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  سير انديشه در شعر فارسي

رشد و  به قدم  به قدم يو جامعة انسان يدر حيات فکر بشر که اي است ادبيات پديده
. وجود آمد  به خود  به دنياي متمدن گام نهاد، زبان و ادب خود به تکامل رسيد و چون

يک عصر  هاي همين دليل انديشه به .تاريخ دنياي متمدن بشري است ،پس تاريخ ادب
شود، تجدد و  ک تحول تازه مييدچار  که انسان يزمان. ر ديگر خيلي تفاوت داردبا عص

 احساسات خود را شوند روشنفکران مجبور مي و يابد ظهور مي يو نوگرايي در انديشه
جامعه بدهند و با رسالت  به اي شکل شعر ارمغان جاودانه  به عام و خاص برسانند و  به

  .خود بشريت را مرهون خويش سازند
است که با زحمت زيادي در  ياراد آيا فقط هنر است؟ آيا همان کار شعر چيست؟

آيد و يا کيفيت خاصّي است که  وجود مي قيد وزن و در چارچوب لفظ و دستور به
شعر اصالً . سازد يجاررا بر زبان وي  يشعر يغيب ةالهام کنند ماند تا يم شاعر منتظر

برد و باعث  دنياي احساس مي شعور انسان را به. بياني است عاطفي از زبان اهل شعور
  .دار اجتماع و روزگار خويش و هم آيينه استهنري که متعهد  .شود ميآفرينش هنر 

را از اپوي انسانيت گوي سبقت کايران قبل از اسالم خود يک دنيا بود و در ميدان ت
هنة وسيع وجود ين پا هاي رنگارنگ در ها و فرهنگ گويش, ها زبان. ربوده بودگران يد

 مهرپرستي و مانوي, هاي زردشتي مکتب قالب هاي خود را در مردم انديشه. داشت
 ولي ،کردند پهلوي و پارسيک بيان مي, فارسي باستان, يياوستا يها وسيلة زبان  به
يکباره تحول عظيمي روي داد و خورشيد درخشان مکتب اسالمي بر افق ايران   به

الشعاع زبان  هاي ايراني تحت ايران زبان به ها مدن عربدر نتيجه با آ. پديدار گشت
ظاهر   به گرچه زبان عربي. همين منوال گذشت  به عربي قرار گرفت و تا حدود دو قرن
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 نخستين آثاري که از فارسي دري. هاي ايراني هرگز از ميان نرفت ؛ اما زبانافتي رواج
که از همان آغاز داراي  ل قرن سوم هجري قمري استياوا  به ما رسيده، مربوط  به

دانشمندان و پژوهشگران ادبيات شعر را طبق مضامين . مضامين و محتواي پرباري بود
  :اند بندي کرده زير دسته

  .(Epical Poetry) يشعر حماس. ۱
  (Lyrical Poetry)شعر غنايي . ۲
  (Allegorical Poetry)شعر تمثيلي . ۳
  (Ethical Poetry)شعر اخالقي . ۴

ين زمينه ا در. ست خاصّ ميدان جنگ و صحنة کارزار شعري يماسحشعر   .۱
هاي قهرمانان و افتخارات و  تاريخ باستاني و کارنامه, يهاي پهلواني اساطير داستان

جنب و  به طوري که عواطف انساني را به شود عظمت قومي يا فردي منظوم مي
هاي  ر زمان نسلشود که در ه آورد و مسايل خير و شر چنان مطرح مي ميدرجوش 

بهترين حماسه آن است که با توصيف پهلواني . ابندي آينده استرشاد ذهني و فکري
اخالقي , هاي مدني و تمام ويژگي ها نمايانگر عقايد و انديشه, و مردانگي يک ملّت

در شعر حماسي شاعر دخالت شخصي يا داوري فردي و . باشد  آن ملت و فرهنگي
  : وع استحماسه دو ن. حوادثي ندارد

  حماسة مصنوع: بو  حماسة طبيعي: الف
ين نوع شعر ا شاعر مستقيماً در. شعر غنايي شعر دنياي معنويت و روح است  .۲

  .شعر زبان عاطفه است ييغنا شعر. دخالت دارد
طوري که در  به دهد؛ هاي مختلف جامعه را نشان مي شعر تمثيلي زندگي و جنبه  .۳

در شعر تمثيلي يک حقيقت و واقعه از . شود وسايل خاص مجسم  به نظر بيننده
 ،هاي فلسفي هدف به شود و با خيالبافي شاعرانه حيات عادي بشري گرفته مي
 دايپ تجسم يشود و در سبک داستان طرازي طور اخالقي و اجتماعي نزديک مي

عموماً اينگونه شعرها از ديدگاه اصالحي . کند که با طبيعت مطابقت داشته باشد مي
تمثيل بوده که در سراسر جهان وضع  به اين خاطر احتياج به شايد. شوند ه ميسرود

