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 برگي زرّين «صاحبكار»شعر 

 ادب معاصر خراساندر 
 

 مصطفي جليليان مصلحي
 الوانيگروه نمونه   -شاعر و پژوهشگر بنياد پژوهشها  اسالمي 

 
 9/8/88تاريخ پذيرش:   4/5/88تاريخ دريافت:  چكيده 

معاصمر الراسماني و  نوشتار حاحر پژوهشي است دربارة شخصيت و ماهيمت هنمر شماعر
اهلل صاحبكار، ممتخلّش بمه يد ذبي ، استاد فقبيت عصمت و طهارتسرا  اه مديفه

هما  ادبمي در اين جستار، نويسنده حمن يادارد شرح حال و شناسمنامه فعاليت .«سقهي»
تبمرّك ممرد ورت را در آينمة زالل ادبيمات متعّهمد و ، با نقد و بررسمي شمعر آن دانشمي

 سازد.مي
 د ادبي.ها  االالقي و حكمي، بررسي و نقادبيات، شعر، آموزه : هاكليد واژه

 
 
 مقدمه 

شعر و ادبيات نماد هنههر پيشههتاز در بيههان  
طص و احساسات بشههري اسههت و  افكار، عوا 
سخن تههاريخ مصههّور تفكههرات مّلههي،  به ديگر 

ها در  فرهنگي، هنري و اعتقادي گروه انسههان 
جامعة هدفمند اسههت  ايههن هنههر جههّراب بهها  

تواند والترين  پرور  استعدادهاي ژرب مي 

به سههينه و نسههل بههه نسههل    ها را سينه فرهنگ 
 منتقل سازد  

ادبيات مؤثرترين الگوي مهندسههي تمههّدن  
هههاي گونههاگون ترسههيم  فرهنگي را در دوران 

كتههاب   ، كرده است كههه نتههايج حاصههل از آن 
ها را شيرازه بسته است  در  زّرين هويت مّلت 

هاي مختلههص ادبههي، سههرايش  ميههان گونههه 
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هاي حكمههي و اخالقههي كههه مههزّين بههه  دقيقه 
هاي الهي و سيرة زندگانِي بشر  آموزه   حكايت 

زمين،  پرور ايههران متعالي است در گسترة ادب 
دار سّنتي جاودانه و درخشان اسههت و  ميراث 

 پايگاهي فراگير و مردمي دارد  
سههرايند  باره شعر مي هنرمنداني كه در اين 

هاي هنههري  كه نمايندة برجسههتگي پيش از آن 
مههع  خويش باشند، اثرشان معّرب گرايش جوا 

انساني به حقايق فطري و كمههالت وجههودي  
 انداز هنر پوياست  انسان در چشم 
آيين خراسان كه پرتو ادبيات  اما اقليم ادب 

آن در طليعهههة شهههعر »دري« قهههرار داشهههته،  
بديل اديبان بزرگي  برخوردار از فروي آثار بي 

است كه ُمهر ِمهههر معنويههت و خالقيههت بههر  
ن شههعر  درخشد  از متقههّدما تارك هنرشان مي 

فارسهههي، رودكهههي، انهههوري، فردوسهههي،  
ناصرخسرو، خّيا  و عّطار گرفتههه تهها فحههول  

اند  معاصر ادب خراسان همه گواه اين مطل  
آوري در  خراسههان عههالوه بههر نهها   ان كه اديبهه 

سبت خاص خود، در ديگر مكاتي  شههعري  
ياد اسههتاد  اند كههه زنههده نيز فرهيختگاني داشته 

،  1ان هنههد كارو احمد گلچين معاني در تركرة 
ـــــ   ـــــ
معههاني، مشهههد، ، احمههد گلچههين كاروان هند   1

مؤسسههه چههاپ و انتشههارات آسههتان قههدس 
  1369رضوي، 

؛  د شههمر ي هفتههاد و پههنج تههن از آنههان را برم 
بزرگههاني چههون نظيههري نيشههابوري، نههوعي  

و   دانههش مشهههدي  ، نبوشاني، شهاب ترشيزي 
نيز اسههاتيدي     از معاصران الّشعراي بهار ملت 

