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مقدمه

بیااا بااا هاام بخااوانیم ای کبااوتر ماان و تااو هاامزبااانیم ای کبااوتر
مااان و تاااو از دیاااار آسااامانیم مبااااد اینجاااا بماااانیم ای کباااوتر

در عصر ما نگارش مقدمه بر دفتر شعر رونق چندانی ندارد ،مگر به ضرورت.
ضرورت قلمی نمودن چندجمله در اینجا نیز از این قرار است که صاحب
مجموعة حاضر ،خود را شاعر به معنایی که رضایت شاعران را حاصل کند،
نمیداند و اگر هم خدایناکرده به چنین اوهامی گرفتار آید ،موجب ریشخند
شاعران میشود! بنابراین ،تراوشهای این کوزة سفالین را هرچه میخواهید
بنامید :شعر ،نظمُ ،ترّهات ،قصیدک و . ...بیگمان شعرهایی که در کتابها،
مجلهها و روزنامهها دیدهایم و خواندهایم و میبینیم و میخوانیم ،همه مانند
هم نیستند و هرکدام با توجه به جوهره و مرتبة شعری خود و نوع خوانندگان
و هزار نکتة باریکتر از موی دیگر میتوانند رضایت عدهای را به دست
آورند ،یا برعکس ،موجب نارضایتی عدهای دیگر شوند.
راقم این یادداشت ،با روند شعر فارسی و چندوچون شعرهای سنتی و نو
و زیرمجموعههای هرکدام آشناست و شاید بهتر و بیشتر از آنکه بتواند شعر
شعر و غیر اهل شعر را میداند؛ اما ذوق او بیشتر در چهارچوبهای سنتی

مقدهم

خوب بگوید یا خوب شعر بگوید ،خوب و بد شعر و پسند و ناپسند اهل
پرورده شده و در فضاهای درونگرایانه بروز یافته است و بر همین اساس
مخاطبان خاص خود را دارد .البته بدون اینکه بخواهد برای سرودههای خود
حسابی باز کند و از آنها دفاع نماید ،به عرض میرساند که مدعیان و
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طرفداران نوآوری نیز نباید فراموش کنند که بسیاری از شعرهایی که امروز
تازه مینمایند ،ممکن است چندسال دیگر  -به دالیلی که فرصت پرداختن به
آنها نیست -کهنه شوند و تاریخ مصرف آنها پایان پذیرد و به سرنوشت
شعرهایی مانند شعرهای مرحوم نسیم شمال دچار شوند! به بیان دیگر ،نو
بودن شعر هنگامی درست و قابلدفاع است که تاریخ مصرف نداشته باشد و
قدمت زمانی غبار فراموشی بر حضور آن نپاشد .به قول شاعر معاصر،
فخرالدین گلچین گیالنی:
تااازگی ربطااای نااادارد باااا زماااان تااازه آن باشااد کااه مانااد جاااودان

آهياهي آشنايي

کهناااة دیاااروز اگااار زیباااا بُاااوَد تااازه هاام امااروز و هاام فااردا

بُ اوَد1

 .1گلچین گیالنی ،مجدالدین میرفخرایی ،مجموعة اشعار (به کوشش کامیار عابدی) ،ص .171
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کوهلبار عشق
شااعری بخااوان کااه شااعر تااو شااعری شاانیدنی اساات
تصااااویرهای شااااعر تااااو زیبااااا و دیاااادنی اساااات
در باااااغ چشاااامهای تااااو گاااال کاااارده شااااعر ماااان
گلهااااای شاااااعرانة چشاااام تااااو چیاااادنی اساااات
ماااان بااااا خیااااال چشاااام تااااو شااااعرآفرین شاااادم
چشااامی کاااه بیااات بیاااتِ شاااعرش آفریااادنی اسااات

سااانگین ولااای باااه یااااد تاااو بااااری کشااایدنی اسااات

کوهلبار عشق

بااااار شاااااانههای خساااااتة مااااان کولاااااهبار عشاااااق

در بااااین مااااا و تااااو اگاااار کااااوه اساااات فاصااااله
باااا عشاااق هرچاااه فاصاااله باشاااد بریااادنی اسااات
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جاااز دسااات جاااان باااه دامااان وصااالت نمیرساااد
یعنااای متااااع وصااال تاااو باااا جاااان خریااادنی اسااات
تااااا بااااین مااااا اشااااارة چشاااام اساااات نامااااهبر