. ترسيدند اجتماعي مردم با فرمانروايان هم سطح نبود و عوام از قدرت ايشان مي
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خواستند که زمامداران سياست يا صاحبان قدرت و زبردستان جامعه را  ها مي نابغه
هاي  پس مجبور شدند که حرف, دندنقد کنند؛ ولي از عواقب مجازات هراسان بو

  .ان کننديب تمثيل  در قالبخود را 
سازي در قالب شعر است و اين جنبة شعري  شعر اخالقي سرودن آيين انسان  .۴

است ولي در واقع همان قدر گسترش و عمق دارد محدود  ظاهر خيلي به اگرچه
ت فارسي توان گفت که در اين مورد ادبيا بدون ترديد مي. که خود انسانيت

  :ترين ادب جهان است غني
ــت     ــش اس ــه ک ــه دان ــوري ک ــازار م   که جان دارد و جان شيرين خـوش اسـت    مي

  ٭
ــدارا    آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف اسـت  ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس   ب

 خورد اين است که عواطف انساني چشم مي به بندي چيزي که در اين تقسيم
از ين ها بي يبند ادبيات از اين تقسيم قتيدر حق يول .شعر غنايي اختصاص يافته  به

توان بعضي از اين انواع را  خوريم که مي شاهکارهايي برمي  به در آثار ادبي ما و است
آيد، فقط داستان قهرمانان  مثالً شاهنامه که در گروه حماسه مي. ديددر آنها يکجا 

مطالب  نيست؛ بلکه يا صحنة بزم و رزم يا ستايش سالح و رخش, تاريخي ايران
هاي دقيق عاشقانه را  بطور مثال شاعر وقتي که داستان. در بردارد زين راي گريد

 هاي عاشقانه در غزل يحت کند که صورتي مجسم مي  به سرايد، تمام عوالم عشقي را مي
را  خود يا بر تباهي جنگ يا کشته شدن پادشاه ايراني درد دروني. شود ديده نمي زين

هاي  عزيز خود را از دست داده است و ناله ايکند که گويان ميب اساحسبا  چنان
. طور مثال بسياري از ابيات دربارة پند و نصايح گفته شده است  به آرد يا جانسوز برمي

  :نويسد سبب نيست که استاد فروزانفر دربارة فردوسي مي بي
ه فلسف. شاهنامه خود داراي معاني مختلف است و تنها کتاب قصه نيست”

غزل هست و باالخره تمام فنون سخن هست و فردوسي از عهدة تمام  ،هست
  .١“واجب ادا کرده به برآمده و حق هر يک را

                                                   
  .۴۶ ص ،سخن و سخنوران روزانفر،الزّمان ف بديع  .١
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 نابساماني فکري و بحران سياسي چنان ها چنانکه قبالً ذکر شد با آمدن عرب
هرحال وجود   به که زبان فارسي تا حدود دو قرن در پردة خفا افتاد ولي وجود آمد  به

حنظله بادغيسي شاعري صاحب  ،در پهناي ايران بود و در اواخر دورة طاهريانشعر 
در جاهاي مختلف زندگي  گريد ديوان بود و عالوه بر اين شعراء و نويسندگان

نويسي رواج داشت  اين مسلّم است که در آغاز ساده. کردند و کار خود را ادامه دادند مي
صدق و  .گرايي مطمح فکر بود ازي و ملّيمردم خيلي نزديک بود و کردارس  به و شعر

  .ريايي در آثار آن زمان منعکس است صفا و بي
  :گويد حنظله بادغيسي مي

  شو خطـر کـن ز کـام شـير بجـوي       کـام شـير در اسـت    بـه  مهتري گـر 
ــاه   ــت و ج ــاز و نعم ــي و ن ــا بزرگ ــا چــو مردانــت مــرگ رو   ي ــي   ١ارويي

ابوسليک که معاصر عمرو . يع استتأثّرات گوناگون طبا انگريب شعرهاي آن زمان
  : گويد ر خود مياشعادر يکي از  ،بود) ق ه  ۲۷۸/۲۶۵(بن ليث 

ــار     خون خـود را گـر بريـزي بـر زمـين      ــزي در کن ــه آب روي ري ــه ک   ب
ــوش دار    از مــردم پرســت بــه بــت پرســتيدن ــد و گ ــار بن ــر و ک ــد گي   پن

شاعران . دم استاين شعر پرآوازه هنر براي هنرمند نيست، بلکه هنر براي مر
ين مورد نام فردوسي همواره ا لغت و فرهنگ خيلي عالقه نشان دادند و در ياحيا  به

چه هزار سال قبل و چه هزار سال  و زنده خواهد بود؛ زيرا هرچه گفته براي مردم بوده
هاي  شکل حماسه گنجينه  به وي. دارد ييکسان بعد بين زبردستان و زيردستان محبوبيت

آيين فرهنگي و ذخائر لغت و بيان را از قالب , داستان باستاني, يفصاحت و معان
  .مردم عامه عرضه نموده است به ،محسوسات بيرون کشيده

هاي بعدي کم کم ادبيات در حصار شاهانه متحصن گرديد و يا در قلمرو  در قرن
عارفانه گسترش يافت و از عوام و جامعه آهسته آهسته دور شد و در ميدان هنر 