ماننههد اميههري فيروزكههوهي، محمههد قهرمههان،  
اهلل  پور و ذبههي  رضا قدسي، احمد كمههال غالم 

 توان افزود  ه مي صاحبكار را بر اين مقول 
در اين بيان اشارتي داريم بر آثار ارزشمند  
هنرمند معاصر خراسههاني، محّقههق توانمنههد و  

اهلل  شاعر دلسوخته و متعّهد، استاد فقيد ذبههي  
 صاحبكار متخّل  به »ُسهي«  

هاي ادبىی  نگاهی به ظندگی، آثار و فعالیت 
 استاد »صاحبكار« 

  در روسههتاي  1313در خرداد ماه سال 
آباد از توابههع شهههر تربههت حيدريههه در  لت دو 

دوست كههه عههادت  اي مرهبي و ادب خانواده 
ميلوب آن مطالعه و خوانش اشعار فردوسههي  

 گشايد  و قاآني است، چشم به جهان مي 
وي پههس از گررانههدن دورة مكتهه  و  
دبستان در زادگاه خود، به قصد ادامة تحصيل  
در پاية متوسههطه بههه شهرسههتان تربههت جهها   

يد در همان شهرستان پههس از  نما ي عزيمت م 
گرفتن دروس دبيرستان به تحصيل علههو   فرا 

پههردازد و  ديني در مدرسة علميههة مهديههه مي 
پس از چهار سال به مشهد مقدس مهههاجرت  
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در مههدارس باقريههه و    1340كند و تا سال  مي 
گيههرد و سهه،س بههه  مي نههّواب تحصههيل را پي 

خدمت در آموز  و پرور  متعّهد شده، در  
دبستان و دبيرستان به امر تعليم و تعّلم   مقطع 

   1ورزد اهتما  مي 
جوي او  ذوق شههههاعري و روح كمههههال 

ا  بهها فرهيختگههاني چههون  ساز آشنايي زمينه 
محمدرضا حكيمي، غالمرضا قدسي، مهههدي  
اخههوان ثالههث، محمدرضهها شههفيعي كههدكني،  

او در    2پور و علي باقرزاده گرديد  احمد كمال 
از جمله جلسة با  تر جلسات معتبر شعر بيش 

قدمت »فّرخ«، انجمههن ادبههي ادارة فرهنههگ و  
ارشاد اسالمي خراسان، نيز در اواخر عمر در  
انجمن ادبي رضوي حضوري پويا داشت، تا  

ماه سههال  سههرانجا  در هفههدهمين روز اسههفند 
با جهان بدرود گفت و پيكههر  را در   1381
الشعراي شهر تههوس در جههوار آرامگههاه  مقبةة 

 سي به خاك س،ردند  حكيم توس فردو 
ادعهها و اسههتاد صههبور، عمههر  اين معّلم بي 

شههريص خههود را سههردر گريبههان پهه،وهش و  

ـــــ   ـــــ
هي« اهلل صههاحبكار »سههُ ، ذبههي افسههانه ناتمهها    1

  1380)مقدمه(، تهران، انتشارات آرون، 

بهمههن و ، سههال دو ، شههماره هشههتم، تههابران   2
ادبههي ادارة كههل ، نشريه فرهنگي1380اسفند 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان 

هاي پربار ادبي و نيههز پههرور   تيليص گنجينه 
اسههتعدادهاي جههوان بههود  طههرح مباحههث  

شناسي ادبيات و هنههر در  مقّدماتي براي آينده 
ايران و نيز مدخل شكوفايي ادبيات معاصر به  

 اهتما  او بود  
رحههو  صههاحبكار در زمينههة تصههحي ،  م 

تحقيق و نشر آثار فاخر ادب پارسي فعههاليتي  
برانگيز داشههت  تصههحي  و  بايسته و تحسههين 

العاشههقين و  عرفات تنقههي  كتههاب گرانسههنگ  
الدين اوحدي بلياني  ، اثر تقي العارفين عرصات 

كه اصحاب ادب به عظمت و ارز  علمي و  
شههان  اند برگي از كارنامههة درخ ادبي آن واقص 

اوسههت؛ كتههابي در ده جلههد كههه در حقيقههت  
كسي تههاب ورود بههه تصههحي  آن را نداشههته  
اسههت بهها دو جلههد تكميلههي بههر آن از نهها  و  