1

پیغاااااام عاشاااااقانة ماااااا هااااام رسااااایدنی اسااااات
شااااعری کااااه در سااااتایش چشاااامان پاااااک توساااات

آهياهي آشنايي

شااااعری ز دل برآمااااده شااااعری شاااانیدنی اساااات

 .1نشود فاش کسی آنچه میان من و توست /تا اشارات نظر نامهرسان من و توست (هوشنگ ابتهاج)
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تقدیم به محبوب دلها ،آقا امام زمان(عج)

آهياهي آشنايي
ای چشاااااااااامهایت آیااااااااااههای آشاااااااااانایی
بگشااااااای باااااار ماااااان روزناااااای از روشاااااانایی
آشاااااااافته میگااااااااردد دل دیوانااااااااة ماااااااان
وقتااااااای گاااااااره از گیساااااااوانت میگشاااااااایی
وقتااااای پریشاااااان مینماااااایی زلااااا

خاااااود را

خورشاااااااید را در پااااااارده پنهاااااااان مینماااااااایی

بااااااااردار از رویاااااااات نقاااااااااب کبریااااااااایی

آهياهي آشنايي

ای ماااااه تابااااان تااااا بااااه کاااای در پاااارده پنهااااان

هاااااار دل کااااااه میگااااااردد گرفتااااااار کمناااااادت
دیگاااار نااااه میخواهااااد نااااه میجویااااد رهااااایی
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تنهااااااا نااااااه از مااااااا آشاااااانایان میبااااااری دل
از مااااااااردم بیگانااااااااه هاااااااام دل میربااااااااایی
ای آرزوی از نظااااااااار پنهاااااااااانم ای عشاااااااااق
ای کاااااش میگفتاااای کجااااایی کاااای ماااایآیاااای؟
باااااار شااااااانههای خسااااااته از هجاااااارانم آقااااااا
از کااااااوه ساااااانگینتر بُااااااوَد بااااااار جاااااادایی
ای خاااااااک پایاااااات روشااااااناییبخش چشاااااامم
بااااازآ کااااه باااااز آیااااد بااااه چشاااامم روشاااانایی
باااااازآ کاااااه در راه تاااااو جاااااان باااااازی نمااااااییم

آهياهي آشنايي

باااااازآ کاااااه دور از ماسااااات رسااااام بیوفاااااایی
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تقدیم به روح بلند عارف واصل ،حضرت آیت اله بَهجت
که همچنان دستگیری میکند

بهار عارافن
ای بهاااااار سااااابز عرفاااااان در خااااازان معرفااااات
خاااارم از عطاااار حضااااورت شااااد جهااااان معرفاااات
بااااااا طلااااااوع آفتاااااااب چشاااااامهای روشاااااانت
نورباااااااران شااااااد دوباااااااره آساااااامان معرفاااااات
گوییاااااا در لحظاااااة مااااایالدت از ساااااوی خااااادا

آهياهي آشنايي

پیاااک حاااق خواناااده اسااات در گوشااات اذان معرفااات
در گلساااتان معاااارف آنچناااان گشاااتی کاااه گشااات
در شاااااگفت از رویاااااش تاااااو باغباااااان معرفااااات
هااار نفاااس پااار مااایگرفتااای باااا پااار و باااال دعاااا
میپریااااادی از مکاااااان تاااااا المکاااااان معرفااااات
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در طاااواف شااامتِ رویااات هااار ساااحر پااار مااایزدناااد
عارفاااااان شااااابرو ایااااان پروانگاااااان معرفااااات
در عبااااور از راه پاااار پاااایچوخم صااااحرای عشااااق
میرسااااید از تااااو بااااه مناااازل کاااااروان معرفاااات
دسااااتهای مهرباناااات باااار ساااار اهاااال ساااالوک
سااااااایبانی بااااااود یعناااااای سااااااایبان معرفاااااات
عشااااق را بااااا عقاااال دادی الفاااات و دادی چنااااین
عاشاااااااقان و عااااااااقالن را ارمغاااااااان معرفااااااات
قلاااااههای معرفااااات را پشااااات سااااار بگذاشاااااتی
وز امااااااام عصاااااار بگرفتاااااای نشااااااان معرفاااااات
ای بهااااااار عارفااااااان ای بهجاااااات صاااااااحبدالن
قاصااار اسااات از وصااا