 ،اوج رسيد به زبان و بيان ،زندگي در ادب داخل شد مختلف موضوعات ،کرد رفتپيش
راه پيدا کرد و دنياي شعر دنياي احساسات و شعر  به تصنّع و غلو و دشوارپسندي

                                                   
  .۱۵ص  ،سخن و سخنوران  .١
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از نيمة قرن پنجم سالجقه در ايران ظهور کردند و دين و معارف را . عواطف گرديد
ادبيات نه فقط از لحاظ . ف دولت گرديدهاي داخلي باعث ضع تقويت کردند، ولي نزاع

اي براي تحوالت  بالغت و بيان و سبک قابل توجه است؛ بلکه انگيزه ،فکر و انديشه
قرن پنجم تا دهم يعني زمان سلجوقيان و مغوالن از . دروني و دگرگوني اجتماعي است

 هاي وحشتبار همراه بوده و از سوي ديگر تحوالت جديد و يک سوي با فاجعه
مضامين اخالقي و زهد و رياضت و  يفارس در نتيجه در شعر. غيرمنتظره متجلّي گرديد

ادبيات فارسي اين دوره از لحاظ کميت و کيفيت از . العاده يافت فوق رواج تصوف
اغتشاش در جامعه، در دو قرن اخير رکود ديده ل يدل  به .استاهميت خاصّي برخوردار 

علم و ادب و فن   به آن تباهي و هالکت مرهم نهاد و هاي عهد تيموري بر زخم. شود مي
  .دوباره توجه شد

وجود   به يک نهضت ديني, اولين بار مذهب رسمي شد يبرا در عهد صفويه تشيع
. احاديث و حکم نوشته شد ،هاي فقهي، تفسير کتاب. ادبيات مذهبي توسعه يافت, آمد

ي و موضوع جنگ کربال وغيره مرثيه يا حماسة موال عل ،منقبت  به شعرگويي محدود
هرحال در زمينة شعر و سخن تنوع  به .اوج رسانيد به محتشم کاشاني مرثيه را. گرديد

ابداع و معاني با  ،وجود آمد در بيان  به شعر اين دوره که در ايران. موضوعي پديدار شد
  .پيشينيان رابطه کمي داشت

ار آمد و ادبيات از جو قا بعد از زوال صفويه زمام حکومت در دست افشار و زند
. بيرون نهاد و بدون سرپرست و آواره گشت و در دست مردم افتاد  به قلعه شاهي پا

. شد روزانه عوض مي ها اي بود و سرنوشت انسان گونه به وضع سياسي ايران هر روز
هاي سنّتي  شاعران و نويسندگان در قالب. گرايي مايل شدند ساده  به در نتيجه هنرمندان

ار پلي جعهد قا. باشد الشعرا بهار آخرين شاعر کالسيک مي ملک. نوشتند گفتند و مي مي
زماني بود که ايرانيان از غالف پوستين کشور سر را . است بين ادبيات سنتي و معاصر

 از افشار و کمي دوره تا يشعر فارس از آغاز. باال کشيده تماشاگر جهان خارج بودند
فرهنگ و سنت شرق  ،عواطف ،شود، نمودار احساسات هرچه ديده مي ،اوائل قاجار

ين دوره ارتباط شاهان قاجار و ايرانيان مستقيماً با اروپا استوار گشت و ا ولي در. است
تجاوزات روسيه , قراردادهاي موهن, سفر اروپا. هاي استعماري شروع شد کشمکش
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نااهلي  .تزاري و نفوذ فرهنگي انقالب فرانسه وضعيت کشور را دگرگون ساخت
هاي زيانبار و  روشنفکران تاب تحمل آن وام. کردفرمانروايان اجتماع را مضطرب 

آور را نياوردند و احساس  هاي شکست و جنگ بيگانگاننظامي , دخالت سياسي
, دارالترجمه, از سوي ديگر تأسيس دارالفنون. کرد گرايي بروز پرستي و ملّي وطن

نشر مطبوعات و , اروپا به معلمين و محصلينچاپارخانه و رفت و آمد دانشجويان و 
و فرهنگ ايران را دگرگون ساخت و چنان  هشد که فکر و انديش ينگاري عوامل روزنامه

  .هاي سنّتي انديشه و زندگي را درهم شکست که همه قالب داد تحول عجيبي روي
قرن  بيداري و روشنفکري بويژه در آسيا تقريباً از اواخر, فکر آزادي و استقالل

نوزدهم آغاز شد و در قرن بيستم نه فقط کشورهاي مستعمرة آسيايي آزاد شدند بلکه 
تحوالت جديدي در . هاي تزييني محدود و گرانبار سبک گرديد هنر و ادب نيز از قالده

گرايي که  مردم رسانده شد و آن ساده به نحو جديد به مطالبي تازه, داد شعر و نثر روي
حالت . شد دوباره در شعر زمان انقالب مشروطه پديد آمد ه ميدر سبک خراساني ديد