الههدين دور  زندگي شاعراني كه از چشههم تقي 
هههاي »مشههفقي  مانههده اسههت  تصههحي  ديوان 

بخارايي« و »حزين لهيجي«، نيههز گههردآوري  
  « گزيههدة بهتههرين سيري در مرثية عاشههورايي » 

گزيههدة بهتههرين مراثههي  مراثههي عاشههورايي، » 
« و نگاشتن مقههدماتي  سرا سراياِن عربي فارسي 

هاي وزين  چنين ارائة مقاله بر آثار ديگران هم 
شههفق  ادبي از جمله آثار پ،وهشههي اوسههت  » 

  118« شههماره  گزيدة ادبيات معاصر »  ، « خونين 
 « نيز از تيليفات اوست  افسانة ناتما  و » 
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ان شههكوهمند مرحو  صههاحبكار در دور
انقالب اسالمي با توجه به چهههرة موجّههه و 
پشههتوانة آثههار فههاخر خههود در بسههياري از 

اي مجامع و محافل ادبههي بههه عنههوان چهههره
پيشرو و پيشكسوت حضوري سازنده براي 
تهييج و ترويج ادبيات معاصر در ميان نسل 

چه بهتههر جوان داشت  امّا براي شناخت هر
ن نوشههتار بههه هنر »صاحبكار« در ادامههة ايهه 

واكاوي و بررسي زواياي معنوي و متعههالي 
ا  اشعار او و رمز مانههدگاري مشههي ادبههي

 پردازيم مي
»صاحبكار« در اشعار سهل و ممتنع خههود  
با شههور و حههال و تخّيلههي گيههرا و گسههترده،  

اي از سبت عراقههي و سههبت اصههفهاني  آميزه 
اي كههه  )هندي( فراهم آورده است، بههه گونههه 

با خلق آثههار بههديع حكمههي كههه  طبع وّقاد او 
نظير  به دسههتور  حاصل آشنايي و تسّل  بي 

زبان فارسي و عربي اسههت، وي را در زمههرة  
سههرايان نههامي معاصههر قههرار داده اسههت   غزل 

هاي زيبهها، نيههز  تشبيهات، استعارات و سههمبل 
هاي عرفههاني،  مضامين بلند حكمي، درونمايه 
وري از پنههد،  اخالقي و امتيازاتي چههون بهههره 

بند اشعار ناب و  وعظه و شور عاشقانه نقش م 
ژرب اوست كههه از سرچشههمة زلل ذوقههش  

 جاري شده است  

اي اسههت از  طور كلي شعر »ُسهي« آميزه به 
هايي ُملَهم از تعاليم قرآن و حههديث كههه  آموزه 

هر چندگاه با حسن تلمي  به قص  قرآني و  
ميراث كهن ادب پارسي شيريني زايدالوصههفي  

رده اسههت تهها بههدانجا كههه  را چاشني سخن كهه 
توفيق خوانش مجّدد شعر او به م ابة التههراذ از  
قند مكّرر است  نسيم فّيا  شعر »صاحبكار«  

انگيز اشعار بزرگههاني  شميمي است از عطر دل 
چون فردوسي، قاآني، حافا، مولنا، سههعدي،  
عراقي، سههنايي، خواجههو، شبسههتري، صههائ ،  

وأ   بيدل و لهيجي  به راستي اشعار سليس، تهه 
توان  مرد را مي با صالبت و دلنشين اين دانشي 

هاي معاصههر بههه لحههاظ  سروده از شيواترين دل 
  ِ   اينت زواياي ارجمند 1بياِن روان قلمداد كرد 

ـــــ   ـــــ
اهلل تر از زندگي و شعر ذبي اهي بيشبراي آگ   1

نسيمي از ديههار هي( بنگريد به: صاحبكار )سُ
اهلل گزيدة اشعار علي باقرزاده، ذبي  ،خراسان

صاحبكار، غالمرضا قدسي، محمد قهرمان و 
پور، كتابسههتان مشهههد، محمههد احمههد كمههال

سههال شههعر صدو:  175، ص1370عظيمههي، 
كوشههش  اكبر، به، گلشن آزادي، عليخراسان
هههاي هنههري پور، احمد، مركههز آفرينشكمال

