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  جاي يک مقدمه سه نگاه به

ــشت  ــين ك ــن؟  ةچن ــستم م ــسرِت كي    ح
   نه گـردون ، نه خاكم، نه محزون، شادم نه

ــه ــتانم ن ــاك آس ــيانم ، خ ــرخ آش ــه چ    ن
   چيـست ايـن شـور هـستي؟       ،ما   فـاني  اگر

   ببـــال اي تـــوهم ، اي تخيـــلبنـــاز
  ســت نعلــم   نــده ک در آتــش ف هــوايي 
ــوايي ــدارمنـ ــي ، نـ ــس مـ ــمارم  نفـ   شـ

   اي قـــــدردانان فرصـــــتبخنديـــــد
ــن ادر ــر ي ــس ممي ــده ك ــارباد، غمك    ي

ــان ــه جه ــو ب ــازد    ك ــستي بن ــاماِن ه   س
  ! بيـدل ،ايـن يـك نفـس عمـِر موهـوم        به
  

   چـون آتـش از سـوختن زيـستم مـن           كه
   چه معنيـستم مـن؟     ، نه مضمون  ، لفظم نه

   كجاييــستم مــن؟ ،فــشانم  مــيپــري
ــر بــاقي و   م از چــه فانيــستم مــن؟  ا  گ

ــه ــن ك ــستم م ــان دارم و ني ــستي گم    ه
ــر ــردم  اگ ــاك گ ــن   خ ــستم م ــي اي   نم
ــر ــن؟  اگ ــستم م ــيم، چي ــرت ن ــاز عب    س

   يك خنده بـر خـويش نَگريـستم مـن        كه
  دوســتان زيــستم مــن مرگــي كــه بـي  بـه 

   همين بـس كـه مـن نيـستم مـن           كمالم
   شـــخِص باقيـــستم مـــن تهمـــِتفنـــا

  
  نگاه يك

نامه در  ژهيدو و. دل استي بةژين شماره وي موالنا بود و اةژي وپارسي قندن يشي پةشمار
  .ينشي پيها تر از شماره تر و فراوان ع متنو نسبتاًي هم و هر کدام با مقاالتيه از پدو شمار
نامه  ژهيشکل و  بهيد شماره بعدي شا،خاطر انبوه مقاالت با موضوعات گوناگون به

ييها نامه ژهيتواند و  ميهي آتيها  شماره،ارمان شدي يقيم و توفيا اگر زنده بودنباشد، ام 
 ادبيات در هند، )يفارسهاي   و اسناد و نامهينسخ خطّ( طوطاترامون مخيباشد پ
 ارسال ي باشد برايا تا بهانه … وزبان ي شاعران پارسيها ، تذکره پارسي زبانانمعاصر

منابع   بهتر ي علميشتر، همراه با رجوعي بيقي تفحص و تحقي برايمقاالت بهتر و فرصت
  .گرانينقل اقوال و افکار د يجا  بهدگاهيان ديو مآخذ و طرح و جسارت ب
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ي آموزش زبان فارسي هند نيز از ها ي هند و دپارتمانها  و موزهها کتابخانه
ست که مرکز تحقيقات زبان فارسي بر آن است تا با ياري شما استادان و اموضوعاتي 

  . و دقّت و کنکاش قرار دهدتوجهدانشجويان ارجمند آن را مورد 
زودي   بهرسي نيز از ديگر موضوعات جدي است کهزندگي نامه استادان زبان فا

بسياري از استادان زندگي نامه و عکس خود را براي ما . شود  ميکتاب آن آماده نشر
باشد که در اين گلستان . اند  را جدي نگرفته و برخي نيز تا هنوز اين مهماند ارسال کرده

  .ته آيدزودي بس هآيند و شيرازه اين کتاب ب معجي رنگارنگ ها گل
ش از چهارصد ي با بپارسي قند موالنا در ةژي وة که گذشت شماريهرحال در سال به

ار يصفحه در دسترس دوستان همدل و همفکر و همزبان قرار گرفت و سپاس و بس
  .ي شما بزرگوارانها ي و مهربانها سپاس از الطاف و نواختن

 شما را که اگر دست ،زاديا دوباره سالم و دوباره درود و دوباره دست مرنک اميا
ه ن شماره از مجلّيد و ايرس  نميسرانجام  بهن مهميگمان ا يد بي ما را نفشرده بودياري

 همز يد و باغبان نييباغ شما. د و بهاران شماييل شماکه گُ. نشست  نميلگُ  بهپارسي قند
  .شما

 قرن م که قرن حاضريگو  ميدل؟ين موالنا و بي است بيد بپرسند چه شباهتيشا
 انيآباد ميان و عظيان و هنديدهلو. دل استيگمان از آن ب چيه ينده بيموالنا بود و قرن آ