جديد شورها و هيجانهاي واقعي  شاعران ي سبب شد که در شعريريا سادگي و بي
ناز و  ،دنياي ادب از هياهوي عشق و عاشقي. بداي اجتماعي و بحران سياسي مجال بيان

هاي خالف عقل و  غراقها و ا مبالغه, شکايت و آشتي عاشق, معشوق عتاب خشم و قهر
 يکبارگي با فکر نو  به ،بين شعراي اين دوره متداول بود وعادت که در مدح و هج

 شاعران, حکما و دانشمندان, علما و فضال. ايل گرديدمتم طرف علوم عقلي و فلسفي  به
تربيتي و , تعليمي, تجاري, اقتصادي, سياسي, طبيعي, نقلي, و نويسندگان علوم عقلي

 حنه ظهور کردند و اين سعي و عمل و جديت ايشان بود که مردمصنعتي در ص
اميدوار سعادت و  ه،علوم آشنا گرديد بااندازة فهم و شعور خود روشنفکر شدند و   به

 ادبيات. نددشر مغز هاي با معني و پ هها و سرود نتظر نوشتهم و يه خود شدهتصالح آ
با . امتزاج قديم و جديد دو آتشه شدعواملي رنگارنگ درآمد و از قالب در  يگيکبار  به

پرواز درآمدند و بر هر شاخه نشسته چهچهه   به برآمدن چنين صبحگاهي مرغان انديشه
در نتيجه روش زمزمه نويسندگان و لحن شاعران تغيير يافت و از هر در . کردند مي

هاي  ه کتابترجم, شنامهينما, داستان کوتاه, تأتر داستان بلند، مانند. سخني تازه پيدا شد
هاي اجتماعي و  نوشته, ادبيات استقاللي و بيداري, نو موج, شعرنو, شعرآزاد, اروپايي
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 بين روشنفکران مورد بحثچند موضوع مهم  در عهد مشروطه. فرهنگي بوجود آمد
  :، مثالًبود
  نقد و بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي کشور؛ .۱
  دانش؛  به گرايي و تشويق جوانان ملّي .۲
  و تربيت؛ ارزش تعليم .۳
  صنعتي شدن کشور؛ .۴
  گيري از حجاب؛ خرده .۵
  روحاني نما؛ افراد و کارانتقاد زاهدان ريا .۶
  مختلف؛  تبامک يها شهياند .۷

ا اگرچه نو شعر. شود گرايي چند مثال از شاعران معاصر آورده مي براي نمود تجدد
او  شعرهايي از ،نيما اختصاص دارد به چون يگردد ول قبل از نيما يوشيج آغاز مي

  :شود انتخاب مي
  !ها که بر ساحل بساط دلگشا داريد آي آدم

  تان بر تن سفره جامه به نان
  :خواند شما را يک نفر در آب مي

  ,کوبد دست خسته مي به موج سنگين را
  ,با چشم از وحشت دريده, دارد دهان باز مي

  ,هاي تان را ز راه دور ديده سايه
  ,تابيش افزون بيآب را بلعيده در گود کبود و هر زمان 

  ,ها بيرون کند زين آب مي
  .گه پا, گاه سر

  ,پايد او ز راه دور اين کهنه جهان را باز مي
  زند فرياد و اميد کمک دارد  مي

  !ها که روي ساحل آرام در تماشاييد آي آدم
∗  
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احمد شاملو دربارة . اند تا روح جامعه بيدار شود شاعران عهد مشروطه کوشيده
  :سرايد يوظيفة يک شاعر م

  :نويسد او شعر مي
  يعني

  جراحات شهر پير  به نهد او دست مي
  يعني

  از صبح دلپذير! شب  به کند او قصه مي
  :نويسد او شعر مي

  يعني
  او دردهاي شهر و ديارش را

  کند فرياد مي
  هاي خسته را روان, يعني او با سرود خويش

  .کند آباد مي
  :نويسد او شعر مي

  يعني
  هي مانده را ز شوقهاي سرد و ت او قلب

  کند سرشار مي
  چشمان خفته را, صبح طالع به يعني او رو

  کند بيدار مي
  :نويسد او شعر مي

  يعني
  ١او افتخار نامة انسان عصر را

  کند تفسير مي
∗  
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  :کند استاد شهريار هم عظمت و ارزش وجود انساني را در لحن سنتي عرضه مي
  »شاهد شعرم«

  شب در نماز پير مناجات به گاه
  راز و نيازم نثار شاهد يکتا
  گاه شوم شکوة اسير مظالم

  نجوا  به در دل شب با خداي خويش
  اشک يتيم من و تضرع تائب

  بذل کريمم من و گذشت توانا
  گاه عيان در اذان مسجد جامع
  گاه نهان در طنين زنگ کليسا
  بر لب ساز صهبا ترانة قدسم
  در سخن شهريار شيوة شيوا

∗  
سوي انديشة تسخير   به پروازکنان يکباره يوسياس و ماي مشيري در فضايفريدون 
  :گويد رود و مي اوج مي به جهان انساني

