گفتم هدیه معنوی که  ــر من گذاش را روی س
ــود، مرحوم توسلی مساله  قولش را گرفته بودم چه می ش
ــان بالفاصله از روی کاناپه ای  ــاندند و ایش را به امام رس
ــدند  و بعد از چند دقیقه یکی از  ــته بودند بلند ش نشس
پیراهن های خودشان را آوردند و به من هدیه دادند. این 
ــال شعرا به حضرت آقا دادم و از  پیراهن را در دیدار امس
حضرت ایشان خواستم که با آن نماز شب بخوانند و بعد 

به دست من برسانند که هنوز نزد حضرت آقا است.

 سرودن شـعر موضوعی خاصه برای اهل بیت)ع( 
غالبًا از چه ماهیتی پیروی می کند؟ جوشـش است 

یا کوشش؟
ــت، بنده  ــده اس ــیده ش ــا از بنده پرس ــؤال باره ــن س ای
ــردم را همین جا  ــای دیگر عرض ک ــخ هایی که جاه پاس
ــعر کاًل دو نوع جوششی و کوششی  نیز مطرح می کنم. ش
ــخصی، در شب والدت یکی از معصومین  است، زمانی ش
یا موقعیت های دیگر، مثاًل برای شهدای کربال می خواهد 
ــروع می کند با یک ردیفی،  ــعری بگوید، خود شاعر ش ش
ــروع به سرودن شعر، غزل، قصیده یا  مطلع و قافیه ای ش
ــعر کوششی  ــاند؛ این ش مثنوی می کند و به اتمام می رس
است اما شعر جوششی آن است که یک مرتبه شاعر وقتی 
ــیر می کند، کتاب هایی در این  در حاالت اهل بیت)ع( س
زمینه می خواند، یک مرتبه در ذهنش مطلبی می آید که 
ــت و یا گاهی یک  خودش باعث گفتن قصیده یا غزل اس
ــعر آیینی می شود که این  مصرع خود باعث گفتن یک ش

نوع شعر جوششی است.

 فضای شـعر والئـی را در سـال های اخیر چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ــعار والئی بسیار رشد  ــعرای جوان امروزی، اش با وجود ش
داشته و بهتر شده اند. از بعد از انقالب نضج بیشتری داشته 
ــعرهای والئی بهتر با موضوعات و  است، شعرای جوان ش
مضامین عالی که شاید در اشعار و در افکار شعرای قدیم 
اصاًل وجود نداشت مطرح کردند. انتقادی که هست گاهی 
ــان در می رود و تفریط و افراط می کنند. یعنی  از دستش
گاهی بسیار غلو می کنند یا گاه چون می خواهند عامیانه 
صحبت کنند سطح شعر را پایین می آورند. سطح شعر را 

مراعات کنند بسیار بهتر خواهد شد.

سـیدرضا مؤید خراسانی متولد سـال 1321 درمشهد، 
عضـو شـورای شـعر انجمـن ادبـی رضـوی مؤسسـه 
آفرینش های هنری آسـتان قدس رضوی اسـت. مؤید 
دارای قریحه ای سـیال و روان در سـرودن شعر به ویژه 
اشعارمذهبی است به نحوی که آیات و روایات به همراه 
سـیره  زندگی اهل بیـت)ع( و داسـتان های تاریخی در 

شعرهای وی بسیار به چشم می خورد. 
ازآثار سـید رضا مؤید می تـوان به: »گل های اشـک«، 
»جلوه های رسـالت«، »نغمه های والیت«، »سفینه های 

نور«، »چکامه عشق« اشاره کرد.

سید رضا مؤید

 ایجـاد معرفـت در فـرد؛ ُحسـن 
همجواری با معصوم



 جایـگاه حضرت امام رضا)ع( و زیارت ایشـان در 
میان شعر و ادبیات والئی کجاست؟

ــی حضرت رضا)ع(  ــگاه عصمتی، معصومی و مظلوم جای
ــیاری از موارد  ــت و در بس ــتر در غربت حضرت اس بیش
ــود. مخصوصاً درباره امام  ــی از این بزرگوار برده می ش نام
ــده است  ــین)ع( با روایاتی که از این بزرگوار نقل ش حس

خیلی یاد می شود و خیلی مورد نظر است.

 به نظر شـما سـرودن شـعر برای اهل بیت خاصه 
حضرت رضا)ع( در چه قالبی های شعری مطلوب تر 

است؟
ــاعری  ــاعر دارد که چه نوع ش ــتگی به ش این موضوع بس
ــد و در هرنوع قالب  ــرا یا غزل سرا باش ــد، مثنوی س باش
ــتگی دارد به اشعار  ــی که بخواهد شعر بگوید بس و لباس
ــاعر  ــتگی به ش مدیحه ای حضرت رضا)ع( و این امر بس

دارد که در چه زمینه ای کار می کند.

 آیـا قالب شـعر برای شـاعر این امـکان را فراهم 
می کند که بتواند گسـترده تر بـه موضوع حضرت 

رضا)ع( بپردازد؟
بله و این موضوع نیز بستگی به اطالعات شاعر دارد.

 گذر زمان چه تاثیری بر تغییر قالب اشـعار والئی 
داشـته اسـت؟ آیا این تغییرات را مثبـت ارزیابی 

می کنید؟
ــده خیلی خوب  ــرض کردم، تغییرات ایجاد ش پیش تر ع
ــت. فقط نقدی که هست گاهی شاعر به غلو  و مثبت اس
می رسد و گاهی نیز مقام اهل بیت)ع( را تضعیف می کند 

که این ها درست نیستند.

 اولیـن بـاری کـه برای حضـرت رضا)ع( شـعری 
سرودید را به خاطر می آورید؟

ــت. اما در ده دوازده سالگی که  ــعر که یادم نیس خود ش
شروع به شعر گفتن کردم چون در جوار حضرت رضا)ع( 
بودم چند قصیده درباره حضرت دارم ولی االن و در حال 

حاضر خاطرم نیست.

 اگر همچون دعبل بخواهید به محضر یکی از اهل 
بیت)ع( شعری را تقدیم کنید کدام یک از اشعارتان 

را انتخاب می کنید؟ دلیل این انتخاب چیست؟
سؤال سختی مطرح کردید، اوالً که بنده توفیق شرف یابی 
خدمت ائمه حضرات را ندارم. هرچند که به آیات، روایات 
ــده ندارند؛ چند روز پیش  ــده ما ائمه ما مرده و زن و عقی
ــی در جوار معصومی  ــت بود که می گفتند اگر کس صحب
ــد، این در محضر و در جوار معصوم بودن در شخص  باش
ــما فرمودید شاید  معرفت ایجاد می کند. موضوعی که ش
ــعری جدید توفیق بشود بسرایم که خود آن معصومان  ش
به زبان ما جاری می سازند و معموالً موضوعی که در نظر 

ما هست اگر در محضر امام آقا امام زمان)ع( باشیم درباره 
ــوق دیدار ما برای فرج  ــان و از ش غیبت آقا و جدایی ایش
ــان می خوانیم و اگر در محضر ائمه دیگر باشیم شاید  ایش
ــعرا در مورد  ــتند ش چون خود آن معصومین تمایل داش
ــعر بگویند ما هم درباره این حضرت  ــین)ع( ش امام حس

شعر می خواندیم.

 جایـگاه انجمن ادبـی رضـوی در وضعیت کنونی 
ادبیـات والئی کشـور را چگونه ارزیابـی می کنید؟ 

برای بهبود این جایگاه چه پیشنهاداتی دارید؟
الحمداهلل سالهاست که این انجمن افتتاح شده است و در 
ــد تا اینکه از برکت حضرت  جاهای مختلفی برگزار می ش
ــرت و در صحن  ــر این حض ــالب در محض ــا)ع( و انق رض
ــت مورد نظر و  ــود و انجمنی اس ــوری برگزار می ش جمه
شاعر پرور و مهم ترین ویژگی این انجمن این است که در 
محضر حضرت رضا)ع( برگزار می شود و شعرا و اساتیدی 
ــعری  ــعی بر این دارند که ش ــه در آنجا حضور دارند س ک
ــت اهل بیت)ع( خوانده  ــعر والئی در مدح و مصیب جز ش
نشود و بنده نیز سالهای قبل نیز توفیق حضور داشتم اما 
ــتر شرکت می کنم  ــتر توفیق پیدا کردم و بیش اخیراً بیش
مرحوم استاد کمال، استاد سروی ها، استاد خسرو، استاد 
قدسی، استاد صاحبکار که تشریف داشتند انجمن بسیار 
ــد اکنون هم  ــد، نقد ادبی خوبی می ش خوب برگزار می ش
ــعار  ــعرایی حضور دارند که با اش در برخی از آن ها نیز ش

متناسب مجلس را رونق می دهند.

 برای ایجاد ارتباط مؤثر بین انجمن ادبی رضوی و 
شعرای والئی کشور چه پیشنهادی دارید؟

ــود، هرکدام  باید از این بزرگواران دعوت به عمل آورده ش
از این افراد به عناوین مختلف از جمله زیارت، شعرخوانی 
و حضور در سایر انجمن ها که به خدمت حضرت رضا)ع( 
ــود تا از نظریات آن  ــرف می شوند، از آن ها دعوت ش مش
ــوتان جای خود  ــود. پیشکس ــتفاده ش بزرگواران هم اس
ــتفاده  ــان جای خود را. اگر از جوانان اس ــد و جوان را دارن
ــان اول به انجمن رضوی ارائه  ــود بهتر است شعرش می ش
ــود همانطور که ابتدا عرض کردم در صورتیکه تضعیف  ش
ــر هم همچنین  ــود و اگ ــان دیده نش یا غلوی در شعرش
ــرف کنند خیلی  ــعی کنند آن را برط ــت س مواردی هس
ــتفاده شود چون  ــت. باید حتماً از جوانان هم اس بهتر اس
پیشکسوتان باالخره زمان و وقتی دارند، برخی مشکالتی 
ــعر بگویند و یا اشعارشان  ــته ای نمی توانند ش دارند، دس
ــت بنابراین باید حتماً از جوانان استفاده شود.  قدیمی اس
ــرر برگزار  ــاعت مق ــی رضوی هر هفته در س ــن ادب انجم
می شود و این از حسن های این انجمن است و برنامه های 

خوبی هم در آنجا انجام می شود. 
در انتها برای شما و دست اندرکاران که زحمت می کشید 
و همچنین افرادی که در این جلسات شرکت می کنند از 

خداوند توفیق می خواهم.

 سـرودن شعر موضوعی خاصه برای اهل بیت)ع(، 
غالبًا از چه ماهیتی پیروی می کند؟ جوشـش است 

یا کوشش؟
اگر به تعریف معقول شعر که تقریباً مقبول همگان است 
ــول دغدغه های بی تابی  ــعر محص دقت کنیم می گوید: ش

انسان در پرتو شعور نبوت است.
دغدغه های بی تابی یعنی انسان دربارۀ هر چیزی می تواند 
ــراید پس سخن باید منظوم و مقفی باشد حال  نظمی بس
ــعور نبوت را بیافزاییم یعنی  اگر به این پدیده در پرتو ش
ــو و عالم پیمبرانه و  ــت و باال س همان حالی که از فرا س

نزول آن دقت کنیم محصول ما شعر واقعی است.
پس شعر دربارۀ اهل بیت )علیهم السالم( جوششی است 
که بدون کوشش شاعر یعنی اجتماع حواس و تفکر و علم 

و اندیشه و تخیل و تنهایی و...دست نمی دهد.
ــوزه همان برون تراود  ــر دایرۀ کوزه ِز گوهر گیرند از ک گ

که در اوست

 فضای شـعر والیـی را در سـال های اخیر چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ــازمان  ــت نهادهای گوناگون چه س ــبختانه با دخال خوش
ــه آفرینش های هنری آستان  ــالمی و مؤسّس تبلیغات اس
قدس رضوی و چه شهرداری و استانداری و نهاد مساجد 
ــب های شعر و همایش ها و مسابقات و ...  و ... برگزاری ش

غالمرضا شکوهی متولد سال 1328 در تربت جام، عضو 
شـورای شعر انجمن ادبی رضوی موسسه آفرینش های 

هنری است.
 او در غـزل و تجربـه کردن فضاهاي تازه به ویژه شـعر 
آیینی،  قریحه ای باال ومثال زدنی دارد. ازآثارمنتشرشده 
وی مـی توان بـه »صد پرده آواز خاموش«، »ُسـرمه در 
چشم غزل«، »یک ساغر نگاه«، "آهی بر باغ آیینه« و... 

اشاره کرد.

غالمرضا شکوهی

دغدغه هـای بی تابـی انسـان، در 
پرتو شعور نبوت



ــرکت در کنگره ها بیش از  ــعر و ش رویکرد جوانه ها به ش
ــده است و همین باعث ارتقاء کمی و کیفی  پیش فعال ش
ــرط که دقت در چاپ  ــده است. به این ش ــطح شعر ش س
ــعر نازل و  ــعر همچنان صورت بگیرد که هر ش ــر ش و نش

توهین آمیز و ... راهی بازار افکار عمومی نگردد.

 جایگاه حضرت رضا )ع( و زیارت ایشـان در میان 
شعر و ادبیات والیی کجاست؟

ــالم( باید گفت  ــه تمام ائمه اطهار)علیهم الس با احترام ب
ــوع و جریان های بازآفرینی  ــه بعضی از ائمه پر از موض ک
ــتند مثل حضرت علی)ع(، امام حسین)ع(،  ــعر هس در ش
ــام صادق)ع(، امام رضا)ع(، حضرت مهدی)عج(، اما در  ام
ــعر موضوعی  ــان چهارده معصوم آنچه بیش از همه ش می
ــرت علی)ع(،  ــاص داده اند حض ــی را به خود اختص آیین
ــام رضا)ع( و  ــین)ع(، ام ــرت فاطمه)س(، امام حس حض
ــتند، در این میان چون حضرت  حضرت مهدی)عج( هس
ــهد  ــهد مقدس حضور دارند و مش رضا)ع( در ایران و مش
ــمت اعظم شعر  را پایتخت معنوی ایران نام نهاده اند قس
ــان تخصیص داده اند چون عالوه  آیینی و والیی را به ایش
ــو، کبوتر،  ــل زائر، آه ــن جانبی مث ــر حضرتش مضامی ب
ــداری، آئینه کاری، خدام و... به گونه فراوان در این  کفش

باب در دسترس شاعران وجود دارد.

 به نظر شما سرودن شعر برای اهل بیت)ع( خاصه 
حضرت رضا)ع( در چه قالب های شـعری مطلوب تر 

است؟
ــعر فارسی آنچه امروزه بیش از همه  در میان قالب های ش
کاربرد دارد غزل است زیرا غزل از نظر موضوع و مضمون 
در حّد حوصله صاحبان سلیقه است و آنچه بیش از همه 
کاربرد دارد و مطلوب هم هست غزل و بعد رباعی است و 

پس از این در قالب قصیده و...

 گذر زمان چه تاثیری بر تغییر قالب اشـعار والیی 
داشـته اسـت؟ آیا این تغییرات را مثبـت ارزیابی 

می کنید؟
در گذشته قالب زورآزمایی شعری معموالً قصیده بود که 
ــم و وقت حوصله های ذوقی به  امروزه به خاطر ماشینیس
ــمت و سوی غزل گرایش شده است و این تغییر مثبت  س
ــت زیرا قالب غزل قالبی هنری و شیرین و دل چسب  اس

است پر خواننده و شنونده.

 اولیـن باری را کـه برای حضرت رضا)ع( شـعری 
سرودید، به یاد دارید؟

ــاید  ــن در مورد حضرت رضا)ع( ش ــعر والیی م اولین ش
ــت)ع( برای اجرا  ــعری بود که یکی از مداحان اهل بی ش
ــت و من همان جا در عرض ساعتی  فوراً و تازه می خواس

برایش سرودم با مطلع:

در گوشه ای ِز صحن تو قلبم نشسته است 
دل طوق الفتی به ضریح تو بسته است

 اگر همچون دعبل بخواهید به محضر یکی از اهل 
بیت شعری را تقدیم کنید، کدام یک از اشعارتان را 

انتخاب می کنید؟ دلیل این انتخاب چیست؟
ــچ پدر و مادری نمی تواند یکی از فرزندانش را انتخاب  هی
ــت. همه کارهای  کند و این انتخاب برایش غیر ممکن اس
ــده اند و دلیل آن  ــن دعبل وار در پای حضرتش نثار ش م

دستگیری در یوم الحساب است!

 جایـگاه انجمن ادبـی رضـوی در وضعیت کنونی 
ادبیات والیی کشـور چگونه است؟ برای بهبود این 

جایگاه چه پیشنهادی دارید؟
ــای ادبی آئینی  ــی از بهترین انجمن ه ــاید و حتماً یک ش
ــه در جوار حضرتش  ــت ک همین انجمن ادبی رضوی اس
برگزار می شود که خلوص و یکرنگی و سادگی و یکدستی 
ــاید  ــت ش ــت که بر اهمیت آن افزوده اس آن مزایایی اس
ــری های این انجمن باشد و دیگر  کمبود وقت یکی از کس
ــد نه اینکه همیشه یک  این که اجرای مجری متغیر باش

مجری گرداننده آن باشد.

 برای ایجاد ارتباط مؤثر بین انجمن ادبی رضوی و 
شعرای والیی کشور چه پیشنهادی دارید؟

ــال و فرستادن شعر جهت  ــت برای ارس تقاضا و درخواس
چاپ در مجموعه های گوناگون منتشره که می تواند آوازۀ 
انجمن را فرا گیرتر و کوشش و جوشش شعرای آیینی را 
بیش از پیش مؤثر تر نماید یا به روایتی بحث و نظر بینی 
ــریه ای به غنای انجمن و خروجی های  و نظر سنجی نش

آن عالوه می کند.

 سـرودن شعر موضوعی خاصه برای اهل بیت)ع(، 
غالبًا از چه ماهیتی پیروی می کند؟ جوشـش است 

یا کوشش؟
شعر جوششی شعری از دل برخاسته و الجرم دلنشین و 
ــی از عشق و عالقه و ارادت شاعر شیعی به اهل بیت  ناش
ــفارش،  ــت البته گاهی به اقتضای س عصمت وطهارت اس
مناسبت، شب های شعر، مسابقات و کنگره ها، همایش ها 
ــروده می شود که  ــی هم س ــعر کوشش ــنواره ها ش و جش

می تواند جالب و جاذب هم باشد.

 فضـای شـعر والیی را در سـالهای اخیـر چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ــالمی، هشت سال دفاع مقدس، استقبال  وقوع انقالب اس
مردمی و هدایت و تشویق مسئولین خصوصاً مقام معظم 
رهبری جایگاه خاصی را برای ادبیات عموماً و فضای بازی 
ــال های اخیر بوجود  ــی خصوصاً در س ــعر والی را برای ش

آورده است.

 جایگاه حضرت رضا )ع( و زیارت ایشـان در میان 
شعر و ادبیات والیی کجاست؟

ــت معنوی ایران  ــدس را پایتخ ــهد مق نظر به اینکه مش
ــور  ــتم)ع( تنها امام مدفون در کش ــد و امام هش نامیده ان
ــاعر »دین را حرمی  ــت و به قول ش ــیعه ایران بوده اس ش
ــعر والیی توجه ویژه ای به  ــت در خراسان« شعر و ش اس

محمد نیک خورمیزي متولد سال 1329 در مشهد، عضو 
شـورای شعر انجمن ادبی رضوی موسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی است. مجموعه شعر »هر گز 
ُگلـي را پَرپَر نکـردم« اولین اثر به چاپ رسـیده از وی 

است.

محمد نیک خورمیزی

تاریـخ شـهادت می دهـد که چه 
اشعار و شاعرانی می مانند ...



زیارت و حضور حضرت رضا)ع( در این شهر دارد.

 به نظر شما سرودن شعر برای اهل بیت)ع( خاصه 
حضرت رضا)ع( در چه قالب های شـعری مطلوب تر 

است؟
تجربه نشان داده که استقبال عامٔه مردم از شعر کالسیک 
ــا قالب های غزل و قصیده و رباعی و مثنوی برای اکثر  و ب
ــعرهای آیینی و اهل بیتی و حضرت ثامن  آثار و برای ش
ــتر و چشمگیر تر است البته شعر سپید و  الحجج)ع( بیش
ــود را دارد اما قوی ترین و  ــی هم مخاطب خاص خ نیمای
ــعرهای سپید و شاعران سپید سرا مانند »خط  بهترین ش
ــتاد سید علی موسوی گرمارودی و اشعار خانم  خون« اس
ــوم کاربرد کمتری  ــارزاده و امثالهم برای عم ــره صف طاه
داشته و نمی تواند با نوحه سرایان و سینه زنان و عزاداران 
حسینی و سایر مناسبت های آیینی هم آوائی و هم نوائی 

زیادی داشته باشد.

 گذر زمان چه تاثیری بر تغییر قالب اشـعار والیی 
داشـته اسـت؟ آیا این تغییرات را مثبـت ارزیابی 

می کنید؟
ــاعران  ــدات ادبی و کمّیت روز افزون ش ــم انبوه تولی حج
ــعار بوجود آورده  ــاعران جوان طوفانی در اش خصوصاً ش
ــته و تصور ویژه به زمان  ــابقه نداش که در طول تاریخ س
ــتری نیاز است تا این دریای طوفانی به آرامش برسد  بیش
و تاریخ شهادت می دهد که چه اشعار و شاعرانی می مانند 

یا می روند.

 اولیـن باری را کـه برای حضرت رضا)ع( شـعری 
سرودید، به یاد دارید؟

ــرای اولین بار به  ــل در نوجوانی ب ــال قب حدود پنجاه س
ــرودم و در  ــرودی س ــتم)ع( س ــبت میالد امام هش مناس

دبستان مولوی سر صف اجرا کردم.

 اگر همچون دعبل بخواهید به محضر یکی از اهل 
بیت)ع( شعری را تقدیم کنید، کدام یک از اشعارتان 
 را انتخـاب می کنیـد؟ دلیل این انتخاب چیسـت؟

ــاعر را بدون  ــعی هر ش اهل بیت)ع( رئوف اند و کریم و س
ــعار زیاد و از بین آن ها  ــاداش نمی گذارند و بنده هم اش پ
ــعر بهتر و برجسته تر از سایر اشعار و قابل تقدیم  چند ش
ــه جامعیت آن  ــالم دارم ک ــه محضر اهل بیت علیه الس ب
ــعر »برفراز  ــت مانند ش ــعر دلیل انتخاب آن هاس چند ش

تارک تاریخ« برای امام حسین)ع(

 جایـگاه انجمن ادبـی رضـوی در وضعیت کنونی 
ادبیات والیی کشـور چگونه است؟ برای بهبود این 

جایگاه چه پیشنهادی دارید؟
محل برگزاری انجمن ادبی رضوی که »کس تماشا نکند 
ــاعه و تصحیح  منظر زیباتر از من« و ثبات هدفمندی اش
ــر و بهره گیری  ــال اخی ــعار والیی و آیینی در 25 س اش
ــعر در گذشته و  ــوت و صاحب نام ش ــاتید پیشکس از اس

ــیه ها و دسته بندی های متداول و  حال، دور بودن از حاش
ــور  معمول و امتیازات دیگر این انجمن ادبی در تمام کش

بی نظر است.
ممیزی اشعار والیی، شناخت استعدادها، تشویق بیشتر و 
بها دادن به جوانان مستعد، اجرای قوی مجریان، برگزاری 
شب های شعر مناسبتی در سطح شهر و کشور، برگزاری 
ــعر  اردوهای فرهنگی تفریحی، تهیه وتوزیع کتاب های ش
ــه شعرانجمن  آیینی، حمایت از آثار مکتوب اعضای جلس
ــای مجازی از دیگر  ــانی در فض ادبی رضوی و اطالع رس

ویژگی های این انجمن است.

 بـرای ایجاد ارتباط مؤثر بیـن انجمن ادبی رضوی 
 و شـعرای والیی کشـور چـه پیشـنهادی دارید؟
ــات  ــرکت در جلس ارتباط کالمی و حضوری متقابل و ش
ــعر طرفین و دادو ستد آثار ادبی و  ــب های ش انجمن و ش

کتاب های چاپ شده شعر را پیشنهاد می کنم.

 آقای دکتر بفرمایید سرودن شعر موضوعی خاصه 
برای اهـل بیـت)ع( غالبـًا از چه ماهیتـی پیروی 

می کند؟ جوشش است یا کوشش؟
ــتند یا  ــی هس ــعرها کوشش ــوان گفت که همه ش نمی ت
جوششی، بسته به حال و زمانی که شعر می خواهد اتفاق 
ــی. مثاًل قصد دارید  ــت یا کوشش ــی اس بیفتد یا جوشش
ــی بهتان  ــارت به داخل حرم مطهر بروید، حس جهت زی
دست می دهد و در همان جا شعری جوشش می کند و یا 
ــت که تصمیم می گیرید شعری درباره حضرت  موقعی اس
ــود و یا  ــفارش می ش ــما س امام رضا)ع( بگویید و یا به ش
ــب شعری شرکت می کنید و یا به مناسبت  در کنگره، ش
ــعری درباره حضرت بگویید  خاصی تصمیم می گیرید ش
که آن شعر می شود کوششی، اینچنین است که ما درباره 
ــعر را داریم، هم شعر جوششی  امام رضا)ع( هردو نوع ش
ــعر کوششی. اگر بخواهیم بگوییم کدام یک بهتر  و هم ش
ــود و یا کدام یک قویتر است، معموالً بدین صورت  می ش
ــت و از حس  ــی بهتر و قویتر اس ــت که شعر جوشش اس
ــت که  ــت اما این قانون نیس و حال قویتری برخوردار اس
ــعر جوششی شخصی از شعر کوششی  همیشه بگوییم ش
ــت و یا برعکس. قاعده مشخصی ندارد  وی بهتر و برتر اس

بستگی به اوضاع دارد که کدام یک بهتر شود.

 فضای شـعر والئی را در سـال های اخیر را چگونه 
ارزیابی می کنی؟

دکتـر هـادی منـوری متولـد 1344 در مشـهد، دارای 
مدرک پزشـکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. 
از آثـار وی می توان به کتاب هایی چون»دری بر پاشـنه 
اندوه«، »گزیده ادبیات معاصر«، »دوباره شیعه شدم« و 

»کوچه های بی تقویم« اشاره کرد.

 دکتر هادی منوری

ای صحن و سـرایت همـه آیینه و 
کاشی...



ــال اخیر بنا به توجهی که نظام جمهوری  در طی چند س
ــالمی به ائمه اطهار)ع(، شعر مذهبی، برپایی شب های  اس
ــت توجه عموم و  ــمینارها داشته اس ــعر، کنگره ها و س ش
خواص را نسبت به شعرهای والئی بیشتر کرده است. در 
ــت و  ــه با امام رضا)ع( هم دقیقاً این اتفاق افتاده اس رابط
ــتیم که تعداد اشعار چه از نظر  ــاهد این مطلب هس ما ش
ــت.  ــده اس کیفیت و چه کمیت دچار تغییرات زیادی ش
ــعاری که برای امام  ــر بخواهیم از نظر کمیت تعداد اش اگ
ــت را مقایسه کنیم، در 10 سال  رضا )ع( سروده شده اس
اخیر برابر طول تاریخ تشیع شعر داشته ایم. از نظر کیفیت 
ــده و به زبان  ــیار فرق کرده، امروزی تر ش ــعار بس هم اش
مردم امروز نزدیک تر شده است زیرا وقتی تعداد کسانی 
ــدا می کند، از میان  ــوند افزایش پی که وارد فضایی می ش
ــاس بنده  ــن افراد کارهای بهتری بیرون می آید و احس ای
این است که در سالهای اخیر توجه بیشتری به شعرهای 

آیینی و به خصوص شعر امام رضا)ع( شده است.

 به نظرشـما سرودن شعر برای اهل بیت)ع( خاصه 
حضـرت امـام رضـا)ع( در چـه قالب های شـعری 

مطلوب تر است؟
ــم، به نظر  ــنهاد کن ــم قالب خاصی را پیش ــن نمی توان م
ــیک  ــت، چه قالب های کالس بنده همه قالب ها خوب اس
ــه ای برای  ــیک، در هر زمین ــر کالس ــه قالب های غی چ
ــب و خوب است گرچه  ــعر بگوییم مناس امام رضا)ع( ش
ــعار کمتری  ــیک و قالب های نو اش در فضاهای غیر کالس
ــاس می کنم اگر شاعران در این فضاها بیشتر  داریم؛ احس
فعالیت داشته باشند بهتر است، کما اینکه قالب های کهن 

نیز ویژگی های خاص خود را دارند.

 گذر زمان چه تغییری بر قالب اشعار والئی داشته 
است، آیا این تغییرات را مثبت ارزیابی می کنید؟

ــان امروزی  ــعار به زب ــت اش ــده اس ــذر زمان باعث ش گ
ــود یعنی زبان شعر را به زبان امروز نزدیک تر  نزدیک تر ش
ــز مقداری توجه به قالب های  ــت. از نظر قالب نی کرده اس
ــپید و اشعاری از این  ــیک مثل شعر نو، شعر س غیرکالس

دست بیشتر شده است.

 جایگاه حضرت رضا)ع( و زیارت ایشـان در میان 
ادبیات والئی چگونه است؟

این سؤال به نظر بنده سئوال سنجیده ای نیست. باید اول 
ــعر ایشان را پیدا  جایگاه حضرت امام رضا)ع( و جایگاه ش
کنیم و اگر بتوانیم برای خود حضرت امام رضا)ع( جایگاه 
بتراشیم می توانیم برای شعر ایشان نیز جایگاهی در نظر 
ــعر حضرت امام  بگیریم. اما چون نمی توانیم می گوییم ش
ــد. حاال اگر  ــاوی خود امام رضا)ع( باش ــا)ع( باید مس رض

نتوانستیم این کار را انجام دهیم، این دیگر گناه ماست.

 اولیـن باری که بـرای حضرت امام رضا)ع( شـعر 
سرودید را به یاد دارید؟

ــعر را برای حضرت امام رضا)ع(  دقیقاً زمانی که اولین ش
ــروع به شعر گفتن  گفتم به خاطر ندارم زیرا از کودکی ش

ــعار قبلی ام را قبول نداشتم  کردم و هر چند وقت هم اش
ــعار ضعیف است و االن هم یادم  و تصور می کردم این اش
نمی آید اولین شعری که برای حضرت امام رضا)ع( گفتم 
ــت؟ اما آخرین شعری که برای حضرت امام  چه بوده اس

رضا)ع( گفتم این گونه بود:
ای صحن و سرایت همه آیینه و کاشی

قلبم شده از شدت عشقت متالشی
ای بازترین پنجره، انصاف نباشد

من عاشق دیدار تو باشم، تو نباشی

 اگر همچون دعبل بخواهید به حضور یکی از اهل 
بیت شعری را تقدیم کنید، کدام یک از اشعارتان را 

انتخاب می کنید و دلیل این انتخاب چیست؟
ــورایی انتخاب  ــعر عاش ــعری برگزینم، ش اگر بخواهم ش
ــورا  ــن دلیل که همه اهل بیت)ع( به عاش ــم، به ای می کن
ــوند، اگر در چنین  ــند محزون و عاطفی می ش که می رس
ــرایطی قرار بگیرم قطعاً شعر عاشورایی می خوانم و آن  ش

این شعر است:

آن شب که برید از نفس خود کفنت را
پیچید در اندوه خداوند تنت را

می خواست شهیدان اولوالعزم ببینند
افتاده به خون بی سر و عریان بدنت را

لب را به کدامین رگ بی تاب گذارد
زینب که هوس کرد ببوسد دهنت را
چرخید و به تن کرد زمین ماه محرم

در هیات زنجیر زنان پیرهنت را
می ترسم از این قوم که لب تشنه بمیرند

گر شرح دهم شیوه پر پر شدنت را

 جایـگاه انجمن ادبـی رضـوی در وضعیت کنونی 
ادبیات والئی کشـور چگونه است و برای بهبود این 

جایگاه چه پیشنهادی دارید؟
ــده دو ویژگی منحصر به  ــی رضوی به نطر بن انجمن ادب
ــاید  ــت که ش فرد دارد. ویژگی اولش مکان برگزاریش اس
ــت که در  ــن ادبی در هیچ جای مملکت نیس ــچ انجم هی
ــن مطهر حضرت  ــرایط فیزیکی یعنی در صح ــن ش چنی
ــده بزرگ ترین  ــود. این به نظر بن ــام رضا )ع( برگزار ش ام
ــت که در  ــت. ویژگی بعدی این اس ویژگی این انجمن اس
این انجمن ادبی اشعاری که خوانده می شود اشعار آیینی 
ــورت می توان این  ــت، اما اینکه می فرمایید به چه ص اس
انجمن جایگاه باالتری را کسب کند، یکی از معضالتی که 
داریم این است که انجمن های ادبی بعد از مدتی منحصر 
ــاق نباید بیفتد و به  ــوند و این اتف به افرادی خاص می ش
نظر من انجمن ادبی نباید منحصر به یک فرد شود و باید 
ــان بتواند انجمن را  ــود که آن جری منحصر به جریانی ش
هدایت کند. مورد دوم هم اینکه بهتر است انجمن خیلی 
ــخاص بیایند و حضور نداشته  ــود که برخی اش فیلتر نش
ــند و یا افرادی دیگر حضور داشته باشند و یا شرایط  باش
ــه ای فراهم کنیم که عده ای نتوانند به انجمن  را به گون

بیایند. یکی از شعرهایی که همه می خوانند این است:

دیدم همه جا بر در و دیوار ضریحت 
جایی ننوشته است گنهکار نیاید.