به بعد،  302، ص1373آستان قدس رضوي، 
، چههاپ غزل معاصر ايراننيز محمد عظيمي، 

بههه  156، ص1364د، سو : بنگاه كتاب مشه
ده جالل قيههامي ميرحسههيني، بعد و نيز، سههيد
  1377، مشهد، خانة آبي، چهره ده نگاه



 

 1388پاييز   104شمارة  124

 كنيم  شعر او را مرور مي 

 هنر نوآوري و بيان روان  -1
طبع وّقاد »ُسهي« هم به محههت روانههي و  
هم به ميزان بيان و معاني آراسته است و اين  

ترين مؤلفة برجستگي شعر اوست   ور مهم مح 
به حههّس نههوآوري و روانههي بيههان او در ايههن  

 ابيات بنگريد: 
 مقداري كس نديده است چون من بندة بي 

 كس كه فروشند دهد پس ما را! كه به هر 
--- 

 افتاده دلم در هوس سوختن امش  
 اي شمع بده فرصت خود را به من امش  

--- 
 يان با تشنگي بساز كه از ُجر  خاك 

 چشمه آب زللي نمانده است!   چ در هي 

--- 
 خاطر  از زندگي همين تنهاست   پسنِد

 اي از وجود تا عدمش كه نيست فاصله 

--- 
 من   ر يفروزيد شمعي بر مزا چو من رفتم َم

 ! گناهي در كنار من؟ سوزد بي   ه چرا بيهود 

 موج اند در زال  اشعار »صاحبكار« 
اي دل،ههرير و  »ُسهي« در اشعار  به شيوه 

اي استوار به مرّمت حرص، هههوس و  گونه ه ب 
پردازد  شاهباز هّمههت »صههاحبكار«  غفلت مي 

داند  اوج عّزت نفس و كمال بشري را آن مي 

كه انسان قصد بوسيدن دست شهههرياران بههه  
طمع كس  متاع قليل و اندك دنيوي نكند و  
با اين رو  در ملت قناعت پادشاهي كند و  

ايههن  ق مقههّدر قناعههت ورزد كههه از  ز بههه ر 
زوالي يت گهها  بههيش  خاكدان تا ملِت بي تيره 

فاصله نيست  در شعر حكمههي وي شههيريني  
بيان چاشني ابياِت پندآميز شده اسههت  نگههاه  

 كنيد به اين ابيات او: 
* در نكههوهش حههرص و آز و تمجيههد  

 هّمت: 
 من آن آلودة فقر  كه از هّمت نبوسيد  

 سواران را ست شهرياران را نه پاي ني نه د 
--- 

 كشد ص از عّزت به خواري مي ر ي را ح آدم 
 ! َورنه در ُملت قناعت هر گدايي شاه بود 

--- 
 تر است گر چه از موري مرا رزق مقّدر كم 

 ! هّمتي دار  كه محتاج سليمان نيستم 

 * در نكوهش هوس و هواهاي خا : 
 تنها نه من از زندگي خويش ملولم 

 كه اسير است چنين است در بند هوس هر 
--- 

 ر هواي و هوس نبود گر آدمي اسي 
 دنيا قفس نبود   دنيا براي مردِ  

 * در نكوهش غفلت از گرر عمر: 
 گر چشم جان گشاييم ز اين خاكدان كه ماييم 

 زوالي! تر نيست تا ُملِت بي يت گا  بيش 
--- 

 موي س،يد گويد كاي مسِت خواب غفلت 
 بيدار شو كه رفتند ياراِن كارواني! 
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 غنيمت شمردن فصل جواني  -2
در بسههياري از ابيههاتش بهها    »صههاحبكار« 

مضاميني دردمند به افسوس غفلههت از گههرر  
پردازد و بههه ايههن لحههاظ در  فصل جواني مي 

صههدِد انتقههال مفهههو  انديشههمندانة شههعر  
ا  بههه جوانههاِن روزگههار خههويش  پخته سخته 

جا كه اين نسل را به نظههارة آينههة  است، تا آن 
چههههرة تكيهههده و فرتهههوت خهههود بهههراي  

 واند: خ پريري فرا مي عبرت 
 كجا مسِت جواني از غم پيري خبر دارد؟ 

 كسي در دامن عزّت چه داند درد خواري را؟! 