  …ها انسان رنجديدة محکوم قرن
  تا اوج آسمان خدا پر گشوده است…

  انگشت بر دريچة خورشيد سوده است
  تاج از سر فضا و زمان در ربوده است

  هاي ديگري جهان  به تا وا کند دري
∗  

بيند که گرداگرد وي  کند ولي چون مي خود ناله مي» ميراث«مهدي اخوان ثالث بر 
  :کند تر از پوستيني کهنه نيست، توصيه مي هيچ خلعتي پاک

  !اي دختر جان
  دار همچنانش پاک و دور از رقعه آلودگان مي
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کند  اين عاشق وطن بر شکوه ديرينه مباهات مي» آخر شاهنامه«همين طور در شعر 
  .باشد حال گريان و دردمند آرزومند آتية تابناک مي به و

ست  او غزلي. فروغ فرخزاد شاعرة عواطف با هنر زيبايي بر صحنة ادب ظهور کرد
 »جاودانه«و  »اسير« ،»تولّدي ديگر«چنانکه در . گر ست عشوه پر احساس و غزالي

  .آيد نظرمي  به
ن يماکند و با مض انتقاد مي رکاميرزاده عشقي با نيشخند تيز خود از زاهدان ريا

  :کند کميونيستي و بورژوائي مردم را خطاب مي
  صد زحمت به دهقان, چه انصاف است اين؟ اي دهخدا

  تو ارباب ثمر گردي؟, بپاشد تخم و در آخر
  چه نازي اي توانگر؟ بر خود و بر ضرب دست خود

  ارباب زر گردي, بزور بازوي مزدوريان
∗  

  اهم داداعالن زوال سيم و زر خو
  ر خواهم دادبنجر به دولت همه را

  يا افسر شاه را نگون خواهم کرد
  ١يا در سر اين عقيده سر خواهم داد

. تحول است به از لحاظ فکر هميشه رو ،شعر معاصر که تقريباً يک قرن عمر دارد
در شعر داخل شد و دامنة شاعري گسترش پيدا  يمختلف هاي در اين دهة اخير انگيزه

  :دو گروه تقسيم کرد  به توان راحتي مي به معاصر را رشع .کرد
  شعر معاصر قبل از انقالب اسالمي؛ .۱
  شعر معاصر بعد از انقالب اسالمي؛ .۲

 هاي غربي سرايان تحت تاثير انديشه قبل از انقالب اسالمي فکر شاعران و سخن
 که رسوم و آداب و شئون ايراني ه بودتجددخواهي موجب شد و و تجددگرايي بود

حجابي  بي, عاقبت فرهنگ ايراني لطمه خورد ،ترک شود و فرهنگ غربي تحميل گردد
                                                   

  .کليات عشقي  .١
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نما يا  هاي عالم ريا و تزوير انسان, ندباد انتقاد گرفت بهزنان با حجاب را  ،افتيرواج 
 استبداد, ي و تقواي عالم و فقيه ناگفته مانديو پارسا شد مردم زد نما زبان روحاني

 يا شکل تازه به انآمد، مسايل زن وجود  به ادبيات اختناق, رسيد ن حد خوديآخر  به
. رقم خورد يتضاد فکري بين دو نسل فراوان شد و عاقبت نابساماني اجتماع, ظاهر شد

حقوق انساني گاهي برباد و , دست و نيرومند نيز صيد اين تغافل شدند شاعران چيره
ام ن  به فحاشي, زنجير شدندها  و بچه» زندانبان«گاهي آباد بود و در نتيجه شوهران 

اوج رسيد و تمام سنن ديرينة ملّي و   به شراب عام شد و ماديت, فتآزادي محبوبيت يا
  .اسالمي واژگون شد و تاب تحمل از بين رفت

اگر دانست که  ميشاه ايران  .روحانيون بوده است تحت تأثيرفرهنگ ايران از آغاز 
 سيد حسن طباطبائي, ين اسدآباديالد جمالسيد , نياهللا آشتيا آيت, اي شيرازيزراهللا مي آيت

شوروي از انقالب مشروطه و اخراج انگليس و  ،ندنبودو ديگر روحانيون برجسته 
و  زد   فرهنگ ايراني لطمه  اولين کاري که انجام داد به اوپس . کشور ممکن نبود

  .روحانيون را سرکوب کرد
 بيات شد؛ چون زبان هر ملتيدگرگوني اوضاع سياسي ايران باعث دگرگوني اد

نماي آن  دارد و در واقع آيينة باطن آن ملت با کيفيت روحي و معنوي ميمستق ارتباط
ه؛ اگرچه چارچوب انديشه شعر بعد از انقالب در محتوي بسيار فرق کرد. ملّت است
  .ه استعوض نشد

واقعاً از بين شاعران اهميت خاصي داشت و  زين مسئله تعليم و تربيت اجتماع قبالً
بود  اساس غربي يها شهيافکار و اند نيست ولي در آن زمان يلحاظ موضوع هيچ تفاوت