خب وقتی خود امام رضا)ع( اینگونه است، انجمن ادبی اش 
ــن انجمن فرصت  ــد. باید در ای ــتی اینگونه باش هم بایس
ــم و اجازه بدهیم  ــرف زدن و ابراز وجود به همه بدهی ح
ــتند بتوانند اعتقادات،  ــانی که در این فضا هس همه کس
ــعار خود را ارائه بدهند. من فکر می کنم با این  افکار و اش
ــاع و احوال انجمن ادبی رضوی با جایگاه ویژه ای که  اوض
ــال حاضر دارد بتواند از نظر ادبی هم این جایگاه را  در ح

حفظ کند.

 برای ایجاد ارتباط مؤثر بین انجمن ادبی رضوی و 
شعرای والئی کشور چه پیشنهاداتی دارید؟

بنده پیشنهاد می کنم انجمن ادبی رضوی منحصر به جلسه 
ــد و هرماه میزبان  ــب شعر ساالنه نباش ادبی هفتگی یا ش
ــتان ها یا حتی دیگر کشورها  شاعران رضوی دیگر شهرس
شود. باید برنامه ریزی شود که از کلیه شعرای استان های 
دیگر دعوت بشود که در انجمن ادبی رضوی شعر بخوانند، 
ــود و در این فضا شرکت کنند. حتی  ــعار آن ها نقد بش اش
می توانیم شاعران خارج از کشور را هم دعوت کنیم، با این 
کار آن ها می توانند مرقد مطهر امام رضا)ع( را زیارت کنند 

و هم در جلسات روزهای دوشنبه شرکت کنند.



 ابتـدا مختصری از خود و چگونگـی آغاز فعالیت 
ادبی تـان بفرماییـد، در چه انجمن هـای ادبی و در 

محضر کدام اساتید شرکت داشته اید؟
ــد 1326/02/26 در  ــاالری ثانی متول ــن محمدعلی س م
ــکن هستم. دوران ابتدائی را در آنجا گذراندم. ذوق  بردس
ــا درجه های متفاوت وجود  ــان ها ب هنری در برخی از انس
ــتند، بعضی ها هم  دارد، مثاًل بعضی ها از ابتدا خطاط هس
ــان هست و مادرزادی است.  این ذوق شعری در وجودش
ــاس را داشتم که کلمات را  مثل بنده که از ابتدا این احس
ــم کنار هم بچینم و وزن و قافیه ای به آن ها بدهم.  می توان
این حس در من بود و بعد که به نوجوانی رسیدم در تکایا 
ــه می خواندم، صدایم  ــات های مذهبی نوحه و تعزی و هی
ــتم می رسید  ــخه های قدیمی دس بد نبود. مثاًل وقتی نس
ــت و یا قابل خواندن  و چند کلمه اش خط خوردگی داش
ــی را جایگزین می کردم اینطور بود  نبود، خودم کلمه های
ــعر دستم آمده بود، تا اینکه به مشهد آمدم.  که فرمول ش

این بود آغاز کار ما.

 پـس جنابعالی از قدیم االیام در شـعر اسـتعداد 
ذاتی داشـتید و سـپس در بازسـازی وزن و قافیه 

اسناد شعری قدیمی تبحر پیدا کردید.
 ما در مکتب خانه های قدیم درس می خواندیم و در آنجا 
ــعر مذهبی عرف  ــت و ش رنگ و بوی مذهبی جریان داش

محمـد علـي سـاالري ثانـي متولـد سـال 1326 در 
بردسکن،عضو شوراي شعر انجمن ادبي رضوي موسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوي است. ساالری 
ثانی تاکنون سه مجموعه شعر والیی با عناوین "مسافر 
کربال"، "چشـمه خورشـید" و "بهانه خلقـت" به چاپ 

رسانیده است.

محمدعلی ساالری ثانی

پرهیز از غلو و تشبیهات بی جا

ــود که این نوع  ــد، به همین دلیل ب ــود و تدریس می ش ب
ــده بود، در جوانی زمانیکه به مشهد  ــعر با ما عجین ش ش
ــعر روی کاغذ  ــیاه مشقی به عنوان ش آمدم، گه گاهی س
می آوردم ولی خوب پیگیری آن را نمی کردم. تا اینکه در 
ــهد راه پیدا کردم، آن هم به  دهه 60 به انجمن ادبی مش
واسطه دوستی با استاد کمال. چرا که شغل بنده کفاشی 
ــتاد برای کارهای خود به مغازه بنده می آمدند و  بود و اس
ــان را از بازار می شناختم. بدین سبب به  من پیش تر ایش
ــهد راه پیدا کردم. بخصوص انجمن  انجمن های ادبی مش
ــئولیت انجمن بر  ــادروان فرخ مس ادبی فرخ که بعد از ش
عهده استاد کمال بود. من به انجمن می رفتم و نوشته هایم 
را به استاد کمال نشان می دادم و ایشان می گفتند خوب 
است و رگه شعری در نوشته های شما پیدا می شود، ولی 
باید پخته شود انجمن از من می خواست که شعر بخوانم 
ــان دوست بنده هستند  ــتاد کمال می گفتند ایش ولی اس
ــعری از من  ــان روزی ش ــعرنمی خوانند تا اینکه ایش و ش
ــنیدن بود، چون ایشان می خواستند  خواندند که قابل ش
ــود و فرمودند حاال امروز شعرت را  که آبروی من حفظ ش
ــیاری از شعرا که  ــعرم را خواندم عده بس بخوان. وقتی ش
ــتادان قهرمان و صاحبکار شعر من  آنجا بودند از جمله اس
را پسندیدند و از آن تعریف کردند. من این کار را مدیون 
ــعر به پختگی الزم  ــتم که گذاشتند ش ــتاد کمال هس اس
ــعرت را بخوان. در سال  ــد و سپس فرمودند حاال ش برس
ــکده ادبیات برای استاد کمال بزرگداشت  72 که در دانش
گرفتند، شعر خواندم و از آنجا به انجمن ادبی ارشاد آمدم. 
ــعر را آموختم و خیلی زود با بزرگان  ــی زود فنون ش خیل
ــتی برقرار کردم، مثاًل استاد قهرمان و  ــعر رابطه دوس ش
استاد صاحبکار، استاد شفق و استاد خسرو که توانستم به 
سرعت رابطه دوستی و صمیمانه ای با آن ها برقرار کنم و 
خیلی زود این افراد من را به عنوان عضو شورای شعر اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی کردند، و من در کنار 
ــعر قرار گرفتم و این افتخار بسیار بزرگی برای  بزرگان ش
ــیده، در  من بود. به خودم می بالیدم که من تازه از راه رس
ــانس، فوق لیسانس و دکترای  کنار افرادی با مدارک لیس
ــعراداره کل  ــورای ش ــات قرار می گرفتم. عضویت ش ادبی
فرهنگ و ارشاد اسالمی در کنار بزرگان شعر و ادب برای 
ــاتید بسیار بهره  من افتخار بزرگی بود. از محافل این اس
ــعی کردم از  ــعر را خوب درک کردم و س بردم و فنون ش
موقعیتی که برایم پیش آمده است نهایت استفاده و بهره 
ــم انجام دادم تا اینکه گذارم به  ــرم و همین کار را ه را بب
ــعری را در آنجا خواندم  انجمن ادبی رضوی افتاد و من ش
که البته نمی خواهم بگویم غیرمذهبی بود اما مذهبی هم 
ــین  ــعر را خواندم همه تحس نبود، اجتماعی بود. وقتی ش
کردند و خوششان آمد. استاد سروی ها من را صدا زدند و 
ــما به این انجمن بیا و من گفتم اگر فرصت شد  گفتند ش
ــالهای 77 و 78 رفتم که دیگر اواخر  ولی نمی رفتم. تا س
ــتاد کمال بود. بعد از فوت استاد کمال،  ــالهای عمر اس س
استاد سروی ها به من گفتند شما به انجمن ما بیا و شعر 

ــما  مذهبی هم بگو که اگر نگویی فردای قیامت من از ش
به حضرت زهرا )س( شکایت می کنم، دقیقاً همینطوری 
ــما  به من گفتند. من گفتم: عجب؟ گفتند برای اینکه ش
استعداد دارید و آدم مذهبی هم هستی ولی شعر مذهبی 
نمی گویی. خالصه توفیق اجباری نصیب ما شد و رفتیم و 
آن ها خیلی زود من را به عنوان عضو شورای شعر انجمن 
ــخ 1381/01/26  ــوی انتخاب کردند و در تاری ادبی رض
ــت هیات مدیره آفرینش های هنری آقای  از طریق ریاس
ــد که من به عضویت شعر  آرین منش ابالغیه ای صادر ش
انجمن ادبی رضوی نائل آمدم و این افتخار بزرگ نصیب 
ــد. زمانیکه به انجمن ادبی قدم گذاشتم آنچه که  بنده ش
ــعر والیی و  ــودم را پیدا کردم، خیلی زود با ش دنبالش ب
ــت به کار شدم،  ــعر مذهبی انس گرفتم و زود هم دس ش
ــید که من سه، چهار مجموعه شعر مذهبی و  طولی نکش
ــرودم. این موضوع را مدیون انجمن ادبی رضوی  والیی س
ــتم و از اعضای انجمن بخصوص استاد شفق تقدیر و  هس
ــکر دارم که مسبب این اتفاق شدند که من به انجمن  تش

ادبی رضوی راه یابم.

 بـه نظر جنابعالی سـرودن شـعر موضوعی خاصه 
برای اهـل بیـت)ع( غالبـًا از چه ماهیتـی پیروی 

می کند؟ آیا کوششی است یا جوششی؟
ما شعر والئی داریم، شعر مذهبی داریم. هرچه که انسانیت 
را ارتقا بدهد آن شعر والئی است، هرچه که کار بد را نهی 
کند نیز شعر والیی است و اما شعر مذهبی فقط از مذهب 
ــت می کند و در چهارچوب مذهب جوالن می دهد،  صحب
شاعر مذهبی یا والئی باید یک فرد متعهد باشد، اطالعات 
کافی داشته باشد. زیرا پیش از انقالب شعر مذهبی فقط 
ــه بود و جز برای گریه کردن نبود. اما پس از انقالب  مرثی
ــعر دفاع مقدس  ــالمی که دفاع مقدس پیش آمد، ش اس
ــه را به خود گرفت و چون دفاع مقدس ما با  رنگ حماس
عاشورای حسینی همخوانی داشت و هردو از یک مکتب 
ــی به خود  ــعر مذهبی نیز در نتیجه رنگ حماس بودند ش
ــت اینگونه می شد. در حال حاضر آنچه را  گرفت، می بایس
ــی داشته باشد،  ــعر مذهبی گفتم باید رنگ حماس که ش
ــد یعنی به حرف و  ــته باش ــاعر والئی باید معرفت داش ش
موضوعی که می خواهد بیان کند مشرف باشد، به حرفی 
ــته باشد و بهترین کلمات  که می خواهد بزند اعتقاد داش
را انتخاب کند. زمان بکارگیری غلو و تشبیهات نامناسب 
ــنیدم که  ــعارمذهبی می ش ــت. من قباًل اش ــته اس گذش
ــیار خجالت آور بودند؛ اصاًل دلیلی ندارد که برای امام  بس
ــه زینب صدا می زد  ــین)ع( بگوییم”از حرم تا قتله گ حس

حسین زیر پای شمر ملعون دست و پا می زد حسین”
ــت، ولی شعر والئی که  این، افت و تنزل دارد، خوب نیس

خودم یک غزل از آن دارم می گوید:
هزار پنجره فریاد در گلویش بود 
نگاه مضطرب آسمان بسویش بود



به دست عزم بلندش شکست پای درنگ 
اگرچه فاجعه ای تلخ روبرویش بود

یا
میان او و شهادت مگرچه الفت بود؟ 

که مرگ سرخ هماره به جستجویش بود
اگرچه از عطش آن روح کربال می سوخت 

فرات تشنه ترین قطره سبویش بود
ــین)ع( را پایین  ــه خدای ناکرده امام حس دلیل ندارد ک
ــکر، برابر سلطان  ــین)ع( برابر یک لش بیاوریم، امام حس
ــخص زمان ایستاد،  زمان، خلیفه زمان، قدرتمندترین ش
چرا ایشان را تنزل بدهیم؟ باید شعر والئی رنگ حماسی 
ــاعر والئی باید اطالعات داشته باشد، هر  داشته باشد، ش
ــت  ــی را نیاورد، غلو بیجا نکند، این کار باعث شکس حرف
ــد که یکی از  ــا)ع( در قولی فرمودن ــت. خود امام رض اس
ــانی که غلو می کنند.(  ــمنان ما غالیان هستند )کس دش
ــت انجمن ما این است که دیگر از غلو و تشبیهات  سیاس

بی جا استفاده نکنیم.

 جایگاه حضرت رضا )ع( و شـعر رضوی را درمیان 
شعر و ادبیات والئی چگونه می بینید؟

ــت و مرقد حضرت  ــخن اس ــان مهد س از آنجا که خراس
ــت و این افتخار نصیب  ــان اس امام رضا)ع( هم در خراس
ــده در نتیجه بنده حضرت امام رضا)ع( را  خراسانی ها ش
ــعر والئی می بینم. چون حتی دیگر اشعار والئی  در قله ش
ائمه نیز از خراسان سرچشمه می گیرد. اکنون شعر والئی 
ــر می برد، حتی  ــوی در اوج خود بس ــعر رض مخصوصاً ش
ــر ایران افتخار می کنند  ــعرای خارج از مشهد و سراس ش
ــعر رضوی شرکت کنند و برای امام  که در کنگره های ش

رضا)ع( شعر بگویند.
 گذر زمان چه تاثیری در تغییر قالب اشـعار والئی 
داشـته اسـت؟ آیا این تغییرات را مثبـت ارزیابی 

می کنید؟
ــم قصیده، مثنوی، غزل و امثالهم بوده  قالب ها که از قدی
ــعر والئی نیز در همین راستا حرکت می کند اما  است، ش
این قالب های مدرن و پست مدرن و موج نو، جایگاهی در 
ــعر ندارند، به نظر من مردم زیاد اینگونه نمی پسندند،  ش
ــعر نو، شعر نیمایی که دارای وزن است، گهگاهی  البته ش
ــت، اما  ــعر والئی جایگاهی برای خود پیدا کرده اس در ش
بازهم دیگر قالب ها مثل غزل، قصیده و مثنوی، پسندیده 

تر است.

 سـرودن شـعر برای اهل بیت)ع(، خاصه حضرت 
امام رضا)ع( در چه قالب های شعری برایتان مطلوب 

تر است؟ علت آن را هم لطفًا مطرح بفرمایید.
ــی توانش را داشته باشد، چون باید  قصیده، البته اگر کس
ــید. وقتی  ــک موضوع را به تصویر بکش ــد کنید که ی قص
ــخصیت حضرت امام رضا)ع( را مدح  می خواهیم مثاًل ش
ــاه 3، 4 بیت گنجانده  ــم؛ این کار در تعداد ابیات کوت کنی

ــود. بایستی تعداد ابیات بیشتر باشد که شاعر فضا  نمی ش
ــد تا مخاطب بهره ای  ــیع تر کن را باز کند و دایره را وس
ببرد. ولی توانمندی شاعر هم شرط مهمی است. هرکسی 
نمی تواند اینکار را انجام دهد. اما چون در زندگی فعلی و 
ماشینی حوصله ها کم شده است برای همین دیگر چنین 
ــعاری نداریم. ازین رو به شعرهای کوتاه همچون غزل  اش

رو آورده ایم.

 فضای شـعر والئـی را در سـال های اخیر چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ــیار خوبی داشته  ــعر والئی در سال های اخیر رشد بس ش
ــر  ــت، بخصوص که کنگره های متعددی نیز در سراس اس
ــود و اخیراً هم که کنگره شعر رضوی  ایران برگزار می ش
ــر می آیند که آثار  ــعرا درصدد ب ــوان داده و کلیه ش فراخ
خوبی ارائه بدهند. این کار بسیار مثمرثمر واقع شده است 

و رشد بسیار خوبی داشته است.

 اگر بخواهید همچون دعبل در محضر یکی از ائمه 
معصوم)ع( حاضر شـوید و شـعری را به محضر آن 
حضرت تقدیم کنید، چه شـعری را تقدیم می کنید 

و علت آن چیست؟
ــود، تنها شعری که بخواهم  اگر چنین افتخاری نصیبم ش

بگویم این است:
ذره ای در هوای خورشیدم
غرق دریای عشق و امیدم
خارم اما کنار گل هستم

دامن لطف اوست در دستم
شاعرم از قبیله دعبل

می سرایم حدیث عشق از دل
مدح شمس و شموس آثارم

شاهد و مدعای گفتارم
فخرم این بس که از خراسانم

آستان بوس کوی جانانم
علت آن این است که من واقعاً آستان بوس کوی جانانم، 
هر دوشنبه ساعت 5، عرض ادب دارم و اگر حرفی بزنم از 
ته دل به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج )ع( تقدیم می کنم.

 جایگاه انجمن ادبی رضـوی را در وضعیت کنونی 
ادبیات والئی کشـور چگونه می بینید و برای بهبود 

این جایگاه چه پیشنهادی دارید؟
پایه گذاران انجمن ادبی رضوی افرادی چون استاد کمال، 
استاد صاحب کار، استاد سروی ها و استاد شفق از بزرگان 
ــت انجمن ادبی  ــعر والئی فارسی بوده اند و سیاس ادب ش
ــت که غلو و تشبیهات بیجا و نامناسب  رضوی نیز این اس
نداشته باشد، شعر والیی رنگ حماسی داشته باشد، شاعر 
والئی اطالعات داشته باشد، گفته ای داشته باشه که ابهام 
ــته باشد و پاک و روشن همچون آینه و زالل  و ایهام نداش
همچون چشمه باشد. انجمن ادبی رضوی فعاًل متشکل از 

ــی همچون آقای خسرو احتشام، آقای  ــعر فارس بزرگان ش
ــی که از نقاط مختلف  ــت. هرکس برقعی و آقای پروانه اس
ــرکت کرده است انجمن را  ایران در انجمن ادبی رضوی ش
ــت انجمنی با اینچنین سطح باالیی در  ستوده و گفته اس
ــور نداریم. این انجمن تا بحال ده بار به طور خصوصی  کش
ــت، بنده فوق  ــیده اس ــه خدمت مقام معظم رهبری رس ب
العاده به اندیشه و فکرمقام معظم رهبری در ادبیات احترام 
می گذارم، ایشان انجمن را تأیید کردند، همچنین بزرگان 
ــد. از بزرگان ادب می توان به  ــن را تأیید می کنن ادب انجم
ــه فرمودند ما چنین  ــفق، آقای بهجتی نام برد ک آقای ش
انجمن ادبی والئی در کشور نداریم، قدر آنرا بدانید، از نظر 
ــعه انجمن نیز ما هر ساله با استاد شفق حدود 4 یا 5  توس
میلیون تومان از آستان قدس کتاب می گیریم و میان اعضا 
تقسیم می کنیم، بخصوص به جوانان می دهیم، به جوانان 
ــویق می کنیم  ــاده احترام می گذاریم، آن ها را تش فوق الع
ــن 70-80 سال  ــی که در س ــوند چون کس که جذب بش
ــود، شده است. اما یک  ــر می برد هرچه می خواسته بش بس
دانشجوی 20 ساله یا دانش آموز 15 ساله را بتوانیم جذب 
ــن کار را انجام  ــنود خواهیم بود. و ما ای ــیار خش کنیم بس
می دهیم، تا بحال موفق بوده ایم و موفق تر نیز خواهیم شد، 
گاه در روزهای انجمن می بینید که صندلی خالی نیست و 
روی زمین می نشینند و دلیل آن همین عوامل بوده است.

 برای ایجاد ارتباط مؤثر بین انجمن ادبی رضوی و 
شعرای والئی کشور چه پیشنهادی دارید؟

ــتان قدس در سال های اخیر  مؤسسه آفرینش هنری آس
ــت. همین که شب  ــیاری خوبی گرفته اس تصمیمات بس
ــعرها در شهرستان ها برگزار می کند، همین که ارتباط  ش
ــتان ها  ــا بقیه افراد و باقی انجمن های شهرس انجمن را ب

ــود نوعی برقراری ارتباط و تبادل افکار  برقرار می کند، خ
ــت و در آینده ثمر  ــه است. کار بسیار جالبی اس و اندیش

خواهد داد.

 آیا پیشـنهادیا انتقادی دارید که بشود ضعف ها را 
پوشش داد؟

ــای انجمن کوچک ترین  ــن بگویم این کار ما و فض اگر م
ــت، انجمن بدون ایراد نیست  ایرادی ندارد خودنمایی اس
ــما در هر انجمنی قدم بگذارید  اما ایرادات کمی دارد، ش
ــد اما فضای  ــب نمی بینی ــای آن را بطور کامل مناس فض
ــب است، جو دوستانه-  ــیار مناس انجمن ادبی رضوی بس
ــت و حتی برای شعر خوانی، افراد را آزاد گذاشته ایم،  ایس
ــد، فقط گفتیم  ــعری می خواهند می توانند بخوانن هر ش
ــب با این مکان باشد. بی راه  ــعری رابخوانید که مناس ش
ــد، آن ها هم غزل عاشقانه و اجتماعی می خوانند هم  نباش
ــعر والئی. اما فضای انجمن ادبی رضوی باز هم از اکثر  ش
ــطح شهر که من حضور داشته ام بهتر  انجمن های ادبی س
ــت و قدم هایی که آفرینش ها بر  ــت، فضا دوستانه اس اس
ــت، روز به روز بهتر شده و در  می دارد در جهت مثبت اس

آینده نیز انشاهلل بهتر خواهد شد.

 با تشکر از حضور شما و اما حرف آخر؟
ــاتیدی که برای این  در خاتمه می خواهم یاد و خاطره اس
انجمن زحمت کشیدند را گرامی بدارم و درودی بفرستم 
ــان و بگویم که شما زنده هستید و همیشه  به روان پاکش
در انجمن وجودتان حس می شود. افرادی همچون استاد 
ــتاد خسرو، استاد سروی ها  ــتاد صاحب کار، اس کمال، اس
ــه در کنار ما هستند و یادشان را همیشه زنده نگه  همیش

می داریم.



 ارزیابی شما از جریان شعرسرایی رضوی چیست؟
ــه در حال حاضر در  ــعر رضوی دو نکته را ک ــورد ش در م
ــت و به ذهن من می رسد می گویم؛  کشورمان جاری اس
ــالهای اخیر سروده شده  ــعاری که در طی س در میان اش
ــت یکی را می توان به عنوان آسیب نگاه کرد و یکی را  اس
ــن. مسئله قابل تأمل در زمینه شعر رضوی  به عنوان حس
ــت که کمیت بسیار زیاد است. مثاًل  در روزگار ما این اس
ــعری در مورد امام هادی)ع( نگاه کنیم  اگر بخواهیم به ش
به تعداد انگشت شماری شعر با کیفیت می رسیم ولی به 
ــی  ــایه حضرت علی بن موس این دلیل که ایرانی ها زیر س
ــعر  ــتند و ارتباطی مأنوس دارند، و لزوم ش الرضا)ع( هس
ــتقیم برقرار کند و  ــت که شاعر ارتباط مس گفتن این اس
ــعار رضوی از کمیت باالیی برخوردار است.  حس کند، اش
ــده است،  ــق ش ــت که می گویند فالنی عاش مثل این اس
شاعر شده است؛ یعنی تا آن اتفاق نیفتند نمی تواند شعر 
ــعر دفاع مقدس،  ــت که در ش ــد. به همین دلیل اس بگوی
ــاعرهای جوان تر که جنگ را درک نکرده اند )همانند  ش
ــعر جنگ با کیفیت بنویسند. اما  خود بنده( نمی توانند ش
ــیمیایی بهتر  ــه عنوان مثال بنده در مورد یک جانباز ش ب
ــعر بگویم چون به چشم خود دیده ام و حس  می توانم ش
ــاعرها و هنرمندان  ــت که ش می کنم. به همین دلیل اس
ــد و با این فضا  ــا امام رضا)ع( دارن ــون ارتباط خوبی ب چ
ــنایی دارند بیشتر در این زمینه شعر سروده اند. منتها  آش

سـّید حمیدرضا برقعی، متولّد 1362 در قم و دانشجوی 
رشـتۀ زبان و ادبّیات فارسی است. از مجموعه شعرهای 
مسـتقل وی می توان به طوفان واژه ها و قبلۀ مایل به تو 
اشـاره کرد. برقعی تاکنون در چندین کنگرۀ شعر مقام 
اّول را کسب کرده و مّدتی هم دبیر انجمن شعر قم بوده 

است.

حمیدرضا برقعی

بـه  متفـاوت  پنجـره ای  از   نـگاه 
شعر آئینی

ــیب شناسانه این است که متاسفانه در سال های  نگاه آس
اخیر بیشتر در شعر رضوی به همین دلیل که شاعر فقط 
حسش را بیان کرده است، ظواهر شعر رضوی در اولویت 
ــده  ــعر رضوی کمتر پرداخته ش قرار گرفته و به عمق ش
است. اکنون می بینیم در اکثر شعرهای که داریم به چند 
ــقاخانه و غیره و  ــد، پرچم و پنجره فوالد و س ــان گنب الم
ــت. این کار  ــده اس ــفاگرفتن پرداخته ش نهایتاً مبحث ش
ــئله چگونه  ــت، حال برعکس این مس به نظر من ایراد اس
ــعری حضرت زهرا)س(،  ــت؟ مثاًل در مورد مباحث ش اس
چون آرزویمان این است که کلیه اهل بیت مزاری داشته 
باشند و ایشان ندارند، بیشتر به شخصیت ایشان پرداخته 
شده است )اشعار مدحی(. چرا اینگونه است؟ چون شاعر 
ــده است. در بحث  از فضای ضریح و گنبد و بارگاه دور ش
ــعاری که برای امام هادی)ع( در آن چند سال  ــامرا اش س
ــد، اکثراً به خراب و ویران شدن بارگاه و حرم  ــروده ش س
ــده اینگونه اتفاق ها  ــان پرداخته بودند که به نظر بن ایش
ــما که  تاریخ مصرف دارند. فکر می کنم این مجموعه و ش
در حال حاضر پرچم دار ادبیات رضوی هستید الزم است 
ــناتر سازید، شاید  ــعرا را با این مقوالت آش که مقداری ش
ــاعت ها در این مورد صحبت کرد و یامثاًل کتاب  بتوان س
»کشتی پهلوگرفته« جناب آقای شجاعی را معرفی نمود. 
ــجاعی در ارتباط  ــی دانم با جناب آقای ش ــه چون م البت
ــخصیت هایی مثل  ــتید این مثال را عرض نمودم. ش هس
ــوب می توانند موضوعات  ــجاعی خیلی خ آقای مهدی ش
ــرت امام رضا)ع( را  ــخصیت حض و مضمون های درباره ش
ــعاع قرار بدهند. کتابی نوشته شود که مقداری  تحت الش
ــه باید بعدهای  ــد که البت ــث زیارت و حرم رها باش از بح
ــته باشد. اما این مباحث تنها یک بعد  مختلف وجود داش
ــت. ابعاد دیگری فراتر از زیارت و  مرتبط با حضرت رضاس
ــای داخل حرم وجود دارد که نباید از آن ها غافل  المان ه
ــت که کارهای بسیاری خوبی  ــد. البته الزم به ذکر اس ش
ــت که در بین این کمیت زیاد  ــروده شده اس تا کنون س

کیفیت خوب نیز پیدا می شود.

 سـیر سـرودن شـعر برای حضـرت رضـا)ع( در 
سـالهای پـس از انقالب سـرعت بیشـتری گرفت. 
ممکن است اشاره ای به این جریان از گذشته تا به 

امروز بفرمایید و برآوردتان از آینده را بیان کنید.
در ذهن من در رابطه با شعر رضوی قصیده معروف صائب 
آمده است که برای حضرت رضا)ع( سروده است، نکته ای 
ــت و می گویم که شاعران در گذشته  که مدنظر بنده اس
ــی الرضا)ع(  ــگاه علی بن موس ــاد متفاوتی از جای ــه ابع ب
ــت. در دوره صائب  ــد. منظورم هم همین اس می پرداختن
متاسفانه شرب خمر در بین شیعیان رواج پیدا کرده بود. 
ــه در آن از محبت امام رضا)ع(  ــب قصیده ای دارد ک صائ
ــتفاده کرده و ابیاتی را درباره بدی های شراب خواری  اس
ــراید و در بیتی که می خواهد ضربه نهایی را بزند و  می س
وارد فضای دیگری از قصیده شود؛ این چنین می سراید:

بگذر ز تاک بد گهر و میوه اش که هست
هردانه اش خونی فرزند بوتراب

ــز خوبی بود امام  ــت که انگور اگر چی و این بدین معناس
رضا)ع( را نمی کشت.

ــام رضا)ع(  ــعار ام ــرودن اش صائب از فضای پند برای س
ــت که در اشعار  ــاس من این اس ــتفاده می کند. احس اس
ــم انداز و  رضوی کمی تک بعدی عمل می کنیم. در چش
آینده این نوع شعرسرایی شاید بتوان با یک تقسیم بندی 
ــرد. مثاًل می گوییم  ــی موضوعات زیادی را مطرح ک ذهن
ــعر رضوی اما این موضوع فقط شعر امام رضا می تواند  ش
نباشد شعر رضوی می تواند ابعاد متفاوتی داشته باشد و یا 
ــت.  از پنجره های متفاوتی می توان به امام رضا)ع( نگریس
در حال حاضر فقط از یک پنجره نگاه می کنیم. این مسیر 
ــیار تاثیرگذار باشد و خط  می تواند در موضوع و محتوا بس

و سرمشقی در محتوا به شعر بدهد و جریان ساز باشد.
ــکیل شد که  ــال، کنگره ای تش به یاد می آورم در یک س
ــات ویژه آن  ــتم. یکی از موضوع ــرکت داش من در آن ش
ــب بود، یعنی به عنوان  ــله الذه کنگره بحث حدیث سلس
مثال یک کنگره رضوی می تواند برگزارشود و یک موضوع 
ــته باشد مثل حرکت امام رضا)ع( و مسیری که  ویژه داش
ــر آن حضرت.  ــا کرامت های دیگ ــان طی کرده اند، ی ایش
ــد، یا مثاًل  ــتند که به ذهن بنده می رس این ها نکاتی هس
ــه تنهایی موضوع یک  ــام رضا می تواند ب مناظره خود ام
ــب شعر یا کنگره باشد. اما ما فقط می گوییم  همایش، ش
ــود چنین نگاهی نیز داشت؛  ــاید بش ــعر رضوی، یا ش ش
ــای رضوی”. به عنوان مثال زمانیکه وارد حرم  “مناجات ه
می شوی و می خواهی حضرت امام رضا)ع( را واسطه قرار 
دهی و با خداوند هم درددل کنی آیا می شود یک چنین 
ــت و چنین نگاهی داشت؟ می خواهم بگویم  شعری نوش
ــاید اتفاق های  اگر از ضریح، پنجره فوالد و .... بگذریم ش

خوبی بیفتد.

 آشـنایی شـما با انجمن ادبی رضوی چگونه بود؟ 
چه ارزیابی از این انجمن دارید؟

ــهد در جای  ــدا باید اعتراف کنم که در مش ــن در ابت - م
ــعر بخوانم و همچنین باید بگویم  ــری نیز قرار بود ش دیگ
ــت اینجا، برادر جان خراسان  ــان اس ــخن گفتن نه آس س
است اینجا. واقعاً خراسان مهد ادبیات و شعر است. من از 
سال های ابتدائی که بحث شعر را شروع کرده بودم خیلی 

به انجمن ها و گردهمآیی ها عالقه داشتم.
ــا دوتا بحث داریم یکی بحث تئوری و فنی اما آنچه در  م
ــتر کاربرد دارد بحث های تجربی است که در  ــعر بیش ش
ــوه خانه ای. مقام معظم  ــالح می گویند نقدهای قه اصط
ــئله  ــات چندین دفعه به این مس ــاتید ادبی رهبری و اس
ــید شما سالی  ــی یک بار از من پرس ــاره کرده اند. کس اش
ــید  یکبار نیمه ماه رمضان خدمت آقای خامنه ای می رس
ــان را در وهله اول به  ــواب گفتم ما نگاه ایش ــن در ج و م
ــن عرصه قبول  ــی و صاحب نظر در ای ــوان ادیب واقع عن



ــال ها با شاعرانی چون اخوان در  داریم، باالخره ایشان س
ــان جمله ای را چندین مرتبه گفتند و  ارتباط بودند، ایش
ــوید و نگویید  آن اینکه منتظر فالن مجموعه یا ارگان نش
ــم زمانیکه 3 یا 4 نفر  ــهرمان انجمن نداری ــاًل ما در ش مث
ــعر صحبت کنند شعر در  ــینند و در مورد ش دور هم بنش
ــا اتفاق می افتد. مثاًل من امروز می فهمم که امروز در  آنج
ــت و هر هفته هم برگزار می شود،  حرم جلسه شعری اس
البته این موضوع را بدون تعارف عرض می کنم، هرچقدر 
تعداد افراد در جلسه بیشتر باشد کیفیت پایین تر می آید، 
برای همین شاید توقع من از آن جلسه بیشتر بود، چون 
ــه زیاد بود برای همین استاد  تعداد افراد نیز در آن جلس
ــتند دل همه را به دست  ــفق می خواس ما جناب آقای ش
بیاورند. مثاًل کسی که سه جلسه آمده گاه نمی تواند شعر 
ــند، مثاًل جمع های سه یا  بخواند، اما وقتی تعداد کم باش
چهار نفره بهتر خواهد بود. البته من خدا را شکر می کنم 
ــه ای در قم داریم و در خدمت اساتید محترم از  که جلس
ــینی هستیم، حدود 7 یا 8 سال که من  جمله آقای حس
در این جلسات حضور دارم و این جلسات پیش از من هم 
تشکیل می شده است و تعداد بیشتر از 4-5 نفر نمی شود 
ــود که در هر جلسه در مورد شعر یکی از  و فرصت می ش
ــرفت  ــث و گفتگو کنیم و همین امر باعث پیش ــا بح اعض
ــد. می خواهم تأثیر این نوع انجمن ها را بگویم.  خواهد ش
ــات تخصصی که صحبت از ادبیات می شود اگر  حاال جلس
ــی الرضا)ع( هم برگزار شود و  در کنار حرم علی بن موس
ــات بدهد بسیار بهتر است.  حال و هوای معنوی به جلس
چون شعر آمیخته با معنویت است. برگزاری این جلسات 
ــود. شخصاً آرزو  با افزایش بعد معنوی نور علی نور می ش
ــه شرکت می کردم و از  ــتم مشهدی بودم و هر جلس داش

محضر اساتید استفاده می کردم.