اقوت چه ي و گوهر و ن معدن سراپا دري دارند و از ايابيدانند که چه گوهر نا مي
 يمشرق نورانبا اين چلچراغ توان استخراج کرد و   ميني که بعد از اي معنويگوهرها
  . کردتر يرا نوران
ن شکل يتر اقانهن و خلّيتر يران در درونين شاعران ايتر  بزرگ،ن که امروزه روزيهم

ل ياق و دلي اشتةي خود ما،اند کرده دل برقراري بيها شهي زالل با انديوندي پ،يهنر
اهو يه ي بزرگ و بي شاعرياز سهراب سپهر. دل استي بي و اصالت هنر قدسيماندگار
م  معلّي و تا علين شعر انقالب اسالمي معمار راستينيسد حسن حي گرفته تا سيو جهان
 شعر يها هگر از بزرگان و قلّي دياريشمند و صاحب سبک و تا بسي شاعر انديدامغان

 امروزه روز در نزد خواص و در ،دلي و باند  خود کردهينيدل را کتاب باليران بيامروز ا
  .افته استيدرست و با اصالت  يگاهيگاه و پايران جاي اي و ادبي هنريها هنزد قلّ
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 مشهود ران کامالًي اي و فرهنگيط ادبيدل در محيب  بهر پرداختني اخيها در سال
عا کند که در تواند اد نميـ   زبانسيرفاري زبان و غياعم از فارس ـ يکشور چيه. است
. اشدافته بيدل در آن انتشار يرامون بينامه پ اني کتاب و مقاله و پاةن همير اي اخدهة

ران شکل گرفته است و يز در ايدل نيرس ب عيها  برنامهگذشتهکه در چند سال  ضمن آن
 يها شهيدر راه شناخت فکر و اندـ  يدرست  بهاام ـر يچه دشناس اگرن گوهرين سرزميا
ران يدل در ذهن و نگاه شاعران نوگرا و مدرن اي استوار برداشته است و بيها دل گاميب

انبوه شايد همين ه ين نشريم شدن ايل حجي از داليکي.  داردي انکار ناشدنيحضور
 ها  است که در ساليمقاالت و مطالب

ات و ير در نشري اخيها و ماه
ران ي اي و ادبي علمينارهايسم
ن يدل نوشته شده است و ايرامون بيپ

  .ج سحر استيهنوز از نتا
 يتازگ  بهگر آن کهي دةمژد

مرکز محلّ  در »دلي بيانجمن ادب«
 زبان و اردو يبا حضور شاعران پارسنو  دهليفرهنگي  يزني رايقات زبان فارسيتحق

ران و ي از اين جلسات ماهانه با حضور شاعرانيزبان کار خود را آغاز کرده است و ا
ن در گسترش و بسط شعر يک حرکت نويتواند سرآغاز   مي…ه وقار افغانستان و شبه

  . چنين باد.دل باشدي بيها شهيق در شعر و اندي و تحقيپارس
  نگاه دو

 ي زبان فارسة که از استادان برجستيقاسمن يحسف يش با پروفسور شريچند وقت پ
جمهوري اسالمي ايران،  فرهنگ ة که مسئول خانياييم دکتر ضشمندياندو دوست ست ا

 ي پرگتة محلّو در ي در مرکز شهر دهل،مي زديدل دهلويقبر ب  بهينو است سر يدهل
دل در يند بيگو  مي.دل وجود داردينام باغ ب  بهييجانو  ي دهليالملل نيشگاه بي نمايادان يم

 ي که کرده بود دفن شده و بعدها استخوانش را دوستان افغانيتيوص  به خودش بناةخان
 ين دهليز اعتقاد دارند که در همي ني برخگرچهجا دفن شده ا افغانستان بردند و در آن به

جوي کوچک يا يک ساحل کم عمق  بيدل يک
دريا . نيست که همگان بتوانند در آن شنا کنند

يانوس است و کساني که شنا نياموخته و اق
شوند و از اين کوه  باشند در اين دريا غرق مي

 .کنند سالمت عبور نمي و کتل به
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دل مشهور است ينام باغ ب  به کهي فعلقان اعتقاد دارند که محلّر محقّشتيا بام. دفن است
 يها(sir)ر و ِسي هند شرقياث کمپانا وريگو .ستيدل نيق دفن بي و دقي واقعمحلّ
 ةقيزعم خود بر شق  بهير خالصي تي حضورشان در دهلين روزهايدر آخر يسيانگل

ر يز  به باهميدل و زبان فارسيبدند که ي کشيجاده را طورک کردند و ي شليزبان فارس
 يشتر از برادران افغانيدل که بي از دوستداران بيدم که برخيد و شننخاک و جاده برو
 کردند که يريگيقدر نامه نوشتند و پ در زمان جواهرلعل نهرو آنبعدها  ،همزبان ما بودند