ل ياز مسا ين خيليا عالوه بر .ت شده استيم و تربيه تعلياساس و پا و امروز اسالم
. گيري از حجاب است و اين طرف تشويق حجاب طرف خرده آن مثال. ضد يکديگراند

حضرت فاطمه و  ,حضرت خديجه ،هاجره, ايد پيرو مريماي ست که زن ب امروز غلغله
. در هر دو زمان خيلي فرق دارد زين روحية آزادي و پيشرفت زنان .زينب باشدحضرت 

  :گويد ايرج ميرزا مي
  کجاست دست حقيقت که فتح بـاب کنـد    نقاب بر رخ زن سـد بـاب معرفـت اسـت    

  :سرايد مي ياعتصام پروين
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  ت و بسـده اسـانـوشز پـامه پرهيـها را ج بـعي
  ودــاني نبـريـتر ز عـوا بهــب و هـة عجــامـج

  سنگ است و پاک اري نبيند تا گرانـس زن سبک
  ودـــاني نبـــوده دامـــي از آلـيبـاک را آســپ

  :است و امروز بحث از اسوة فاطمي
  ١ترين زينت زن حفظ حجـاب اسـت   ارزنده  اي زن بتو از فاطمه اين گونه خطاب است

  ٭
ــاني   ــا باغبــ ــادري بــ ــا مــ ــي داغ نهـــاني     بگفتــ ــدل مانـــده يکـ   بـ
  پــاي او فشــاندم  بــه همــه جــانم   کـه مــن چــون تـو نهــالي را نشــاندم  
  يکـــي ســـرباز جانبـــاز وطـــن شـــد  نهــــالم ســــرو آزاد چمــــن شــــد
ــوانم ــانم    اميــــدم بــــود آن ســــرو جــ ــال مهربــ ــن نهــ ــز مــ   عزيــ
  م بــودبــه تــاريکي شــب او اختــر     همــي بعــد از خــدا او يــاورم بــود    
ــد   ــا شـ ــاني بپـ ــاه طوفـ ــي ناگـ ــد    ولـ ــا شـ ــاد فنـ ــر بـ ــد بـ ــه اميـ   همـ

ــد    هــا شــد چــو ســروم آگــه ازيــن فتنــه ــدا ش ــادر ج ــزم و جــزم از م ــه ع   ب
ــي   درخــت تــو کنــد خوشــبو هــوا را     ــهيد ب ــن ش ــت م ــد درخ ــن ش   کف

  ٭
ــا  ــو گــل زيب ــدامن ت ــواهرم اي پاک   هســتي يخ

  صبرت پشت دشـمن را شکسـتي   به زينب دوران
  بـرادر چـون نشسـتي   , شـوهر , پسـر بر سر نقش 

  پرســتي مســت و عاشــق گشــتي و عــالم يــزدان
  رشتة پيوند خود با هرچه جـز عشـقش گسسـتي   

ــون   بحــا ت مــواْ م ــي تنفقُ تح ــر ــالُواْ الْبِ نــن ت   لَ
  ٭

  در عرصــــة کــــارزار غريــــد  پشـت ابـر بـر شـد     به خورشيد

                                                   
خبر نيست که در کدام زمان اين شعر سروده شد ولي در يک  اسم شاعر معلوم نيست و دقيقاً  .١

  .مصاحبه که خانم ناصره شرما با اسراي ايراني داشت پسري شعر مزبور را خواند
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  شير نـر شـد   خصم به در حمله  بحـر و بـر شـد    به زن جلوه رو
ــر زد   خورشــيد رخـــان مــاه پيکـــر   ــدمش بهشــت س ــدر ق   ان

  تـر شـد   چون بهر کمـال شـاخ    ر شـد دپـرده   به اياز حجب و ح
  هـم ملهـم عشـق و راز گرديـد      با چادر خود چو چرمه افروخـت 

ــادر و مفخــر بشــر شــد   فر شـد  و عزم کر هچون کاوه ب   هــم م
ــ  ةچـون اسـو   ــمان ق  بخــود نمـود زين ــار آسـ ــددر تـ ــر شـ   مـ

شده سروده  يز اشعار نغزي، ندربارة قهرمانان انقالب اسالمي ايران که فقها هستند
عرفان و حکمت , چه رزم و بزم, اگر چه ادبيات فارسي همه چيزها را در بردارد. است

اشتباه نباشد اگر گفته شود که در ادبيات فارسي عشق و  ديشا و عشق و شهادت ولي
اين  باوجود دارد  يفارس عشقي که در ادبيات .افه شده استمعناي ديگر اض  به شهادت

حرف اين نيست که کدام عشق باالتر . عشق شهادت و شوق جبهه يکسر فرق دارد
چه , داردخود را  عشق است و هر يک آهنگ خاص هر دو است حق اين است که

نند ک بانگ دهل اعالم مي به عشق موالنا باشد چه شوق حافظ و چه عشق مجازي همه
  :خواهد جز فنا که عاشق چيزي نمي