مقاالت



ابوالفضل حسن آبادی
ملـک الشـعراهای آسـتان قدس 

رضوی

چکیده
شـاعران مذهبی از قرون اولیـه در منقبت و رثای 
امام رضا)ع( شعر سروده اند. بعد از رسمیت تشیع 
و گسـترش تشکیالت اداری آسـتان قدس تعظیم 
شـعائر مذهبی و بزرگداشـت اعیـاد دینی در حرم 
مطهـر مورد توجه قـرار گرفت و خصوصـا از دوره 
قاجاریه با تشـریفات خاص و شـعر سـرایی همراه 
بوده است. در این مقاله به منصب ملک الشعرایی و 
شـرح حال ملک الشعراهای آستان قدس پرداخته 
می شود و با استفاده از اسناد و منابع سعی می گردد 
تـا به دالئل شـکل گیـری، وظایف ملک الشـعرا و 
چگونگـی ارتباط آن ها با آسـتان قـدس پرداخته 
شـود. با بررسـی دیوان این ملک الشعراها از دوره 
قاجاریه تا پهلوی، تغییرات محتوایی صورت گرفته 

در چهارچوب دسته بندی اشعار صورت می گیرد.

ــعرا-  ــتان قدس رضوی- ش ــدواژه: ملک الشعرا-آس کلی
قاجاریه - پهلوی  

مقدمه
ــران ارادتمندان  ــا)ع( در ای ــهادت حضرت رض از آغاز ش
ــان نشان  ــعر برای ایش ــرودن ش عالقه خود را در قلب س
ــدح و منقبت و  ــاعران در م ــاز ش ــان آغ ــد. از هم داده ان
ــروده اند  ــعاری س رثای امام و آرزوی زیارت مرقدش اش
ــام تعدادی  ــعار و ن ــدوی دامغانی،1339:ص38( اش )مه
ــد: ندیم، راقم،  ــا قاجاریه مانن ــعرا از دوره صفویه ت از ش
ــای باقی مانده  ــفایی حیرت....در جای ج ــرخوش، ش س
است. )بینش،1346:ص108-( 105 که به مناسبت های 
ــعر  ــازها ش ــاخت و س ــف از جمله تعمیرات و یا س مختل
ــه ای و برخی  ــاعر حرف ــروده اند. برخی از این افراد ش س
ــف اجتماعی  ــای مختل ــروده و از پایگاه ه از روی ذوق س
ــیاده.  ــرخوش درباره دارالس ــتند. مانند س برخوردار هس
ــی مصور دردرب  ــعر عل )افضل الملک،1389:ص224(ش
ــن آزادی،1373:ص540(  طالی پایین پای مبارک )گلش
ــالی پایین پای  ــون در درب ط ــا این مضم ــروش ب یا س

مبارک:
زهی بروی خالیق در سعادت فر                                          

در حریم علی بن موسی جعفر
دری که خواهد رضوان ازپرده دارانش
دری که ساید کیوان بر آستانش سر.

)احتشام کاویانیان،1354:ص170(

 شـعر سـید جالل الدین طهرانی بر در نقره بزرگ 
دارالحفاظ:

ای امام هشتمین ای مفخر ایران زمین                                            
مرکز ثقل سما در قلب مشهد جاگزین

جایگزین در مشهد طوست گشته جسم محترم                 
مدفنت شد همچو کعبه سجده گاه مومنین 

)همان،178(
و یا شعر ناصرالدین شاه در رواق راهرو سقاخانه سابق:

بودی زازل تو سبب ایجاد عدم را                                                              
نزد ملک العرش تو مقصود عدم را

بریک کف دست تو نهاده است خداوند                                
گرداب عتاب خود و در پای کرم را

)همان،205(
ــکل گیری تشکیالت اداری آستان  با رسمیت تشیع و ش
ــاله اهمیت بیشتری پیدا کرد.لزوم عمل به  قدس این مس
ــم  موقوفاتی که گاهی هزینه هایی را برای برگزاری مراس
ــعائردینی و  ــاد در نظرگرفته بودند و لزوم تعظیم ش و اعی
مذهبی زمینه های برپایی مراسم باشکوه را فراهم آوردبود.
عیدفطر،عیدقربان، تولد پیامبر)ص( درزمره مواردی است 
که از دوره صفویه در حرم برای آن مجالسی برپا می شده 
است. البته از اواسط دوره قاجاریه مسئله برگزاری مراسم 
سالم و برگزاری همه اعیاد مذهبی مورد توجه قرار گرفته 
ــناد باقی مانده نشان نمی دهد دقیقا از  است. بررسی اس
ــده  ــعر خوانی در حرم برپا می ش ــم ش چه تاریخی مراس

ــت اما احتماال با برپایی مراسم سالم و اعیاد مذهبی،  اس
ــعرخوانی مذهبی هم مورد توجه بیشتر قرار  مداحی و ش
ــم سالم در تهنیت ورود بزرگان و اعیاد  گرفته است.مراس
ــالم به  ــم س ــت.افضل الملک درباره برپایی مراس بوده اس

مناسبت تولد پیامبر آورده است:
در هفدهم ربیع االول که عیدمولود مجلس سـالم 
در دارالضیافـه منعقـد شـد جناب آصـف الدوله و 
نواب عضدالدوله به آسـتانه علیه مشـرف شـدند.
خطیبـان خطبه خوانـده جناب ملک الشـعرا این 
قصیده را انشـاد کرده،مجلس بـه هم خورد. )افضل 

الملک،1389:ص181(
یا درباره مراسم سالم جشن میالد امام رضا)ع( می گوید

یازدهم ربیع االول که عید مولود حضرت رضا)ع( بود 
جنـاب جاللت مآب آصف الدوله و نواب عضدالدوله 
به ضیافتخانه حاضر شـده،صاحبمنصبان آسـتانه 
علیـه به سـالم حاضر شده،شـربت و چـای صرف 
شـد.خطیب آسـتانه خطبه خواند و جنـاب میرزا 
کاظم صبوری ملک الشـعرای آستان قدس قصیده 
ای برخواند.به اذن تولیت عظمی طاقه شـالی به او 

مرحمت شد.)افضل الملک ،1389:ص173(
ــت. به  ــز ادامه یافته اس ــوی نی ــم در دوره پهل ــن رس ای
ــالم در روز مبعث،  ــم س ــام کاویانیان مراس ــه احتش گفت
ــین)ع(،  ــن )ع(، امام حس تولد حضرت علی)ع(، امام حس
ــد و بعد از  ــان)ع( برگزار می ش ــا)ع( و امام زم ــام رض ام
ــعرا شعری سروده می شد. خطبه خوانی توسط ملک الش

)احتشام کاویانیان،1354:ص544-545( در این مقاله به 
منصب ملک الشعرا و شرح حال آن ها از دوره قاجاریه تا 
ــدن آن در اواخر دوره پهلوی پرداخته می شود  متروک ش
و با استفاده از بررسی دیوان شعرا سعی می گردد تا ابعاد 
ــتان قدس تبیین  مختلف فکری آن و نحوه ارتباط با آس

گردد.

 ملک الشعرایی در آستان قدس
منصب ملک الشعرایی در واقع  انتخاب فردی بوده که در 
مراسم رسمی آستان قدس به مناسبت های مختلف حاضر 
شده و قصیده ای که معموال از سروده های خود او بوده را 
ــت. در انتخاب فرد به ملک الشعرایی عالوه  می خوانده اس
ــعر، اصل و نسب خانوادگی،  ــرودن ش بر توانمندی در س
ــتان قدس و دربار در تهران  ارتباط با صاحب منصبان آس

نیز تاثیر داشته است.
ــمی  ــاعر رس اولین فردی که از وی در منابع به عنوان ش
ــده، مینای تربتی است. افضل  ــتان قدس نام برده ش آس
ــر میرزا علی  ــافر می آورد که مینا پس الملک در زادالمس
ــرایی  جمعه وزیر محمدخان کله کن قرائی که مدیحه س
مراسم سالم و اعیاد رسمی را بر عهده داشته فوت نموده 
ــی از او به  ــناد باقیمانده نام ــت.)همان ،232( در اس اس
ــم  ــاعری که مواجبی گرفته و خلعتی در مراس عنوان ش
ــکا به مطلب  ــت. با ات ــد نیامده اس ــده باش به او داده  ش

ــافر می توان از او به عنوان شاعررسمی یاد نمود  زادالمس
که  در مراسم حضور داشته و اشعاری سروده  اما لقبی به 
ــت. به علت باقی نماندن دیوان شعری  او تعلق نگرفته اس
ــتانه اظهار نظر  ــزان ارتباط او با  آس ــوان درباره می نمی ت
ــه 53 قصیده از وی را  ــود. اما با توجه به گفته فرخ ک نم
در اختیار داشته و درباره مدح عضدالملک قزوینی، میرزا 
ــاه بوده و احتمال  ــی ناصرالدین ش عبدالباقی منجم باش
شاعر رسمی بودن او زیاد بوده است.)فرخ،1340:ص55( 
ــعری از وی در تعمیر مسجد گوهرشاد در منار جنوبی  ش

ایوان مقصوره به صورت کتیبه آمده است:
چو شد زرفعت تاریخ سال تعمیرش                         

کمند فکرت مینای خرده بین کوتاه  
سر از دریچه موذن برون نمود و سرود                     

اذان اشهد ان ال اله اال اهلل 
و یا

رخشنده آفتاب خراسان که پیش او                       
یک ذره جلوه خسرو خاور نمی کند

سلطان دین رضاکه فلک بی رضای او                   
گردش به گردتوده اغبر نمی کند

 ماده تاریخ آئینه کاری دارالسیاده
مینا زبان گشود بتاریخ سال و گفت 

ساید در این مکان بزمین  پیکر آفتاب
)بینش،1346:ص115(

و
مادح شاه خراسانم و در حضرت اوست               

هردمم ورد زبان مدحت غرای دگر
بوالحسن زاده موسی که بهر لحظه کنند                  

خاکساران دراو ید بیضای دگر
 روضه اوست روان بخش و زهرروز فزون           

می توان دید بهشت فرح افزای دگر
)گلشن آزادی،1373:ص555(

ــتان قدس نامی از او به عنوان ملک الشعرا  ــناد آس در اس
ــت. از اشعار باقی  و یا گیرنده مواجب و خلعت نیامده اس
مانده مشخص است که در خدمت آستانه بوده و شعرهای 
ــفر اول ناصرالدین  ــبتی می گفته است. در کتاب س مناس
ــط حکیم الممالک نوشته شده آمده که  شاه که که توس
ــالم روز 17ربیع االول مینای ملک الشعرا  ــم س در مراس
قصیده خوانده است. )حکیم الممالک،بی تا،215 (به کار 
ــعرا بیشتر حالت عرفی داشته وگرنه  بردن لقب ملک الش
ــده است. اشعار مینا چاپ نشده  حکمی برای او صادر نش
ــعر از او را بینش در مقاله اش به  ــت 58  ش ــت فهرس اس
ــانده است. این مقاله ها بیشتر درباره مدح ائمه،  چاپ رس
ــتانه و خراسان و برخی مناسبت های  رجال و بزرگان آس
خاص در آستانه است)بینش،1346:ص116-118( مینا 

احتماالدر سال 1285 فوت نموده است.
ــرای او به  ــه این لقب ب ــمی ک ــعرای رس اولین ملک الش
ــب وی به میرزا  ــت. نس کاررفته محمد کاظم صبوری اس



احمد صبور برادرزاده ملک الشعرای کاشانی می رسد. پدر 
ــغل  ــهد مهاجرت و به ش ــان به مش او محمد باقر از کاش
ــف گردید)ملک  ــت و بزودی رئیس صن ــی پرداخ خاراباف
ــتانه  ــالع از ارتباط او با اس ــن اط زاده، 1342،ص. غ(اولی
ــرح افضل الملک در زادالمسافر است که وی را چنین  ش

می ستاید:
ــربلند، نقاد بصیر، وقاد خبیر  ــمند، فاضل س حکیم دانش
ــنده خفتان فضل و کمال سرافراز خود علم و خصال  پوش
ــال و از اعاظم  ــم، زمره ادبا و فرقه فض ــرزا محمد کاظ می
ــی کند که  ــر م ــک 1389: 195(و ذک ــت)افضل المل اس
ــارالملک در زمان حکومت جالل الدوله در انجمن  مستش
ــرایی  ــنید و او را برای قصیده س ــوری را ش ــعری صب ش
ــمت الدوله تعیین و لقب رئیس الشعرا  را  ــاهزاده حش ش
به او اعطا کرد.) 197(بین سال های 1284 تا 1294  که 
ــده با همین لقب  ــعرایی برای او صادر ش فرمان ملک الش
ــت. موتمن الملک درخواست  ــتان قدس بوده اس در آس
ــعری از صبوری از  ــعرایی را به همراه ش منصب ملک الش
ناصرالدین شاه می نماید که به همراه خادمی کشیک اول 
ــود. علت دادن این امر عالوه  طی فرمانی به او داده می ش
بر استعداد شعری به علت ارتباط خوب او با دربار و امین 

السلطان است که برای وی چند شعر نیز سروده است.

 متن حکم ملک الشعرایی صبوری
الحمـدهلل الذی بسـط االحسـان و خلق االنسـان 
و رزقـه اللسـان و علمـه البیـان ال یبلـغ القائلون 
مدحتـه و ال یحصـی الواسـعون نعمته زین السـما 
الدنیا بـدراری منظومه و لئالی منثـوره صیر نتائج 
االفکار المتکلمین غیر محصوره جعل السنه الشعرا 
لکنوزه العرشیه مفاتیح و ا وقد فی مشکوه اذهانهم 
العیانیه مصابیح و الصلواه و السالم علی مرکز دایره 
العصمهاالذی بعثـه اهلل لتعلیم کتاب و الحکمه آتاه 
جوامع الکالم و بدائع البیان و المعانی،واعطاه القران 
الکریم و سـبعا من المثانی اشرف العبادو افصح من 
نطـق بالضاد  الکلمه التامـه الباهره و الرحمه العامه 
الظاهـره الذی کظم و صبر و صـدع بماامرو اظهر و 
اسـتقام کما امـرو ماقصر خاتم االنبیا و المرسـلین  
محمد صلـی اهلل علیه و آلـه المعصومین الطاهرین 
الکاظمیـن الصابرین الذین هم امـرا الکالم و خلفا 
الملک العـالم مادام الصبر مفتاحا بالفرج و الشـعر 

باعثا للهزج.
امـا بعد چـون عالیجنـاب فضایل  نصـاب کماالت 
اکتسـاب عمده الشـعرا زبده الفصحـا میرزا محمد 
کاظـم متخلص بـه صبوری خـادم آسـتان  قدس 
باقتضا پاکی طینت و تابناکی نیت و کمال اخالص و 
حقانیت شکرانه طبع نظم و فصاحت لسان و عذوبت 
بیان و تمکین از ایراد معنی به طرق مختلفه را که از 
اعظم نعما سبحانیه و امتیازات خاصه انسانیه است 
در نشـر مناقب و اشـاعه مدائح اهل البیت علیهم 

السالم دیده و الحق مدحت سرایی خاندان رسالت و 
دودمان اصالت بپایه ای رسیده که در پارسی زبانان 
ثالث دعبل و حسـان اسـت و مستوجب تحسین و 
احسان فمرحبا بناصرنا بیده و لسانه و محبنا بسره 
و عیانـه و از آن جا که ازدیاد درجه امتیاز و تکمیل 
مرتبه افتخار و اعزاز مشارالیه منظور نظر فیض اثر 
واقفان عتبه مبارکه مقدسـه اسـت بمالحظه اجرا 
و امضا فرمـان همایونی که از مرکز سـلطنت علیه 
اسالمیه در شـهر ربیع الثانی 1294 صادر شده بود 
مشارالیه را بلقب نبیل ملک الشعرا آستان جبرئیل 

دربان مبارک مخصوص و مفتخر فرمودیم.
المقرر نواب مسـتطاب ارفع واال رکن الدوله العلیه 
العالیه والی واالشـان ممالک شرقیه و متولی باشی 
عتبـه مبارکـه  رضویـه از هذه السـنه و مـا بعدها 
عالیجناب فضیلت نصاب میرزا محمد کاظم صبوری  
را خادم کشیک اول و ملک الشعرا سرکار فیض آثار 
دانسـته غدغن نمایند که منسـوبین آستان عرش 
آئین رتبت و حرمت مشـارالیه  را مرعی داشته در 
مجالـس رسـمیه حضرتی و اعیاد عظیمـه ملتی از 
قصائد غرا و تقریظات شـیوای عالیجناب مشارالیه 
محظوظ وبهره مند باشند و این مرتبه راباستحقاق 
مخصوص مشـارالیه دانسـته عمال خجسته اعمال 
مبلغ چهل و چهار تومان نقد و مقدار بیست خروار 
جنس در ازا مواجب همه سـاله موافق برات صادره 
از دفترخانـه مبارکه عاید سـاخته  کتاب سـعادت 
اکتساب شـرح فرمان مبارک را ثبت و ضبط نموده 

در عهده شناسند .)افضل الملک ،1389:ص200(

حکم دیگری نیز بر همین مضمون از میرزا سعیدخان وزیر 
ــعرایی صبوری صادر  ــور خارجه وقت درتایید ملک الش ام

شده است.

چون جنـاب جاللت مـآب قوامات للعـز و االحترام 
موتمـن الملک متولی باشـی سـرکار فیـض آثار از 
فصاحـت و بالغـت عالی جنـاب فضایـل و کماالت 
اکتساب میرزا محمد کاظم متخلص به صبوری خادم 
کشـیک اول شرحی نوشته و او را الیق درجه رفیعه 
ملک الشعرایی آستانه مقدسه دانسته بود و تصدیق 
جنـاب معـزی الیـه در این گونـه امـور در خاکپای 
مبـارک محل قبـول اسـت.در هذه السـنه میمونه 
اودئیل خیریـت دلیل،مشـارالیه را به منصب ملک 
الشـعرایی آستانه مقدسه سرافراز فرموده از شمول 
این مرحمت برپایه قدر و رتبت او افزودیم.بایدخدام 
مالیک احترام آسـتان عرش نشان امام همام علیه 
افضل الصاله و السـالم مشـارالیه را ملک الشعرای 
آستانه مقدسه دانسـته توقیر و احترام اورا در خور 
ایـن رتبه و مقـام منظور دارند.البته حسـب المقرر 
مرتب و معمول داشته در عهده شناسند )همان،202(

معموال در احکام آستانه وقتی شاه حکم را صادر می نمود 
ــد  در تایید حکم از طرف متولی حکم دیگری صادر می ش
ــابقه نداشته که از دربار غیر از شما حکم صادر گردد  و س
ــان از  ــعیدخان جنبه تاییدی دارد و نش هرچند حکم س
ــوری دارد. در  ــا او و ارادت وی به صب ــاط  صبوری ب ارتب
ــان و کرمان آمده که صبوری از پذیرفتن  سفرنامه خراس
ــاه  ــتنکاف و از ناصر الدین ش ــعرایی اس فرمان ملک الش
ــت لقب دعبل العجم را می نماید که مورد قبول  درخواس

قرار نمی گیرد)افضل الملک،بی تا،374( 
ــعروی به کوشش برادرزاده اش ملکزاده به چاپ  دیوان ش
رسیده است و مجموعه ای از اشعار مذهبی در مدح ائمه 
ــالم می خوانده است و اشعار مناسبتی و  که در مراسم س
ــت. ارزش تاریخی و رجال شناسی اشعارش  موضوعی اس
ــت. مهمترین موضوعات  کمتر مورد توجه قرار گرفته اس

مطرح شده در شعر وی
- مدح ائمـه بویژه حضرت رضـا)ع( )50(،تولد امام 
زمان)عج()62(عیدقربان)61( امام  ــین)ع()48(تولد  حس

پیامبر)ص()81(
- مدح شاه و رجال درباری: از جمله اتابک اعظم)27(

حسام السلطنه)31(
- مـدح متولیان آسـتان قدس و رجال خراسـان: 
ــان)47( ــکار مالیه خراس ــوان پیش ــارالملک بعن مستش

ــام رضا)ع()88(  ــان و مدح ام ورود رکن الدوله به خراس
ــدس به رکن  ــان ق ــت صدرالممالک)195(دادن نش تولی

الدوله)297(مناظره با میرزا حبیب خراسانی)303(
- اشـعار مناسبتی درباره آسـتان قدس: ماده تاریخ 
ــره کاری  نق ــخ  تاری ــیاده)52(ماده  دارالس ــن کاری  آئی
ــخ احداث  ــتان قدس)285(تاری ــه آس ــد خان درب توحی
ــوان طالی  ــر ای ــیکخانه خدام)548(تعمی ــره کش در نق
ــط نصیرالملک  جدید)550(تاریخ احداث باغ تولیت توس
ــجد زنانه حرم توسط  متولی)572(تاریخ آئینه کاری مس

قمرالسلطنه)579(
اشعار مناسبتی درباره خراسان: توصیف روزنامه ادب 
ــادق ادیب الممالک)45(ماده تاریخ بنای  و مدح میرزا ص
ــهد)562(تاریخ اتصال سیم تلگراف  مدرس ابدالیه در مش

مشهد به سیستان)576(

به مناسبت تولد امام رضا)ع(
جهان از نور داور شد ز کوه طور روشن تر                                 

بمیالد همایون سلیل موسی جعفر
رضا نوباوه زهرا شه دین خسرو دنیا                                                

قوام ملت بیضا نظام دین پیامبر
همایون قبله هفتم امام و هادی هشتم                                      

که محرم بر درش انجم بودزین طارم اخضر)168(
    

دادن نشان قدس به رکن الدوله:
آستان قدس را نازم که از خاک درش                                            

می شود پیدا نشان قدس بهر چاکرش

چاکر این آستان شو گرت باید سروری                                          
بس نشان سربلندیهاست درخاک درش

آسمان در این مبارک آستان خدمت نمود                                      
صدهزار ایزدنشان رتبه داد از اخترش

شاه مشرق نی چون شد حاجب این آستان                                        
رتبت افزاید برتبت زاده پیغمبرش)304(

در شب میالد جشن ثامن االئمه در باغ نائب التولیه:
بوالحسن شمع شبستان نبی شمس الشموس                                       

که ازاو فخر بفردوس کند خطه طوس)438( 
 

درباره آوردن آب به حرم مطهردر 1320:
در حریم زاده موسی که خاک درگهش                             

چو دم عیسی بن مریم شد شفا بخش علیل
آن که بر دربار او از بهر حاجت روز وشب                        

جسته و انس و جان پناه گشته مردو زن دخیل
در انتها  می آورد:

سربرآورد از میان چون آب شد تاریخ سال                   
در بهشت آمد سبیل آب زالل سلسیبل

گر دگر تاریخ میخواهی روان مانند آب                
یکهزار و سیصد است و بیست اندر بارس ئیل)حکیم 

الممالک،بی تاص112(           
به نظر می رسد در اواخر عمر از برخی مدح ها که به دلیل 
ــیمان می  ــتان قدس و دربارگفته پش نوع ارتباطش با آس

شود و شعر زیر را سروده است:
آن چه را گفتم زمدحت وز غزل                                           

روسیاهی برای دیوان بود
بجز از مدح آل پیغمبر                                                         

آن چه گفتم تمام هذیان بود
شب اگر مدح ناکسی گفتم                                               

روز طبعم از آن پشیمان بود
هرکرا گفتم این فرشته بود                                                  

چون بدیدم بتر زشیطان بود
بود دیوی ربوده خاتم جم                                             

آن که پنداشتم سلیمان بود)مقدمه،ص، ذ(
ــتان قدس  ــعراهای آس ــوان صبوری در بین ملک الش دی
ــدس را دارد و  ــتان ق ــاط محتوایی با آس ــترین ارتب بیش
ــن مورد توجه  ــتر از ای ــه لحاظ ارزش تاریخی باید بیش ب
ــال  ــفر حج در س ــرار گیرد. صبوری قبل از رفتن به س ق
ــت اعطای لقب و مواجب به  1316 طی نامه ای درخواس
ــده  ــد که احتماال با آن موافقت ش ــش را می نمای فرزندان
ــتان قدس معموال افراد در صورت خدمت  ــت. در آس اس
ــفر طوالنی درخواست انتقال آن را  ــتن و رفتن به س داش
ــیک اول امری  به فرزندان می نمودند. انتقال خادمی کش
معمول بود اما درخواست انتقال ملک الشعرایی که جنبه 
ــته در نوع خود جالب است. صبوری در سال  موروثی داش

1322 به مرض وبا فوت نمود.
بعد از فوت صبوری مشخص نیست آیا درخواست او برای 



انتقال منصب ملک الشعرایی به محمد تقی بهار موافقت 
ــتان قدس اسمی از او  ــناد موجود آس ــده یا نه؟ در اس ش
ــعرا نیست اما با لقب  ــال 1325 به عنوان ملک الش تا س
ــب دریافت کرده  ــیک اول مواج ــاب و خادم کش ثقه الکت
است.با توجه با تولد بهار در سال 1304ق سن او در زمان 
ــت و احتماال  تعلل در دادن  ــال بوده اس فوت پدر 18 س
ــن او بوده است. در سال 1324  منصب به خاطر کمی س
ــتان قدس درخواست پدرش را  طی نامه ای به متولی آس

مجدد تکرار می کند.

متن درخواست
هوالغنی تعالی شانه

عریضه میرزا محمدتقی ثقه الکتاب
به حسین الحسینی

قربان حضور مالطفت ظهور مبارکت شوم.
مرحـوم حاجی میـرزا محمد کاظم صبـوری ملک 

الشعرا آستان مالیک پاسبان قدس واال  این بنده
محمدتقی ثقه الکتاب ستایشـگر کـه قریب چهل 

حضـرت  خانـواده  مـداح  سـال 
رسـالت مـآب صلـی اهلل علیه و 
آلـه و ستایشـگر خاقان سـعید 
شـهید اناراهلل برهانـه و حضرت 
ملکه  پناه،خلداهلل  اسالم  شهریار 
و روسـای ملت و ارکان دولت بود 
و بازای ایـن خدمات و لقب ملک 
الشعرایی نقد و جنسی از آستانه 
مطهـره بعنـوان مواجـب از قبل 
دولـت ابدآیت دربـاره آنمرحوم 
برقرار بود.در این اوان داعی حق 
را لبیک گفته نظر به ارادت واقعی 

و سـعادت ذاتی سـیره چاکری بعتبه سنیه نهاد از 
آنجا که سـیره آستانه مطهره بر این است که القاب 
و مواجب و مرسـوم  اسالف را در حق اخالف برقرار 
می شود از ساحت مقدس بندگان حضرت مستطاب 
اجـل اکرم افخم اعظم عالـی ایالت کبری ادامه اهلل 
اقباله العالی اسـتدعا مینماید که ایـن جان نثار را 
بـه این لقـب جلیل مفتخر و مواجب و مرسـوم آن 
مرحـوم را که مبلغ پنجاه تومـان وجه نقد و مقدار 
پنجخروار غله اسـت در حق دو برادر کوچکتر این 
جان نثار میرزا محمد شـمس الشعرا و میرزا موسی 
ضیاالشـعرا بالمناصفه مقررفرمایند که مرفه الحال 
به دعاگویی ذات با برکات اشتغال نماینداالمرالعالی 

مطاع.

هوالباقی
قربانت شـوم. هرچند که در حضور مبارک اینگونه 
مطالـب محتـاج به هیچگونـه عرض نیسـت. زیرا 
می تـوان گفـت با داشـتن میل حضرت مسـتطاب 

اجل اشـرف آقا و پدری و بزرگتری برای عامه اهل 
این مملکـت اوالد مرحوم ملک الشـعرا که صبا بر 
اسـتخوانش گل دماند بی آقا. بزرگتـر دیده آمد.و 
لیکـن از آن راهـی کـه بنـدگان اسـم آن مرحوم 
یـادآور ستایشـگری اوسـت در خواطـر مرحمت 
ذخائر مبارک جسارت عرض نمود ودر زمان تولیت 
جناب مدیرالتولیه که مرحوم ملک الشعرا مسافرت 
بیت اهلل الحرام کرد از آسـتانه علیه اسـتدعا نمود 
مواجب و مرسـوم او بـه عناوین متفرقـه معروضه 
متن در حق سـه پسـر او مرحمت شودو استدعای 
مشـارالیه مقرون بـه اجابت و اینـک حکم صادره 
آن زمان موجود و از لحاظ مبارک خواهد گذشـت.

هرگاه رای انور قرار بگیرد خوب اسـت همان حکم 
صادره آستانه مقدسه را امر...مرضی فرموده جمعی 
را دعاگو ثناجو فرمایند که اسباب امیدواری عموم 
اهالی و تشکر داعی از حضورت مبارک است و الحق 
خدمات سی ساله آن مرحومو اوالد او شایسته این 
بذل مرحمـت و ظهور مکرمند.االمـر االجل االمرو 

مطاع مطاع. 
حسـین  التولیـه  مهر:هو.نایـب 
الحسینی )انصاری،1379:ص2-1(

ــه در برخی از  ــکالت ک برخی از مش
ــعار دیوان او نمود یافته حاکی از  اش
ــت و در  ــادت اطرافیان بوده اس حس
ــخ داده  ــی به آن پاس ــعارش گاه اش
))126 1342:ص ــت)صبوری، اس
ــطه  ــکالتی که بواس ــم مش علی رغ
فعالیت های سیاسی و چاپ روزنامه با 
آن مواجه شد تا زمانی که در مشهد 

بود عنوان ملک الشعرایی را در اختیار داشت.
آتش کید آسمان سوخت غم دریغ من
زآب دو دیده بیخ غم برنکنم دریغ من

ــعر و ادبیات ایران  ــعرای بهار مقام بلندی در ش ملک الش
ــه فراتر از مقام او در  ــت جایگاه در این زمین دارد و اهمی
ــتان قدس می باشد منتهی تا زمانی که در مشهد بود  آس
ــتن این منصب افتخار می کرد و ارادت او به ائمه  به داش
ــت. درباره بهار مقاالت و  ــعارش پیداس و امام رضا در اش
ــه ارتباط او با  ــده اما کمتر ب ــته ش کتاب های زیادی نوش
ــعارش توجه شده است و  ــتان قدس و تاثیر آن بر اش آس
تقریبا مطلبی در این زمینه وجود ندارد. دیوان باقیمانده 
ــمت کلی تقسیم نمود زمانی  از بهار را می توان به دو قس
که در مشهد اقامت داشت و وقتی که به تهران مهاجرت 
ــتانه  ــهد زندگی می کرد و با آس کرد. تا زمانی که در مش
ــته است. ــعارش رنگ و بوی متفاوتی داش مرتبط بود اش
قسمت اول دیوان او مانند پدرش می توان در چند دسته 
ــعار بهار  ــا این تفاوت که ماهیت اش ــیم نمود ب کلی تقس

سیاسی تر و بروزتر بوده است.

مدح ائمه بویژه حضرت رضا)ع( )32(، امام زمان)عج(
)39(غدیرخم)40(عیدفطر)41(

مدح شاه و رجال درباری: صدارت اتابک)51( 
مدح متولیان آسـتان قدس و رجال خراسان: اندرز 
ــان)62(حکومت رکن  ــم قوچان)40(والی خراس به حاک

الدوله)93(وصف آیت اهلل صدر)178(
اشعار مناسـبتی درباره آسـتان قدس:آوردن تربت 
سیدالشهدا توسط نایب التولیه عرب به آستان قدس)60(

توپ بندی حرم)189(
اشعار مناسبتی درباره مشهد وخراسان: توصیف باغ 
ــهد)109(انتقاد از انجمن همت مشهد)130( تولیت مش

ــهد،عدم راه اندازی  ــی بودن کوچه های مش انتقاد از گل
انجمن ایالتی خراسان)164(انتخابات مشهد)179(تاریخ 

دبیرستان فردوسی مشهد)1119(
شعری درباره تولد امام رضا)ع(:

بگرفت شب ز چهره انجم نقابها                                        
آشفته شد بدیده عشاق خوابها 

....
شمس الشموس شاه والیت که کرده اند                          

شمس و قمر زخاک درش اکتسابها
 هشتم ولی بار خدا آنکه برادرش                                  

هفتم سپهر راست به عجز اقترابها 
)مجتهدزاده:1345،21(

توپ بندی حرم مطهر:
اردیبهشت نوحه و آغاز ماتم است                                                   

ماه ربیع نیست که ماه محرم است
گر باد نوبهار وزد اندرین ربیع                                                           

همچون محرم ازچه جهان غرق ماتم است
درعاشر محرم اگر کشته شد حسین 

درعاشرربیع االول پرغم است
شاه رضا شهید خراسان غریب طوس                                             

کاتش به قلب پاک وی فکند توپ طوس)189(یکی از 
بهترین اشعاری است که برای توپ بندی حرم سروده 

شده است.