 و در ي فعليمللال نيشگاه بي نمايرو ه روبيعنيدل ي بيقبر واقع  بهن محلّيتر کيدر نزد
 امتک  به معروفيخ ابوبکر طوسينام ش  به بزرگي قبر عارفمقابل متروک يقبرستان

محلّ  ـ آمده  ميارت قبرشيز  بهعارف بزرگ هند هم، اءي که نظام اوليکس، ريپ شاه
مان که  ين برادران افغانيت همهم  بهزادي و دست مردهند بيدل اختصاص مي فعلي را به

چه ن دهه است که سرپاست اگريدل چندي بيشان مزار فعل يفشار و پايريگيبا پ
 ي چون سعديا هنوز با قبر شاعران ام،گر عارفان و بزرگان بهتر استيظاهرش از قبر د

د ممنون ين قدر هم بايا همام. ن تا آسمان فاصله دارديگران از زميار و دو حافظ و عطّ
  .ز وجود دارديمه بنا نين نيت آنان هم و هميسع م که بايدل باشي بيدوستداران واقع

ل ي از آن همه داليکيست و ا ين دهليدل در هميل بيک دليهزار و   بهکه گر آنيد
دل را عمارت کردند و ين مزار بيش اين دهه پي ما خود در چنديکه برادران افغان نيهم
 تمام عمر  کهيدليب. ف در افغانستان فراوان استي شرين مزارهايکه از ا نيل دوم ايدل

 ين دهلي خاک شد در هم،ن خاکياش دفن شد و در هم رون نرفت و در خانهياز هند ب
  .اي ديگرج هيچ نه در ،است

در . ريزا يچلچراغ و ب يسنگ قبر و ب يب. ن بوديدل ايت قبر بيهرحال وضع به
ند يآ  ميکالغان. يري از زايسراغل دارد و نه  از گُي که نه نشاني متروک و باغاي گوشه

بزرگ  دم که قبر شاعرانيشن. روند  ميخوانند و  مييزيکاج چدرختان و در گوش 
 زينر ينگر کشمي در سر… وي و غنيم کاشاني و کلي طالب آملچون  زبانيفارس

!!  ندارديع بهتراوضاز ي در بنارس نيجين الهيل شده و قبر حزي تبديا خاکروبه به
درآباد يفرهنگ ح  را در مجلس اهِلي دکنيضي فچون بزرگ يکه شاعر تر آن جالب
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! ستي ني دکن اصالتاًيضيگفتند ف  ميي حتّاي هشناختند و عد  نمييخوب  بهيدکن حتّ
  .ستا يآباد ميست و عظي نيند که دهلويگو  ميدلي بي که برايزين چيهم

 ،مين بزرگان بگذاريم و بر سر قبر ايه کنيک سنگ قبر تهيکه چهار تا چراغ و  نيا
ت  هم همين کارها کمي ايا برايا گو ام،ديآ مين و آن از خود من هم بريت ابدون منّ

 بودم و در همان چند روز اقامتم ي بر سر قبر رودکيهرحال وقت  به.بزرگان الزم است
 داشتم که يحس و حال) شيدر هشت سال پ (کستاني تاج و پنجرودي کالليدر روستا

  :گفت که  ميمداوشمن خ  بهزد و  مي با من حرفيا رودکيگو
 انـتــ دوسيدار رويــر از دـبرت ن جهانيست اندر اي نيچ شاديه

سنگ قبر ي  که آن را بر رويتيب
ر يخ  بهدشيا و يمهم نوشتي رودک

 يروان فروغي و انوشير منويدکتر هاد
 که سنگ قبر را با يو استاد رضا نام

 کامل در مشهد آماده کردند و يهنرمند
  .بعدها نصب هم شد
د يمرحوم ساستادم خصوص  هبشناسم  بيدلاد دوستان شاعر يدل هم يو بر سر قبر ب

 بودم و … ويري اميمرتٰضدوست بزرگوارم  و ي کدکنيعيو استاد شفحسيني حسن 
  :خواند  ميميدل را برايت بين بي ايمدام کس

 مـ و من مرده باشييم آـکه بر خاک چه مقدار خون در عدم خورده باشم
اين  بر مزار يدل نقش ببندد و چلچراغي بر سنگ قبر بي آرزو دارم روز کهيتيب

  . روشن شودشاعر بزرگ فارسي زبان
  نگاه سه

دل و يآثار ب  بهيرانيبان و منتقدان اي عدم پرداختن ادي که در راستاياز جمله مسائل مهم
ه است که ن نکتي ا،تواند مطمح نقد و نظر باشد  مي نه چندان دوريا سبک او در گذشته
 و جانانه در عرصه يک انقالب جدي ظهور يران خود را براي، ادليدر دوران پس از ب