  انـد  الفت گرفته با تو و از خـود رميـده    انـد  پيوستگان عشق خو از خود بريـده 
  انـد  واسطه کـالم تـو از تـو شـنيده     بي  پيغمبــران نينــد و لــيکن چــو جبرئيــل

  ٭
  کوشد عشق مي به ز سعي کيست که عالم  جوشـد  ز خون کيست که شور حماسه مـي 

  دوزد دامـن سـتاره مـي    بـه  فلک ز اشـک   سـوزد  کـه جـان زمانـه مـي    ز داغ کيست 
  ٭

ــق  غنچــه ــاي عش ــاد از طوب   سرزمين چـو اللـة حمـراي عشـق      اي افت
ــربال    بال و پر بگشود مرغـي خـوش نـوا    ــق ک ــوان از طري ــوي رض   س

  ٭
  خواننـد  عشـق مـي   بـه  بلند نام کسي را  بارند عرش ماليک سرشک مي به ببين

  بنام عشـق بسـي انقـالب خواهـد شـد       خـراب خواهـد شـد   زمانه بر سر ديـوان  
  ٭

ــاهد ــتي اي شـ ــي, کيسـ ــا اي بـ ــوم را   انتهـ   کــاين چنــين مجنــون نمــودي ق
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  چـه کـردي کـاين چنيننـد و چنـين     و گ  فــوج فــوج ايــن خيــل عاشــق را ببــين
يابد  ز خون شهيدان کربال تغذيه مياست که  عشق اين سوداسران همان عشق الهي

آن عشق عشق راهبانه است و با ترک لذات و ترک دنيا و . فرق دارد و با عشق صوفيانه
يک آدم  تفکّر هيک ثانياين عشق در  در صورتي که ،آيد رياضت شاقّه بدست مي

. دهد يقرار م برد و در زمرة متّقين و صالحين دنياي رياضت مي  به معمولي و گنهگار را
فراق خانواده و , نمايد سان مياست که زندگاني سر سخت جبهه را آ ياين همان عشق

سينه , گيرد تشنگي و گرسنگي خو مي هب, کند هاي عزيز را با رضايت دل قبول مي بچه
مادر و , کند يم بمبهاي شيمياييآماجگاه کند و جان شيرين را  را براي گلوله آماده مي

ثبات او اندازد ولي پاي  درياي درد يتيمي مي  به ها را بچه, سازد همسر را سوگوار مي
در "کند و  اين است که آن عاشق زار هميشه ناله مي در دو عاشق نيافرق . لغزد نمي

کوئي که جاي  ،و براي اين کوي يار جبه است" خرد کوي دوست شکسته دلي مي
بلکه بازار خريد است ايشان عاشقان سرفروش و خريدار , فروش شکسته دلي نيست

ميرد و اين شادمان در حالت وصال  ار ميآن در آرزوي وصال ي. رضاي الهي هستند
  :کند دهد و بر مرگ خويش افتخار مي جان مي

  اين نشوة مـا ز مـي فـروش دگـر اسـت       سر مستي عاشقان ز جـوش دگـر اسـت   
  ١درياب که عهد خرقه پوش دگـر اسـت    مي نوش که دور باده نـوش دگـر اسـت   

  ٭
  ميـدان يـافتم   به تن با سر بي من در اينجا  شعر نابي را که در ديوان هستي کس نيافـت 

  هــاي ســرخ ســربداران يــافتم در حکايــت  نـي نامـة تـاريخ بـود     شور آدابـي کـه در  
ــودش آرزو  ــابي کـــه پيـــر روم بـ   جسـتجو آن يـافتم   اي ياران که من بي مژده  آن نايـ

  ٭
  ســوختيم و ســوختيم اغيــار را    خـود عشـقيم مـا   , آتش عشقيم

ــود   ــار ب ــتياق ي ــا از اش ــوز م   انک رو غـدار بـود   صم ازسوز خ  س
  :»من« به عدم توجه(وحدت دنياي اسالم است  ،خورد چشم مي  به نکتة ديگري که

                                                   
  .۵۰۲، سرود سپيده، ص حميد سبزواري  .١
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  خودي بشکن خدايي شو, هوايي شو, وـهوايي ش
  دـايـوا بـرها هـه در سـوايي را نـان هـه مرغـک

  اـر دنيـر سـا بـزن پـا بـا مـا بـذر بيـگـن بـز م
  ١ايدـا بـرت آب بقـگ, اکي راـم خـن جسـا کـفن

  ٭
  ٢بود شيطان يـافتم » من«در نهان هرکسي   ها تهي »من«شود دلهايي از  جاي رحمان مي

 ,حسن نيت, مثل مقام انسانيخورد  يم چشم  به در شعر امروز موضوعات ديگر نيز
تباهکاري جنگ که بعضي از , وضعيت مسلمانان, وضع سنگر, مناظر جبهه, جهاد, صبر

فارسي است ولي اين شعر نشانگر عدم اعتماد و سکون در جامعه اينها سنت شعر 
  :سرود و در جوالن بود همان شاعري که چند سال قبل شعرهاي انقالبي مي. است