درپیشگاه آستان قدس
تبارک اهلل از این فرخ آستان که بود                                          

به پاس درگه او آسمان همیشه مقیم
حریم زاده موسی که چون دم عیسی                                         

روان فزاید خاک درش به عظیم رمیم)1090(
ــعرایی با عنوان  ــان ملک الش ــد از رفتن بهار از خراس بع
ــین نادری تعلق گرفت. نادری  ــعرا به محمد حس امیرالش
ــال 1299ق در مشهد بدنیا آمد و چنانچه از نامش  در س
ــاه برادرزاده نادر می رسد. وی  ــت لقبش به علیش پیداس
ــرف رفت و به دستور  مدتی به همراه خانواده به نجف اش
ــین آقا ملک رمان نادر و ستاره را که پنج هزار  حاج حس
ــت. همچنین ظفرنامه نادری در  بیت می شود سروده اس

ــرود.)نادری،1348:1( وی از  ــرح زندگی نادرشاه را س ش
ــال 1323 فوت  ــی گناباد بود و در س ــت نعمه الله طریق

نمود.)گلشن آزادی،1348:ص558(
ــی توان در چند  ــادری را مانند صبوری و بهار م ــعار ن اش

مبحث اصلی دسته بندی نمود:

مدح ائمه بویژه حضرت رضا)ع(: نعت فاطمه زهرا)2(
ــد پیامبر)ص()6(میالد امام رضا)ع()14(مدح حضرت  تول
علی)ع( ــرت  عیدغدیرخم)55(تولدحض ــج()52(  قائم)ع

)144(
اشعار مناسبتی درباره مشهد وخراسان: تاریخ بنای 
ــان)36(بنای آرامگاه  ــگاه نادر)31(بیان زلزله خراس آرام
ــهد)86( ــهردار مش ــد به ش ــی)127(تبریک عی فردوس

دبیرستان فردوسی)413(
مدح متولیان آستان قدس و رجال خراسان: انتصاب 
مصباح السلطنه به عنوان تولیت آستان قدس)8(تحسین 
ــاهزاده رکنی  ــتان قدس)9(انتصاب ش ــی آس دربان باش
بفرمانداری خراسان)15(تمجید از آقای محمود فرخ)15(

ــردار اسعد بختیاری  تمجید از قائم مقام)36( انتصاب س
به حکومت خراسان)164(انتصاب ظهیراالسالم به عنوان 

متولی آستان قدس)71(
اشعار مناسبتی درباره آستان قدس: ماده تاریخ ترمیم 
ــتان  صحن و گنبد مطهر)104(ترصیع در توحیدخانه آس
ــه رضوی آستان قدس)433(   قدس )138(جشن مدرس

توپ بستن گنبد مطهر)368(       
ــاه  ــدح مظفرالدین ش مدح شـاه و رجـال درباری: م
ــاه در چند جا)235-215(آمدن  قاجار)248(مدح رضاش

رضاشاه به مشهد)221(تاجگذاری رضاشاه)156(
برخی از اشعار وی:

دربار شاه دین رضا شدروضه رضوان ازاو                                        
بگشا نظر تا بنگری چو باغ رضوان خرمش

گرطالع من کم بود یارب فزون کن جاه او                              
تا دست بوسند از سخاقاآن و معن و حاتمش)90(

ماده تاریخ ترصیع در توحید خانه:
درین دربار قدس و روضه فیض                                  

نماند از خوبی و تزئین بهانه
درتوحید خانه شد مزین                                         

بتوفیق خداوند یگانه)138(
جشن میالد اما رضا)ع(:

جشن میالد امام رضاحجت هشتم                                     
کرد رخشنده اختر و انجم

جلوه گر شد زپرده غیبی                                                     
ذات حق از ظهور ال ریبی

هفتمین قبله هشتمین مولی                                      
که جهان را اطاعتش اولی)298(
به مناسبت توپ بندی حرم:

باز از جور چرخ کافر کیش                        
دل اسالمیان زغم شد ریش



رفت برباد دولت اسالم                                 
پست گردید صولت اسالم

.....
شد زهجرت هزار و سیصد و سی                            

که شد از دست دولت نرسی
نیکال ملک داریوش گرفت                                        

اهرمن مسکن سروش گرفت
توپ بستند و جان ما خستند                                          

دل ما را دوباره بشکستند)376-34( 

انجمن ادبی خراسان:
آنکه رایش همچو مهر خاور است                                           

بر سر ملک خراسان افسر است
انجمن را او بودشیخ الرئیس                                             

چون که اهل انجمن را سرور است
...

انجمن را با رئیس انجمن                             
نادری از جان و از دل چاکر است)26(

ــا به  ــم رس ــال 1323 دکتر قاس پس از فوت نادری در س
ــال 1290  ــد. وی در س ــعرا انتخاب ش ــوان ملک الش عن

شمسی در تهران به دنیا آمد.
گرچه در خطه ری  دیده گشودم لیکن                                

پرورش یافته خاک خراسانم من

ــکی  رفته و در سال  ــکده پزش ــال 1309 به دانش در س
ــئولیت های اداری از  ــد. وی مس 1315 فارغ التحصیل ش
ــت و در سال  ــان را داش جمله معاون اداره بهداری خراس
ــعیدی زاده،قاسم رسا،73(. محتوای  1356 فوت نمود)س
ــعرهای مناسبتی نیز داشته  ــعار وی مذهبی بوده و ش اش
ــراد در آن وجود ندارد و  ــن تفاوت که مدح اف ــت با ای اس
ــخصی و تفننی نیز دارد نسبت  ــعار که جنبه ش برخی اش
ــتر است. وی در مراسم مختلفی که  به دوره قاجاریه بیش
به مناسبت اعیاد در آستان قدس برگزار می شده و شعر 
می خوانده است. برخی از موضوعات شعری وی عبارتنداز:

اهدایی پرده کعبه به آستان قدس رضوی:
بلند آفتابی برآمد زطوس                                                                    

که پرتوفشانی کند بر نفوس
علی بن موسی که با تاج علم                                                               

کند بر سرسر والیت جلوس
خدا پرده خانه خویش را                                                                      

فرستاد بهر شهنشاه طوس
که بی پرده باشد بشر را محال                                                                 

تماشای انوار شمس الشموس
گرت آرزوی حریم خداست                                                                  

زجان آستان رضا را ببوس

باریدن برف در روز گشایش ضریح:
از لطف تو ای طلیعه صبح امیر                                                                 

پوشیده زمین زبرف دیبای سپید
فرمان گشایش در رحمت حق                                                          

در روز گشایش ضریح تو رسید)89(

به مناسبت غبارروبی:
ای شه طوس بدیدار تو بازآمده ایم                                                           

در حریم تو پی راز و نیاز آمده ایم
ما گدائیم و تو پادشه بنده نواز                                                                 

خدمت پادشه بنده نواز آمده ایم )86(  
        

نصب ضریح جدید رضوی:
در مه شعبان به پاس تقدم                                                                        

قائم عرش کبریا شده قائم
صف زده در پیشگاه شاه خراسان                                                           

از پی عرض ادب رجال و اعاظم         
نصب شد این کعبه از هزار چو بگذشت                                             

سیصد و هفتاد و نه زهجرت خاتم )84(

صدور فرمان خادمی آستان قدس برای رسا:
عشق چون با خبر از جلوه جانانم کرد                                                  

روشن از جلوه جانانه دل و جانم کرد
داغ ها داشتم از آتش هجران بر دل 

ای خوشا وصل که آسوده زهجرانم کرد
شاه را چون بگدایان نظر لطفی بود                                                    

داد فرمانی و تاج سرشاهانم کرد
نور خورشیدچو بر ذره نا چیز بتافت                                            

روشنی بخش چو مهرو مه تابانم کرد
ساکن کوی رضا شو که  مرا مستغنی                                       

فیض خاک درش از روضه رضوانم کرد
پیک فرخنده پی از مرحمت حضرت دوست                      

مژده های داد که شرمنده احسانم کرد
دوست چون دید صفای دل و اخالص مرا                                    

مژده ای داد که شرمنده احسانم کرد)165(

ــعر رسا می توان به فرستادن  از موضوعات دیگر دیوان ش
ــان)149( قمر مصنوعی به ماه)136(تب راجعه در خراس

ــاد علی اکبر  ــک پیرنیا)156(بی ــت موتمن المل درگذش
ــگاه مشهد اشاره نمود. بعد از  نوغانی)198(جشن پرورش
فوت نادری کسی به ملک الشعرایی آستان قدس انتخاب 

نشد.

 ارزیابی نهایی
ــتان قدس به نوعی  ــعرایی در آس ایجاد منصب ملک الش
ــته تا با اعطای این  ــاه می خواس تقلید از دربار بوده و ش
لقب به  مراسم رسمی آستان قدس رضوی که به مناسبت 
ــتری ببخشد. ــد شکوه بیش ــالمی برگزار می ش اعیاد اس

ــده می گرفتند  ــه این منصب را به عه ــعرایی ک وظیفه ش
ــرودن قصاید مرتبط با نوع اعیاد و مناسبت های خاص  س
ــده از آن ها نمود یافته  ــوان های باقی مان ــود که در دی ب
ــا عالوه بر  ــعرا ه ــعار این ملک الش ــت. و برخی از اش اس
ــی و اجتماعی برخوردار  ــت مذهبی از ارزش تاریخ اهمی
ــت. و با تغییراتی از دوره قاجاریه تا پهلوی ادامه یافته اس

ــاعری به  ــن منصب عالوه بر مهارت ش ــت گرفتن ای بدس
ــته  ــتگی داش ــتان قدس و دربار نیز بس ارتباط فرد با آس
است.جدا از هرگونه پیشداوری نسبت به شخصیت ملک 
ــتان قدس همه آن ها افرادی بودند که با  ــعراهای آس الش
ــق و عالقه در مراسم و اعیاد مختلف در آستان قدس  عش
ــرودن اشعار مرتبط به  ــده و ارادت خود را با س حاضر ش

اثبات رسانده اند.

 عکس محمد تقی بهار ثقه الکتاب

پی نوشت ها:

احتشام کاویانیان،محمد)1354(شمس الشموس،مشهد.
ــان و  ــفرنامه خراس ــین خان،س افضل الملک کرمانی،میرزا غالمحس

کرمان،قدرت اهلل روشنی  زعفرانلو،تهران،توس
ــان. )1389(ظفرنامه  ــین خ ــک کرمانی،میرزا غالمحس ــل المل افض

عضدی،مقدمه و تصحیح محمد رضا قصابیان،انصار مشهد.
ــتان  ــتان قدس،نامه آس ــعرای آس بینش،تقی )1346(مینا ملک الش

قدس،خرداد،شماره 27
حکیم الممالک،علینقی میرزا)1356(روزنامه سفر خراسان،به اهتمام 

قدرت اهلل روشنی زعفرانلو،تهران،انتشارات فرهنگ ایران زمین.
صبوری ،محمد کاظم)1342(دیوان محمد کاظم صبوری،تصحیح و 

تحشیه محمد ملک زاده،کتابخانه ابن سینا،تهران
ــن آزادی،علی اکبر)1373(صدسال شعر خراسان،مشهد،آستان  گلش

قدس رضوی.
میر انصاری،علی)1379(نامه های بهار،سازمان اسناد ملی ایران،تهران
ــدوی دامغانی،محمود)1339(حضرت امام رضا)ع(وخاندان نبوت  مه

در آثار ثنایی،نامه آستان قدس،شماره 1،دوره جدید. 
ــتان قدس،نامه  ــعرای آس ــود )1340(مینا امیر الش ــید محم فرخ،س

آستان قدس، اردیبهشت، شماره5 
رسا، قاسم)1340(،دیوان دکتر قاسم رسا،تهران،بهمن

بهار،محمدتقی)1382(دیوان ملک الشعرابهار،رامسر،آزادمهر
ــعیدی زاده، رسول)1387(قاسم رسا،مشاهیر مدفون در حرم، زیر  س

نظر غالمرضا جاللی، ج2،مشهد،بنیادپژوهشهای اسالمی 

ــعرایی،مدیریت امور   ــار در زمان ملک الش ــت مواجب به به  پرداخ
اسناد و مطبوعات شماره اموالی  17711/14



ــناد و  ــت خلعت به محمد کاظم صبوری. ،مدیریت امور اس  پرداخ
مطبوعات شماره اموالی21583/1

 پرداخت مواجب به محمد تقی بهار در زمانی که ملک الشعرا نبوده 
است. ،مدیریت امور اسناد و مطبوعات شماره اموالی 53057/13

 محمد کاظم صبوری

 قاسم رسا در مراسم سالم در تاالر تشریفات آستان قدس رضوی)مدیریت امور اسناد و مطبوعات،شماره اموالی   7455 (

 اعضاي انجمن ادبي خراسان درسال 1305 ش 1 .امیرالشعرانادري 2 .نظام الدین شهیدي 3 .ـمویدثابتي 4 .حاج عبدالشکوراشراق 5 .سیدحسن 
مشکان طبسي 



ــاعرانی که در خطه »ذکرواهلل  ــالم تا کنون، ش از صدر اس
ــای پاک و مقدس خویش را برگزیدند با وصف  کثیرا« ج
ــوار تابناک  ــپردن به ان ــالت و جان س و مدح خاندان رس
گوهر پیامبری، ذهن و زبان خود را پاک و نورانی کرده اند 
ــد و بزرگی های آن  ــان محام ــعار در بی ــرودن اش و با س
ــتداران  ــت ارج و مقام خود را بین دوس ــاکان عالم خلق پ
ــرا آگاه بوده اند  ــدان پاک و مقدس افزوده اند، زی این خان
ــه مدح فضیلت پاکان، باعث فضیلت و پاکی خود آن ها  ک
ــاعری که طمع از نام و نان و جان بریده و  می شود. هرش
در سخت ترین شرایط زمانی، به مدح شاخسار دوحه دین 
ــرفراز گشته  ــردار هم رفته، دار از او س پرداخته، اگر بر س
ــیده، از عالم باال هزاران شهد کام و  و اگر زهر ناکامی چش

آرزو یافته است.
ــان بن  ــاعرانی چون حس ــت که ش با همین دید الهی اس
ــاعر رسول خدا- و کعب بن زهیر و  ثابت قروه انصاری- ش
ــدی و ابو فراس- مشهور به فرزدق- و  کمیت بن زیاد اس
ــه از اعاظم ادبای عرب اند- به مدح  دعبل خزاعی و...- ک
این شجره طیبه پرداخته و با وجود سرزنش ها و شمشیر 
ــیدن ها،  بر فرق و کند و بند بر پای دیدن ها و زندانی کش
از گرداب پر مکر تاریخ و روزگار، سربلند بیرون آمده اند و 
ــعانه کالم خود را از پس قرون و زمان ها به  طنین مشعش

گوش مشتاق مشتاقان رسانده اند.
در زبان فارسی و در بین ایرانیان شیعه نیز، از همان آغاز 

ــعر فارسی )گ.251 ه( شاعران پاکدل ایرانی،  پیدایش ش
ــی، مدح خاندان رسالت )ص(  با زبان گیرا و جاذب پارس
ــرار داده و از این طریق، بر مقام و  ــه همت خود ق را وجه

منزلت خود افزوده اند.
ــی، شاعر آل  ــمرقندی، از متقدمین ادب پارس رودکی س
ــرو قبادیانی مروزی  ــول )ص( بوده است و ناصر خس رس
ــدان نبوت و  ــحون از مدایح خان ــی، که دیوانش مش بلخ
ــت در شعر فارسی و در مدح آل رسول )ص(،  رسالت اس

به وی تاسی جسته و خود را همتای او شمرده است.
جان را ز بهر مدحت آل رسول

گه رودکی و گاهی حسان کنم )2(
کسایی مروزی )قرن چهاردهم( نیز از شاعران شیعه و از 

مداحان آل رسول است. هم اوست که سروده:
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر

بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار
آن کیست بدین حال که بوده است و که باشد

جز شیر خداوند جهان، حیدر کرار؟
این دین هدی را به مثل دایره ای دان

پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار
علم همه عالم به علی داد پیمبر

چون ابر بهاری که دهد سیل )شیر( به گلزار )3(
و قصیده مشهور او با مطلع:

باد صبا در آمد، فردوس گشت صحرا
وآراست بوستان را نیسان به فرش دیبا

ــهور است، تا  ــین)ع( سخت مش درباره حضرت امام حس
جایی که سروده:

دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم
مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را

مقتول کربال را تازه کنم توال...
آن میر سر بریده، در خاک خوابنیده

از آب نا چشیده، گشته اسیر غوغا
تنها و دل شکسته بر خویشتن گرسنه
از خان و مان گسسته و ز اهل بیت آبا

بی شرم شمر کافر، ملعون سنان ابتر
لشگر زده بر او بر، چون حاجیان بطحا )4(

ــاعرانی چون فردوسی طوسی و اسدی  و البته عالوه بر ش
طوسی- پارسی گویان دیگری نظیر نصرت بن محمد بن 
ــمنانی-  ــهاب س علوی رازی، حمزه کوچک ورامینی و ش
ــز می توان در  ــتم را نی ــاعران گمنام پیش از قرن هش ش

ردیف شاعران آل رسول ذکر کرد.
از اوایل قرن ششم به بعد، که حال و هوای ایران، رنگ و 
بوی سیاسی دیگری می گیرد و شاعران، خصوصاً شاعران 
ــعار  ــان و کینه توزان، در اش ــروا از بدخواه ــارف، بی پ ع
ــرایند،  ــود، مدح این خاندان مقدس و معصوم را می س خ
ــه در تاریخ  ــته ای ظهور می کنند ک ــرایندگان برجس س

ادبیات ایران، شمارشان بسیار است.
ــید وجود  ــول، خورش ــا از بین همه معصومان آل رس ام

دکتر رضا اشرف زاده
ترکیب بنـد امامی هروی در مدح 

امام علی بن موسی الرضا)ع(



مبارک حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، همیشه از خاک 
ــتاقانی که طالب بوی رسول  ــان، طالع بوده و مش خراس
خدا )ص( و علی مرتضی)ع( بوده اند، در حریم حرم پاک 
ــمامه معصومیت آن بزرگواران را بوییده اند و پای در  او ش
ــوی روضه  ــه پاک رضوی نهاده و از آنجا، دری به س روض
رضوان جسته اند و با توسل به او و بارگاه پاکش، به درگاه 
ــان و برآوردن نیازهای  ــده و ریزش گناه الهی ملتجی ش

خود را از آن روضه و مشهد مقدس جسته اند.
ــه ای رقیق تر و  ــی روان تر و عاطف ــز که طبع ــاعران نی ش
روحی حساس تر از مردم عادی داشته اند بنا به استعداد و 
ــکی از سر نیاز،  قابلیت خود، ترنمی زیر لب کرده اند و اش
بر درگاه مقدس او ریخته اند و نیاز دل را با آه های آتشین 

و کلمات جانگداز بیان داشته اند.
نمی دانیم اولین شاعر پارسی زبانی که در مدح این سالله 
پاک رسول خدا، به پارسی شعر سروده است کیست؟ ولی 
ــد که سنایی  ــاعران، به نظر می رس با تفحص در دیوان ش
ــت که قصیده ای از او در مدح  ــاعری اس غزنوی اولین ش
این هشتمین گوهر تابناک والیت و امامت به جای مانده 

است قصیده او با مطلع:
دین را حرمی است در خراسان

دشوار تو را به محشر آسان
ــت. برای تیمن و تبرک، چند بیتی از  ــخت مشهور اس س

آن نقل می شود:
از معجزهای شرع احمد
از حجت های دین یزدان

همواره رهش مسیر حاجت
پیوسته درش مشیر غفران

چون کعبه، پر آدمی ز هر جای
چون عرش، پر از فرشته هزمان

هم فر فرشته کرده جلوه
هم روح وصی در او به جوالن...

از حرمت زایران راهش
فردوس، فدای هر بیابان...

از خاتم انبیا در او تن
از سید اوصیا در او جان

در عهده موسی آل جعفر
با عصمت موسی آل عمران
مهرش سبب نجات و توفیق

کینش مدد هالک و خذالن )6(
ــنایی غزنوی، خاقانی شروانی، شاعر قرن ششم  بعد از س
ــوزه ادبی آذربایجان، در دیوان خود چند جا از تربت  از ح
ــان آورده و  ــخن به می ــی الرضا)ع( س پاک علی بن موس

آرزوی دیدار آن روضه مبارکه را کرده است.
ــان«  ــتیاق خراس ــده ای که با عنوان »در اش وی در قصی

دارد، این شوق را به شیوه ای زیبا چنین بیان می کند:
به خراسان شوم ان شاء اهلل

آن ره آسان شوم ان شاء اهلل
گر دهد رخصه، کنم نیت توس

خوش و شادان شوم ان شاء اهلل
بر سر روضه معصوم رضا

بشبه رضوان شوم ان شاء اهلل
گرد آن روضه چو پروانه شمع
مست جوالن شوم ان شاء اهلل

و هم او در قصیده ای با مطلع:
چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند؟

عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند؟
ــبب شوق خود برای  ــتم را س دیدن روضه پاک امام هش

آمدن به خراسان ذکر می کند و به بدخواهان می گوید:
تربت پاک رضا دیدن اگر طغیان است

شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند )8(
ــاعران شیعی مذهب، سید قوام الدین حسن بن  از بین ش
ــهور  ــروانی، متخلص به ذوالفقار و مش صدر الدین علی ش
ــید ذوالفقار شروانی )م-690 ه( اولین شاعری است  به س
که ترکیب بندی بسیار زیبا، درباره بارگاه مالئک پاسبان 

حضرت امام رضا)ع( سروده است. )9(

***

ــد بن محمد بن  ــعرا، رضی الدین عبداهلل محم ملک الش
ــال  ابی بکر عثمان، متخلص به امامی هروی، متوفی به س
686 ه.ق از جمله شاعرانی است که ارادت و اخالصی کامل 
به خاندان رسالت و آل علی)ع( داشته است. پدارنش نیز 
از اهل تشیع و از مناقبیان بوده اند )10( وتخلص وی نیز 
به جهت وابستگی روحی به امامان معصوم، خصوصاً امام 

رضا)ع( بوده است.
ــاعر مشهور قرن هفتم و هم دوره  امامی هروی، همان ش
ــت که خواجه هبه  ــت و همان اس ــیرازی اس ــعدی ش س
ــهور خواجه  الدین مجد الدین همگر در جواب رباعی مش
شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان که پرسیده بود:

چو دولت، حضرتت را هست الزم
دعاگو صاحب دیوان، ملزوم
ز اشعار تو و سعدی، امامی

کدامین به پسندند اندرین بوم؟
گفته است:

ما گر چه به شعر، طوطی خوش نفسیم
بر شکر گفته های سعدی نرسیم

در شیؤه شاعری به اجماع امم
هرگز من و سعدی به امامی نرسیم )11(

ــاعر شیفته و این شیعه علی و مداح  به هر صورت، این ش
ــتایش حضرت  ــالت، ترکیب بندی زیبا در س خاندان رس
ــروده که ظاهراً  ــی الرضا)ع( س ثامن الحجج علی بن موس
ــت که خاص مدح این امام همام  اولین ترکیب بندی اس
ــت. متاسفانه بند چهارم این ترکیب بند افتادگی هایی  اس
ــعر و با توجه به  دارد. ولی به جهت ارزش معنوی این ش
این که ترکیب بند و نام سراینده آن امام هروی در کتاب 
ــعر فارسی« نیامده است، 4 بند از 5  »مدایح رضوی در ش

بند را در اینجا نقل می کنم. )12(
در مدح امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم(:

ای سپهر رفعت قدر تو در صف النعال
کعبه دنیا و دینی، قبله جاه و جالل

طور موسای دمی، معراج عیسای روان
روضه رضوان عقلی، نقطه خط کمال

گر نه روحی؟ پس چرا هرگز نیندیشی ز مرگ
ورنه عقلی؟ پس چرا با روح داری اتصال

عقل محضی، گر نگیرد حرص و خشم او را زبون
روح پاکی، گر نگردد عقل و طبع آن را وبال

آسمانی گاه رفعت، آفتابی گاه نور
آسمانی بی حوادث، آفتابی بی زوال

نور یابد هر دم از خاک درت، مهر سپهر
همچنان کز پرتو آن، نور می یابد هالل

تا تو گشتی خلعت امید و ایمان را سپهر
آفتاب و آسمانت هست در صف النعال

گو بیا بنگر که راه کعبه جان روشن است
هر که را چشم دل از خورشید ایمان روشن است

گلبن بستان عصمت، روح روح انبیا
گوهر کان نبوت، در دریای صفا

مقتدای اهل ایمان، حجت دین خدا
حیدر ثانی، رضای حق، علی موسی الرضا )ع(

حاکم حکم امامت، خسرو اقلیم فضل
حافظ ملک رسالت، ناصر دین خدا

عنصر ترکیب عالم، مایه مقصود حق
سرور اوالد آدم، مفخر آل عبا

قبله اسالم اگر کعبه است، باری کعبه است
قبله، محراب جناب توست، هنگام دعا

عرض عالم را غرض جز جوهر پاکت نبود
ورنه جوهر با عرض هرگز نگشتی آشنا

زبده »اسرا« و »کن« دین پرور عادل، که هست
کین و مهر اوست آری، علت خوف و رجا

ذات پاک اوست آری، آفرینش را سبب
مقصد جان و خرد، فخر عجم، تاج عرب

قبله دنیا و دین موعود رب العالمین
مفخر ختم رسل، برهان امیر المومنین

قاضی احکام عصمت، مفتی علم ورع
شحنه شهر شریعت، پادشاه ملک و دین

آن که چون بر منبر دعوت نهادی پای امر
حضرت عالیش را احسان شدی روح االمین
و آن که چون دست ورع در دامن تقوا زدی

آفرین کردی نثارش حضرت جان آفرین
ای به گوهر تا به آدم یا پیمبر یا ولی
هم نبوت را معینی هم امامت را امین

دست هر دل را که در چاه ضاللت اوفتاد
نیست ممکن، جز پناه جاه تو حبل المتین
خاک ملت را مسیحی، آب دین را جبریل

باد دنیا را سلیمان، آتش جان را خلیل

ای شکسته عهد عالی حضرتت، خصم لیئم
پر خروش است از فغان ناقض عهدت جحیم

آن که در بغداد، کان گوهرت را زهر داد
)13( .............................................................

و آن که کرد اندر خراسان شخص پاکت را شهید
تا مگر بر ملک حادث، خسروی گردد قدیم

جاودان گو هیزم دوزخ شوید از بهر آنک
بی رضای حق نباید هیچ کس صدر نعیم
خصم اوالد پیمبر، دشمن دین خداست

گر چه با ملک سلیمان باشد و کف کلیم
خاطر من بنده تا مداح این درگاه گشت

خلعت خاص »امامی« یافت از رب رحیم
ای امامی! مدح آل مصطفی گو، تا تو را

دین و دنیا، روز و شب هم یار باشد هم ندیم
ذات پاک اوست آری! آفرینش را سبب

مقصد جان و خرد، فخر عجم، تاج عرب

پی نوشت ها:
1- آیه شریفه »... اال الذین آمنو و عملو الصالحات و ذکرواهلل کثیرا« 

الشعرا/224 به بعد
2- دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، مجتبی مینوی- مهدی 

محقق، موسسه مطالعات اسالمی، تهران، 372/1357
3- برگزیده اشعار دو شاعر، دکتر حسینی کازرونی- دکتر حمیدی- 

ارمغان، تهران 109/1374
4- همانجا/95

ــی، احمد احمدی بیرجندی-  ــعر فارس 5- رک- مدایح رضوی در ش
سید علی نقوی زاده- بنیاد پژوهش های اسالمی، مشهد 4/1365

6- دیوان سنایی غزنوی، مدرس رضوی، سنایی، تهران، بی نا/451
ــهر، تهران،  ــزازی، مرکز ش ــر ک ــته دکت ــی، ویراس ــوان خاقان 7- دی

512/1375
8- همانجا/186

ــطور، در مقاله ای با  ــب بند به تصحیح نگارنده این س ــن ترکی 9- ای
ــتایش بارگاه ثامن االئمه علی  عنوان »قدیمی ترین ترکیب بند در س
ــالم« در شماره 9 مجله مشکوه،  ــی الرضا علیه التحیه و الس بن موس

زمستان 1364 ص 153 به چاپ رسیده است.
)10( رک. تاریخ ادبیات در ایران، دکتر صفا، ابن سینا، ج 161/2

)11( دیوان امامی هروی، همایون شهیدی، انتشارات علمی، تهران، 
بی تا/24

ــروی از ص 188 به بعد  ــوان امامی ه ــن ترکیب بند در دی )12( ای
آمده است.

)13( در اصل افتادگی دارد.



سید هادی میرآقایی
ضامن آهو و تجّلی آن در شعر فارسی

چکیده
آسـتان حضـرت علی بن موسـی الّرضا )ع( همواره 
ملجـأ و مأمن آرزومندان و نیازمندانی اسـت که از 
سـر ارادت و عالقه، به حضرتش عشـق می ورزند. 
آن بزرگوار به القابی زیبا، مانند »شمس الشموس«، 
»قبله هفتم«، »عالم آل محّمد«، »سلطان خراسان«، 
»ضامن آهو« و... منسوب است؛ اّما لقبی که بیش تر 
در ادبّیات شفاهی عموم مردم، ساری و جاری است، 
لقـب »ضامن آهو« اسـت. مردم، همـواره با همین 
لقـب، حضرتش را مورد خطاب قـرار می دهند و از 
سویدای وجود، با استغاثه، رو به درگاهش می آورند. 
دراین مقاله کوشـش شده لقب »ضامن آهو« به قدر 
بضاعت نویسـنده ریشه یابی شـود و بازتاب آن در 

شعر فارسی بررسی گردد.

کلیدواژه: امام رضا )ع(، ضامن آهو، هجرت، صیاد، مدینه و مرو.