 اجتماع ة که در عرصيانقالب! ج و گولي گرم و گاه گيا دوره. کرده است  مي آمادهيادب
انقالب در شعر  ـ تر  خوشيسرانجام  بهو انقالب مشروطه شد  بهداد و منجر هم رخ

فلک شعر پارسي را نيما سقف شکافت و 
 اين طرح ةطرحي نو در انداخت و در داير

نو و اين فلک سقف شکافته شده، بيدل 
 .ستايک پديده و يک چلچراغ نوراني 
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 را ي شعر فارسيها تي و بها ان چهارچوب مصراعه که ناگينقالبا . منجر شدـ يپارس
  کهييبنا.  تازه و نو کامالًييبنا . مشغول شديآبادان  بهگر راي دييدر هم شکست و بنا

ن ي خطور نکرده و گاه اگر ايا دوره چيک در هي از شاعران عهد کالسيشاعر چيفکر ه به
ب بند و يبند و ترک عيط و ترجاد و مسم رفته بود او را تا مستزيسراغ شاعر  بهفکر
  .ييماي شعر نيبنا. ل سوق داده بودين قبي مستزاد و هرچه زيرباع
 و انقالب يل جدن تحوين آخريا

 يلتحو.  بوديجانانه در عرصه شعر پارس
 اند دهيکنه آن نرس  بهان خوديرانيکه هنوز ا
  .انديگر  بهتا چه رسد

ل حون تيد ايه و تمهيدر کوران ته
 و ۱۱ ة سدي شاعران نوگوةشگرف، هم

 از نظر دور ماندند، چرا که … و۱۲
 همه صرف برداشتن يرانيبان ايفرصت اد

 چشمه يش پاي بزرگ از پي و سديسنگ
  . را بند آورده بودي که نفس شعر پارسيسنگ بزرگ. شد  مييسار شعر پارس

 يها دورماندن از واژه و ـ ، ظاهراًها  مصرعي طوليل تساويو تحم  ـهيطان قافيش
رفت   مي راي شعر فارسـ باطناً  ـنشي آفاق و آفري و چشم بستن بر رازهايل پارسياص

  !تا فلج کند
  .تر ي شد و جاري جارين سنگ برداشته شد و آب روان شعر پارسيا

ن انقالب ي ايها آرمان  بهدنيق بخش از تحقّتر  مهميا مسئله چين انقالب، هي ايدر اثنا
  .نبود
کوم دانستند و شاعران ح صائب را شاعران عهد بازگشت مي، و حتّيدل، ناصر عليب
 ي و عراقي و خراساني سبک هنديطور کلّ  بهم شاعران عهد بازگشت و همه يانقالب

.  در شعر پرداختنديادير بنييک تغيرامون يل پمأت  به کنار گذاشتند ويت مدي را برا…و
ت و يما، در نثر، صادق هداي دور نماند و همراه با نن تحولي هم از اي نثر پارسيحتّ

  . قد راست کردند…آخوندزاده و طالبوف و

شناختي زالل و  ـت بيدل براي شناخ
ي عقب برگشت و حتّ  نبايد بهـ هوشمند
معاصران او خيره شد، بايد  نبايد به

جلو آمد که او انسان روزگارهاي پس  به
بايد جلو آمد تا نيما، تا ! از خود بود

سهراب، تا اخوان، تا شفيعي کدکني 
 .پور و تا قيصر امين) سرشک .م(



  جاي يك مقدمه سه نگاه به  ١٣

  

ر يي تغي بعد از دوازدهم، حال و هواة در سدي شعر پارسي حال و هوايطور کلّ به
  !قي نه تحق،ل بودي تبديو حتّ
در دل .  آزاد و رهايفرم و ساختار  بهل آني و تبدير فرم و ساختار شعر پارسييتغ

 بزرگان ادب. عرصه نهاد  به قدميضرورت اجتماع  بهوزن هم بنا ي شعر بير حتّيين تغيا
 تر م و شاعران بزرگيفتيابتذال ب  بهن انقالب پرداختند تا مباداي از ايمراقبت و نگهبان به
 ي را شاگردييماي قالب نـ ها ده و همه قالبي در غزل و قصي طبعيي تواناةبا هم ـ

م ي از حري از پاسدارتر چ در آن زمان مهمين مکتب را هي ايگردان واقعکردند و شا
 اثبات آن ي آن و برايها تيدن ظرفيرخ کش  بهين قالب برايش در ايقالب تازه و سرا

  .ن قالب گفته بود، نبودير و معمار ايچه استاد و پ
 و ـست يه نارق دل که خود از مخترعان در عالم شعر بوده، و نوگوتر از او در شبهيب

 را سراغ نگرفت و ييماي در عالم اختراعات، شعر نـ  استي سبک هنديماي نيقول به
  ! دور او نبود،ه دورالبتّ