اوصاااافت زباااان معرفااات
بهار عارافن
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مع ف لنف
ر تا س

1

عاااااالم همگااااای آیناااااة ناااااور صااااافات اسااااات
آن نااااور صاااافاتی کااااه خااااود آیینااااة ذات اساااات
در وادی عرفااااااااان روش معرفااااااااتُالنفاااااااااس
معروفتاااااارین راسااااااتترین راه نجااااااات اساااااات

آهياهي آشنايي

معاااااراج رسااااایدن باااااه خااااادا در سااااافر عشاااااق
ناااااازد همااااااة همساااااافران راه صااااااالت اساااااات
آن کاااااس کاااااه نااااادارد خبااااار از راز ساااااحرگاه
غافاااال ز خاااادا و خااااود و اساااارار حیااااات اساااات
 .1آوردن قافیههای جمت در چند مورد و تفاوت در حروف قافیه ،در سُنت قافیه ،بیاشکال نیساتند

که در اینجا به دو دلیل – که فرصت پرداختن به آنها نیست -از این سنت عدول شده است!
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اشاااااکی کاااااه روان میشاااااود از دیااااادة عاااااارف
سرچشاااااامة آن آب نهااااااان در ظلمااااااات اساااااات
از قافلااااه غافاااال مشااااو ای دوساااات کااااه کاااامکاااام
هنگامااااة کوچیاااادن از ایاااان کهنااااهربااااات اساااات
ای یاااااااد تااااااو ساااااارمایة آرامااااااش دلهااااااا
دل تشاااانة لبهااااای تااااو شاااایرینحرکات اساااات
لبهااااای تااااو شاااایرینتر از آن اساااات کااااه گااااویم
مانناااد شاااکر ،شاااهدِ عسااال ،شااااخِ نباااات اسااات
هنگااااااااام سااااااااحر ماااااااایوزد آرام نساااااااایمی
کاااز باااوی تاااو در دامااان سااابزش نفحاااات اسااات
در عرصاااااة شاااااطرنج تاااااو خورشاااااید درخشاااااان

هرچناااااد نااااادارد ساااااخن عشاااااق تاااااو پایاااااان

لنف
معرفتا س

حیاااارتزده پاااایش رخ زیبااااای تااااو مااااات اساااات

پایاناااااة شاااااعر مااااان شااااااعر صااااالوات اسااااات
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معماي جنون
ماایکشااد عشااقت ماارا بااا خااود بااه صااحرای جنااون
از جهاااااان بساااااتة عقلااااام باااااه دنیاااااای جناااااون
عشاااااق یعنااااای در مسااااایر دل قااااادم برداشاااااتن
راه را پیمااااودن از شااااوق تااااو بااااا پااااای جنااااون
مااان کاااه مااایپیماااایم از شاااوقت طریاااق عشاااق را

آهياهي آشنايي

در دل از عشاااااقت نااااادارم جاااااز تمناااااای جناااااون
گرچااااه ساااارگردانتاااارم از گااااردش گااااردون ولاااای
در سااارم مااایپیچاااد از زلااا

تاااو ساااودای جناااون

تاااا کاااه ماااوج عشاااق برمااایخیااازد از گیساااوی تاااو
ماااایرود دل تااااا بپیوناااادد بااااه دریااااای جنااااون

671671

دل باااه گیساااوی تاااو مااایبنااادد دخیااال عشاااق را
تااااا کااااه از زلاااا

تااااو بگشاااااید معمااااای جنااااون

پااااای در زنجیاااار عشااااقت هرکااااه ماااایبینااااد ماااارا
ماااایشااااود بااااا دیاااادنم محااااو تماشااااای جنااااون
کودکاااان شاااهر باااا سااانگ از پااایام هساااتند و مااان
کوچهکوچاااه مااایشاااوم دور از تاااو رساااوای جناااون
ماااان کااااه بااااودم در هااااراس از دیاااادن دیوانگااااان
حالیاااااا دیگااااار نااااادارم هااااایچ پاااااروای جناااااون
هااار زماااانی شاااعر در بااااغ دلااام گااال مااایکناااد
مااایرساااد هااار بااارگ شاااعر مااان باااه امضاااای جناااون

معماي جنون
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