مقّدمه
ــدن امام رضا )ع( داستان معروفی  ــتان ضامن آهوش داس
ــینه به سینه نقل شده است.  ــت که در افواه مردم، س اس
ــب »ضامن« و »ضامن  ــان با لق دربعضی از ادعیه از ایش
ــام »امام  ــتر دو بقعه به ن ــهر شوش ــده، درش اّمت« یادش
ــردم از امام  ــبه قاره هند، م ــن« وجود دارد و در ش ضام
ــاد می کنند و توده مردم  ــتم باعنوان »امام ضامن« ی هش
ــتندات علمی خود امام  و محّققان با توّجه به عقاید و مس
ــتان در حقیقت  ــا)ع( را ضامن آهو می نامند. این داس رض
ضمانت امام رضا)ع( از آهویی است که در دست صیادی 

گرفتار شده است.
ــتان درمنابع می تواند از یکی از داستان های زیر  این داس

نشأت گرفته باشد:
ــرت امام  ــیر هج ــه در جغرافیای خط س ــتانی ک 1-داس
ــت و در افواه  ــرو اتّفاق افتاده اس ــا)ع( از مدینه به م رض
مردم است. وقتی که آن حضرت به دشت پهناور سمنان 
ــیر در بند صیاد می بیند. آهو از امام  ــد، آهویی اس می رس
ــود تا به النه و  ــا)ع( می خواهد که نزد صیاد ضامن ش رض
ــیر دهد. امام ضامن  ــگاه خود برود و بچه خود را ش اقامت
می شود و آهو می رود پس از ساعتی برمی گردد و صیاد با 

دیدن ماجرا، آهو را آزاد می کند.
ــد: »آهوان، جایی است که  استاد سعید نفیسی می نویس
ــن جهت آنجا را  ــد و به ای ــتم)ع( ضامن آهو ش امام هش

آهوان نامیده اند )نفیسی 1354: 1/190(.
ــمنان نیز  ــنده کتاب تاریخ س ــع حقیقت، نویس عبدالرفی
نوشته است: »مردم سمنان و دامغان، ضمانت آهو توّسط 
ــا می دانند و در این  ــرت رضا)ع( را مربوط به این ج حض

مورد اخبار متواتر است.«)حقیقت 1361: 58(.
ــرت امام رضا)ع(  ــنده کتاب جغرافیای تاریخی هج نویس
که برای بررسی قدمگاه های ایران چندین سال تحقیقات 
ــت، در معّرفی این ناحیه  ــه ای و میدانی کرده اس کتابخان
نوشته است: »آهوان نام آبادیی است در چهل کیلومتری 

سمنان به سمت امیرآباد« )عرفان منش 1387: 116(.
ــمند دوره قاجار که خود بسطامی  ــطامی، دانش فاضل بس
ــراف کامل داشته، در وجه تسمیه  بوده و به آن نواحی اش
ــته است: »چون حضرت رضا)ع( به نواحی  این مکان نوش
ــت رسید،  ــهور اس دامغان که درحال حاضر به آهوان مش
آهویی چند به خدمت آن حضرت رسیدند و عرض کردند: 
ــما را دارند خوب  ــول اهلل مخالفان قصدکشتن ش یابن رس
ــرت فرمود: ازاجل نتوان  ــت معاودت فرمایید. آن حض اس
ــت و برای آن ها دعای خیرفرمود و بدین جهت آن  گریخ

محل را آهوان می گویند«)بسطامی 1288: 87(.
ــان تنها به  ــاره به دامغ ــاب بدون اش ــنده بحراالنس نویس
ــاره کرده و نوشته است: »چون  ــان اش ذکر والیت خراس
ــیدند آهوان بسیار دیدند که  ــمه رس ]حضرت[ بر سرچش
سرآن چشمه ایستاده، همه آب می خورند و خون از دیده 
می باریدند. چون جمع آهوان را نظر به جمال جهان آرای 
ــام معصوم صالح چنان  ــام افتاد، گفتند: یا ام حضرت ام

است که از این راه برگردی ...« )خزاعی 1268 ق: 129(.
ــرت امام رضا)ع(  ــنده کتاب جغرافیای تاریخی هج نویس
درتوضیح این نکته که آیا کاروان امام رضا)ع( از این مکان 
ــته: »خبر ورود حضرت رضا)ع( را  عبور کرده است، نوش
ــده در منابع قدیم  به دامغان و یا آهوان و آنچه آن ذکرش
نیافتم ولی ازآن جاکه دامغان به لحاظ جغرافیایی درخط 
سیر حرکت امام واقع شده، گذر آن حضرت از این منطقه 

محتمل به نظر می رسد«)عرفان منش 1387: 117(.
ــال 1109 ق. به تولیت  ــی که در س ــرزا داوود اصفهان می
ــفرنامه ای  ــوی منصوب گردیده، در س ــتان قدس رض آس
ــفرهای  ــرح س ــافرت نامه« که به ش ــوم به نام »مس منظ
ــهرهای ایران پرداخته، درباره دشت سمنان و  خود در ش

داستان ضامن آهو، ابیات زیر را سروده است:
به این منزل چو وارد گشت حضرت 

شد از فیض قدومش با طراوات
که صیاد آهویی را صید کرده 
اسیرش ساخته، در قید کرده

ز دور آهو چو آن معصوم را دید 
زجور و محنت صیاد نالید
نمود اظهار عجز و ناتوانی 

به حضرت با زبان بی زبانی...
بفرما امر ای کان مرّوت 

دهد یک ساعتم صیاد رخصت
ــروده که صیاد از امام رضا)ع( دلیل و  ــاعر در ادامه س ش
ــام رضا)ع(  ــو را آزاد کند و ام ــی می خواهد که آه ضامن
ــمه ای پیدا می شود  عصای خود را به زمین می زند و چش

و صیاد قبول می کند.
شاعر علّت نام گذاری این دشت را در دو بیت پایانی بیان 

می کند:
چو شد معجز نما موالی ثامن 

ملّقب گشت آن حضرت به ضامن
پس از آن پهن دشت غیرمعمور 

به ارض آهوان گردید مشهور
ــاعران معاصر تمام داستان مذکور را در مثنوی  یکی ازش
ــت که در ابتدا پیر کهن سالی داستان را  زیبایی آورده اس

برای او تعریف می کند:
عصر یک روز بهاری چون عبیر 

بر دلم بنشست حرف مرد پیر
صحبت از ایمان و از اعجاز کرد 

داستانی این چنین آغاز کرد
گفت آهویی میان کوه و دشت 

بود با دلبند خود در سیر و گشت...
ــتان از امام رضا)ع( می خواهد که  شاعر بعد از پایان داس
ــد و بند محکم تری به او بزند و او را بیش از  او را آزاد نکن

پیش عاشق خود سازد:
من نخواهم تا که آزادم کنی 

بند اگر محکم کنی شادم کنی
تا بمانم بر سر میعاد خود 

تا روم روزی مگر از یاد خود )غفورزاده 1381: 196(
موّرخان چنین داستانی را برای پیامبراسالم)ص( نیز نقل 

کرده اند:
ــول علیه الّسالم ازجایی می گذشت. آهویی را دید در  »رس
ــت که  ــول اهلل مرا بّچه ُخرد اس دام افتاده. آهوگفت: یارس
ــیر و من در این دام بسته شده ام، مرا  ــت به ش محتاج اس
ــم و بازآیم.  ــیر ده ــا کن تا بروم و آن بچه خود را ش ره
رسول علیه الّسالم او را رها کرد و بنشست تا آهو بازآمد و 
ــول علیه الّسالم او را شفاعت کرد  خداوند دام بازآمد و رس
ــپس آن موضع را مسجدی ساخته اند  تا او را رها کرد. س

تبّرک بدان معجزه.« )خرگوشی 1361: 157(.
2-داستانی که شیخ صدوق )متوّفی 381( درکتاب عیون 
االخبار الرضا آورده است. وی به نقل ازبزرگان و رجال آن 
روز توس چند حکایت محترمانه و مثبت از ارادت ابومنصور 
عبدالرزاق1 به مشهد علی بن موسی الّرضا)ع( شنیده و نقل 
کرده است. ازجمله نوشته است: چنان شنیدم که یکی از 
سفرای سامانی به نزد ابومنصور عبدالرزاق در توس رفت 
ــنبه شبی شد از ابومنصور درخواست سفر به  چون پنجش
ــا)ع( را کرد و ابومنصور  ــهد و زیارت قبر حضرت رض مش
ــه این امر گفت:  ــویق او ب ضمن دادن اجازه به وی و تش
ــم: »در روزگار  ــهد با تو چه می گوی ــنو که درباره مش بش
ــهد« نداشتم  ــی به طرفداران این »مش جوانی نظر خوش
ــدم و لباس ها و خرجی و  ــّرض زایران می ش و در راه متع
ــان را به ستیزه می ستاندم. روزی به  نامه ها و حواله هایش
ــکار بیرون رفتم و یوزی را به دنبال آهویی روانه کردم.  ش
ــه ناچار آهو را به  ــان دنبال آهو می دوید تا ب یوز هم چن
پای دیوار کشاند و آهو ایستاد. یوز هم روبه رویش ایستاد، 
ولی به او نزدیک نمی شد. هرچه کوشش کردم که یوز به 
ــورد. هر وقت که آهو  ــود، یوز تکان نمی خ آهو نزدیک ش
ــد، یوز هم او را دنبال  از جای خود )کناردیوار( دور می ش
ــت،  می کرد؛ اّما همین که به دیوار پناه می برد بازمی گش
ــوراخ مانندی در دیوار آن مزار داخل  تا آن که آهو به س
ــد. من وارد رباط )تعبیر جالبی ازمزار حضرت رضا)ع(  ش
ــاری راتب قبر  ــدم و از ابی نصرمقری )ق ــر( ش درآن عص
ــیدم که آهویی که اینک واردشد کو؟ گفت:  مطّهر( پرس
آن را ندیدم. آن وقت به همان جایی که آهو داخلش شده 
ــدم. پس با خدای تعالی  ــود درآمد ولی خود آهو را ندی ب
ــران را نیازارم و جز از راه  ــتم که از آن پس زای پیمان بس
خوبی و خوشی با آنان درنیابم و از آن پس هرگاه که کار 
ــواری به من روی می آورد و گرفتاریی پیدا می کردم  دش
ــهد« روی و پناه می آوردم و آن را زیارت و از  به آن »مش
خدای تعالی در آن جا حاجت خویش رامسئلت می کردم 
ــتم که  ــرا برمی آورد و من ازخدا خواس ــد نیاز م و خداون
ــری به من مرحمت فرمود  ــری به من دهد و خدا پس پس

و...2 )شیخ صدوق 1372: 701(
ــه عنوان منبع  ــتان را ب ــتاد مهدوی دامغانی این داس اس
ــد )مهدوی  ــن آهو پذیرفته ان ــتان ضام موثّق، برای داس

دامغانی 1381: 451(.



3-داستانی که فاضل بسطامی نویسنده فردوس التواریخ 
از کتاب وسیله الرضوان نقل کرده:

ــت و اطّبای آن عصر،  ــری بود که ناخوشی دق داش »پس
ــودن دیده بودند.  ــّرج و صید نم ــی را به تف چاره ناخوش
ــلطان زاده بود به عقب آهویی اسب  ــر که س روزی آن پس
ــان  ــب های ایش ــد و آهو به طرف بقعه مطّهر رفت. اس ران
جرأت دخول در آن مکان شریف نمی نمودند. سلطان زاده 
ــریف انداخت و دوای درد خود را  خود را بر روی مرقد ش
ــت، وی شفا یافت. او عریضه به والد خودش نوشت  خواس
ــنجر بعد از وصول نامه دستور داد آن بنا را  ــلطان س و س

تعمیر کنند )بسطامی 1315 ق: 23(.
نویسنده ناسخ التواریخ عیناً این داستان را در کتاب خود 

نقل کرده است )سر 1398: 14/313(.
4-داستانی که ابن شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب نقل 
ــابور  ــرده که چون امام رضا )ع( وارد محله فوزا در نیش ک
شدند دستور دادند در آن جا حمامی بنا شود و قناتی حفر 
ــاخته  ــد، س گردد و حوض آبی که باالتر از آن محل باش
شود. امام در آن حوض غسل کرد و در آن جا نمازگزارد... 
آهویی به حضرت پناهنده شد و ابن حماد در قصیده خود 

به آن اشاره کرد که مطلع آن این است:
یعلوا و الذی الذبه الضبیه و القوم جلوس

ــوب بی تا:  ــن ابیه المرتضی زکوا و یروس )ابن شهرآش  م
)4/377

ــت که آهو به او پناه آورد و مردم همنشین  ــی اس او کس
ــن ابیطالب به مردم پناه  ــد او مانند پدرش علی ب او بودن

می دهد، او بزرگ و سرور است.
ــنده  ــت. نویس ــتان مزبور در چند اثر دیگر آمده اس داس
مدینه المعاجز تصریح کرده که فردی به نام عبداهلل گفته 
ــوص امر امامت  ــت که ما جماعتی بودیم که در خص اس
ــخن می گفتیم و در آن حال حضرت رضا)ع( از نزد ما  س
ــرور را دیدم با تهمیم  عبور می نمود پس من چون آن س
بن یعقوب با آن حضرت روانه شدیم و ما اعتقاد به امامت 
ــرور نداشتیم بلکه زیدی مذهب بودیم و همان طور  آن س
ــیدیم و گله  ــتیم به صحرا رس که با آن حضرت می گذش
آهویی پیدا شد. ناگاه آن سرور اشاره کرد به بّچه آهویی. 
ــا برابر آن  ــم آن بّچه آهو آمد ت ــاره کرد فوراً دیدی ــا اش ت
ــتاد و امام)ع( دست مرحمت بر سر آن بّچه  حضرت ایس
آهو کشید و او را به غالم خود سپرد و تا او را به غالم خود 
ــپرد، دیدیم آن بّچه آهو مضطرب شد و می خواست به  س
ــخنی با آن بّچه آهو  ــراگاه خود برگردد. آن حضرت س چ
ــو آرام گرفت و از  ــا نفهمیدیم لکن بّچه آه ــود که م فرم
اضطراب افتاد چون این پیش آمد شد، آن حضرت به من 
فرمود: آیا ایمان نیاوردی؟ یعنی پس از دیدن این معجزه 
ــردی؟ عرض کردم: چرا ای  ــه امامت من اعتقاد پیدا نک ب
ــوی  آقای من! تویی حّجت خدا و من توبه می نمایم به س
ــو نبودم. آنگاه آن  ــدا از اینکه تا حال قائل به امامت ت خ
ــوی چراگاه  حضرت به آن بّچه آهو فرمود: اینک برو به س
خود. آن بّچه آهو شروع کرد به گریه کردن که ما دیدیم 

ــمان او می ریخت و خود را به آن جناب  ــک از چش و اش
می مالید و ناله می کرد. آنگاه آن حضرت رو به من کرد و 
فرمود: آیا می دانید این بّچه آهو چه می گوید عرض کردم: 
ــر پیغمبرش اعلم اند. فرمود: می گوید چون مرا  خدا و پس
ــدی و من اطاعت کرده و به خدمتت  به جانب خود خوان
ــت من تناول فرمایی لکن  ــتم که از گوش آمدم، امید داش
ــان و محزونم که  ــه مرا مرّخص فرمودی من گری حال ک
ــم  ــت من بخوری تا به آن فیض برس قابل نبودم از گوش

)بحرانی 1384: 89(.
صاحب مدینه المعاجز پس از ذکر این قضیه نوشته است 

صاحب شاهدالمناقب نیز این کرامت را روایت نمود.
ــی  ــعر فارس ــتان ضامن آهو بودن امام رضا)ع( در ش داس
ــاعری که  ــتین ش ــت. نخس ــوه خاصی پیدا کرده اس جل
ــتان ضامن آهو را به صورت منظوم درآورده – تا آن  داس
ــن بن  ــنده مطالعه کرده – تاج الدین حس جایی که نویس
سلیمی تونی )متوفی 854 ق.( است. وی در قصیده ای به 
نام »والیت نامه« با مطلع زیر داستان را بیان کرده است:

ای دل به مدح قبله هفتم گشا زبان 
ازمعجزاِت ضامن آهو، نما بیان)سلیمی1390: 8-246(

ــاعر قرون دهم و یازدهم  ــابوری، ش بعد از او، نظیری نیش
ــن« را کنار نام حضرت به کار برده  ــت که کلمه »ضام اس
است. وی قصیده ای با مطلع زیر در مدح حضرت رضا)ع( 

سروده است:
چنان رسید دی، سرد ساخت دنیا را 
که کرد در دل مجنون فسرده لیلی را

ــن« را کنار  ــده کلمه »ضام ــت این قصی ــاعر در دو بی ش
ترکیب »امام ثامن« بدین صورت آورده است:

امام ثامن ضامن که روز بازپسین 
به گوش خوف رساند ندای بشری را
امام ثامن ضامن که در شریعت حق 

ــوا را )احمدی بیرجندی  ــی صادق، گرفته فت زهفت مفت
)63 :1377

ــده  ــخنوران س ــرزا داراب بیک، معروف به جویا، از س می
ــز در قصیده ای در نعت حضرت رضا)ع( در دو  یازدهم نی

بیت به کلمه ضامن اشاره کرده است:
شه قلمرو هستی علی بن موسی 
امام ثامن ضامن خدیو روی زمین

دگر به پیش که نالم تو ضامنی مپسند 
دل مرا ز تقاضای قرض خواه، غمین )همان: 249(

ــیرازی  ــی، طرب ش صحبت الری، قاآنی، ماّل علی تفرش
ــاعرانی بودند که در قرون  ــیرازی از دیگر ش ــی ش و قدس
ــته به این مسأله در اشعار خود اشاره داشته اند. اگر  گذش
ــعرای فوق  ــه به ضرس قاطع نمی توان گفت منظور ش چ
ــا قاطعیت نیز  ــت، ولی ب ــتان مذکور اس تلمیحی به داس

نمی توان آن را مردود دانست.
ــاعر دیگری که صریحاً به ضامن آهو اشاره کرده و امام  ش
ــت  رضا)ع( را با لقب »ضامن آهو« مخاطب قرار داده اس
محّمد یزدی، شاعر قرن سیزدهم، متخلّص به »جیحون« 

است. وی در قصیده ای که با مطلع زیر سروده:
خورشید گریزان بودت در خم گیسو 

زین حلقه بدان حلقه و زین سوی بدان سو
در بیتی ازاین قصیده آورده است:

گر آهوی چشمان تو شد دزد چه پروا 
تا پادشه طوس بود ضامن آهو )همان: 133(

اکثر شعرای معاصر که در مدح و منقبت حضرت رضا)ع( 
ــروده اند، به ضامن آهو بودن امام رضا)ع( اشاره  ــعر س ش
داشته اند. علی باقرزاده در بیتی از یک قصیده این گونه به 

موضوع اشاره کرده:
ضامن شدی تو آهوی صحرا را 

تضمین نمای، بخشش عصیانم )همان: 249(
نمونه های دیگر:

جان تویی و دلبر جانان تویی 
بر دو جهان سرور و سلطان تویی

کس ز تو محروم نشد 
کز کرم ضامن آهوی بیابان تویی )محّمد حسین بهجتی(

 
می رسم تا کنار مرقد تو 
دامنی اشک و آه آوردم

مثل آهوی خسته از صیاد 
به ضریحت پناه آوردم )مصطفی محدثی(

ــود را همان آهوی بیابان نامیده که  ذبیح اهلل صاحبکار خ
ــده و امیدوار احسان است و خود را  حضرت، ضامنش ش

گناهکار می داند و آهو را بی گناه:
ای نثار تو بهترین جان ها 

ضامن آهوی بیابان ها
من همانم آهوی بیابانم 

از تو امیدوار احسانم
نه خطا گفتم ای امام رئوف 

ای به اوصاف احمدی موصوف
آهوی دشت را گناهی نیست 

همچو من نامه سیاهی نیست )غفورزاده 1381: 100(
ــعری  ــالد حضرت رضا)ع( ش ــی مردانی در می محّمدعل

سروده و لقب ضامن آهو را برای امام رضا)ع( آورده:
از مدینه تا خراسان از نجف تا کربال 
روز میالدش بیفشاند صبا بسیار گل

در چنین روزی مبارک زیبد ار 
خواند سروش ضامن آهو وصی احمد مختار گل )همان: 92(
شاعر دیگری همین مضمون را در غزلی بدین گونه آورده 

است:
ــد آهوی دلم را باید تو شوی  ــت که صیاد ش ــی اس نفس

ضامن دل نزد خدایت )محّمد تاری(
و دیگری خود را آهوی رمیده خوانده و در یک رباعی این 

گونه سروده است:
دل بر سر کوی آشنا آوردم 
بر درگه او دست دعا آوردم

آهوی رمیده ام که از بهر امید 

رو بر حرم قدس رضا آوردم )عباس براتی پور( )همان 84( 
برخی شعرا ضامن و ثامن را کنار یکدیگر به کار برده اند:

چو هجرت کرد از یثرب امام ثامن و ضامن 
ــرف بخشید از یمن قدومش خاک ایران را )محّمدعلی  ش

مردانی(
امام ثامن و ضامن خدیو کشور توس 

که هست شاه حقیقی به خسروان مجاز )ذوقی اصفهانی(
امام ثامن و ضامن رضا که بر حرمش 

نهاده اند شهان روی التجا این جاست )قاسم رسا(
ــرت رضا )ع( را  ــاعران حض ــاعری از این که مردم و ش ش
ــت و این لقب را نارسا  ــنود نیس ضامن آهو نامیده اند خش
می داند و معتقد است او ضامن سعادت مردم در دو جهان 

است و قصیده ای با مطلع زیر سروده است:
مهرت به دل نهفته و دل خانه خداست 

عشقت به جان نشسته و جان، گنج کبریاست
و در ادامه سروده:

شأن تو را به ضامن آهو ستوده اند 
این واژه در مقام مدیح تو نارساست

تو ضامن سعادت خلق دو عالمی 
لطفت نجات جمله طوفان فتنه هاست )جعفر رسول زاده(
برخی شعرا »ضامن آهو« را ردیف شعرخویش قرارداده اند 
ــعر، با استغاثه و  ــیقی کناری ش که عالوه بر افزودن موس
ــتاد مظاهر مصّفا  اندوه آرزوی خویش را بیان کرده اند. اس
از سر ارادت قصیده فاخری را با موسیقی کناری )ردیف( 
ــت. قصیده در دو مرحله و دو  ــروده اس »یاضامن آهو« س
ــروده شده است. این مّدعا را دو تاریخی  زمان جداگانه س
ــان 1363( و پایین قصیده  ــوم آب که بر باالی قصیده )س

)1371/2/24( درج شده است، اثبات می کند:
بی نام ونشانیم یاضامن آهو 

بی شوکت و شانیم یا ضامن آهو
از شأن توگوییم شوکت ز تو جوییم 

نام از تو ستانیم یا ضامن آهو
حیران شدگانیم خسران زدگانیم 

جویای زمانیم یا ضامن آهو
دوریم ز رویت بگذار به کویت 
یک چند بمانیم یا ضامن آهو
داریم هوایت بگذار به پایت 

اشکی بفشانیم یا ضامن آهو...3
ــهیل محمودی به استقبال ازاین قصیده،  شاعرمعاصر، س
ــان وزن و ردیف  ــش از پنجاه بیت با هم ــده ای با بی قصی

سروده اّما قافیه را تغییرداده است:
در بند هواییم، یا ضامن آهو! 
در فتنه رهاییم، یا ضامن آهو

بی تاب و شکیبیم، تنها و غریبیم 
بی سقف و سراییم، یا ضامن آهو

در بند هواییم، یا ضامن آهو! 
در فتنه رهاییم، یا ضامن آهو

بی تاب و شکیبیم، تنها و غریبیم 



بی سقف و سراییم، یا ضامن آهو..4
ــروده دیگری  ــده مذکور، س ــا عالوه بر قصی ــتاد مصف اس

درمدح و منقبت حضرت علی بن موسی الّرضا )ع( دارد:
من مستم و حیران تو یا ضامن آهو 
مدهوش و پریشان تو یا ضامن آهو
در بیشه شیران گذرد زهره ببازند 

آهوی بیابان تو یا ضامن آهو 5
تأثیر ضامن آهو را در شعر شاعرانی که برای کودکان شعر 
ــروده اند نیز می بینیم؛ مانند سروده ای از افسانه شعبان  س

نژاد با مطلع زیر:
کاش من یک بّچه آهو می شدم 

می دویدم روز و شب در دشت ها 6
ــت بازتاب ضامن آهو را می توان در هنرهای  قابل ذکراس
ــو زیبای ضامن  ــاهده کرد از جمله تابل ــمی نیز مش تجّس
ــچیان و تابلو ضامن آهو از استاد رضا  ــتاد فرش آهو از اس
ــما و تابلو منبت استاد احمدفتحی که همه آن ها  بدرالس
در موزه وگنجینه آستان قدس رضوی نگهداری می شوند.

یادداشت ها
ــی که در حدود  ــان و همان کس 1- ازامرای فرهیخته توس و خراس
ــا موبدان و  ــتور داد ت ــه وزیر خویش دس ــال های 339-345 ق. ب س
بزرگان ایران زمین را از شهرهای بخارا و مرو و نیشابور و توس و... به 
شهر تابران بخواند و با همکاری ایشان اّولین شاهنامه منثور را تدوین 
نماید و حاصل کار به نام شاهنامه منثور ابومنصوری فراهم آمد و بعد 
دقیقی و بعدتر فردوسی از آن استفاده کردند )رک مجموعه مقاالت 

دومین و سومین همایش علمی و پژوهشی جاده والیت ص 139(
ــیخ صدوق، ترجمه حمیدرضا مستفید صص  2-عیون اخبار الرضا، ش
701-3 و همچنین مجموعه مقاالت دومین و سومین همایش علمی 

و پژوهشی جاده والیت، ص 140
ــهریور 1387  3-اّولین بار ابیاتی از این قصیده در مجله »حافظ« ش
ــمارۀ 54 ص 22 و قصیده کامل درکتاب »ضامن آهو« سازمان  - ش

تبلیغات اسالمی، 1386، صص 10-11 چاپ گردید.
ــیزدهم، بهار 1384،  ــوره مهر، سال س ــارات س ــعر، انتش 4-مجله ش

شماره 42 ص 102
5-کتاب ضامن آهو ص 29

6-مجله زائر، شماره 160 ص 34
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غالمرضا شکوهی
»قلمـی دربـارۀ شـعر آیینـی در 

پایتخت معنوی ایران«
ــای اذهان  ــعر آیینی« یکی از دغدغه ه ــک »ش بدون ش
ــالمی یکی از شاخه های  معنویت گرا و در جغرافیای اس
ــعر بینش اسالمی است. برای باز کردن این مقوله ابتدا  ش
ــعر و سپس»شعر آیینی«  باید تعریف جامع و مانعی از ش
ــعر به معنای اعم آن است  ــاخه های ش که یکی از زیر ش

پرداخت.
ــور فارسی است  ــیر و ش ــعر به نقل از کتب تعاریف ش ش
ــان ها  ــت که انس ــور همان ترانه های عاطفی بوده اس و ش
ــده است شعر از  زمزمه می کردند و بعدا به ترانه تبدیل ش
ــت که تکرار  قدیم تعاریف گوناگونی به خود پذیرفته اس
ــت ولی بهترین تعریف برای شعر همان  آن مخّل وقت اس

محصول بی تابی انسان ها در پرتو شعور نبوت است.
ــی رعایت وزن و  ــت یعن ــول بی تابی همان نظم اس محص
ــطویی از  ــوزون و مقفی که تعریف ارس ــه یا کالم م قافی
ــعری است اما محصول بی تابی در پرتو  ابتدای تعاریف ش
ــعور نبوت تعریف کامل و جامع و مانعی است که نزول  ش

شعر را از آسمان به دنیای ذهن شاعر متبادر می کند.
من در این مقالت به شعر آیینی از دیدگاه شاعر مسلمان 
ــلک های ادیان  ــرا آیین، همة مرام ها و مس می پردازم زی
ــان عاطفه ها و  ــاعران زب ــود ش ــامل می ش گوناگون را ش
ــتند که این عاطفه و تخّیل گاه و  تخیلّ های خویش هس
بی گاه شاعر را در سه کنج سرودن قرار می دهد تا باورها، 
نگرانی ها و دغدغه ها و تشویش ها و احیانا رهنمود خود 

را در قالب شعر مخّیل در ظرف کلمات مخملی به گونه ای 
اعجاب انگیز ارائه می دهد.

ــاعر آنقدر دارای اهمیت است که در کالم الهی  شعر و ش
ــات حضرت محمد  ــول آی ــوره ای به همین نام بر رس س
مصطفی)ص( نازل گشته است محتوای سورۀ شعرا شرح 
ــاعران مومن و تفاوت آن ها با افرادی  ــط حاالت ش و بس

است که دور از ایمان به یاوه گویی می پردازند.
ــه یکی از  ــت ک ــعر تا آن جا اس ــت زبان و زباِن ش اهمی
ــالح های مومن برای جهاد در راه خدا زبان او توصیف  س
شده است شعر و شاعر در قبل از انقالب آن سان که باید 
طبقه بندی و مفهرس نشده بود شاعران باور آیینی خود 
ــتند اما جز معدودی شاعر و شعر آیینی  را عرضه می داش
ــور در محافل عمومی ادبی و مذهبی را  مجال بروز و ظه

نداشتند.
چرا که شعر آیینی در مجالس خاص مذهبی و مناسبتی 
ارائه می شد. رویکرد مذهبی شعر آیینی در بعد از انقالب 
با توجه به همایش ها و کنگره ها و جشنواره ها و مسابقات 
ــم و مجالس  متنوع و گوناگون و همچنین برگزاری مراس
خاص در وصف و تولد و شهادت و مرثیه و رحلت در خور 
توجه و عنایت است به گونه ای که شعر و شاعر را در مقام 

تهیج و بهینه شدن هر دو قرار داد.
ــاعر و  ــه روز از نظر کمی و کیفی بر تداوم حضور ش روز ب
ــش رسانه ای تأکید  ــعر آیینی در محافل متنوع و پوش ش
شد و به وسعت رویکرد همه جانبه آن چه از نظر شنونده 
ــت. شک نیست که  و چه از نظر عالقه عمومی افزوده گش
ــبقت جریان تجدد گرایی و اقبال به  ــاکش این س در کش
سبک نئوکالسیک که از دهه های چهل و پنجاه شروع و 
ــالمی به گونه ای واضح و کامل در شعر  بعد از انقالب اس
جریان یافته بود اوج بیشتری گرفت و در نتیجه نوآوری و 
حضور و بروز واژگان و تصاویر ناب و بدیع و دل نواز بیش 

از پیش ظاهر و باطن شعر را مزین تر کرد.
جغرافیای پهناور خراسان با توجه به پیشینة ادبی آن که 
ــیع ماوراء النهر را تغذیة فکری و علمی و ادبی  منطقة وس
می کرد، کماکان در مسیر شعر پیشتاز و پیش قراول باقی 
ــعر از خراسان  ــبک ش ماند. دغدغه های تازۀ جریان و س
ــد. آمیزش این  ــز تزریق می ش ــه پایتخت و دیگر مراک ب
ــانی و زاللی غزل آن  قدرت ها یعنی صالبت قصیدۀ خراس
با بینش های متنوع دیارهای شعر و شاعر پرورش قصیدۀ 
ــت و روز به روز بر تعالی  ــی و... در هم آمیخ رمی و فارس
ــعر افزوده شد. سهم  ــندگی این شاخه از هنر ش و درخش
ــعر بعد از انقالب آنقدر چشمگیر و  ــان در تعالی ش خراس
اصیل است که اگر بخواهیم این جغرافیا را از عرصة شعر 
بعد از انقالب حذف کنیم حتما فضای اصلی شعر تهی از 

زیبایی های لفظ و معنی خواهد بود. 
ــتاد محمود فرخ به گونة  ــوِد من که در محفل ادبی اس خ
ــعرای مهمان از  ــتم شاهد اعجاب ش ــتمر حضور داش مس
دیارهای دیگر این سرزمین بوده ام. یعنی با حضور فحول 
ــان در آن محفل کامال مشهود بود  ــعرا و ادبای خراس ش
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ــب و درک فیض  ــه مهمانان جمعة آن محفل برای کس ک
ــینه در برابر اساتید ادب و شعر خراسان زانو  دست به س
ــود کتمان کرد در هر زمینه ای از  ــد. این را نمی ش زده ان
شعر و ادب، بهترینش را می شد در خراسان و به ویژه در 

مشهد یافت.
ــان به  ــدم که خراس ــاور را به این خاطر متذکر ش ــن ب ای
ــعر ایران نام گذاری شده است  عنوان پایتخت معنوی ش
ــعر آیینی در این  والحق که این نامگذاری می طلبد تا ش
ــود همان گونه که  دیار معنوی قابل ارج و احترام تلقی ش
ــینة کهن و انبوهی بوده و هست از فردوسی  صاحب پیش
ــول اکرم)ص( و چهارده  ــه به گونة کلی به حضرت رس ک
معصوم)ع( اشارت کرده است تا سنایی که در قصیده ای 

با مطلع:
دین را حرمی است در خراسان                         

دشوار تو را به محشر آسان
ــدی و عصمت بخاری و ابن  ــس از آن ابن یمین فریوم پ
ــابوری و ادیب  ــی و نظیری نیش ــفی و جام ــام خوس حس
ــابوری و... که همه خراسانی هستند هر کدام مفتخر  نیش
به درج بیت یا ابیاتی در حرم مطهر رضوی شده اند، این 
ــینه است که سهم معنویت شعر خراسان را بیشتر و  پیش

شاعرانش را مشهورتر و مسئول تر نموده است.
ــما را نیز عقیده بر آن است که شعر آیینی از دو  مرا و ش
ــود آن ها که در مراسم و جشنواره ها و  مسیر تولید می ش
ــه خلق اثری می زنند  ــت ب همایش ها- احیانا- تفننی دس
ــعر در ذوق  ــان ظهور و عبور و بروز ش ــعرایی که زم و ش
ــنواره ای نیست بلکه از روی نّیت و اعتقاد قلبی  آن ها جش
ــی تمام حضور قلبی خود را در قالب اثری هنری  و مذهب

عرضه می کنند. 
اهمیت شعر آیینی در پایتخت معنوی به حدی بوده است 
ــاعری متعهد و مسئول به لقب  که در هر عصر و زمانه ش
ــتان قدس رضوی مفتخر گردیده  ــعرایی« آس »ملک الش
ــوری و فرزند فرهیخته  ــرزا محمد کاظم صب ــت از می اس
ایشان »ملک الشعرای بهار« گرفته تا ملک الشعراء نادری 
و دکتر قاسم رسا و پس از ایشان مرحوم غالمرضا قدسی 
ــانندۀ این حقیقت است که درگاه مطهر حضرت علی  رس
بن موسی الرضا)ع( پایگاه ادب آیینی ایران اسالمی بوده 
ــور چنین نام گذاری  ــان در خ و خواهد بود والحق خراس
منحصر به فردی همچون »پایتخت معنوی شعر آیینی« 

بوده است.  
ارتباط تنگاتنگ شعرا، شاعر و شنونده را در مسیر تکامل 
ــاعران را در میدان  ــرم و معنی قرار داد و ش ــالی ف و اعت
ــواس خلق و آفرینش آثار منحصر به فردی قرار داده  وس
ــت امروزه نه گوش ها و چشم ها حوصلة شنیدن اشعار  اس
ــاعران به خلق مصادیق و  ــت و نازل را دارند و نه ش سس
مضامین و ضعیف می پردازند این جای غرور و خوشوقتی 
ــعر آیینی روز بروز در حال اوج و اعتال  ــت که نرخ ش اس

است.
ــهادت حضرت علی بن  البته که این معنویت از ابتدای ش

ــئولیتی را بر دوش اهالی خراسان  ــی الرضا)ع( مس موس
ــکان بالمکین اطالق  ــرف الم ــاده اند. که با مصداق ش نه
ــت به برکت وجود با برکت آن حضرت در این دیار  معنوی
است با اشراف به این برکات است که نور ایمان بر جبین 
کشتی خراسان نشسته است و شاعرانش این مسئولیت را 
به خوبی و زیبایی گردن نهاده است برکت ها از جانب آن 
امام همام و ابراز شکر وسپاس و حق گزاری در قبال انوار 

پاک این نعمت ها از سوی شاعران! 
هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید
بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه

ــیارند مقربانی که دورند و دور افتادگانی که  البته چه بس
در مقام قرب اند، آن امام همام دستی را که از اقصی نقاط 
ــان به والیتش رقم و قلم می زند بی بار و تهی و خالی  جه

نخواهد گذاشت.
یار نزدیک تر از من به من است

وین عجب بین که من از او دورم  
ــور در معنویت بارگاه  ــاعران این دیار چون افتخار حض ش
ــا را دارند با زیارتش معنویت خود را منظوم می کنند و  آق
به آفرینش می پردازند. این سعادت هر روزه با هر بهانه ای 
ــعر در پایتخت معنوی  ــت می دهد و درصد اتفاق ش دس
شعر ایران بیشتر از دیگر مراکز است چرا که این هوا را از 
نزدیک استشمام می کنند چرا که در مشهد مقدس نفس 
ــت که اهالی این  ــند. به هر روی حق هم این اس می کش
پایتخت دین خود را به این امام همام صمیمانه ادا کنند. 