ک ي از يدل نموداريان رقعات بيم در
ب و يبا سپاس از اد! ( هستييمايشعر ن

 يري امي مرتٰضيرانيمنتقد ارزنده ا
ن نکته ارزشمند را در ياسفندقه که ا

) دنديرخ کش  بهن باري نخستي برايا مقاله
  کامالًي نمودارـ ابنديل ير و تبدييتغ ـ اند هيحکم قاف  به کهييها  که اگر سجعينمودار
ش قدرت طبع در ي نماين نمودار هم سرانجام، نوعيا اتواند باشد، ام  ميفرد  بهمنحصر
ن يقبول ا با( بود يگريز ديما انجام داد چيچه ن شود و آن  مي محسوبينات ادبعالم تفنّ

 همان يعنيد ي دها  رفعتي و تقها ييدل را در شمار شمس کسمايتوان ب  ميمطلب هم
 ةا آن را با پشتوان تک و توک شعر نو سرودند ام،ن تفنّيز از رويما ني که قبل از نيکسان
  ).اثبات نرساندند  به خودي و فکريادب

 ييدست فکر روستا  بهيفارس ادبيات در عالم ين اختراع جدي آخريهر رو به
 يني که زميراني و پارسا و اي پارسي مردييروستا .وستيوقوع پ  بهي کوهستانيمرد
ن ين زميادآور شد که در ايارث گذاشت و فرزندان وارث را   بهع از خوديار وسيبس

نده يقرن حاضر قرن موالنا بود و قرن آ
 .دل استيچ گمان از آن بيه يب
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 ن شماين زميو در ا.  سبز خواهد شد،دي که کاشته آياقيتخم هرگونه سبک و س
د ينه بکاريي اگر آين حتّين زميد در خاک ايبار آور  به گل و درختةگون د همهيتوان يم

  !سبز خواهد شد
وست يوقوع پ  بهن انقالبيا اام.  نبوديا ن انقالب جامه عمل پوشاندن کار سادهيا به

  .نماند يس باقأي از سر ي ننگ بازگشتين شعر پارسيتا بر جب
 يبازگشت.  بودياصالت ادب پارس ه ب خردمندانهي سرانجام شعر بازگشتييمايشعر ن

 سخت ي شناخت شعر فارسةطيجهان امروز در ح. ان داشتي رويا ندهي درآيکه رو
  .ن انقالب استيون ايمد

ک، يفراغت نزد  بهشي کمابييدست آمدن فضا  بهن انقالب و بايق ابعد از تحقّ
دا کردن يو پ ي هجر۱۳ تا ۱۱ کاوش در آثار قرون يران وقت برايشاعران و منتقدان ا
  .دا کردندي پها ن قرنين ايآثار ارزشمند و نو

. شوند  مي از آن انقالب بزرگ محسوبيا مهز خود مقدين شاعران نو نيشک ا يب
ين چشم اندازها شناخت بياز ا. ما شديظهور ن  به که منجريا مهمقدو است دل هم مهم 
 !واجب و هم خطرناکهم 

 .شوند  ميادآوري را ي ادبي هشدارها و اخطارهاني همواره ايب پارسيو شاعران اد
ما و پس از آن خطرناک ي ني انقالب ادبةدل در دوريق بي درک عميتوان گفت حتّ مي
 او نبود، خطرناک از يفدل را هم درست شناخته بود، زمان زمان معري بيو اگر کس. بود

بود و ممکن بود ت شناخته نشده يرسم  بهييمايد که هنوز مکتب شعر نيث شاين حيا
  !ر خود منحرف کندي بشکند و از مسيگرين موج تنومند را موج ديکه ا

 امر را هم بر معتقدان و هم يتوانست حتّ  مياش يآباد ميل عظيآن تخ دل بايو ب
رامون آثار ي، پمي عظيباش  هشداريعين بود که دکتر شفيا!  مشتبه کندييمايمنکران شعر ن

ل و يوسا  بهکاست با اتّيبا  مي از طال بود کهيدل معدنيگر بي دانيب  به.دل عرضه داشتيب
ينه با تبر و چکش و با دست خال، استخراج آن دست زد  بهمات کارمقد.  