--- 
 نفسي مغتنم شمار   ! امروز اي جوان 

 ! فرداي خود در آينة روي من نگر 

--- 
 كه قدر نوجواني را ندانستم به جر  آن 

 هزاران ِشكوه دارد هر سِر موي س،يد از من! 

--- 
 اني برگ عيشي بردار از باي جو   ! اي جوان 

 ريزي كز قفاي اين بهار آيد خزاِن برگ 

دوري ُجستن از »دنيووا« و تعّلقووات    -4
 دلفريب 

هي« دنيههاي دنههي را   سرو بلنههد جههان »سههُ
داند كه  سرايي مملو از خواب و خيال مي ماتم 

در آن از ناميموني بخت گرفتار آمده است و  
حاصل مقا  گزيدن در آن را جز اندوه صههب   

جههويي از ايههن  نههد  وي بهها بهره دا و شهها  نمي 
فطري، زمينة رهههايي     -مضامين عميق فكري  

از بههار تعّلقههات را بههه صههالبت و سههالمِت  
 موضوعي اشعار خود افزوده است: 

 جا؟ بند اين سرا ديد  كه باشم پاي زاين ماتم   چه 
 جا ز بخت بد ز هر خار و گلي ديد  گزند اين 

 يبايش از آن برداشتم چشم از جهان و زشت و ز      
 جا! پسند اين كه جز ناديدنش نقشي نديد  دل 

--- 
 در اين خاكدان تا مقا  است ما را 

 غم صب  و اندوِه شا  است ما را 

--- 
 كس ما را حاجتي نيست كه آزار دهد  

 كه زنداني خاكيم همين بس ما را! اين 

--- 
 ! دل بر اين عاريت مبند »ُسهي« 

 كه خيال است و خواب و ديگر هيچ! 

 يار ديرين غم،     -5
دلبسهههتگي »صهههاحبكار« بهههه غهههم تههها  

جاست كه در خلوت خههويش، همههدمِي  بدان 
ستايد و خود را شههرمندة ايههن يههار  غم را مي 

داند و به اين سياق ِني جان  ديريِن ُعزلتش مي 
اي  هاي غمگنانههه خههود را سرشههار از نغمههه 

هاي خيال او را در  بيند كه دفتر شوريدگي مي 
زده اسههت  او   پيشاني بخت بههه يادگههار قلههم 

حّتههي كلكههي كههه پههس از مههرگ داسههتان  
پرداز غم و درد  نويسد، نغمه ا  را مي زندگي 
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 كند: قلمداد مي 
 ايم ز چشم جهاني و شاديم فتاده 

 ! كه غم هنوز نيفكنده از نظر ما را 

--- 
 خواهم غمي بايد مرا غم نمي زندگي بي 

 تاب تنهايي ندار  همدمي بايد مرا 

--- 
 پس از مرگم   ! هي« نواي درد برآيد »ُس

 اي كه نويسند داستان مرا! ز خامه 

--- 
 شرمندة روي غمم   ! عالم »ُسهي« از همه 

 نفس اين ياِر ديرين برنخاست! كز برِ من يت 

--- 
 پيشانِي من يادگار ماتمي است   ِ هر خ 

 هاي خيالم را ببين! دفتر شوريدگي 

 اذيري ياد مرگ و عبرت    -6
جهههوي  بين و دل حق چشهههم باريهههت 

ار« كه ديدار مههرگ را بهها هههر تهه،ِش  »صاحبك 
نگههرد از نهيهه  روز  قل  در آينة زنههدگي مي 

رستاخيز بيمناك است و قاصد مههوي سههفيد،  
تغافل از تدارك توشة طاعت را به او گوشزد  

داند  كند  »ُسهي« مرگ را مرغي فراري مي مي 
دانههد  بند  نمود و مي توان پاي كه هرگز نمي 

د بههود، از  كه عاقبت موطن او دِل خاك خواه 
تههاب اسههت و  رو از سههنگيني بههار تههن بي اين 

آرزوي صههب  واپسههين عمههر دارد تهها مگههر  
 بخش او از رنِج ش  انتظار شود: رهايي 

 لرزد تنم چو موج به خود از نهي  مرگ 
 چون بنگر  در آينه رخسار خويش را! 