یوسف بینا
انجمن  به  نزدیک  و  از دور  نگاهی 

ادبی رضوی
ــاعران و  ــد ش ــی از عواملی که در طول تاریخ در رش یک
ــته و از  ــای ادبی نقش مهّمی داش ــکل گیری جریان ه ش
ــده،  ــاز در مطالعات ادبی به نوعی به آن توّجه می ش دیرب
ــت. این ارتباطات شکل های گوناگونی  ارتباطات ادبی اس
داشته است؛ از ارتباط دوستانه و مراودات شعری بین دو 
شاعر تا ارتباطات سازمان یافته تر میان گروهی از شاعران. 
ــاعر هم روزگار برای هم اخوانّیه می سروده اند و  گاه دو ش
گاه گروهی از شاعران هم نظر و هم هدف دست به تشکیل 

انجمنی ادبی می زده اند.
شاید بهترین نمونه برای رفاقت های شعری، ارتباط نظامی 
و خاقانی، دو شاعر بزرگ قرن ششم هجری باشد که قرار 
می گذارند هر کدام شاهد مرگ دیگری بود، برای او مرثیه 
ــاس همین قرار، نظامی در سوگ خاقانی  بسراید و بر اس
ــراید: »همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد/  می س
ــت  ــر دریغاگوی خاقانی« از این دس ــدم آخ دریغا من ش
ــاعران در طول تاریخ ادبیات بسیار زیاد  ارتباطات بین ش
بوده است؛ به طوری که اگر بخواهیم اخوانیه ها، مرثیه ها، 
ــرای یکدیگر را  ــاعران ب ــتایش ها و حّتی هجوهای ش س
ــعرهای شاعران در هر قرن  جمع آوری کنیم، این گونه ش

»مثنوی هفتاد من کاغذ« خواهد شد.
ــعری هدفمند  ــکیل اجتماعات ش بهترین نمونه برای تش
ــتاق«  ــی به نام های »انجمن ادبی مش ــز دو انجمن ادب نی

ــاعران  ــت که تنی چند از ش ــاط« اس و »انجمن ادبی نش
ــیزدهم هجری در این  اصفهان در قرن های دوازدهم و س
ــن دو انجمن  ــکل گیری ای ــتند و ش انجمن ها حضور داش
ــی و شکل گیری یک  ــعر فارس منجر به تحولّی مهم در ش
ــاعرانی همچون مشتاق اصفهانی، آذر  سبک ادبی شد. ش
ــاط اصفهانی و... بنیان گذار  ــی، هاتف اصفهانی، نش بیگدل
مکتب »بازگشت ادبی« در شعر فارسی شدند که یکی از 

سبک های ششگانٔه مهم در شعر فارسی است.
ــم، در روزگار ما نیز  ــن نمونه های تاریخی که بگذری از ای
ــی از جلوه های مهّم ارتباطات ادبی همین انجمن های  یک
ــهد که  ــهرهایی همچون مش ــت؛ به ویژه در ش ــی اس ادب
به عنوان مرکز خراسان بزرگ، یکی از خاستگاه های زبان 
ــمار می رود. در همین  ــعر فارسی به ش ــی دری و ش فارس
روزگار معاصر و در همین شهر، چند انجمن ادبی تأسیس 
ــعر  ــکلی از ش ــده و فّعالیت کرده اند که هر کدام در ش ش
ــته اند. انجمن های ادبی  ــی، سهم مهّمی داش معاصر فارس
ــردازان« و »قهرمان« هر کدام  ــّرخ«، »نگارنده«، »نوپ »ف
ویژگی هایی داشته اند که بررسی این ویژگی ها و نیز مرور 
ــا، ما را مجاب می کند که  ــاعران عضو این انجمن ه نام ش
ــان، به آن ها توّجه  ــعر معاصر خراس در مطالعات ادبی ش

داشته باشیم.
ــتاد محمود  ــتی مرحوم اس انجمن ادبی »فّرخ« به سرپرس
ــانی و با حضور عموم شاعران جّدی آن روزگار  فّرخ خراس
ــتاد  ــی همچون مرحوم اس ــژه چهره های ــهد، به وی در مش
ملک الّشعرای بهار، مرحوم استاد احمد کمال پور، مرحوم 
استاد گلشن آزادی و... به صورت هفته ای تشکیل می شده 

است.
ــتی مرحوم سرگرد  انجمن ادبی »نگارنده« نیز به سرپرس
ــعرخوانی  ــتر محّل حضور و ش ــده، بیش ــی نگارن عبدالعل

آیینی سرایان خراسان بوده است.
حدود نیم قرن پیش، گروهی از شاعران نوپرداز مشهد نیز 
تصمیم می گیرند برای خود انجمنی داشته باشند که این 
ــخصیت های نام داری  انجمن در مّدتی کوتاه با حضور ش
ــفیعی کدکنی و مرحوم دکتر  همچون دکتر محّمدرضا ش

علی شریعتی برگزار می شده است.
در سال های میانی دهٔه 30 مرحوم استاد محّمد قهرمان 
نیز تصمیم گرفت که انجمنی ادبی در منزل شخصی اش 
به صورت هفته ای برگزار کند که این انجمن به سرپرستی 
مرحوم استاد قهرمان و با حضور شاعرانی همچون مرحوم 
ــتاد احمد کمال پور، مرحوم ذبیح اهلل صاحبکار، مرحوم  اس
ــهرتی ملّی داشت  مهدی اخوان ثالث، علی باقرزاده و... ش
ــت مرحوم  ــال یعنی تا هنگام درگذش و نزدیک به 60 س

استاد قهرمان ادامه یافت.
ــی  ــعر فارس ــاخه ای از ش ــا هر کدام در ش ــن انجمن ه ای
ــّنتی  ــعر س نامبردارتر بودند؛ انجمن ادبی »فّرخ« نماد ش
ــی است، در انجمن ادبی »نگارنده« بیشتر شعرهای  فارس
ــد، انجمن ادبی »نوپردازان« هم که  آیینی خوانده می ش



ــت و  ــاعران نوپرداز اس از نام و اعضایش پیدا بود ویژٔه ش
انجمن ادبی »قهرمان« نیز به نوعی می توانست جامع این 
ــال های طوالنی فّعالیت  ــاخه های شعری باشد و در س ش
خود این گونه بود که شاعران سّنتی سرا و نوپرداز در کنار 
هم در آن حضور می یافتند و البّته به دلیل تخّصص مرحوم 
استاد قهرمان در سبک هندی، گرایش به غزل سرایی در 

آن بارزتر بود.
ــالمی نیز انجمن  ــال های پس از پیروزی انقالب اس در س
ــی چند از  ــالمی به هّمت تن ــازمان تبلیغات اس ــی س ادب
ــت  ــد و توانس ــکیل ش ــی آن روزگار تش ــاعران انقالب ش
ــعر  چهره های تأثیرگذاری را در خود پرورش دهد و به ش

انقالب اسالمی معرفی کند.
ــینه در شکل گیری و تداوم انجمن های  با وجود این پیش
ــود فّعالیت های  ــفانه امروز با وج ــهد، متأّس ادبی در مش
ــاهد رکود کلّی  ــد انجمن ادبی، به نوعی ش کم وبیش چن
ــن ادبی فّعال  ــتیم و جز یکی دو انجم ــن عرصه هس در ای
ــتمرار فّعالیت های خود را حفظ کنند،  که توانسته اند اس
ــاعران در  ــان اجتماعات ارجمندی از ش ــاهد چن دیگر ش
ــئله  ــتیم و این مس ــک محفل ادبی منّظم هفتگی نیس ی
ــی انجمن های ادبی، سرپرستان این  خود به آسیب شناس
ــاعران عضو، عملکرد مسئوالن  انجمن ها، رفتار و گفتار ش

فرهنگی هنری و... نیاز دارد.
ــعر و رکود انجمن های ادبی،  ــرت ش اّما در این زمانٔه عس
ــته  ــای ادبی فّعال و تخّصصی که توانس یکی از انجمن ه
ــتمرار داشته باشد، »انجمن  است حدود یک ربع قرن اس
ــت، به معّرفی  ــت. در ادامٔه این یادداش ادبی رضوی« اس
اجمالی این انجمن پرداخته خواهد شد. الزم به ذکر است 
ــت یافتن به اّطالعات مربوط به این انجمن با  که برای دس
ــوت مشهدی و عضو انجمن  محّمد نیک، شاعر پیش کس

ادبی رضوی مشورت شده است.
ــی  ــال 1369 هجری شمس ــوی در س ــن ادبی رض انجم
ــورزاده  غف ــواد  محّمدج ــون  همچ ــاعرانی  ش ــت  به هّم
ــّیدرضا مؤید، مرحوم قاسم سروی ها، مرحوم  ــفق(، س )ش
ــود اکبرزاده،  ــرونژاد، محّمد نیک، محم ــّیدمحمد خس س
ــم شکوهی و... فّعالیت ادبی خود را آغاز کرد. اندکی  هاش
ــوی، به توصیٔه مقام  ــکل گیری انجمن ادبی رض پس از ش
ــد کمال پور به جمع  ــتاد احم ــم رهبری، مرحوم اس معّظ
ــاعران این انجمن ادبی شد.  ــت و سرحلقٔه ش اعضا پیوس
ــت استاد کمال، مرحوم ذبیح اهلل صاحبکار  پس از درگذش
جایگزین وی شد. پس از درگذشت مرحوم صاحبکار نیز 
ــتی این انجمن ادبی در اختیار گروه چهارنفره ای  سرپرس
ــفق(، مرحوم  ــاعران یعنی محّمدجواد غفورزاده )ش از ش
ــروی ها، محّمد نیک و محّمدعلی ساالری قرار  ــم س قاس
ــروی ها نیز شاعران  ــت مرحوم س گرفت. پس از درگذش
دیگری همچون محّمدرضا سرساالری، غالمرضا شکوهی 

و سّیدرضا مؤید به این جمع پیوستند.
ــیس تا کنون، ساعت پنج  انجمن ادبی رضوی از بدو تأس

ــاق مخصوص این  ــنبٔه هر هفته در ات عصر روزهای دوش
ــام رضا)ع(  ــالمی حرم ام ــن در صحن جمهوری اس انجم
ــن انجمن ادبی،  ــود. یکی از نکات مثبت ای ــزار می ش برگ
ــات انجمن است که  نظم در زمان و مکان برگزاری جلس
ــت. نکتٔه دیگر دربارٔه  ــع قرن به یک منوال بوده اس یک رب
ــت. انجمن  ــی، ثبات و هدفمندی آن اس ــن انجمن ادب ای
ادبی رضوی از ابتدای تأسیس با هدف اشاعٔه شعر آیینی 
فّعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون نیز به عنوان انجمنی 
که به طور تخّصصی در حوزٔه شعر آیینی کوشش می کند، 
ــناخته می شود. در همین راستا، بهره گیری از حضور و  ش
ــاعران پیش کسوت مشهدی که در  نظرات تنی چند از ش
ــعر آیینی در ادبیات امروز ایران شناخته شده اند،  حوزٔه ش
ــت.  ــیده اس ــات این انجمن وجهٔه خاصی بخش ــه جلس ب
ــرای امروز ایران وقتی در  ــاعران آیینی س ــیاری از ش بس
ــبت های گوناگون مذهبی به مشهد سفر می کنند،  مناس
ــن ادبی و  ــهد را با این انجم ــی و مذهبی مش ــعر آیین ش

شاعران آن می شناسند.
ــر دربارٔه انجمن  ــتار به چند نکتٔه دیگ ــٔه این نوش در ادام
ــاره می شود که توّجه به آن ها می تواند در  ادبی رضوی اش
ــتمرار این انجمن ادبی و به روز رسانی آن کمک کند.  اس
ــت که نکات انتقادی مورد اشاره در ادامٔه این  گفتنی اس
ــورت با تنی چند از اعضای این انجمن  مطلب، پس از مش

ادبی و نیز دیگر شاعران نوشته شده است.
ــت و بانوان شاعر حّق  انجمن ادبی رضوی ویژٔه آقایان اس
ــت  ــرکت در آن را ندارند. این قانون اگرچه ممکن اس ش
ــات انجمن ادبی  ــی حاکم بر جلس ــل فضای مذهب به دلی
ــد، اّما  ــده باش و هم جواری با حرم مطهر رضوی وضع ش
ــی  ــن رویکردی نادیده گرفتن بخش ــد چنی به نظر می رس
ــاید گردانندگان  ــد. ش ــعر آیینی باش ــتعدادهای ش از اس
ــاعری که در حوزٔه  ــا دعوت بانوان ش ــن انجمن ادبی ب ای
ــه و البته در  ــت می کنند به این جلس ــعر آیینی فّعالی ش
ــه  ــأن و جایگاه جلس ــر گرفتن تدابیری برای حفظ ش نظ
ــت، بتوانند بخش  ــتم)ع( اس ــایگی امام هش که در همس
ــترده تری از فّعاالن حوزٔه شعر آیینی مشهد را با خود  گس

همراه کنند.
ــاختارهای کهنٔه محتوایی در  نکتٔه دیگر، وجود برخی س
این انجمن است که به نظر می رسد نیاز به روزآمدی دارد. 
در این انجمن ادبی به تبع انجمن های سّنتی، وقت زیادی 
ــاعران  ــت برخی ناش ــعرهای ناتندرس به بحث دربارٔه ش
ــه می گذرد و در بسیاری از جلسات وقتی  حاضر در جلس
ــعر، به ویژه مسائل  ــائل جّدی تر ش برای پرداختن به مس
ــعر آیینی مطرح است، باقی  مهّمی که امروز در حوزٔه ش
ــه از  نمی ماند. البّته انجمن ادبی رضوی در چندین جلس
ــاعران صاحب نظر،  ــود با دعوت از ش ــات هفتگی خ جلس
ــعر آیینی با اعضای خود  مباحثی را در آسیب شناسی ش
به اشتراک گذاشته است، اما آنچه در اکثر قریب به اتّفاق 
ــاهده می شود، همان رویه است؛  جلسات این انجمن مش

ــود بسیاری از شاعران جوان تر که  رویه ای که باعث می ش
ــعر آیینی فّعال اند، به طور منّظم در  به صورت جّدی در ش
ــات این انجمن شرکت نکنند و به نوعی این انجمن  جلس
ــد ویژگی های روزآمد و جّذاب بدانند. بی تردید اگر  را فاق
ــر ایده های نو و  ــتان انجمن ادبی رضوی در براب سرپرس
جّذاب برای شاعران جوان مقاومت نکنند، می توانند این 

انجمن را به سوی وضعیتی آرمانی پیش ببرند.
ــتان قدس رضوی از نیروهای  ــئوالن آس ــر مس ــاید اگ ش
ــئولیت های مرتبط  ــر و باتجربه تری برای مس متخّصص ت
ــای متخّصص  ــتفاده کنند و آن نیروه ــعر اس با حوزٔه ش
ــتی انجمن  ــاعرانی که سرپرس ــه در تعامل با ش و باتجرب
ــاعران  ــده دارند، با دغدغه های ش ــی رضوی را بر عه ادب
ــنا  ــهد آش ــاعران آیینی مش ــو انجمن و نیز عموم ش عض
ــتری به جلسات  ــیار بیش ــوند، پویایی و روزآمدی بس ش
ــئوالن  ــود. همچنین اگر مس ــن انجمن ادبی تزریق ش ای
ــات  ــش از حد به کّمیت برگزاری جلس ــای توّجه بی به ج
ــاالنه و  هفتگی انجمن ادبی رضوی و نیز همایش های س
ــه و تعامل که الزمٔه  ــبتی، با همان تخّصص و تجرب مناس
ــت، به فکر ارتقای کیفیت جلسات  چنین مسئولیتی اس
ــت یابی به وضعیت مطلوب برای این انجمن  ــند، دس باش

ادبی دور از دست نباشد.
عالوه بر این، به نظر می رسد که گاه شعرها و نقدونظرهای 
اعضای انجمن ادبی رضوی در جلسات این انجمن محدود 
ــمع و نظر دیگر شاعران و عالقه مندان در  می ماند و به س
شهر مشهد و کشور ایران نمی رسد. حّل این مسئله با توّجه 
به امکاناتی که آستان قدس رضوی از نظر سخت افزاری در 
ــئوالن انجمن ادبی  ــاده است. مس ــیار س اختیار دارد، بس
رضوی با همکاری شاعران عضو این انجمن می توانند این 
مسئله را حل کنند و با توسعٔه فّعالیت های خود در فضای 
ــار نشریه، دایرٔه مخاطبان خود را از  مجازی یا چاپ و انتش
افراد محدود حاضر در جلسه به همه جای جهان گسترش 
ــدازی و به طور  ــژٔه انجمن ادبی راه ان ــایت وی دهند. اگر س
ــت کم نشریه ای به صورت  ــانی شود یا دس منّظم به  روزرس
فصل نامه انتشار یابد و در اختیار عالقه مندان به شعر آیینی 
در سراسر کشور قرار بگیرد، این اقدام می تواند به شکوفایی 

و پویایی هر چه بیشتر این انجمن ادبی کمک کند.
ــا، نظرها و  ــود که نکته ها، نقده ــان باید تصریح ش در پای
ــن انجمن ادبی  ــیار دیگری پیرامون ای ــنهادهای بس پیش
ــت، اّما  ــوان مطرح کرد که از حوصلٔه بحث خارج اس می ت
ــص و تجربٔه کافی  ــوان به یقین دریافت که اگر تخّص می ت
ــئوالن مرتبط با این انجمن ادبی باشد و این  ــٔه مس ره توش
ــئوالن بتوانند با شاعران گروه سرپرستی انجمن ادبی  مس
ــکل دهند، می توانند  ــازنده و پایدار را ش رضوی تعاملی س
نکات مثبت و منفی این فّعالیت فرهنگی را بیش از پیش 
ــع آن در رفع نکات منفی و تأکید بر نکات  دریابند و به تب

مثبت بکوشند.



محمدرضا سرساالری
انجمن ادبی رضوی؛ حاصل و ناقل 

اندیشه های بزرگ
ــاخصه ای منحصر به فرد دارد که از  ــروزه هر هنری ش ام
دیگر هنرها متمایز می شود و باعث مباهات و تفاخر اهالی 

آن هنر است.
ــینما به وسعت و جهان شمولی سینما  مثاًل هنرمندان س
ــترک و بین الملل  ــیقی از زبان مش می نازند و اهالی موس
موسیقی سخن می گویند. هنرمندان تئاتر ادعا می کنند 
ــت که درست در هنگام آفرینش  که تئاتر تنها هنری اس
ــود و از این لحاظ خود و  ــرا به مخاطب عرضه می ش و اج
ــا می دانند و باالخره  ــز از دیگر هنره ــر خود را متمای هن
ــدی برای کاری که می کند دنبال بهانه ای قابل  هرهنرمن

توجه می گردد.
شعر هم از این مقوله مستثنی نیست و شاید جوششی ترین 
هنر دنیا همین شعر باشد که شما به عنوان یک عالقه مند 
هیچ گاه با تابلویی به عنوان آموزشگاه شعر در سطح شهر 
ــاعری در شما  ــتعداد و آِن ش ــوید و اگر اس مواجه نمی ش
ــما نمی توانند شاعری  ــد، تمام استادان دنیاهم از ش نباش

توانا بسازند.
ــرزمین را می تواند  ــت که هویت یک س ــعر هنری اس ش
ــانٔه خود بگذارد و فرهنگ یک کشور با شاعران و  روی ش
نویسندگان آن اقلیم تعریف می شود و ماهیت می پذیرد.

بنا به دلیلی که در ارتباط با نبوِد آموزشگاه های تخصصی 
ــد می توان گفت انجمن های شعر و  ــته ذکر ش در این رش

ــطح کشور برگزار می شوند،  شب های شعر مختلف در س
ــدود زیادی  ــن ویترین و تا ح ــد به نوعی بهتری می توانن
ــتراک گذاردن  ــا با اش ــد ت ــاعران باش کارگاهی برای ش
ــتاِن شاعرشان و البته  ــات ذهنی خود با دیگر دوس تراوش
ــتادان شعر که در جلسات شعر حضور دارند، هنر خود  اس
را به معرض نقد و پیشنهادات دیگران بگذارند و شعرشان 

را به لحاظ محتوا و ساختار واکاوی و بررسی کنند.
ــق در طول تاریخ  ــاعران موف ــت قریب به اتفاق ش اکثری
ــا پرورش  ــات و انجمن ه ــن همین جلس ــات در دام ادبی

یافته اند و باعث تفاخر و مباهات سرزمین مان شده اند.
ــت از  ــور بوده و هس ــعر کش ــان که قطب اصلی ش خراس
دیرباز به صورت سنتی، جلسات متعددی را با موضوعات 
و تعریف های متفاوت به خود دیده است که به این لحاظ 

با هیچ یک از استان های کشور قابل مقایسه نیست.
ــیده و در  در دوران معاصر این ماجرا به حداکثر خود رس
ــه ای از خراسان بزرگ، مخصوصاً در شهر مشهد  هر گوش

انجمن های بسیاری برگزار می شود.
ــیاری  ــازمان ها و )ان، جی، او( های بس در حال حاضر س
ــب شعر و  ــهد اقدام به برگزاری ش ــهر مش ــطح ش در س
ــای گوناگون  ــا ذائقه ها و تعریف ه ــای مختلف ب انجمن ه

فعالیت می کنند.
ــٔه نقد و خوانش  حوزه هنری در طول هفته چندین جلس
ــاد اسالمی هم جلسات هفتگی  شعر برگزار می کند، ارش
ــم در ایام هفته در  ــا )ان، جی، او( ه ــود را دارد و ده ه خ
ــمار  ــه مندان بی ش ــعر پذیرای عالق ــات ش ــب جلس قال
ــتند. فرهنگسراها،  ــهد هس ــهر مش ــطح ش ادبیات در س
ــاجد را هم می توان به این آمار افزود و البته  ادارات و مس
ــعرخانگی هم به خاطر وجود نداشتن بعضی  ــات ش جلس
ــی ها مورد اقبال هنرمندان است و تعداد قابل  از خط کش

مالحظه ای از انجمن های فعال را تشکیل می دهند.
ــتان قدس رضوی با امکانات و  در میان این متولیان، آس
ــر قابل انکاری در  ــه از هنر دارد نقش غی ــی ک تعریف های

کشور و مخصوصاً شهر مشهد دارد.
ــه شعر انجمن ادبی رضوی که قدمتی چندین ساله  جلس
ــه آفرینش های هنری آستان  دارد با حمایت های موسس
ــنبه ساعت 17 در صحن جمهوری  قدس رضوی هر دوش
اسالمی حرم مطهر رضوی برگزار می شود که به خاطر هم 
جواری با مضجع شریف حضرت رضا)ع( دارای معنویت و 
فضای خاصی است که با هیچ کدام از انجمن هایی که در 

سطح کشور برگزار می شود قابل قیاس نیست.
ــال 1373 با همت چند شاعر آیینی  این انجمن که از س
ــروع به کار کرده در مدت فعالیتش تاثیرات ویژه ای بر  ش

شعر آیینی استان و کشور گذاشته است.
ــه به صورت گروهی اداره شده و البته  ــه همیش این جلس
ــعر  ــوت ش ــواره یک نفر به عنوان بزرگ تر و پیشکس هم

آیینی در جلسه حضوری مستمر داشته و دارد.

ــنهاد مقام معظم  ــتاد احمد کمال پور )کمال(، با پیش اس
ــتادی بودند که سرپرستی این جلسه را  رهبری اولین اس
بر عهده داشتند و پس از ایشان استاد ذبیح اهلل صاحبکار 
ــتاد قاسم سروی ها و هم اکنون  ــان، اس و بعد از فوت ایش
ــفق( به عنوان دبیر  ــتاد محمد جواد عفورزاده )ش هم اس
ــعر انجمن ادبی رضوی در این جلسه حضور  ــورای ش ش

دارند.
ــعر انجمن ادبی رضوی عالوه بر استاد محمد  ــورای ش ش
ــید رضا مؤید، استاد  ــفق(، از استاد س جواد غفورزاده )ش
محمد علی ساالری ثانی، استاد غالمرضا شکوهی، استاد 
محمد نیک و محمد رضا سرساالری تشکیل شده که در 
جلسات حضوری مستمر دارند و در خصوص شعری های 

اعضای جلسه نظرخود را به اشتراک می گذارند.
ــته و  ــد از نقش شایس ــال نبای ــد س ــن چن ــه در ای البت
ــتان قدس  ــه آفرینش های هنری آس حمایت های موسس

رضوی از انجمن ادبی رضوی غافل شد.
ــن مدت به  ــری همواره در ای ــه آفرینش های هن موسس
ــن ادبی رضوی را  ــخت افزاری و امکانات، انجم لحاظ س
ــه، این  ــت کرده و با تغیر مدیریت ها در این موسس حمای
پشتیبانی ها هر سال یه صورت شایسته تری انجام گرفته 
ــت. از جمله فعالیت های این موسسه که البته بدیهی  اس
است باید به هنرهای دیگر در حوزه کار خود بپردازد، در 
ــال ها در خصوص جلسه شعر انجمن ادبی رضوی  این س
ــه که به  ــعار جلس ــوان به چاپ کتاب از منتخب اش می ت
ــالیانه به زیور طبع آراسته می شود اشاره کرد.  صورت س
که این مهم می تواند کمکی باشد برای شاعرانی که امکان 

چاپ کتاب به صورت مستقل را ندارند.
ــه هر هفته بعد از بررسی  ــعار شاعران جلس تعدادی از اش
انتخاب و روی سایت مخصوص جلسه گذاشته می شود و 
ــه این لحاظ هم عالقه مندان فضای مجازی می توانند از  ب

امکانات سایت استفاده کنند.
موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی هر ساله 
ــبت های  ــعرهای گوناگون و به مناس ــب ش با برگزاری ش
ــاعران مطرح کشور به سطح کیفی  مختلف و دعوت از ش
ــهدی با قرائت شعر  ــه کمک می کند و شاعران مش جلس
ــاعران دیگر  ــا دیدگاه های ش ــاتی ب خود در چنین جلس

استان ها هم آشنا می شوند.
ــت که  اردوهای تفریحی، فرهنگی هم از دیگر برنامه هاس
ــود و روحیه جمعی  ــال در چندین نوبت اجرا می ش هرس
ــهدی تقویت می کند که  ــاط را در بین شاعران مش و نش
ــا برنامه ریزی و تعداد  ــالٔه اخیر ب این برنامه ها در یک س

بیشتری انجام شده است.
ــخنرانی  ــتادان ادبیات و س همچنین اخیراً با دعوت از اس
ــه، و برگزاری نشست های تخصصی سطح علمی  در جلس
ــه رو به ارتقاست که شاید تداوم این چنین برنامه ها  جلس
به فضای آیینی در شعر امروز مشهد کمک شایانی کند.

با تمام این توصیفات و توضیحات به نظر می رسد شاعرانی 
ــه مدت ها، حضور مستمر دارند می توانند  که در این جلس
با حضور در انجمن های دیگر شهر و حتی کشور فرهنگ 
و نگاه تازه ای را به شعر آیینی امروز القا کنند که به نظر 
ــد تا حدود زیادی از یاد رفته باشد و این می توانند  می رس
با وجود انبوه عالقه مند که در سطح کشور در زمینه شعر 
ــنواره های  آیینی وجود دارد و با توجه به تعداد زیاد جش
ــور برگزار می شود می تواند مشهد را در  آیینی که در کش

این زمینه به جایگاه ویژه ای برساند.
ــعر آیینی به  ــتر از هر چیز در ش انجمن ادبی رضوی بیش
ــه در طول تاریخ  ــرعی اهمیت می دهد ک رعایت ادب ش
ــزرگان ادبی ایران هم دچار  ــات در این مورد حتی ب ادبی
لغزش هایی شدند و این لغزش ها بیشتر به خاطر این بوده 
ــته به عنوان یک ژانر و یا  ــعر آیینی در ادوار گذش که ش
گونه شعری پذیرفته نشده بود و در نتیجه نقد و کنکاش 

هم روی آن انجام نمی گرفته است.
ــعر جایگاه خود را در بین  اما در دو دهٔه اخیر این نوع ش
ــه همین دلیل علت دارای  ــه مندان تثبیت کرده و ب عالق
ــه حاصل آن،  ــت ک ــده اس تعریف و قواعد خاص خود ش
ــعر آیینی است پیش از این  ــائل در ش رعایت بعضی مس

کمتر به آن اندیشیده می شد.
ــوی برگزار  ــرم مطهر رض ــی که در ح ــی گمان انجمن ب
می شود و حمایت های سازمانی بزرگ و قدرتمندی مثل 
ــود دارد باید حاصل و  ــوی را همراه خ ــتان قدس رض آس
ــه های بزرگ و حرف های تازه در عرصه شعر  ناقل اندیش
ــت اندرکاران این جلسه  ــد که تالش تمام دس آیینی باش

همین است.



اسـاتید فقید انجمن ادبی رضـوی
یادنام



 رضا افضلی 
احمد کمالپور -که در شعر »کمال« 
ــال 1297 در  تخلص می کند- در س
مشهد مقدس دیده به جهان گشود. 
ــی« و »مدرسه  ــیع موس دوران تحصیل را در مکتب »ش
نظمیه« -که بعدها به نام دبیرستان ابن یمین نامیده شد- 
ــال 1310 که پدرش زنده بود، روزها را به  گذراند و تا س
دانش اندوزی و شب ها را به شاهنامه خوانی برای او سپری 
کرد. شاید همین موضوع سبب رویش جوانه شعر در ذهن 
جستجوگر و طبع هنردوست وی شد، به خصوص که پس 
ــتی او را به عهده  از فقدان پدر، در منزل دایی که سرپرس
گرفته بود نیز مطالعه شاهنامه ادامه یافت. در همین ایام 
ــتغال ورزید و مدت 16 سال، ضمن  ــی اش به حرفه کفاش
کار به ورزش باستانی روی آورد. آشنایی او با انجمن ادبی 
ــرگرد نگارنده، افق شعر و شاعری را به رویش  مرحوم س
ــادروان غالمرضا قدسی و  ــود و ارادت دیرپایش با ش گش
سایر دوستان را پی ریخت. پس از چندی به انجمن ادبی 
فرخ راه یافت و به تدریج قصیده سرایی را وجهه همت خود 
ــاتید شعر و ادب، شادروانان استاد  قرار داد و از محضر اس
 نوید، استاد فرخ، دکتر رجایی و دکتر فیاض، فیض ها برد.

ــائبه و  ــد کمال، ارادت بی ش ــد بدیع و بلن ــر قصای در اکث
ــالم(  ــدان عصمت و طهارت )علیهم الس صمیمانه به خان
ــی الرضا )علیه آالف  ــام علی بن موس ــرت ام ــژه حض به وی
ــوص اعتقاد  ــد. ایمان و خل ــاء( موج می زن ــه و الثن التحی
ــام، او را در هر صبحدم به زیارت آن  ــه این امام هم وی ب

ــعار  ــق و صفا در اش ــاند و این عش بارگاه ملکوتی می کش
ادبی- عرفانی اش به خوبی تجلی یافته است.  استاد ضمن 
ــته از سجایای  برخورداری از خط خوش و دلپذیر و گذش
ــور مناعت طبع و تواضع و  ــی و کرامت نفس، به زی اخالق
ــعر او را می توان  ــته بود و به راستی دفتر ش فروتنی آراس
ــتاد  آیینه دار »زیبایی کمال« و »هنر و جمال« خواند. اس
ــهریور 1379، شعر خراسان را تنها گذاشت.  کمال،23 ش

ــلطنت خود را با انقالب شیوه عراقی  سبک خراسانی، س
ــت داد و سبک هندی هم سبک عراقی را کنار زد  از دس
ــه حکمرانی پرداخت.  ــاعران ب و خود بر ذهن و ضمیر ش
ــیوه هندی، در اوایل قرن سیزدهم هجری،  با انحطاط ش
بازگشت ادبی صورت گرفت و گروهی از شاعران دلزده از 
شیوه هندی، سبک های خراسانی و عراقی را دوباره روی 
کار آوردند و کسانی چون مشتاق و هاتف و عاشق اصفهانی 
و آذر بیگدلی و دست باال شاعرانی چون قاآنی شیرازی و 
 سروش اصفهانی به حجم دیوان های شعر فارسی افزودند.
ــود.  ــت ماندگار ش ــت بود و نتوانس ــت«، بازگش »بازگش
ــی در انجمن های ادبی و  ــی و نوخواه زمزمه های نوجوی
مجامع شاعران اندک اندک باال گرفت و در برخی از جراید 
و کتاب ها، گفتارهایی در این زمینه به ثبت رسید تا آنکه 
 ظهور نیما راه تازه ای را پیش روی شاعران نوجو قرار داد.

