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  يالحق انصار يران در شعر وليا
  سعيده حسينجاني

 شعرهاي ارجمند . ايران است و دلباختة زباِن پارسيةانصاري شيفتالحق  وليپروفسور 
  .او براِي دماوند و تبريز و شيراز، همه و همه بيانگر اين ادعاست

  :بنگريدوي  ةدماونديقسمتي از  به
  باز آمدم و ديدمت اي كوه دماوند

ر و خوش منظر و خرسندريخ در سو گل در ب   
  ارباب دل و ديده و مرداِن خردمند

  ارند، ز باليدگي ات نسبت و پيوندد
  …اي كوِه دماوند

اين شعر عالوه بر تجلّي عشق ايران زمين در آن، بيانگر ذوق سرشار و آشنايي 
 عميق پروفسور انصاري با شعر زالل پارسي و اوزان رواِن آن نيز هست، و عالوه

ز يها، شناخِت استاد انصاري از قوالب شعر فارسي و تنوع آن ن همة اين آشنايي بر
 يد که شعر پارسيگو يد و شعر ميز ي ميني که  در سرزمي شاعريست براا يمتيغن
ه ارزش ين زاويو از ا. گذراند ي ميمهر ي و بي و سختيدو قرن را در دشوار  بهبيقر

  .درک استشتر قابل ين شاعر بيگفتار و سخن ا
  :نگاه کنيدتراود  ايران از آن مي  بهاين شعر كه عشق به

  روـوا بـش نـاعر آتـِش شـپي  بهجا آن  كشد فردوسي انتظار تو در طوس مي  
*  

  بروجا که بود مركز اهِل صفا  آن  ست نيز غزالي در آن دياراخوابيده   

 



  ٥٢٦  قند پارسي

  

ضرت امام ح  بهخراسان خورشيد و ارادت  بهاين غزل شريف و نفيس را كه عشق
كرد عرفان خراسان در شعاِع نور  ست و دركنار اين تجلّي ياد ا از آن متجلّي)ع(رضا

  :ه، موضوع آن است در ديوان مالحظه كنيداالئم حضرت ثامن
   بــرو )ع(دل گويــدم ديــار امــام رضــا   

 نـالك بر زميـارد از افـور بـا كه نـج آن
  در خــــدمِت نبيــــرة شــــيرخدا بــــرو

 دق و صفا بروجا كه هست، چشمة ص آن
او، در  .آيد  مي ايران تا انقالب اسالمي پيش  بهانصاري ـ در عشق ورزي الحق ولي

  :كند اي رهبر انقالب اسالمي چنين ياد مي اهللا خامنه شعري از حضرت آيت
  عار گلـدم اش هـ بم دمـعـبـزار طـد از گلـروي

  ت كم از خار گلـهاي تازه هس ين گلپيِش ا
  ل سرشار از بوي گل استگ به گلشِن من گل

   گلت انبارـند، هسـو آيـنان را بگـچي خوشه
  : جا كه تا آن

  ش بهر زرـي كرد مدحـفر كه عرـاي اكب تو نه
  د از بازار، گلـرش آيـاهي كه بهـي شا هـتو ن

  ت نيزـعر اسـر شـت با تو گوهـدولت علم اس
   گلنيست كافي يك دو سه، باشد تو را بسيار

عنوان يكي از مجاهدان و مبارزان انقالب   به هاشمي رفسنجانياهللا و نيز از آيت
  : کندياد ميگونه  اسالمي اين

  همدم و غمگسار ما، آمدي و خوش آمدي  دي و خوش آمديـا، آمـار مـن ديـدر چم  
  ا، آمدي و خوش آمديـد انتظار مـختم ش  ديـوش آمـدي و خـا، آمـِد روزگار مـائـق  

 توان ر آشنايي پروفسور انصاري با انقالب اسالمي ميدر اين دو شعر، عالوه ب
هايي  قالب. هاي مترنّم ديگر نيز اشارت داشت توانايي او در سرايش قصيده و نيز قالب به

  .هذا  عليها حيِّ ها و قطعه ها و ترجيع همچون مخمس، تركيب
 شاعر او نه تنها. پروفسور انصاري شيفتة ايران و شاعران ديروز و امروز آن است

باشد، بلکه در هند  ي م ـز هستيع هند ني که مرکز تشـ نوهلک ـن خود يگانه سرزمي
ند از شمار انگشتان يز تواناي نيشان که در شعر پارسي چون حضرت ايامروز شاعران

 را يس احمد نعمانيئ و ريد استاد انصارين شمار اندک بايز کمترند و از ايدست ن کي



  الحق انصاري ايران در شعر ولي  ٥٢٧

  

ن راه نه چندان ي جوان ايز شاعرانين ني کاش بعد از اي دانست که ايجزو شاعران
 و ييواين شيهم  به.نديواتر بگوي شير شعر را با زبانت نامکريند و حکايدشوار را بپو

 ين زالليهم  بهاران ملک ادب، سخن گفته است ويار شهري در دي که استاد انصارييبايز
  :سته استيکه نگر

  دمــز آمـريـبـِب تـائـدر زادگاِه ص  ريارـمولد استاد شه  بهستم كنونه  
  خيز آمدم اين زمين سخن  بهزان جا  در هند هست مركِز فرهنگ لكنهو  

و اين عشق، نه عشقي سرسري و عارضي است كه با تار و پود شعر استاد درهم 
سخِن اين  ن زبان پارسي، وامدار بزرگان شيرينياو معترف است كه شعر، ا. آميخته است