  به قلب شکسته مادران
  …به خون چکيدة شهيدان

  به مادر که داده است
  جوان را در هفده شوم شهربوران

  به روح عزيزان
  بسازمبه خون شهيدان چنان انقالب 

  که تاريخ دنيا
  بساز خود را که خلقها بجويند حق را

  که ساختيم
  سازيم اکنون خدايا که داني و مي

  دشمن براندن نه آسان: که ويران کردن چه سخت است
  خدا را گواه

  ايم ها همه هست و ايستاده تا آخرين لحظه

                                                   
  .فاطمه راکعي  .١
 .۶۶ماه  نصراهللا مرداني، کيهان فرهنگي سال چهارم، آبان  .٢



  ٣٤  قند پارسي

  که حق را بجويم
  صفاست چه شوري برپاست چقدر با

  ها نزديک ها نزديک و دست که دل
  ها يکي است و غم
  راه حقيقت قسم  به خدايا

  که اين مستضعفان
  که اين روشنگران

  اند چنان انقالبي بپا کرده
  که زنده نگهداشت تاريخ مان

  عزيزان مجوئيد حق
  بپوييد حق
  بگوييد حق

و بر  نگرد پشت سر مي  به شل شده باشد و از جنگ حاال مثل اينکه بازوش
  :گيرد کهن قرار ميهاي شکستة حيات  عالمت

  اگر بگويم آمد
  برايم اي مهربان يک کتاب بياور

  انتهاي مرز تا در کوي بي
  اي بگشايم و دور از اژدحام طبيعت دريچه

  برايم کتابي بياور
  برايمان نغمه ماندن سرايد

  ناني نيست گويد درد ما درد بي
  آشياني و رنجمان قصه بي

  رستمان را پروراند اما بدون سهراب
  درفش کاويانش کاوه

  هاي پيروزيش از عالمت
∗  
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  بگذار تا بگويد
  مزد کمان آرزوست

  ايم و وامانده ازين آب و رنگ خسته
  ايم؟ ايم بس پاش داده خم گشته

  گويي ما براي اويم
  ننگت باد مذهبم
  ات و ننگ بر قبيله

  از ندا دهنده هر مقلد
∗  

  تو اي خليفه مسلمين
  براي فرونشاندن تضاد قبيله ات

  زير سم ستوران له نکردي  به اما ر
  آري ننگ بر خود مان باد

∗  
  ر بر جهلمان بگريماپس بگذ

  بر آني که تا ابد خواهم گريست
∗  

  ناني نيست درد ما درد بي
  ١درد کج فهمي و کج انديشي است

طرف  يک طرف خيرگي دنياي غرب و. هستند ييک دو راه سر جوانان ايران بر
بهرحال . کنند حالت خود سپردگي و پافشاري زندگي ميدر  آنها .ديگر استقامت اسالم

سپيده : اند تعداد زيادي از شاعران جوان با فکر تازه بر صحنة شاعري ظهور کرده
حوري وش , زهرا رهنورد, صديقه وسمقي, فاطمه راکعي, نرگس گنجي, کاشاني

                                                   
. کند حوري وش اصفهاني، دانشجوي تاريخ در دانشگاه دهلي بود که حاال در لندن زندگي مي  .١

  )دستنويس(



  ٣٦  قند پارسي

اي ه حميد سبزواري و ديگران که با سروده, حسين اسرافيل, سيف فرغاني, احمدي
وجود هزاران کمي و    دهند ولي با هاي تلخ و شيرين زندگي را ارائه مي خود تجربه
صورت تازه زنده است و از انجمن گل و مل بيرون آمده زبان کارزار و  به کاستي شعر
شعر امروز در قالب و فرم و بيان هيچ تکامل پيدا نکرده ولي در  .است رزمگاه شده

اي را  دروني فاجعه کربال شاعران برجسته بتّه سوزموضوع و معاني تنوع دارد، ال
در اين زمينه . کنند سرايي مي سوزناک کرد و ايشان پيروان محتشم کاشاني شده مرثيه

حق ناشناسي باشد . حسين طاهري، منصورا رضي و محمد رضاي رستگار شهرت دارند
  .اگر شاعر عاشورا عليرضا قزوه را فراموش کنم

، انسان بايد رهسپار وطن آنها بشود يهاي شاعران فارس شهيا اندق بيبراي آشنايي دق
تا  .بهره ببرد نشين عزلتهاي شاعران و سرايندگان واقعي و  ها و گفته صحبتو از 
را از عمق بحر بها  بي هايمرواريد و تواند صدف نمي ،باشدناص شناور و غو انسان

کار در  مشق و پخته م شاعران کهنههاي بيشتري از کال فانه نمونهسأمت. بيکران دريابد
ها اگر از همان سبوي  بهر حال اين شراب تازة انديشه. دست نيست که مقايسه شود

در آخر بايد بگويم که شعر . بود طراوتي تازه و حالوتي نو در دست مي ،تراويد کهنه مي
  .انگيزه کالسيک هنر است و شعرنو و معاصر شعر
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