ــیج کاری  نیمایوش ــکنی  ــا سنت ش ب ــث  ــن مبح ای در 
ــخن خواهد رفت  ــانی س ــاعری خراس نداریم، چون از ش
ــتادانه  ــت و قصاید اس ــر اس ــرایان معاص ــه از کهن س ک
ــراید. او استاد احمد  ــینیان می س ــیوه پیش خود را بر ش
ــالوه بر  ــت که ع ــال« اس ــه »کم ــص ب ــور متخل کمال پ
ــهرت دارد. ــرایی به آزادگی و جوانمردی نیز ش  قصیده س
ــتانی سبک خراسانی  ــال دژ باس کمال، »کوتوال« کهنس
ــاروی آن از صخره های  ــد که برج و ب ــت. قلعه ای بلن اس
ــت. کمال  ــده اس ــاخته ش خرد و کالن کوه »یمگان« س
ــاعران  ــات و فخیم ترین واژه های ش ــتوارترین ترکیب اس
ــنگ های تراش خورده گزین  ــبک را چون تخته س این س
ــازد. ــدش را با آن می س ــد بلن ــکان قصای ــد و پل  می کن
از روش  ــچ روی  ــه هی ب ــه  ــت ک ــرایی اس او قصیده س
ــوتان خویش عدول نمی کند و چنان در دواوین  پیشکس
ــرو  ــت که گویی در قصایدش ناله ناصرخس آنان غرق اس
ــعد از فراز  ــعود س ــاق قرون به گوش می آید و مس از اعم
ــکوه  ــمجی تنگ زبان به ش ــد و در ژرفای ُس ــی بلن کوه
ــتی  ــانی را به راس ــبک خراس ــزرگان س ــاید. او ب می گش
ــد و از آن میان ناصرخسرو قبادیانی را »خدای  می شناس
ــاب می کند و به  ــود خط ــل راه« خ ــعر دری« و »دلی ش
ــانی کمال و استیالی  ــتواری قصیده های خراس حق، اس
ــت. او خود می گوید: ــبک غیرقابل انکار اس ــن س  او در ای

کسب فیض از اوستادان خراسان کرده ام
گر که بینی در بیان مطلب استیالی من )347(

کمال در اشعار شاعرانی چون فرخی سیستانی، ناصرخسرو، 
ــلمان، خاقانی شروانی، سیدحسن غزنوی  مسعود سعدس
ملقب به اشرف و سرانجام ملک الشعرای بهار تتبع و تأمل 

* احمد کمالپـور



 کرده و به نام آنان در برخی از قصاید خود اشاره کرده است.
ــاعر  ــت دیرینه اش، ش کمال در قصیده ای که برای دوس
ــروده ارادت خویش را به  ــوان ثالث، س ــزرگ مهدی اخ ب

کتاب ها و اشعار او نشان داده است:
ــاهنامه« را از ری پیش شهنامه خوان فرستادی  »آخرش
 »این اوستا« ندیده را از لطف گفته باستان فرستادی )359(

نیست درکف کمال را جز جان 
جان فرستم که جان فرستادی )360(

ــعری که از فرخی سیستانی استقبال کرده،  او در پایان ش
می گوید:

کمال خراسانم و چامه ام را
کند شاعرسیستان رهنمایی )357(

اما همچنان که گفته شد دلیل راه او ناصرخسروست:
من در وطن غریبم و ناصر به شکوه گفت 

»آزرده کردکژدم غربت جگر مرا« 
یمگان اگر نشست تو شد، جای شکوه نیست

زندان توس بوده زخردی مقر مرا )290(

ــعود  ــعری زادگاهش را به »حصار نای« مس کمال در ش
مانند می کند:

از جهان دلخوش به زاد و بوم بودم، ای دریغ
شدخراسان زادگاه من، حصارنای من )345(

اگر مسعود، زندانی حصار نای بوده، کمال عمری حصاری 
توس بوده است:

کمال شکوه ندارد زخلق، چون مسعود
از آن دو روزه عمری که در حصار نشست

تمام عمر حصاری به توس بود و نداد
زمام صبر زدست و امیدوار نشست )301(

ــیفته ملک الشعرای  ــرایان معاصر، ش او از میان قصیده س
ــام می برد و  ــزرگ به نیکی ن ــاعر ب ــت و از آن ش بهار اس

شعرش را تضمین می کند:
آرایش این چامه کنم بیت ملک را

تا روح دهد گفته او بر سخن من )342(
آمدم یاد زاستاد گرانمایه بهار

که چو او نیست کسی در خور و شایان سخن )335(
ــه بر اوزان  ــلطی ک ــنایی و تس احمدکمال پور با همه آش
ــی دارد، گاه گاه از وزن های عروضی این گونه اظهار  عروض

مالمت می کند:
مفعول و فاعالت و مفاعیلن

از من گرفت درک معانی را )293(
ــت. کمال،  ــده اس او می داند که نو آمده و کهنه، کهنه ش
ــم و سنن  ــد که تا چند به رس مولوی وار از خود می پرس

دلبستگی داشته باشم:
شد طبع ملول از فعولن فع

دل چند به رسم و بر سنن بندم
نوآمد و کهنه، کهنه شد تا چند
اوقات به واژه کهن بندم )322(

ــت و قصیده برای  ــنت گرفتار اس با این همه در حصار س
ــه در آن گرفتار آمده و چون دره  ــت ک او چون زندانی اس
ــت که با صخره های خشن و بلند کوه های  یمگان ناصر اس
ــبک  ــر صالبتش الفتی دیرینه دارد. با آنکه کمال در س پ
خراسانی استاد مسلم است، فروتنانه از شعر خود اظهار نا 

خرسندی می کند:
هان نپنداری که خرسندم به شعرخویشتن

هم به شعرخویش و هم بر دیگران بگریستم )315(
ــم نظ ــه  ب ــدم  بن ــوری  زی ــن  رنگی ــاظ  الف از  ــم   گفت

ای دریغا آسمان و ریسمان آورده ام )307(
بسیاری از ابیات در قصاید کمال به شیوه »سهل ممتنع« 

سروده شده و نظمی روان است:
خدمت موالیم پیغام من کیست ز یاران کهن تا برد

بعد تحیات و سالم و درود شرح دهد محنت ایام من)340(

ــعر او حضوری دائمی دارد و در پس پله های  اندوه، در ش
ــت: ــب، کمین کرده اس ــبحی مهی ــده اش چون ش  قصی

جدایی فتد گر میان من و دل
نیفتد میان غم و دل جدایی )355(

 با این همه، شاعر در تمام عمر زمام شکیبایی را از دست 
ــه در زیر خاک نهان  ــت )301(  او دان نداده و امیدوار اس

کرده و با آرزوی رستن آن می زید )309( 
کمال اندوه را همیشگی نمی داند و یقین دارد که شب یلدا 
ــید و خورشید خون آلود سر بر خواهد  به پایان خواهد رس
کرد )346( اندوهی که در شعرهای کمال موج می زند، به 

سه دلیل است:

1- بی قراری آدمی در زندان تن )رک: ص 289 و 321(
2- تأثیر اشعار ناصرخسرو تبعیدی و مسعود سعد زندانی 

بر قصاید او )290-301(
ــایه وار می آیند و  ــم مردم نامراد که در پیرامونش س 3- غ

می روند و سر در گریبان دارند )361(
بنابراین کمال نه تنها اندوه خود، که
غم دیگران را هم بر دوش می کشد:

گویند الله گون شود از باده روی مرد
من چهره را به سیلی گلگون کنم کمال

گیرم که زندگانی من بر مراد رفت
با نامرادی دگران چون کنم کمال؟)361(

ــرو، شعر را در خدمت  کمال مانند مقتدای خود ناصرخس
ــی اهل بیت عصمت و  ــت و مداح عقیده اش قرار داده اس

طهارت)ع( را دلیل شهرت خویش می داند. 
او در شعری خطاب به امام رضا)ع( می گوید:

نام تو شد ورد زبانم که شد
ورد زبان همگان نام من )340(

کمال از بین رنگ ها بی رنگی را برمی گزیند )310(

و به خردمندان توصیه می کند که متاع
صدق را از دکان تزویر و ریا نخواهند:
باز باشد هر طرف دکان تزویر و ریا 

گر خردمندی، متاع صدق ازین دکان مخواه )353(
ــژه در حوزه  ــتاد کمال، به وی ــکافانه آثار اس ــی موش بررس
ساختاری و کاربرد آرایه های ادبی، مجال فراخی می طلبد 
ــاب پرداختن به مفاخر  ــت. امید که ب ــه حال مهیا نیس ک
ــعر و ادب خراسان کماکان باز باشد و فرصت ها بیشتر.  ش

ــعار احمد کمال پور  ــح:  1- در این گفتار، گزیده اش توضی
ــتان،  ــان« )کتابس ــیمی از دیار خراس ــه در کتاب »نس ک
ــار یافته است، بررسی شد. این اشعار  مشهد،1370( انتش
ــت و پیداست که  ــال های 1340 تا 1365 اس ــروده س س
ــخن آخر  ــود، نمی توان س تا دیوان کامل کمال چاپ نش
ــعار کمال و  ــماره های درون پرانتز در برابر اش را گفت. ش
مضامین آن، صفحات کتاب »نسیمی از دیار خراسان« را 

نشان می دهد.



* قاسم سرویها
ــب اول ماه مبارک رمضان 1304  ش
ــهر مقدس  ــی در ش ــری شمس هج
ــهد مصادف بود با تولد پسری به  مش
نام قاسم در خانواده مذهبی سرویها. 
ــر تا کالس سوم دبستان تحصیل کرد و سپس به  این پس
ــغول به کار  ــکالت آن روزها در نانوایی پدر مش دلیل مش
ــد، اما 16 سالگی به قاسم سرویها فرصت دوباره ای داد  ش
ــب علم بپردازد. نوجوان آن روزها موفق به اخذ  تا به کس
دیپلم شد. هنوز 27 سالگی را تمام نکرده بود که با کسب 
ــازه از مرجع بزرگ زمان، آیت اهلل. بروجردی به عنوان  اج
ــتان به تدریس کودکان شهرش پرداخت.  معلم دوره دبس
ــراغش آمد و کلمه ها در  ــعری به س در همان ایام ذوق ش

ذهنش می رقصیدند.
ــرویها سبب  ــته بود که علقه های مذهبی س مدتی نگذش
ــای متفاوتی را اکثراً  ــد رباعیات، غزل و بعضاً قصیده ه ش
ــال های بعد  ــراید. وی س ــا محور مدح ائمه اطهار)ع( بس ب
ــد با قبولی در دانشگاه  ــرکت کرد و موفق ش در کنکور ش
ــانس بگیرد. وی در سال 1360 از  ــته الهیات لیس در رش
اداره آموزش و پرورش به اداره کل ارشاد خراسان منتقل 
ــد و مدتی به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  ش
ــال  ــرانجام در س ــان به امور فرهنگی پرداخت و س خراس
ــد. البته پس از دو سال در دانشگاه  ــته ش 1362 بازنشس
تازه تأسیس علوم اسالمی رضوی به عنوان معاون اداری و 
ــال 1367 با این دانشگاه  مالی به خدمت پرداخت و تا س
ــرویها بارها در محضر عالمه  ــتاد س همکاری می نمود. اس
ــعر  ــاب گرانقدر »الغدیرات« ش ــد امینی صاحب کت فقی
ــرار گرفت. همین  ــورد تفقد ق ــان م ــط ایش خواند و توس
ــاعری اش را رها نکند.  ــویق ها سبب شدند تا او کار ش تش
ــاعری اش مصادف بود با آشنایی با شاعران دیگر  ادامه ش
ــام معظم رهبری  ــان می توان به مق ــهد که از آن می مش
اشاره داشت که آن زمان در مشهد حضور داشتند. وی در 
ــات شعر در محضر مقام معظم رهبری در سال های  جلس

قبل از انقالب بارها شعر خواند.
خود ایشان خاطره جالبی در این زمینه دارند؛ »یک شب 
ــای می خوردیم که  ــته بودیم و چ در خانه دور هم نشس
ــگ زدند. وقتی در را باز کردیم، دیدیم حضرت آیت اهلل  زن
ــتند. فکر هر  ــت در هس ــه ای به همراه چند نفر پش خامن
ــان، بدون اطالع آمده بودند.  ــی را می کردیم اال ایش کس
ــیر استاد( از دیدن آقا آن هم در منزلمان  کمال )فرزند اس
شوکه شده بود. آقا، کمال را بغل کرده و بوسیدند، کمال 
ــتند و اگرچه  هم فقط گریه می کرد. آقا لطف زیادی داش
ــال های قبل با ایشان آشنا بودم و از رهنمودهایشان  از س
بهره مند می شدم اما آن شب نمی دانستند که کمال فرزند 
ــت و جایی که آمده اند منزل ما. وقتی که بنده را  من اس

ــدند و فرمودند: »اینکه  ــازه متوجه ش ــد، آن وقت ت دیدن
سروی خودمان است«

ــالمی به سرودن شعر  ــرویها پس از پیروزی انقالب اس س
ــالب پرداخت. همین نگاه  ــتاوردهای انق و حمایت از دس
ــده تا امروز از او در زمینه انقالب و دفاع مقدس  باعث ش
ــیم و از او به عنوان یکی از  ــعار بسیاری را داشته باش اش
ــعر دفاع مقدس یاد شود. در سال 1367  پیشکسوتان ش
ــروده هایش پیرامون جبهه، جنگ و  ــی از س بود که بخش
ــتان« جمع آوری  ــهادت در مجموعه ای بهنام »سروس ش

شد. 
زندگی استاد قاسم سرویها از این منظر هم قابل مشاهده 
ــود که خانواده  ــهد کمتر کسی پیدا می ش ــت. در مش اس
سرویها را نشناسد. خانواده ای که دو شهید و یک آزاده را 

تقدیم انقالب کرده است.
ــرویها«، فرزند ارشد  ــروع جنگ تحمیلی »محمد س با ش
ــال 1337 همراه با رزمندگان  ــرویها، متولد س ــتاد س اس
ــال 1360 و در  ــور پرداخت تا اینکه در س به دفاع از کش
ــهادت نائل شد. پس  عملیات »اهلل اکبر« به درجه رفیع ش
از آن دو فرزند دیگر این مرد هم به نبرد حق علیه باطل 
ــتافتند که »محمدهادی« فرزند چهارم و بیست ساله  ش
استاد در عملیات »خیبر«)سال 1362( مفقود شد تا اینکه 
ــال  ــای مناطق جنگی پیکرش پیدا و در س در تفحص ه
ــومین فرزند استاد، »محمدکمال«  1375 تدفین شد. س
نیز به اسارت دشمن درآمد و درنهایت در تابستان 1369 
به همراه دیگر آزادگان به میهن بازگشت که پس از ادامه 
ــرویها عضو  تحصیل اکنون به عنوان دکتر محمدکمال س

شورای اسالمی مشهد شناخته می شود.
ــال های جنگ عالوه بر حضور در  ــتاد در طی س خود اس
ــانی، نقش بسزایی در  جبهه ها به عنوان تبلیغ و کمک رس
ــتان، جوانان و حتی برخی از علما  تشویق و ترغیب دوس

به جبهه ها داشتند.

این روحیه را در اشعار استاد به خوبی می توان مشاهده کرد:
ای عزیزان کاش من دهها پسر داشتم

تا ز جانبازیشان شور دگر می داشتم
جمله را قربانی اسالم می کردم ز شوق

تا ز سوز سینه زهرا)س( خبر می داشتم
ــالها تحمل بیماری در زمستان  ــرویها پس از س استاد س

سال 1391 به دیدار معبود شتافت.



* ذبیح اهلل صاحبکار
ــه  ــص ب ــکار متخلّ ــح اهلل صاحب ذبی
)سهی( فرزند ابراهیم در ستاره باراِن 
نیمه شبی از خرداد سال 1313 یا به 
گفته پدرش در سال 1314 شمسی 
ــی کیلومترِی تربت  ــاد واقع در س ــتای دولت آب در روس
ــود. پدر ایشان به صاحبکاری  حیدریّه دیده به جهان گش
ــح اهلّل صاحبکار  ــت، به همین جهت به ذبی ــتغال داش اش

شهرت یافت.

پدر و مادر وی، هر دو شب زنده دار و بسیار پارسا بودند. 
پدرش به شعر عالقه وافر داشت و گهگاه اشعار فارسی را 
برای فرزندش می خواند و این مسأله، عاملی شد تا استاد 
ــعر و شاعری آشنا  ــالی با ش ذبیح اهلل صاحبکار از خرد س
ــود و به تدریج سرودن شعر را تجربه کند. حمایت ها و  ش
ــد تا وی در همان خردسالی  ــویق های پدر، موجب ش تش
ــّن ده،  ــراید. وی تا س ــعاری موزون و دارای قافیه بس اش
ــرود ولی بعدها کمتر به این  ــالگی مرثّیه می س پانزده، س

موضوع روی آورد و به سمت غزل گرایش پیدا کرد.

استاد ذبیح اهلّل صاحبکار تحصیالت ابتدایی را در دبستان 
روستا طی کرده و برای ادامه تحصیل رهسپار تربت جام 
ــطه  ــد و در آنجا، ابتدا به فراگرفتن دروس دوره متوّس ش
مشغول شد؛ اّما پس از مّدتی دبیرستان را رها کرده و به 
تحصیل علوم دینی و حوزوی در مدرسه علمّیه )مهدیّه( 
ــئولّیت برخی از امور  ــن تحصیل، مس روی آورد و در ضم
ــتاد در  ــت. در مّدت اقامِت اس ــه عهده گرف ــه را ب مدرس
ــان )حاج قاضی  تربت جام، تنها انیس و هم صحبت ایش
ــلمانان حنفی تربت جام بود که  فخرالّدین( پیشوای مس
مردی عارف و خلیق و مهربان بود. اشعار استاد صاحبکار 

در این ایّام مبّین تنهایی و حزن ایشان است.

استاد پس از چهار پنج سال اقامت در تربت جام به تاکید 
ــی( شاعر توانا و خوش قریحه، رهسپار  و راهنمایی )قدس
ــال  ــدارِس )باقریّه( و )نّواب( تا س ــهد گردید و در م مش
ــی به تکمیل تحصیالِت حوزوی پرداخت و  1340 شمس
ــته ای مانند آقای  ــاتید برجس در این مّدت از محضر اس
صالحی و حّجت هاشمی بهره ها برد. درس حاشیه را نزد 
شیخ محّمد آخوند، لئالی را نزد شیخ محّمد رضا دامغانی 
و لمعه را نزد مرحوم مدّرس و رسائل وکفایه را نزد استاد 

علم الهدی و شیخ هاشم قزوینی گذراند.

ــهد به خدمت  ــان پس از تحصیالت حوزوی در مش ایش
ــوز و  ــوت معلّمی دلس آموزش و پرورش درآمد و در کس
ــتداران ادب و دانش پرداخت تا  پرتالش به آموزش دوس
اینکه در سال 1373 شمسی از خدمت بازنشسته گردید.

در دوران جوانی بود که استاد در مشهد به محفل شعری 
ــکیل داده  ــعرای دیگر تش که آقای فّرخ و تنی چند از ش
ــان  ــد، راه یافت و از این محفِل ادبی بهره ها برد. ایش بودن
در غزل به حافظ و صائب تبریزی و در قصیده به مسعود 
ــت و خود در غزل شاعری متّبحر  ــعد سلمان نظر داش س
ــخنش به غزلّیاِت مرحوم رهی معّیری  ــیوه س بود که ش

نزدیک بود.

استاد صاحبکار، شاعری خوش ذوق و آشنا به اسلوب ها و 
قالب های کالسیک شعر فارسی بود و عمده هّمِت خود را 

صرف بسط و گسترش شعر دینی و متعّهد کرد.

ــوم حادثه، مفقود  ــان، دوبار در هج ــعار ایش مجموعه اش
شد؛ یکبار در سال 1342 که قرار بود آقای ساکت اشعار 
ایشان را به تهران برای چاپ ببرد و باردیگر در مسافرتی 
که خود آقای صاحبکار داشت و این مسأله، رنجش و دل 

آزردگی شاعر را در پی داشت.

مرحوم صاحبکار پس از انقالب اسالمی با توّجه به چهره 
موّجه و پشتوانه آثار مذهبی و متعّهد خود در بسیاری از 
ــرو حضور  مجامع و محافل ادبی به عنوان چهره ای پیش
داشت و مسئولّیت های مختلفی از جمله: ریاست شورای 
ــعر خراسان، ریاست شورای شعر ارشاد،  سیاستگذاری ش
مشاور ادبی مدیر کّل ارشاد خراسان، ریاست گروه ادبّیات 
ــعر آستان  ــورای ش و هنر مرکز آفرینش های هنری و ش

قدس رضوی را بر عهده داشت.

استاد صاحبکار عالوه بر سرودن شعر در کارهای پژوهشی 
ــت و از جمله کارهای  ــز هّمت وافری داش ــی نی و تحقیق
وی می توان به تصحیح تذکره عرفات العاشقین و عرفات 
العارفین تقی الّدین اوحدی و نیز تصحیح دیوان مشفقی 
ــاره کرد که اکنون در  ــگاه عاشورا اش بخارایی در پژوهش
دست چاپ است. از جمله آثار چاپ شده ایشان می توان 
ــن الهیجی 4 و گردآوری بهترین  به تصحیح دیوان حزی
ــیری در تاریخ مرثیه  ــفق خونین و س ــی با عنوان ش مراث

عاشورایی اشاره کرد.

ــکار پس از عمری تالش و فعالّیت پیگیر  ذبیح اهلّل صاحب
ــفند ماه 1381  ــرانجام در اس در عرصه فرهنگ و ادب س
ــی بر اثر سکته مغزی و قلبی، جامه از دامن هستی  شمس
برکشید و پیکر ایشان ساعت 9 صبح دوشنبه 19 اسفند 
از منزل مسکونی وی، واقع در خیابان شهید دکتر بهشتی 
ــمت مقبرۀ الّشعرا تشییع شد و سرانجام آبروی شعر  به س
ــی، حکیم  ــعر پارس ــان در کنار نگاهبان بزرگ ش خراس

ابوالقاسم فردوسی آرام گرفت.



دو نمونه از اشعارش:

ــد اینجا ــت از گزن ــن اس ــه ام ــد، ک ــه زاه ــا در خانق ــابی اینج ــد  دردمن ــر  ه دل  درد  ــد  می رس ــان  درم ــه  ب
آور ــا  م ــه  ب رو  ــان  گریب ــرد  گی ــا  قض ــت  دس ــرت  ــاگ ــتبند اینج ــدان، دس ــد رن ــا بندن ــت قض ــر دس ــه ب ک
آور ــاه  پن ــا  اینج ــدی،  ش ــر  گ ــهرت  ش ــو  دی ــیر  ــااس اینج ــد  کمن ــار  گرفت ــی،  بین را  ــس  نف ــیر  ش ــه  ک
ــن محفل ــواران ای ــندی را که می خ ــن خودپس ــا ک ــاره اینج ــند  خودپس ــاِن  مردم ــوِن  خ ــند  می نوش ــو  چ
ــه ــا ن ــرا پ ــن دولتس ــکین، در ای ــس مس ــا ای مفل ــابی ــد اینج ــت بلن ــر بخ ــد، س ــرود آی ــت ف ــه در پای ک
ــرار دل بر لب ــاری کنی اس ــمع گر ج ــهی( چون ش ــا)س اینج ــد  می زنن را  ــرت  س ــا  م ــزم  ب ــان  نگهبان

 

سپند
ــرا م ــت  اس ــم  غ ــان،  جه ــک  ی و  دل  ــک  ــرا ی م ــت  اس ــم  ک ــن  ای ــد،  گوی دل  ــاز  ب
ــم طربــ ــِل  محفــ ــــوزان  س ــمع  ــراش م ــت  اس ــم  مات و  ــش  عی را  ــه  هم
ــت اس ــر  دگــ ــم  غ ــم،  غم ــر  ه ــاره  ــراچ م ــت  اس ــم  ه ــا  ب درد  و  دارو 
ـــــانی پریش و  ـــــرت  حس ــم  ــراعال م ــت  اس ــم  عالـــ دو  ــر  ه از  ــر  خوش ت
ــم باش ــا  کج ــر  ه ــه  ک ــــپندم  س ــن  ــرام م ــت  اس ــم  فراهــ ــان  ج ــش  آت
ــی ط ــردد  نگ ــــهی(  )س ــم  غ ــی  ب ــراکاش  م ــت  اس ــدم  یکـــ ــر  عمـــ از  ــر  اگـــ
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4. دیوان حزین الهیجی به تصحیح روانشاء ذبیح اهلل صاحبکار توسط 
مرکزنشر میراث مکتوب با همکاری نشر سایه در 872 صفحه به سال 
ــد. و در جرگه نخستین آثار منتشره از سوی مرکز  1374 منتشر ش
نشر میراث مکتوب بود که با استقبال عموم مواجه شد، و یک بار هم 

تجدید چاپ شده است

 از آثار استاد صاحبکار:
ــعر / ذبیح اهلل صاحبکار/ 1380 /   گزیدٔه ادبیات معاصر: مجموعه ش

کتاب نیستان

 سیری در مرثیٔه عاشورایی / ذبیح اهلل صاحبکار / 1379/ تاسوعا

ــگران خورشید: برگزیدٔه آثار یکصد و بیست و یک شاعر در   ستایش
ــتایش... / ذبیح اهلل صاحبکار - حمیدرضا نگهبان / 1379 / شرکت  س

به نشر

ــاعران معاصر در ستایش  ــتایش نور: گزیده ای از سروده های ش  س
هشتمین... / ذبیح اهلل صاحبکار / 1380 / شرکت به نشر

ــب  / محمدعلی بن ابیطال ــی  ــن الهیج ــی حزی ــوان محمدعل دی  
حزین الهیجی - ذبیح اهلل صاحبکار / 1378 / سایه

 حریم سبز عشق: اشعاری در منقبت هشتمین اختر تابناک آسمان 
امامت... / نسترن قدرتی - ذبیح اهلل صاحبکار / 1383 / به نشر

 افسانٔه ناتمام: دیوان اشعار / ذبیح اهلل صاحبکار / 1384/ آرون

ــی در آفاق زندگانی امام علی بن  ــیری اجمال  از کعبه تا محراب: س
ابی طالب... / محمدجواد غفورزاده شفق - ذبیح اهلل صاحبکار / 1385 

/ بنیاد پژوهش های اسالمی

 چند غزل معروف از زنده یاد استاد صاحبکار:

 حاجتی نیست که آزار دهد کس ما را 
اینکه زندانی خاکیم همین بس ما را

 حاصل ذوق هنر خون جگر بود مرا 
این هم از بی هنری های هنر بود مرا

 نه روزگار دهد کام دل، نه یار مرا 
هزار شکوه ز یار است و روزگار مرا

 غم زمانه به خواری کشید حال مرا 
اجل کجاست که فارغ کند خیال مرا

 بس که غم دارم نمی گنجد دگر در دل مرا 
چون کنم؟ یک شهر مهمان است و یک منزل مرا

***
 نه تنها جسم و جان فرسود، دل هم پیر شد ما را 

دعای خیر مادر زود دامنگیر شد ما را

 نه ذوق می، نه در سر شوق دیدار چمن دارم 
گل شاداب در پیری گل تصویر شد ما را

 به قربان سرت ساقی، به ما هم گوشٔه چشمی 
که مهلت رو به پایان است و نوبت دیر شد ما را

 نمی دانم چه رازی بود در این سفرٔه خالی 
که چشم ما نشد سیر و دل از جان سیر شد ما را

 جوانی را ندانم چیست، اما آنقَدر دانم 
که تا شستیم لب از شیر، مو چون شیر شد ما را

 مرا بس آرزوها بود زین عمر کم و دیدم 
که آخر آرزوها خواب بی تعبیر شد ما را

 مرا پا بر لب گور است و دل در بند 
گلرویان مالمت گر نمی داند که این تقدیر شد ما را

 به روی من »سهی« شد بسته بر هر در 
که رو کردم دعا یارب به نفرین که بی تأثیر شد ما را؟

***
 من که راضی شده ام رزق مقّدر شده را 

نکشم ناز گدایان توانگر شده را

 چه به جا مانده که در پای عزیزان ریزم؟ 
باغ آفت زده را؟ یا گل پرپر شده را؟

 سفله را لقمه ای از حکمِت لقمان خوش تر 
خاِر صحرا چه کند قطرٔه گوهر شده را؟

 دل ز تکرار شب و روز گرفته ا ست مرا 
دیده ام بس که من این رنج مکّرر شده را

 در دیاری که هنر خوارتر از خاِک ره است 
بشکن این گوهر با خاک برابر شده را!

ای خوش آنان که چو خفتند ز خاطر بردند 
رنج این غمکدٔه بی در و پیکر شده را

 گر تو ای عشق به رویم نگشایی در فیض 
کس پناهی ندهد رانده ز هر در شده را

 بس که ناکام »سهی« زیسته ام در همه عمر 
قّصه پنداشته ام  کاِم میّسر شده را

***
 چه زین ماتم سرا دیدم که باشم پایبند اینجا 
ز بخت بد ز هر خار و گلی دیدم  گزند اینجا

 از آن برداشتم چشم از جهان و زشت و زیبایش 
که جز نادیدنش، نقشی ندیدم دلپسند اینجا

 به دل صد عقده همچون سرو دارم از سرافرازی 
مرا همواره پستی زاید از طبع بلند اینجا

 ز لبخنِد گِل این باغ و جور خار دانستم 
که صد نیش است ما را در پِی هر نوشخند اینجا

 به هر جایی که رو آرم به جای نغمٔه شادی 
نمی آید به گوشم جز نوای دردمند اینجا

 در این ماتم سرا یک دم ندارم طاقِت ماندن 
چه سازم؟ رشتٔه عمرم به گردن شد کمند اینجا

»سهی« شرم آید از بی دردی خویشم چومی بیند 
که می رقصد به شادی بر سر آتش سپند اینجا

***
یک دل و یک جهان غم است مرا 

باز دل گوید: این کم است مرا

شمع سوزان محفِل طربم 
همه را عیش و ماتم است مرا

چاره هر غمم، غم دگر است 
دارو و درد با هم است مرا

عالم حسرت و پریشانی 
خوش تر از هر دو عالم است مرا

من سپندم که هر کجا باشم 
آتش جان فراهم است مرا

کاش بی غم »سهی« نگردد 
طی اگر از عمر یک دم است مرا
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 پایان افسانه / محمد رضا خوشدل
ساقی درین بهارم دریاب بار دیگر
ترسم دگر نخندد بر من بهار دیگر

ــال پیش، دست جامعه ادبی کشور از  قریب به دوازده س
ــد که در ایجاد ارتباط با  ــاعری کوتاه ش دامان پر مهر ش
ــینه ای فراخ و پیشانی ای گشاده  ــل شاعران جوان، س نس
ــادروان ذبیح اهلل صاحبکار »سهی« در  ــت. مرحوم ش داش
ابعاد مختلف و متعدد انسانی به رشد و تعالی قابل توجهی 
رسیده بود. آنچه همگان و به خصوص جامعٔه علمی، ادبی 
ــت که وی غزل سرایی کم نظیر  به وضوح مطلع اند این اس
ــه گواه این ادعا، عالوه بر دیوان  و محققی ارجمند بود ک
ــت که از  ــوم، تصحیحات و تحقیقاتی اس ــن آن مرح وزی
ــن آن ها می توان  ــده و از عمده تری ــادگار مان ــان به ی ایش
ــقین و  ــیط عرفات العاش ــح تذکرٔه جامع و بس به تصحی
ــل حزین الهیجی و  ــن و نیز دیوان کام ــات العارفی عرص
ــفقی بخارایی و سیری در مرثیه عاشورایی و ...  دیوان مش
ــاره کرد. اما، به غیر از تالش هایی که آن شادروان در  اش
ــام داد، خصایل و خصایصی در  عرصه های فوق الذکر انج
ــابی  ــودش بود که پاره ای از آن ها ذاتی و برخی اکتس وج
ــاده و روی بازش، برای فتح قلعٔه  و تربیتی بود. چهرٔه گش
ــتی اش کافی بود، اما این چهرٔه باز و پیشانی بلند و  دوس
ــیمای خندانش تنها برای باز شدن باب دوستی نبود.  س
بلکه، همواره در پس آن صورت مهربان دغدغه هایی موج 
ــی زد که یکی از عمده ترین آن ها؛ ایجاد پلی میان خود  م
ــل جوان بود تا بدان وسیله بتواند چراغ راه آن ها در  و نس
ــعر معاصر  راه پر مخاطره و مملو از بایدها و نبایدهای ش
باشد. قرنی که خیزش ها و تحوالت عجیب و غریب ادبی 
ــیل خروشان این تنوعات  ــیده و در میان س به ظهور رس
ــای ادبی، مردی  ــلوب ها و بدایع و بدعت ه ــب و اس و قوال
چون شادروان ذبیح اهلل صاحبکار »سهی« را می طلبید تا 
ــینٔه شعر کالسیک از آغاز سرایش اولین  از سویی با پیش
ــد و از طرفی با بدعت های نیک و گاهی  شعرها آشنا باش
ناسالم »شعر نو« و »سپید« و »موج نو« و غیره و ذالک تا 
بتواند به خیل عظیم مدعیان جوان شعر، راه درست را از 
نادرست نشانگر باشد. آن مرحوم این خصوصیت را داشت 
و همین عامل باعث شده بود تا میان وی و جوانان شاعر 
خراسانی الفتی ناگسستنی به وجود آید و همواره همگان 
او را مرجع خویش در تشخیص شعر سره از ناسره بدانند.
ــان چهره ای  ــا آن مرحوم به چن ــده بود ت آنچه منجر ش
ــاعری  ــود، این بود که عالوه بر اینکه خودش ش مبدل ش
ــا بود، در حوزٔه علوم دینی، علوم قدیمه و علوم جدید  توان
ــی و عربی  ــل کرده بود و باال و پایین ادبیات فارس تحصی
ــت و از طرفی با نوپردازانی که هر کدام قله ای  را می دانس
ــلٔه جبال شعر نو به شمار می آمدند، حشر و نشر  در سلس
و دوستی و رفاقت داشت و به اشعار ناب نو، عالقه وافری 

ــت تا جایی که گاهی خودم شاهد بودم و می شنیدم  داش
ــادروان  ــعار نو ش ــرگرم کاری بود، اش که همانطور که س
ــیری و ... را زیر لب  ــفیعی کدکنی، مش اخوان، فروغ، ش

زمزمه می کرد.

با توجه به قرابتی که به آن مرحوم داشتم، هرگز او را در 
ــلوبی از شعر ندیدم که وی  ــکل و قالب و اس بند هیچ ش
ــمت جانبداری متعصبانه از روشی خاص در شعر  را به س
سوق دهد. آنچه در طول مدت حشر و نشرم با آن مرحوم 
ــتگیرم شد این بود که او روحی زیبادوست داشت که  دس
هرگز برایش اهمیت نداشت که آن زیبایی از جانب کی و 
از قلم چه کسی و از قریحه کدام هنرمند صادر و تراوش 
کرده باشد؛ مهم اصل آن بود. گاهی با چنان شور و حالی 
ــعری دعوت می کرد که گمان می کردم  مرا به شنیدن ش
ــتانش - که هر کدام  ــعر حاصل ذوق یکی از دوس آن ش
ــت.  قریحه مندی صاحب ذوق در زمینٔه ادبی بودند - اس
اما، بعد از آن که شعر را قرائت می کرد، می گفت این شعر 
ــرت می شد.  ــروده و خودش غرق در مس را فالن جوان س
ــات به چهره ای تکرار  ــاد که با همین خصوصی روحش ش

ناپذیر در عصر حاضر مبدل شده بود.