افت ژرف ساخت ي بر اثر عدم دريا ه که عديا  در دورهيعيهشدار باش دکتر شف
رفت که شعر را  مي  شده بودند وي زبانيها يحجم و بازشعر وارد  ـما ي نيانقالب ادب

  . بودادبياتم دلسوز ک معلّيهشدار ،  را از شعر دور کندي و زندگياز زندگ



  جاي يك مقدمه سه نگاه به  ١٥

  

 او اشاره کردن يها لغزش  به گاهيران و حتّيدل نوگو در ايب  بهتوجه عدم ،يهر رو به
م که پس يديو د.  بوديينوگرا  بهتوجه و ي از انقالب بزرگ پارسيث پاسداريهمه از ح

 ژرف  بهتوجهي بيدل با ها پرداخته شد، انديشهادبي  انقالب  حقـ تمام و کمال ـکه  از آن
 از ياريز بسياگرچه در همان روزگار ن. دان آمديم  بهدي در عصر جديساخت شعر فارس

  !کردند  مي تار با خود مروريها دل را در کنج فقر و خلوت شبي بيرانياعران اش
دل ي نه تنها شعر ب،يد پارسيل شعر جديخل و باطن تيامروزه از جهت ظاهر تخ

 افکنده شد و ييماي شعر نِيپ. آن پرداخته شود  به است تايخطر ندارد که ضرور
اط آن ساخته آمد و هر روز مدرسه و يش باال رفت و طاق آن زده شد و حيها داربست

  . بر آن افزوده شديا آب انبار و کوشک و باالخانه
ان ي پارسي برادليگمان هنگام شناخت ب يب

نکته   و هريي بود که هر سخن جاار مهميبس
  . دارديمکان

دل ي بةما پس از دوريد که اگر نيير بفرماتصو
  افتاد؟  مييفاق بزرگ چه اتّي شعر پارسةما بود در عرصيدل پس از ظهور نيا بي

ه ي در تدارک تهيراني قوم ايدل، شعر و زندگي پس از بةکه در دور نيجان مطلب ا
ن بود که هرکه يا. عقب  به نه،جلو داشت  به بود و چشمي ادبة نو و نوتر در عرصينقالبا

و .  نبودين قاعده مستثٰنيدل هم از اي از نظر دور ماند و بيت مديدر پشت سر بود، برا
م با صدق و صفا و برخاسته از أ بود آگاهانه تويعمل.  نبودينادان  بهايحقد و   بهن عمليا

  .يشعور و آگاه
ن ي، همسرانجام. قه باشندين دقي اتوجه کاش مي و افغانيب هنديدوستان شاعر و اد

ن يتر يهنر  بهيدل را پرده از رخسار برگرفتند و حتّي مناسب بي در فرصتييمايشاعران ن
رفتند و نه تنها او را قبول کردند که داشتند، بل ير پذيثأ از او تيشکل ممکن و درون

ن روست که شاعر بزرگ و پرآوازه و يهم از ا . چشمي بر رو سر گذاشتند ويرو بر
روزگار   بهق که متعلّي در غزليم دامغان معلّي استاد عليرانيصاحب سبک معاصر ا

  :ن متواضعانه داردي چنيتي ب،ز هستي ني ويجوان
 !دل نشدـيادر بـ عبدالقواِنـوار خـزه خـير  يتا کس! مبر سخن غالب نشد چون ما معلّ  

علّت گمنامي شديد سبك بيدل 
شاگرد و شاگرداني » عدم حضور«

 !درست در مدرسة بيدل است
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 خوان يخوار زهياش ر که غالب شدن الزمه ني غالب و غالب شدن و ايبايم زهايو ا
ران و در يه و مقام در ايدل تا چه پايدهد ب  ميق که نشاني ست عميا دل است نکتهيب
  .گاه و مقام داردين شاعران جاين بهتريب

 زي شعر انقالب نيدالشعراي را سي که وينيسد حسن حين روانشاد دکتر سيهمچن
ن روزگار است که از کوچش هنوز چند ي و نقد اي شاعريها نامند و از اعجوبه مي
 يش از هر شاعري کالم و مرام بةوير و در ش در شعر و در تفکّ،گذرد  نميشي بيسال
 کرده ي و همراهيت همدليطرز ابتکار و خالق  به کهيديوه تقليش  بهآن هم نه ـدل يب با

 يها وهين از شي نويا وهيش  بهي و»ي و سبک هنديدل، سپهريب«کتاب ارزشمند . است
ن دو شاعر بزرگ و ي ايها شهيدارد و اند مي پرده بريدل و سپهريسم بيت و مدرنيخالق
  .کشد  ميرخ  بهن زبانيواتريش  به راياق ادب پارسخلّ

 ما رايران ني در ايعا کرد که شعر امروز پارستوان ادِّ  مي است کهين در روزگاريا
 ياني گويا هنوز پارسام. ات آن بهره اندوخته استي و کمال شناخته و از تجربتمام به

ست ا يرد با کسانگمان ب ي بين وادي و در ااند ما عبور نکردهي نيها هستند که از تجربه
ران ي امروز اين ادبيات نويدل تجربي بييما همراه کنند و در درک نوگرايدل را با نيکه ب
شناخت شاعران .  خواهد بودتر ييدل تماشاي بةن منظر شکويگمان از ا يب. ننديز ببيرا ن