--- 
 دهد هر سِر مويم خبر از مرگ و هنوز مي 

 مرا   در و با  است دل بر اين غمكدة بي 

--- 
 گر فلت خاك رهم كرد چه باك است مرا؟ 

 كه سرانجا ، وطن در دلِ خاك است مرا 

--- 
 فكِر طاعت را هواي مرگ ُبرد از خاطر  

 شوق رفتن كرد از زاِد سفر غافل مرا! 

--- 
 عبث همواره بيم رفتِن جان از بدن داد  

 نشايد بست هرگز پاي اين مري فراري را 

--- 
  دگر »ُسهي«! ت،د به ياد جهاِندل مي 

 كشيده جز وطنش در خيال نيست! غربت 

--- 
 تا چند باِر اين تن خاكي توان كشيد؟ 

 اي ُمشت خاك! كا  تو را هم نداشتم 

--- 
 اي صبِ  واپسين! به دميدن شتاب كن 

 ما را رها ز رنج شِ  انتظار كن 

هايي متعووالي از شووعر وطنووي،  ارده    -7
 اعتراض و مقاومت 

هي« در اعتههرا  بههه   تههاراج دوران  »سههُ
گر پهلههوي در اشههعار   ستمشاهي و سههلطه 

مانههده در وطههن  عزمي راسخ دارد  دِل غري  
تابد و  »ُسهي« ماتم تاراج اين بوستان را برنمي 
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دهد و در ازاي  دريغ با تيغ زبان جولن مي بي 
آن از خههاك وطههن چشههم آن دارد كههه دِل  
سوخته از آتِش غربت او را كه كشههتة عشههق  

 يدان است به خاطر بس،ارد: وطن و زندة جاو 
 ! مرا ز ياد مبر اي نسيم خاك وطن 

 ! كه سوخت آتش غربت در اين ديار مرا 

--- 
 وطن زندة جاويدان است   عشِقكشتة  

 گررد مرده آن است كه از دين و وطن مي 

--- 
 غم تاراج چمن چون نخور ؟ 

 پرور  يافتة اين چمنم 
 در وطن كس غِم غربت نخورد      

 وطنم؟!   ِ من چه ساز  كه غري 

شههعر اعتههرا  »صههاحبكار« تنههها بهانههة  
گريستن او از درد زمانه است  طبع نههازك او  
كه از خههامو  شههدن گلبانههگ اسههتغفارها و  
بستن راه بر َابر و باران در كشتزاران به تنههگ  
آمده، ل  بههه اعتههرا  گشههوده اسههت و دل  
اندوهناكش از حجم دلگير شهرهاي آهههن و  

عههِت روسههتايي  سيمان به دامان و آغو  طبي 
 جويد: پناه مي 

 هزاران درد به جان از زمانه است مرا 
 براي گريه هزاران بهانه است مرا 

--- 
 در اين صحرا چنان بستند راه َابر و باران را 

 كامي سوخت روح كشتزاران را! كه سوز تشنه 

--- 
 ها تا نالة مستانه را بستند ره بر سينه 

 ها خامو  شد گلبانگ استغفارها! بر با  

--- 
 ز اين ش  به تنگ آمد دلم اي بامداد آرزو! 

 ت،د از م،دة ديدارها ها مي بازآ كه دل 

اّما »صاحبكار« در شعر مقاومت خههويش  
م،دة آزادي و پيا  شهههيدان را از لهه  نسههيم  

يابد و در نهايت اكرا  شاهداني را  وطن درمي 
كه ياراِن زنده و معّلم عشق هسههتند شايسههتة  

 داند: احترا  و پاسداشت مي 
 دهد م،دة آزادي و پيغا  شهيد مي 

 گررد! هر نسيمي كه بر اين دشت و دمن مي 
 آن رهروان كه ما را تعليم عشق دادند 

 در پيش روي دشمن چون كوه ايستادند 
 بر تربت شهيدان با احترا  بگرر 

 يادند! هاي خونين ياراِن زنده كاين لله 
 در عرصة شهادت چون گل شكفته باشند 

 1شقان است كز مرگِ سرخ شادند! اين رسم عا 

 شعر آييني   -8
به راستي از اديبي كه بالنههدگي و پههويش  

دار حرمت تعليم و تعّلم  ا  آينه جريان هنري 
در محضر حوزة مقّدس علميه اسههت انتظههاِر  