 قند آمیخته با گل )شـعر استاد ذبیح اهلل صاحبکار 
در ترازوی سبک های کهن( / محمد کاظم کاظمی

ــته در پی آنیم که مبانی زیباشناسی در شعر  در این نوش
ــتاد صاحبکار را دریابیم و ببینیم که شاعر در  زنده یاد اس
حوزٔه صورت شعر، چه بدایعی در کار دارد یا به کدام یک 
ــی آثار ایشان  ــت منبع بررس از مکاتب ادبی ما متّکی اس
ــان )گزیده  ــیمی از دیار خراس ــتار، کتاب نس دراین نوش
اشعار پنج شاعر خراسانی( است که در آن گزیدٔه شعرهای 
ــتاد صاحبکار درج شده است. مسلماً شعر صاحبکار را  اس
باید در حوزه زیباشناسی ادب کهن بررسی کرد، با همان 
ــا. میزان اعتبار این باید و  ــا و همان باید و نبایده معیاره
ــوزٔه این بحث قرار  ــا برای امروزیان، چندان در ح نبایده
ــنده کرد که  ــارت بس نمی گیرد و فقط می توان به این اش
ــی نیز همان نظریات کهن  ــیاری از نظریات جدید ادب بس
ــده اند. دکتر  ــی دیگر ظاهر ش ــتند که اینک در لباس هس
ــفیعی کدکنی در این مورد سخنی زیبا دارد. می گوید  ش
کسانی که با اتّکا بر بعضی از رهیافت های نوین، شاهنامه 
فردوسی و بوستان سعدی را نظم می دانند و نه شعر، باید 
ــند که فردا کسانی آثار اینان را  ــته باش از این هراس داش

حتی نثر هم ندانند.
ــِی مکتب های ادبی کهن به دنبال مکتبی  باری، اگر در پ
ــعر صاحبکار باشیم، باید بر روی دو مکتب عراقی  برای ش
ــانی بود و دمساز با  و هندی توقف کنیم. صاحبکار خراس
ــرایی همچون شادروان استاد کمال.  شاعران خراسانی س
ــانی  ــانی از گرایش به مکتب خراس ــعر او نش ــی در ش ول

ــب و هم در لحن بیان و حتی  ــود، هم در قال دیده نمی ش
ــعر. درواقع از مثلث کمال، صاحبکار، قهرمان  محتوای ش
ــعر کهن خراسان، دو ضلع  ــه پیشکسوت ش به عنوان س
ــتند و این نیز نکته ای درخور  به مکتب هند گرایش داش
ــت. درواقع اینان کسانی بودند که سهم داشتند  تأمل اس
در بازشناسی مکتب مغفول مانده هندی در مجامع ادبی 
امروز، به ویژه خراسان. بگذریم از پژوهش های ارزندٔه آنان 
ــاعرانی همچون صائب و کلیم و حزین الهیجی،  درباره ش
آشنایی اینان با شعر نحله هندی این مکتب یعنی بیدل و 
دیگران هم قابل توجه بوده است. طوری که دکتر شفیعی 
ــاعر آینه ها« نقل می کند، پیش از  کدکنی در مقدمٔه »ش
ــعر بیدل فراهم  ــتاد صاحبکار گزینه ای از ش ــان، اس ایش

آورده بوده که در کار این کتاب نیز به کار آمده است.
ــاخه یا دو نحله  اما مکتب هندی، چنان که گفتیم دو ش
ــت  ــاخه ایرانی. واقعیت این اس ــاخه هندی و ش دارد، ش
ــاعرانی بود که  ــت ش ــه بنیان گذاری این مکتب به دس ک
ــان و عراق )عراق عجم( به هند کوچیده  از نواحی خراس
ــعر این دسته، هرچند از نوآوری به دور نبود، باز  بودند. ش
ــعر عراقی می رساند. این را از  ــباهتی به ش هم مختصر ش
ــعدی و  ــاعری مثل صائب به حافظ و س ــدید ش توجه ش
استقبال غزل های اینان به وسیلٔه او می توان دریافت. بعداً 
این مکتب نوبنیاد، با ذهنیت و خوی و خصلت هندیان یا 
ــاکنان اصلی هند درآمیخت و شعری پدید آورد که آن  س
ــا را در این مقام کاری به  ــدی مضاعف نامیده اند. م را هن
ارزشیابی مقایسه ای این دو گرایش نیست، ولی همین قدر 
می توان گفت که وقتی مکتب هندی در ایران بازشناسی 



شد، شاخٔه ایرانی این مکتب، با اقبال بیشتری روبه رو شد 
و شاخٔه هندی همچنان مغفول ماند، مگر در شبه قاره و 

افغانستان و تاجیکستان امروز.
ــاخٔه ایرانی این  ــعر صاحبکار، به ش با آنچه گفته آمد، ش
مکتب متمایل می نماید، ولی این تمایل نیز در آن حدی 
ــعر استاد قهرمان دیده می شود. در  نیست که مثاًل در ش
ــاخصه هایی از مکتب عراقی نیز در آن راه یافته  عوض، ش
ــت، نیمه هندی، نیمه عراقی. شاید  و اثری پدید آمده اس
ــیار استاد به حزین الهیجی را نیز بتوان به این  عالقٔه بس
ــت، چون در میان هندی سرایان نیز،  گرایش مربوط دانس
ــیم با برشمردن  ــت. اینک می کوش حزین عراقی ترین اس
شاخصه های مکتب هندی و عراقی، جایگاه سبکی استاد 

در این میان را پیدا کنیم.
ــارز مکتب هندی،  ــاخصه های ب ــت که ش واقعیت این اس
ــته است.  ــتاد صاحبکار قرار نداش چندان مورد التفات اس
ــان صنایع بدیعی  ــه »مدعا مثل« که از می ــان ب مثاًل ایش
ــت،  ــرایان اس ــیاری از هندی س ــتگیرٔه بس مهم ترین دس
چندان التفاتی نشان نمی دهد و در مواردی معدود از آن 

بهره می جوید مثل این بیت:
سفله را، لقمه ای از حکمت لقمان خوش تر

خار صحرا چه کند قطره گوهر شده را؟

از نازک خیالی های هندی سرایان نیز چیز بسیاری به شعر 
ــرایت نکرده است. این درواقع مهم ترین وجه  صاحبکار س

افتراق ایشان با آن مکتب است.
ــه در دربار گورکانیان دارد،  ــم با همه جاه و مقامی ک کلی

می گوید:
دلشاد از آنم که دل شاد ندارم
وارسته منم، خاطر آزاد ندارم

ــران روزگار  ــاهان و امی ــه خود گاهی برای ش ــدل ک و بی
خویش رقعه و سفارش نامه می فرستد، این گونه می نالد:

فریاد ما به گوش ترّحم شنیدنی است
پر بینوا چو نغمٔه تار گسسته ایم

در یک دسته بندی موضوعی، تقریباً همه غزل های استاد 
ــورد بحث ما  ــه در کتاب م ــل آن ها ک ــا الاق صاحبکار-ی
گنجانده شده در راستٔه غزل های اندوهناک قرار می گیرد. 
ــت و در بعضی  ــکایت از روزگار اس ــی از آن ها ش در بعض
شکایت از اطرافیان و در مجموع، سهم اندوه در این شعر، 

بسی بیش از نشاط و امیدواری است.
یک دل و یک جهان غم است مرا

باز دل گوید: این کم است مرا

خانه زاد حسرتم، پروردٔه دامان غم
کس زمن بهتر نمی داند تبار خویش را

نه ذوق می نه در سر شوق دیدار چمن دارم

گل شاداب در پیری گل تصویر شد ما را
ــیر  ــی در بهاریه های خویش نیز به زودی مس ــاعر حت ش
سخن را به سوی افسوس خوردن بر عمر گذشته و دوران 

جوانی برمی گرداند:
ساقی! در این بهارم دریاب بار دیگر
ترسم دگر نخندد بر من بهار دیگر

تا از کنار من رفت شور جوانی و عشق
من رفتم از کناری، دل از کنار دیگر

ــعر صاحبکار و  ــا این همه، تفاوتی ظریف میان اندوه ش ب
بیشتر هندی سرایان می توان یافت و آن این که در اینجا 
ــب بیشتری دارد.  ــخصیت شاعرش تناس این محتوا با ش
ــاعر ما نه صاحب زر بوده و نه منتسب به دستگاه های  ش
قدرت، بلکه در وضعیتی به سر می برده که می توان الاقل 
ــی از آن اندوه را به این وضعیت ربط داد. به عبارت  بخش
دیگر، برای کسی با این انزوای زاهدانه، این مایه از اندوه و 
حرمان، چندان هم بعید نیست. با این همه، اندوه موجود 
ــعر صاحبکار را می توان نشانه ای دیگر از هماهنگی  در ش
ــرای بحث ما  ــت و ب ــی آن با مکتب هندی دانس محتوای

همین کافی است.
ــعر  ــب عراقی، چه چیزی در ش ــاخصه های مکت اما از ش
استاد صاحبکار می توان یافت؟ به باور من، مهم ترین آن، 

شیوایی و روانی بیان است.
ــاعر ما، اصاًل زبان هندی سرایان نیست. آن زبان،  زبان ش
قدری عامیانه است و برخوردار از ترکیب ها و اصطالحات 
ــد و گاه  ــج در زبان مردم، که گاه به آن قّوت می بخش رای
ــب، گاه تعقید و  ــخیف می سازد. به همین تناس آن را س
ــتی ای در این زبان می توان یافت که در زبان عراقی  سس
ــود. ولی زبان استاد صاحبکار اگر هم نگوییم  دیده نمی ش
ــت به زبان  ــظ گرایش دارد، نزدیک اس ــعدی و حاف به س
ــرایان بسیار معتدل. در این میان،  حزین و دیگر هندی س
گاه بیت ها و مصراع هایی بسیار روان و رندانه هم می توان 

دید، که شباهتی به بیان حافظ می رساند:
عاقبت دادم به دست دل مهار خویش را

هرچه باداباد، ما کردیم کار خویش را

افتاده دلم در هوس سوختن امشب
ای شمع، بده نوبت خود را به من امشب

تا می توان گره زد بر زلف ماهرویان
دل را نمی توان کرد مشغول کار دیگر

ــانه هایی از هنرمندی های زبانی شاعران  در این میان، نش
ــان هم در شعر استاد به چشم می خورد که  مکتب خراس
البته اندک است و نمی توان با وجود آن ها، حکم بر توجه 

عمیق استاد به زبان این مکتب کرد:

آن دل که جز به یاد تو لرزد، به خون نشان
چشمی که جز به سوی تو باز است، کور کن

ــنتی خراسان  ــاعران س ــاعر ما را از ش دیگر چیزی که ش
ــراق و هند نزدیک  ــد و به پروردگار مکتب ع جدا می کن
ــت. از این نظر، می توان  ــازد، انتخاب قالب غزل اس می س
ــلکان قصیده سرایش امروزی تر  صاحبکار را در میان هم س
دانست، چون غزل یکی از معدود قالب های کهن است که 
توانسته خود را با شرایط و مقتضیات دوران های گوناگون، 

من جمله عصر حاضر وفق دهد و از دور خارج نشود.
ــاختار غزل نیز بینابین کار می کند، یعنی  صاحبکار، در س
ــای عراقی به هم  ــه همانند غزل ه ــای غزل هایش ن بیت ه
پیوسته اند و نه همانند غزل های هندی ازهم گسسته، که 
ــازی دیگرگونه بزند و اگر مهار وزن و قافیه  هر بیتشان س
نباشد، همانند گله ای از شتران به هر سوی پراکنده شوند.
با آنچه گفته آمد، شعرسرایی صاحبکار با این سبک را در 
ــان، به ویژه انجمن های ادبی ای  محیط سّنت پسند خراس
که ایشان به آن ها رفت وآمد داشته است، باید یک ابتکار 

یا حتی یک بدعت بدانیم.
ــان قصیده های  ــت می ــوان پلی دانس ــعر را می ت ــن ش ای
ــل جوان تر از  ــه در نس ــای نوینی ک ــانی و غزل ه خراس
ــود. به همین لحاظ، نمی توان از لحاظ  ایشان دیده می ش
ــعر را محکوم و مطرود  ــی این نوع ش ــی های تاریخ بررس
ــعر، راهی به سوی عالم رازناک  ــت. از دریچٔه این ش دانس
مکتب هندی گشوده شده و بدین ترتیب، مسیر نوگرایی 
ــده است. این خدمت  ــان، بازتر ش در محافل ادبی خراس

بزرگ صاحبکار است به جامعه ادبی خراسان.
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دلنوشت



مشامم را عطری بهشتی می نوازد و نسیم، جهتی را نشانم 
می دهد که امید آرامش از آن سو در حال وزیدن است. وسط 
میدان شهدای شهر مشهد، نمی دانم من دارم دور خودم 
می چرخم یا میدان دور من می چرخد؟ راه های بسیاری به 
این میدان ختم و از این میدان آغاز می شوند. چرخش تمام 
می شود و ناگاه وجودم را در امتداد خیابانی می بینم که افق 
مقابل آن، گلدسته ها و گنبد و بارگاه امام هشتم را به جلوه 

آمده است.
راه می افتم و به همراه من خیابان و شهر به راه می افتد...از 
چهارراه شهدا که می گذرم، حال و هوای افرادی که از روبه 
رویم و از زیارت امام باز می گردند، منقلبم می کند. آرامش و 
رضایت و آن نشاط سرشار از طراوت و مهر را در چهره تمامی 
آن ها می بینم و خودم را که یکی دو ساعت دیگر از همین 
مسیر با همین حال و احوال با ز خواهم گشت. دارم به حریم 

حرم می رسم که این زمزمه ها بر لبم جاری می شود:

می رسم خسته، می رسم غمگین
گرد غربت نشسته بر دوشم

آشنایی ندیده چشمانم
آشنایی نخوانده در گوشم

حاال به حرم رسیده ام و وارد صحن شده ام و زمزمه همچنان 
ادامه دارد:

آمدم تا کنار مرقد تو
دامنی اشک و آه آوردم

مثل آهوی خسته از صیاد
به حریمت پناه آوردم

جلو پنجره فوالد ایستاده ام، همان جایی که تمامی دنیا دست 
به آسمان بلند کرده اند و هر کدام به زبان خویش با امام گفت 

وگو می کنند و من نیز...
بی کران  به  پنجره  از  من  و  است  گشوده  آغوش  آسمان 

پیوسته ام ...

قبـله مهــر
 مصـطفی محدثی خراسـانی 

 جای شما هم خالی بود... دو سه روزی مشهد ماندم
 جای خودم هم خالی بود، دو سه روزی خوش گذراندم

 هم کودکی ام را دیدم - در حوض حرم پا می شست-
 هم پیری من آنجا بود همراهش قرآن خواندم:

 ال تأخذه...خوابم برد...اما با پر خادم ها
 یکباره پریدم از خواب، شرمنده رؤیا ماندم
 تابوتم را صبحی زود با صلوات و با تهلیل

 بر شانه گرفتم بردم، در صحن حرم چرخاندم
 دادم دل خود را باری تحویل امانتداری

 بعد گذشتم از خیرش، قبضش را هم سوزاندم!
 از مجتهدی در صحنی پرسیدم حکم جنون چیست؟...

 من جای زیارتنامه لیلی وا لیلی خواندم!
 دیرم شد سر ساعت باز... جا ماندم باز از پرواز

خندیدم و گفتم خیر است... دو سه روزی مشهد 
ماندم...

 مهمانی
محمد مهدی سیار 

روزها و هفته های سخت و ناخوشی را پشت می گذاشتم. 
ــی نداشتم. دلگیر و بی سر و سامان و  حال و روزی خوش
پریشان. آشفتگی از سر و رویم می ریخت. نا امید و خسته 

و سرگردان...
ــیصد و  ــال هزار و س ــت و نهم فروردین س ــامگاه بیس ش
ــیدی بود، حدود ساعت 9  ــتاد و چهار هجری خورش هش
ــوال ناخوش باطنی و ظاهری،  ــب، که حال و اح و 10 ش
ــی مانده کرد و  ــد و آخرین پناه باق ــرا متوجه تنها امی م
ــهد الرضا به سمت  ــته قدم های مرا به هوای مش ناخواس
ــاند. شب عید بود و روز اربعین  ترمینال جنوب تهران کش
ــا( و طبیعی بود  ــه و الثن ــهدا )علیه آالف تحی ــید الش س
ــدن تمام  ــن دو روز بزرگ، موجب تمام ش ــه تالقی ای ک
بلیط های مشهد شده باشد. ناگزیر به سه راه افسریه روان 
ــدم که اغلب اتوبوس هایی که قصد عزیمت به خراسان  ش
دارند، جز عبور از این مسیر، راه دیگری را در پیش روی 
ــت  ــوم بود و به گمانم هنوز هم هس نمی بینند و نیز مرس
ــان خالی مانده  ــی از صندلی هایش اتوبوس هایی که بخش
است، برای تکمیل کردن جاهای خالی در گوشه ای مقرر 

از این میدان توقف می کنند.
ــاعت انتظار در میدان  ــه س ــد که بعد از دو ـ س چنین ش
ــرانجام اتوبوس زهوار در رفته ای توقف کرد که  افسریه، س
تنها دو جای خالی در آن باقی مانده بود، آن هم روی بوفه!

ــب گذشته سوار اتوبوس شدیم و راهی  دقایقی از نیمه ش
ــرمان آمد؛  ــه در راه چه بر س ــدس... بماند ک ــهد مق مش
ــب کویر در روزهای پایان زمستان، آن  ــرمای نیمه ش س
ــی نداشت، دو  ــیلة گرمایش ــی که هیچ وس هم در اتوبوس
ــدن اتوبوس را به  ــی دو بار هم خراب ش ــار تصادف، یک ب
ــدر بگویم راهی که معموالً  ــد و... فقط همین ق آن بیفزایی
ــاعت طول بکشد را در قریب بیست  باید حدود دوازده س

ساعت پیمودیم.
القصه بعد از بیست ساعت تحمل بی خوابی در ویران ترین 
ــت و نیم غروب،  ــاعت هف ــوس خاورمیانه!!! حدود س اتوب

ــین پیاده شدیم و  ــالِم سالم در ترمینال مشهد از ماش س
چشممان به بارگاه حضرت شمس الشموس منّور شد.

ــال باقی  ــا لحظة تحویل س ــاعت و نیم ت ــدود یک س ح
ــدم  ــیدم، متوجه ش مانده بود و همین که به فلکه آب رس
ــنیدم که به  ــه دیگر نمی توان جلوتر رفت. و همانجا ش ک
جهت نزدیکی به نماز مغرب و عشاء و لحظة تحویل سال 
ــال قریب به  ــب و غریب زّوار )گویا آن س ــام عجی و ازدح
ــهد مشرف شده  ــهر مقدس مش دوازده میلیون نفر به ش

بودند(، درهای حرم را بسته اند تا بعد از نماز صبح...
ــال را در فلکه آب  ــن این همه راه را نیامده بودم که س م
ــمت  تحویل کنم. پس دور زدم و کوچ پس کوچه رفتم س
ــت. از  ــه معموالً خلوت تر از فلکه آب اس ــدان نوقان ک می
ــوی با لطایف الحیل وارد حرم شدم و کشان کشان  آن س
خودم را تا پشت صحن عتیق رساندم. آنجا بود که متوجه 
ــدم دیگر واقعاً نمی شود جلوتر رفت؛ جماعت به شدت  ش
ــوی صحن  ــار وارد می کردند تا راهی به س به یکدیگر فش
ــیده بودند و واقعاً  ــایند اما راهی نبود، زیرا نرده کش بگش
ــتر به بارگاه علی بن موسی  دیگر راهی برای نزدیکی بیش
ــته و  ــار زوار و خس ــا)ع( نبود. در میان هجوم و فش الرض
رنجور از سفر دیگر داشتم از پا می افتادم که یکی از خدام 
ــتید! حاال حاالها این نرده ها باز  گفت: »بیخود اینجا وانس

نمی شن! بروید تا بعد از نماز صبح...«
ــر پیکرم  ــردی ب ــنیدم، انگار آب س ــن جمله را که ش ای
ــوق زیارت امام  ــور و ش ــد. در یک لحظه تمام ش ریخته ان
ــختی هایی که برای زیارت  ــیر و اتفاقاتش و س و تمام مس
کشیده بودم از ذهنم خطور کرد و ناامیدی حاصل از عدم 
ــال در کنار ضریح مبارک علی بن  توفیق تحویل کردن س
ــت و ناخودآگاه در آن ازدحام و  ــی)ع( دلم را شکس موس

فشار و... به امام عرض کردم:
»شاه پناهم بده، خستة راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم«

ــکوه  ــردن این بیت از ذهنم، لب به ش ــد از خطور ک و بع
ــی!  ــام زمزمه کردم که: »یا علی بن موس ــودم و با ام گش
ــما؟  ــما؟ این بود غریب نوازی ش این بود مهمان نوازی ش
ــما؟ من خسته و کوفتة راه، با این مشقت  این بود کرم ش
خودم را به سرای شما رسانده ام و شما مرا حتی به حیاط 
بارگاهتان هم راه نمی دهید؟ درست است که من گناهکار 
و ناپاکم اما کرم و میهمان نوازی شما بیش از این بود...«

ــودم که با تکانی به خود  ــن احوال و اقوال غرق ب در همی
ــار جمعیتم و دو  ــدم، دیدم هنوز در میان هجوم و فش آم
نفر از خدام باصفای حرم، دو دستم را گرفته اند و با عتاب 
ــاش می کنی؟ چی دزدیدی؟ زن و بچة  می گویند: »اغتش
ــردم را اذیت می کنی؟ و از این جور حرف ها...« من هم  م
ــت، اول فکر کردم  ــه روحم نیز از این کارها خبر نداش ک
ــوخی و یا چیزی شبیه به این است. بعد که با  موضوع ش
جدیت آن دو بزرگوار مواجه شدم، فهمیدم نخیر! موضوع 

داستان یک شعر
 محـــمود حبیبی کســـبی 



ــتم چشمة اشکم جاری شد تا  و من از لحظه ای که نشس
خود اذان صبح و با همان حال دعای تحویل سال و لحظه 
ــال تحویل را هم با چشم های دوخته به ضریح حضرت  س

تجربه کردم...
ــی نوای اذان صبح در صحن و رواق ها می پیچید، من  وقت

بودم و کاغذی که غزلی روی آن نوشته بودم:

شاه پناهم بده، خستٔه راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم

گر بپذیری رضا، ور نپذیری قضا
زائر ناخوانده ام، خواه نخواه آمدم

راه خراسان چنین، ماه خراسان چنان
شاه خراسان ببین، بهر پناه آمدم

شاه خراسانی ام، رستم دستانی ام
دست مرا رد مکن، بر دِر شاه آمدم

آن دم زندانی ام، بازدم جان شده
از قفس سینه ها، همچون آه آمدم

پیرهن یوسفم، یا کفن یوسفم؟
بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم

بستٔه بست تو ام، لولی مست تو ام
ضربٔه شست تو ام، بر دف ماه آمدم

مشهِد مشهوِد من، حضرِت محموِد من
طالِع مسعوِد من، نامه سیاه آمدم

شافی دارالشفا، پنجره فوالد کو؟
در طلب شاخه ای، مهرگیاه آمدم

باد موافق وزید، از طرف صحن قدس
نام مرا خواند و رفت، چون پِر کاه آمدم

ــای هنری  ــز آفرینش ه ــال بعد به همت مرک ــت س هش
ــینی بر این  ــتان قدس رضوی، آهنگ دلنش موسسة آس
ــهیر  ــاخته و با صدای دولتمند خلف )خوانندۀ ش غزل س

تاجیک( خوانده شد.

                

جدِی جدی ست و الکی الکی گیر افتادیم.
خالصه این دو بزرگوار با شتاب و عتاِب بی حد و حساب 
ــرم واقع در صحن عتیق و  ــا را بردند به دفتر آگاهی ح م
ــاندند کنار هفت هشت نفر دیگر که به جرم های  ما را نش
مختلف دستگیر شده بودند. پس از چند دقیقه مجالست با 
خالفکارهای بعضاً حرفه ای و سابقه دار، فردی با چهره ای 
موّجه که گویا مسئول آگاهی حرم بود، به سراغ ما آمد و 
یکی یکی به جرم دستگیرشدگان رسیدگی کرد. وقتی به 
من رسید، با تعجب از دلیل دستگیر شدن من سؤال کرد. 
ــرح ماوقع را تعریف کردم. بعد که دید به قیافه  من هم ش
و تیپ ما دزدی و اغتشاش و این جور خالف ها نمی خورد، 
ــعر هم  ــؤال کرد و وقتی فهمید که ش ــان س از کار و بارم
ــروده ام،  ــعرهایی س ــم و در مدح امام رضا هم ش می گوی
ــان دو بزرگوار را صدا کرد که بیایند. وقتی آمدند، به  هم
ــان را بکنند...«  آن ها گفت: »آقا را با احترام ببرید زیارتش
بعد رو به من کرد و گفت: »من از شما معذرت می خوام، 
شلوغه و پیش میآد دیگه. به آقا شکایت ما را نکنیا! و...«
ــد که همان دو بزرگوار از همان راهی که مرا با  چنین ش
ــتاب آورده بودند، با سالم و صلوات برگرداندند  عتاب و ش
و بردند در صحن عتیق یا به قول قدیمی ترها اسمال طال. 
ــوزن انداختن  از پله ها که آمدیم پایین، در صحن جای س
نبود. به ساعت نگاه کردم، دیدم حدود یک ربع ساعت تا 
ــال مانده. یکی از خدام گفت: »ما را حالل کن  تحویل س
ــالمت« من هم نا خودآگاه گفتم:  اخوی. یا علی، برو به س
ــتادن هم نیست، چه برسه  »کجا برم؟ اینجا که جای ایس
ــتن!« نگاهی به هم کردند و به من گفتند: »پس  به نشس

با ما بیا...«
ــد و آمادۀ خواندن  ــته بودن ــه الی جمعیت که نشس از الب
ــال بودند، آرام آرام و به سختی به داخل  دعای تحویل س
حرم رفتیم. نوای دعای توسل پیچیده بود و شمیم خوش 
مشک که در تأللؤ قندیل ها و چراغ ها خودنمایی می کرد، 
ــدم که  ــن فضا بودم، فقط متوجه می ش ــت ای من که مس
ــت یکی از همان دو بزرگوار است و داریم  ــتم در دس دس
ــمم  حرکت می کنیم، تا آنجایی پیش رفتیم که ناگاه چش
ــاد. اینجا بود که یکی از آن  به ضریح مبارک حضرت افت
ــدی؟ ما دیگه باید  دو عزیز گفت: »اینجا خوبه؟ راضی ش
ــیدم و التماس  بریم اخوی...« من هم روی هر دو را بوس

دعایی گفتم و...
ــردم، باورم  ــه ضریح نگاه ک ــدم و دوباره ب ــی تنها ش وقت
نمی شد که در میان آن همه آدم که پشت درها مانده اند، 
ــتان بوسی  ــتان عجیب و غریب توفیق آس من با این داس
ــرض کردم: »آقا جان!  ــدا کرده ام. خطاب به حضرت ع پی
ــدا که خوب  ــای غریب نواز! به خ ــان نواز! آق ــای مهم آق
مهمان نوازی هستید شما. ممنون که بنده نوازی کردید 
ــن خودتان...«  ــرای ام ــرا هم راه دادید به صحن و س و م
ــختی نشستم. دیگر اواسط دعای توسل بود  همانجا به س

خانم »اطیابی« از همکاران اداری مان می گفت: بابام هر 
اون  بود  چی  جان!  الهه  گه:  می  بهم  بار  یک  روز  چند 

شعره؟ انگور نامرد؟ یه بار دیگه بخونش برام بابا!

و من دلم غنج می رفت. راستش اوالً به خاطر شعرم که 
توانسته در دل یک مخاطب این طور جاگیر شود و ثانیاً 
به دلیل این که یک شعر نیمایی، آن هم با زبان محاوره 
توانسته این طور با مخاطبان عام جامعه ارتباط عاطفی 
برقرار کند. مخاطبانی که احتماالً حشر و نشر چندانی با 
شعر امروز ندارند. اما بعد بالفاصله شرمنده می شدم و به 
خودم یادآوری می کردم که این حضور امام رضا)ع( است 

که باعث جذابیت شعر شده و نه شعر من.

می بینم  را  »اطیابی«  خانم  وقت  هر  هنوز  همه  این  با 
از  باز  تا  را می پرسم، منتظر می مانم  پیرش  پدر  و حال 
رابطٔه عاشقانٔه پدرش با شعرم بگوید! و من دلم غنج برود. 

راستش اوالً به خاطر شعرم که ...

قند باشه یا که عسل
یاقوت باشه، طال باشه
تو دریا مروارید باشه
ماه باشه تو آسمون

خورشید باشه
خوشٔه پروینم باشه
هزار بارم توبه کنه

تا دم مرگ
دلم باهاش صاف نمی شه

انگور نامردو میگم...

ــه می گفت که مرا با نذر و نیاز از  مادر خدا بیامرزم همیش
امام رضا)ع( گرفته است. به خاطر همین هم اسم مرا رضا 
گذاشته بود. چون عنایت حضرت شامل حالش شده بود 
ــتن فرزند بود - برآورده  و امام رضا حاجت او را - که داش
ــز از زمانی که زبانم به  ــرده بود. به همین خاطر من نی ک
ــعر باز شد دلم می خواست با تقدیم یک مجموعه شعر  ش
مستقل برای امام رئوف، از  لطف امام رضا)ع( تشکر کنم.

این آرزو سال ها در دلم بود، تا این که در سال 1389 به 
لطف خدا و با نظر عنایت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( 
ــعر رضوی را  ــد که یک مجموعه ش این توفیق حاصل ش
ــدن مجموعه فوق،  برای چاپ آماده کنم. بعد از آماده ش
ــاعرم استاد هادی منوری فرستادم  آن را برای دوست ش
ــعر  ــدم که این مجموعه ش ــد ماه با خبر ش ــد از چن و بع
ــال رضوی در بخش  ــنواره کتاب س رضوی برگزیده جش
تألیف شده است. از شنیدن این خبر بی نهایت خوشحال 
ــاس کردم که حضرت این تحفه ناقابل را از  ــدم و احس ش

این کمترین پذیرفته است.

ــعر رضوی این  ــرانجام با نظر عنایت موال، مجموعه ش س
کمترین در سال 1391 توسط انتشارات »سخن گستر« 
با عنوان » کبوترانه بخوان آسمان هشتم را« چاپ و 

منتشر شد که از این بابت سجده شکر به جا آوردم.

انگور...
 حمیدرضا شکارسری 

... کبوترانه بخوان 
 رضا اسماعیلی 



ــتی، ای حریم مقدس! که با بال فرشتگان،  تو بارگاه کیس
ــت، گیسوی  ــیده ای؟ کدام انگش ــان را در نخ کش کهکش
خورشید را در گنبد طالیی ات به رفو نشست تا زرتارترین 
ــپیده را به تماشا رود؟ کدام دست، ستاره و صبح را به  س
ــی!  هم آمیخت تا باغی از جمال بیافریند؟ ای بارگاه عرش
یاد آور کدام پیشوایی که در مهتابی الهوتی، قامتی نورانی 
ــت آن گاه که شال سبز پیامبرانه را  را به خرام وا می داش
ــاری از پاکی و معصومیت را بر  ــید و آبش بر دوش می کش
ــتاری بهشتی بر َسر داشت  خاک می ریخت، وقتی که دس

و عبایی خدایی بر شانه.

نخستین پای بوسی ام در یک سالگی اتفاق افتاد؛ آن روز 
ــتند. سال هزار  که قنداق پیچ بر پای دریچه نیازم گذاش
ــیصدو بیست وپنج شمسی، در یک زمستان سوزان و  وس
سخت که هونه گان غرق در برف بود، از کوهپایه های دنا، 
ــری علی جوب، کوچک ترین زائر  ــه هزار مت از پای قله س
ــی بی درو پیکرعزم دیدار تو کرد، میر حیدر  تو با اتوبوس
ــت  ــنج کوچه ها را پس پش ــی خوان با عالمت و س چاوش
ــت و آوای غمگنانه او روستاییان را به مشایعت  می گذاش

می خواند: هر که دارد هوس کوی رضا، بسم اهلل.

ــته ام؛ و به  ــم که چه سعادتی داش ــت می اندیش سال هاس
خود می بالم که کوچک ترین مهمان حضرت در نخستین 
ــای زندگی ام بوده ام. با آن که در ایام جوانی و حتی  روزه
ــر، سفرهای متعددی به مشهد کرده ام و بهترین  پیرانه س
ــاعرم را در آنجا یافته ام،  ــتان خانوادگی ام و یاران ش دوس
ــویم به آن بارگاه آسمانی، رازی  ــاید اولین نگاه بی س ش

داشته است که از آن بی خبرم.

هر که دارد هوس کوی رضا
 خسرو احتشامی هونه گانی 

ــنیده اید،  ــان که بارها دیده اید، خودتان که بارها ش خودت
بعد از خواندن زیارت نامه ارادت نامٔه من بود، ابیاتی که با 
تمام قلبم با همه باورم خوانده ام برایتان، با نگاهی دخیل 
بسته بر شبکه های ضریح با اشک هایی که ... بارها و بارها:

نه دعبلم نه فرزدق، که شاعرت باشم
که شاعرت شده مقبول خاطرت باشم

نه آهوام نه کبوتر که ضامنم باشی
و یا پرندٔه صحن مجاورت باشم

نه آن دلی که به معنا رسم، نه آن چشمی
که مثل آینه حیران ظاهرت باشم

ولی ز لطف مرا هم گدای خویش بخوان
که با تو صاحب دنیا و آخرت باشم

پرنده صحن مجاور
 سید محمد جواد شرافت 
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