 پاس سخن نو اوست و هم  بهک نوگو هميعنوان   بهدليران از بيد ايعرصه شعر جد
  .يطور کلّ  بهپاس سخن به

  که اگريک ضرورت بود، ضرورتيده يي زايدل در روزگاريب  بهن رو نپرداختنياز ا
 فروغ و شاملو و ،ي چون اخوان ثالث، سهراب سپهريبزرگوست شاعران يپ  نميوقوع به
 ليش نايکشف استعداد خو  به… وينيسد حسن حيپور و س نيصر اميسرشک و ق .م

  .آمدند نمي
  . کرديا دوره چي در هيينوگو چي هي استعداد را قربانةن هميشد ا  نميو
دل يب ـه در ق بعدها مشفقانه و شاگردانين طريان هميدل را نوگراي ب حقيادا
ن يو از ا .رده گرفتندگُ  بهن دستي از ايگري ديها  و در کتابـ ي و سبک هنديسپهر

 ـ يد شعر پارسيدل در عصر جديرامون بيپ ـچه که هنوز و همواره  روست که آن
 .ز از اعتقاد و اعتمادي و طراوت است و لبريرسد، سرشار از تازگ  ميمنصه ظهور به
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 شخم خورده و ينيران چون زميخصوص در ا ه بيب پارسن اديان سرزميگر بيد به
ک ساحل کم عمق يا ي کوچک يجو کيدل يب.  کشت و برداشت استةز آماديحاصلخ

 که شنا يانوس است و کسانيا و اقيدر. ست که همگان بتوانند در آن شنا کنندين
، کنند  نميرسالمت عبو  بهن کوه و کتليشوند و از ا  ميا غرقين درياموخته باشند در اين

 ما از پِسين نينک شاگردان راستيو ا .ستيقول خود او آسان ن  بهدليچرا که درک فکر ب
 ياج شنا موياين دريانوس و در اين اقين در ايشه نوي و آموختن فکر و انديانقالب ادب

  ست؟ين شکوهمند و ارزنده نيا ايآ. کنند  ميدي صي معانيدهايکنند و مروار  ميرتفکّ
ش ي کهن سال خوادبيات در برابر آنان که

 سرشار از شور و شرم يصبورانه و با جسارت
خاک   به آن رايها ستادند و پشت مصراعيا

 ي و جبري حتمي شکستند و جايرساندند و حتّ
اش عوض   را با همه سلطنت و سلطهيقواف

وه و يش  بهـ از هر کجا ـ يا هر واژه  بهکردند و
هو و ير از کبک و تذرو و تيغ  به راي ادبةو صحن خاص جواز ورود دادند يشگرد
 گرفتند ي را هم جدها  زاغچهيگران هم کردند و حتّي حضور دي برايا ن، صحنهيشاه

بات تازه و يجاد ترکيل ايدل  بهدلي اکبر را برگردن پابرهنگان انداختند، هرگز با بو دب
  ! ندارنديل دشمنين قبيچه زحضور پارادوکس و هر

 ي در بستگي از آغاز باز بوده، نه بسته، و هر گاه روير شعر پارس تفکّيبه طور کلّ
  …پا کرده و رفته و  بهي ظهور کرده، انقالبييماينهاده، ن
قول جالل آل احمد، چشم و   به کهيرمردي، پ بزرگيماي نـ ياري اسفنديعل ـ يآر

ر شعر را يو آن توار،   در ترکش شعر نهاد آرشيري کرد کارستان، تيچراغ ما بود، کار
  :ش رها کرد و گفتيهمه جان خو با

ر هنوز در حرکت يو آن ت، ران استير ايران و غيد مرز اير فرود آين تيهر کجا ا
  !جان استيو ه

 در يث معنوين از حي الهام شاعرانه را گسترش داده است و اةري، داييمايشعر ن
 . کرده استيشعر پارس  بهن قالبيست که اا يک از صد هزار خدمتيعالم شعر فقط 

قب بيدل نوتر از آن بوده که در ع
هاي او   او بتوان رد پاي نوگوييسر

تر از آن که  را يافت و بسيار مخترع
 .در معاصرانش بتوان نظير او را ديد
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شناخت  ، بايرانيرايدانان غ يد که پارسينما  ميين نکته ضروري ايادآوريجا  نيمه در
 يتر  و زاللتر ر درستيگمان تصو ي، بييمايران و شعر ني ايق از انقالب ادبيق و دقيعم
  .افتي شاعر و مخترع عارف خواهند يک نوگويعنوان   بهدلياز ب

دل هم در ي بوده از آغاز و بي خاص زبان پارسـ يظ و معن لفةدر گستر ـ يينوگو
  .گان است از بزريکي ها يين نوگوير ايمس