ا  معّطههر بههه  رود كه بوستان شههاعري آن مي 
نواز شعر آييني نيز باشههد و شههاعر  نسيم روح 

ـــــ   ـــــ
هههاي تركش، ، هادي منههوّرييحسين ابراهيم   1

، 1386، مشهههد، هميههاران جههوان، اجابههت
  87ص
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زيبا از عهدة اين مهم  ديار ما »صاحبكار« چه 
هاي مههرهبي  برآمده است  با نگاهي به مرثيههه 

جانگداز او كه بههه ديههوان اشههعار  صههفاي  
ي بخشههيده اسههت بههه راحتههي   معنوي خاصههّ

بههين او  توان دريافت كه كلت توانا و ژرب مي 
از تيثير و نقش بسزاي ادبيات مرهبي بر ذهن  

هاي بزرگههان  منههد بههه حماسههه مخاطِ  عقيده 
نمانده است و بحق در اين صفحة    آيين غافل 

 ماناي هنري، رقمي بسزا زده است  
نظيههر  بنههد فههاخر، شههورانگيز و بي تركي  

»حماسههة جاويههد«، غههزل شههيواي »صههب   
عبههداهلل  شهههادت« كههه در رثههاي حضههرت ابا 

بيت رسههالت رقههم فههيا  و اهل  الحسين 
يافته و نيههز غزلههي كههه تقههديم بههه حضههرت  

مرهبي از   شده است و ديگر آثار  رضا اما  
زوايههاي برجسههته و ممتههاز تعّهههد ادبههي او  

ها و  حكايت دارد  اينت نگاهي گررا به دقيقه 
 هاي موزوِن آييني وي داريم  احساس 

 بند »حماسة جاويد«: بند اّو  از تركيب 
 دانم چه شوري بود از عشق تو در سرها! نمي 

 زند پر در هوايت چون كبوترها! ها مي كه دل 
 ي نوشتي از فداكاري به خون پاك خود خّط

 ها و دفترها گنجد به ديوان كزان حرفي نمي 
 اگر هر منبر از وصص تو زينت يافت، جا دارد 

 جاي شد محراب و منبرها! كه از خون تو پا بر 
 بناز  همرهانت را كه افتادند چون از پا 

 طريق عشق را مردانه طي كردند با سرها! 

 ست دنياي محّبت را؟ دانم چه آييني نمي 
 گريند بر مرگ برادرها! ه خواهرها نمي ك 

 پدرها شسته دست از جان به آِب ديدة طفالن 
 خضاب از خون فرزنداِن خود كردند مادرها! 

 فداي پرچم سرخ تو اي سردار مظلومان! 
 لرزد ز بيمش تا ابد كاخ ستمگرها كه مي 

 ر لِ  آب روان دادي! ه ل  جان ب ود تشنه ه اگر خ 
 ش جان دادي! جهاني را ز فيا خون پاك خوي 

 چند بيت از غز  »صبح شهادت«: 
 شبي كه صبِ  شهادت در انتظار تو بود 

 جهان مسّخر روح بزرگوار تو بود! 
 سوخت ات روح دشت را مي لهي  تشنگي 

 زنان گر چه در كنار تو بود! فرات موج 
 ُگسست دل ز جهان هركه با تو پيمان بست 

 نداد تن به ستم هركه از تبار تو بود 
 چنان كمر بستي  اجل آن به پيشواِز

 كه مرگ مضطرب از طفلِ شيرخوار تو بود! 
 اگر چه ُگلشنت اي باغبان به غارت رفت! 

 خزاِن باي تو آغاز نوبهار تو بود! 