  :سرزمين است
  فتمراز ياـشي  بهزان قند پارسي كه  داراي فكر عالي و شكرشكن شدم  

  .الحق انصاري، ظاهر و باطن فارسي است شعر ولي
خورد، پيكره و پيامي  پيكره و پيام شعر او كه بيشتر در مدار سبك هندي تاب مي

گاه ست، ن اها كه سرشار از چاشنِي عرفاِن ايراني اسالمي اين بيت  به.پارسي و پارساست
  :كنيد

  تمـده را باز يافـتاِع گم شـني مـيع  عار پارسيـگفتِن اش  بهدمـراغب ش  
  راز يافتمـشي  بههـزان قند پارسي ك  داراي فكر عالي و شكّرشكن شدم  

هاي  ست که بزودي در ايران اسالمي نيز در شمار کتاباجاي بسي خوشوقتي 
، از جمله اين ديگر کشورهاي زبان شاعران پارسي زبان ايران، تني چند از شاعران پارس

دست   نيز دفتر اشعارش با زيباترين شکل بهـ الحق انصاري استاد ولي ـشاعر ارجمند 
از اين دفتر دو شعر در هواي سفرهاي شاعرانه وي را با هم . ١چاپ سپرده شده است

  :کنيم زمزمه مي

  ٢نشابور روي کن از مشهدالرضا به
ــر   بــرو )ع(دل گويــدم ديــاِر امــاِم رضــا    ــدمِت نبيـ ــرو ةدر خـ ــدا بـ ــير خـ    شـ

                                                   
رضا قزوه، نوشته  نوشتة علي» چلچراغ عشق«هاي تحليلي با استفاده از مقدمه کتاب در دست انتشار  يادداشت  .1

  .شده است
 .ن راه در اتوبوس گفتميمشهد مقدس در ب  بهوقت سفر به  .2



  ٥٢٨  قند پارسي

  

ــاه او  آن ــيِض نگ ــوازش و ف ــه از ن   جــا ک
  جا که نـور بـارد از افـالک بـر زمـين             آن

  جـا مـراِد دل   شـود آن  جايي که يافت مي   
ــداواي درِد خــويش  ــار م ــابي در آن دي   ي
  پيش از رسيدنم برسـان از مـنش سـالم         

 راهش کـشد مـرا     به اي که هست    ههر ذر  
  خدمت آن آسمان جناب     به روي  چون مي 

   کــن ينــشابور رو ه بــ از مــشهدالرضا
ن ديـار  آخـواب انـدر     بـه  ام نيز هـست   خي  
  زير خاک کمـال اسـت جـاگزين         به جا آن

  کـشد  فردوسي انتظار تـو در طـوس مـي     
ــاراخوابيــده  ــي در آن دي   ســت نيــز غزال

  هـاي اشـک   در آن زمين بکار ولـي دانـه    
 

ــد ــر ش ــرويا هذرســت  هبرت ــا، ب    از کيمي
   صدق و صفا، برو    ةشمجا که هست چ    آن

  جايي که مي قبول شـود هـر دعـا، بـرو           
ــرو   آزرده ــرا؟ بـ ــه چـ ــوِر زمانـ   اي ز جـ

ــ ــا تحف ــرو ةب ــبا ب ــن اي ص ــدت م    عقي
  دهد اينک صـدا، بـرو       هر سنگ ميل مي   

ــ ــا تحف ــيةب ــوص و دل ب ــرو  خل ــا، ب   ري
ــ ــار عطّ ــرو  بــهن،يب ــيِش شــه اصــفيا ب   پ

ــرو    ــنا ب ــز آش ــا دِل رم ــيم ب ــيش حک   پ
  جـا، بـرو     هـيچ  يصورتگري چـو او نبـد     

ــهجــا آن ــرو   ب ــوا ب ــاعِر آتــش ن ــيِش ش   پ
  جـا، کـه بــود مرکـز اهــِل صـفا، بــرو     آن
   بــرو  آشــنايســو  بــهار آشــنايــ يا

 
  کشش دوست کشد جانب شيراز مرا

ـ            مي   از مـرا  کـشد جانـِب خـود آن بـِت طنّ
ــر ــدانم،  به ــه ن ــاري ک ــهک ــانم آورد  ب   جه

  زمين   به  بسته شد، از عرش فتادم     نبال چو 
  که من زنـده شـدم     مردن آغاز شد آن روز      

  مرگ گر نيست، کدام است که از باِم فلک      
  ازيـ نـاز و ن    نـه    دارد و  نـه ادا،     ، کرشـمه  هن

  رفت آن يار و مرا عـاجز و تنهـا بگذاشـت         
  دست فلک اين هم يا رب       به کاش مي بود  

ــس دور   ــودگي دل ب ــزل آس ــرده از من   ک
ـ ن شهر غريتنگ در ا هندم و دل  يطوط   بي

 

ــرا    ــاز م ــدِف ن ــاهش ه ــر نگ ــاخته تي   س
  زيـن جـا ببـرد بـاز مـرا          ختم شد کـارم و    

ــاز ــرا    ب ــرواز م ــوِت پ ــرد ق ــرش ب ــر ع   ب
ــرا    ــاز مـ ــود ز آغـ ــري بـ ــا را خبـ   انتهـ

ــده  ــرااو خوان ــرا  مــي،اســم م   دهــد آواز م
ـ         از مـرا بـاز هـم کـرده زبـون، آن بـت طنّ

  جهان محرم و دمـساز مـرا    بهنيست اکنون 
  چــه بگرفتــه ز دســتم، بدهــد بــاز مــرا آن

   مــرا آز، حــرص و روشة فتنــ»ولــي«اي 
  مــراراز يکـشش دوســت کـشد جانــب شـ   

 
  