 از ابهام و يا ان بزرگ پس از او در هالهي نوگوةشناخت مرتب ي ب،ن بزرگي اةمرتب
  .ب و تحکّم قرار خواهد گرفتتعصّ  به آلودهيي در فضايحتّ

ن ي اةري نو در انداخت و در دايما سقف شکافت و طرحي را نيفلک شعر پارس
  .ستا يک چلچراغ نورانيده و يک پديدل ين فلک سقف شکافته شده، بيطرح نو و ا
 .يامي و پيا کرهيپ. ار سرشاري است بسيز سهمي نييمايدل در نهضت نيسهم ب

  .اله کرديتوان آن سهم را پ مي
 دي نبايو حتّ. تعقب برگش  بهدي نباـ  زالل و هوشمنديشناخت ـدل ي شناخت بيبرا

د يبا!  پس از خود بوديجلو آمد که او انسان روزگارها  بهديره شد، بايمعاصران او خ به
. پور نيصر اميو تا ق) سرشک .م (ي کدکنيعي، تا سهراب، تا اخوان، تا شفمايجلو آمد تا ن

  .شود  نميکه سزاوار اوست شناخته چنان دل آنين بزرگان بيشناخت درست ا يب
افت و ي او را يها يي نوگوي پار از آن بوده که در عقب سر او بتوان رددل نوتيب

  .دير او را دي از آن که در معاصرانش بتوان نظتر ار مخترعيبس
 طرز نو  بهدانسته که همراهان او که  ميکيشده است و ن  مينفس نو  بهنفس، دليب
  کهييهر طرز نو« و »منديد آثار قيد آشنايتجد« …نازند و  ميگانهي بيبالند و بر معن مي
  .اند داده  مياد سريفر  به را» کهن استيتراش مي

 ي جديها و از استثناء!  برخورد کردييد که استثنايک استثناست و با استثنا بايدل يب
 در ياو رو. شيرامون خود است و نه در عقب سر خويکه او نه در پ نيدر شناخت او ا

  .غلتد  ميها ينون يشدن دارد و همچنان در آغوش ا
ا يشود و   ميفيا تحري ـ دل نوگويب  ـيد شعر پارسي عصر جديها يمطالعه نو يب
  .ق استي تحقةستيا شادل امي ب…ب ويا تکذيشود و   ميريتحق

  .نديآ  ميروند و  ميما رايدل تا نيران از بيشاعران امروز ا



  جاي يك مقدمه سه نگاه به  ١٩

  

سبك  زرگي و هيچشاعر صاحب سبك ب كه هيچ نكتة بسيار تا بسيار مهم ديگر اين
عنوان  به. اي در عالم ادبيات فارسي تا شاگرد درستي نداشته، شناخته نشده است تازه

ما  نمونه صائب تبريزي را نه شارحان شعرهاي او، بلكه شاگردان مكتب شعري او به
كردند، سبك  ظهور نمي… اخوان، فروغ، قيصر واگر شاعراني همچون . معرفي كردند

ـ آن انقالب  شاگرد برجستة سبك نيما ماند، اما اخوان ـ يما ناشناخته مينيما و انقالب ن
  :توان گفت در اين راستا مي. رخ كشيد را به
شاگرد و شاگرداني درست در » عدم حضور«علّت گمنامي شديد سبك بيدل ”

  “!مدرسة بيدل است
شاعري  چـ اما تحقيق او دشوار است و هي كه نيست تقليد بيدل شايد آسان باشد ـ

  !دشواري اين درس نداده است در حد تام، تن به
ق که ي عميادآورين يبا ا. ستا ي کافهين مايا همست امها نيش از ايار بيسخن بس

  .ري و تحقيمهر ي و بي دشمنة است نه واسطيگانگيت و يميدل سرانجام عامل صميب
علل و   بههن است کي شماست، خود همه ايش رويز هم که پين نوشته نيت ايغا

  .ميتعصّب نگاه داشته باش ي و هوشمندانه و بيران، علميدل در اي بيعوامل گمنام
 از ژرف ساخت سخن موزون و منظوم تر  زالليشناخت  بهن نگاه،ي اةيو هم در سا

  :ن صورتير ايدر غ. مياوريمان بي اها  در نوشدنيپارس
   بودينه کُرد و نه ترک و نه تاز     

 شيود خو سيان از پـ کساِنيز
   بـود  يکـردار بـاز    هـا بـه     سخن

 شـين اندر آرند پـيند و ديبجو
 يا دوره چي در هيشاعر چي و با علم کردن هينيد چيسود ه  به رايان زبان پارسيو ز

  .توان خواست نمي
 .»غا که کاغذ پر شديدر« …و

  ∗علي رضا قزوه
  ۱۳۸۷ماه  فروردين

  
                                                   

 .نو هوري اسالمي ايران، دهليمدير مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جم  ∗