 چند بيت از غز  رضوي: 
 ا  ها! پناه آورده بر درت اي قبلة دل 

 ا  خاطري افسرده و حالي تباه آورده 
 تا بشويد آب رحمت گرد عصيان از رخم 

 ا ! وي اين سرچشمة رحمت پناه آورده س 
 غرق درياي گناهم تا مرا گردد شفيع 

 ا ! در حريمت كارواني اشت و آه آورده 
 اي آورد و من هركسي در نزد جانان هديده 
 ا ! دستي همين شرِ  گناه آورده از تهي 

 هنر سخنوري    -9
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سههخن گوهربههار و دلنشههين »صههاحبكار«  
از   حديث شوق عيان و سوز نهاني است كههه 

دل بر زبان راه يافته است و برآيند ايههن ذوق  
هنري و انديشههة ورجاونههد، بههرگ زّرينههي از  
كارنامة شعر معاصر خراسان است  او كههه از  
نهايت خاكساري دعوي هنرمنههدي نههدارد از  

بيني مرد  زمانه كه غم نان دارند و ذوق  كوتاه 
خههاطر اسههت  طههوطي  و هنههر هههيچ، آزرده 

و سههخن سههنج  گفتار طبههع سههخنور  شههيرين 
هي« بهتههرين و ارزشههمندترين سههرماية   »سههُ
زندگي اوست و شاعِر ما به سب  آن، جبران  

 كند: مافات نقد جوانِي از دست رفته مي 
 ز چشم مّدعياِن هنر هم افتاديم 

 نبود چون هنِر دعوي هنر ما را! 

--- 
 نماَند داستان سوز دل هرگز نهان ما را 

 ن ما را! چو شمع انجمن راهي است از دل بر زبا 

--- 
 انديشة بلند مرا سوخت، كا  بود 
 بين مرا! بلندِ مرد  كوتاه   بخت 

--- 
 نقد جوانِي من گر شد ز كص چه پروا؟ 

 اند از من سرماية سخن را! نگرفته 

--- 
 ناچار ز خوناِب دل خويش خوَرد قوت 

 ناِن سخن را!   ! آن كاو نخورد چون تو »سُهي« 

--- 
 د طبع من! تر ُسراي در گرفتاري »ُسهي«! خو  

 شود! تر مي زبان طوطي من در قفس شيرين 

ايم اگههر هنههر سخن بههه گههزاب نگفتههه
متعهّد و پوياي اين استوانة سخن را مايههة 
افتخههار گنجينههة ادب معاصههر خراسههان 

ها اي كه برخي از شههريانبناميم  در زمانه
هاي شعري راه خود را از ديگههر و جريان

هاي ادبههي جههدا سههاخته و حضههيا نحله
حرافاتي ناميمون و نامتعارب چه در فر  ان

و چه در محتوا را به خيال نيل به انديشههه 
و الگهههويي معاصهههر و امهههروزين قصهههد 

اند، آثار بديع و بامحتواي اين اديهه  كرده
دان براي جوانانِ نوجههو و اهههل تتبّههع نكته
توانههد غنيمتههي ارزشههمند و ارجمنههد مي

باشد  توجه به چگونگي سههاختار و فههر ، 
انتخههاب قههوافي بجهها و مناسهه ،  حُسههن

سازگاري عميق بافههت مفهههومي شههعر بهها 
ساختار اتّخاد شدة آن و چگونگي نگر  
به زواياي بديع محتوايي شعر »صاحبكار« 
را با ارائههة غزلههي از او در بوتههة نقههد بههه 

 نشينيم:كاو  مي
 جان من گر بر ل  آيد در غِم جان نيستم! 

 تم! پاي تا سر درد  و در فكر درمان نيس 
 خور  گرچه بر خوان فلت خون از دل خود مي 

 پنج روزي بيش بر اين سفره مهمان نيستم! 
 خويي بر تنم جاي دنداني است از هر گرگ 

 اين گناهم بس كه گرِگ تيزدندان نيستم! 
 هركه سنگم زد به سر، ُگل ريختم در پاي او 
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 گرچه زين سودا زيان ديد ، پشيمان نيستم! 
 از آزار من دارد دمي دل دست  برنمي 

 آه از اين كافر كه پندارد مسلمان نيستم! 
 نيست پروايم كه دور زندگي پايان گرفت 

 چشم در دنباِل اين خواب پريشان نيستم! 
 اين قفس بال و پر  را عاقبت درهم شكست 

 بيني دگر آن مرِي طوفان نيستم! من كه مي 
 تر است گرچه از موري مرا رزق مقّدر كم 

 سليمان نيستم! هّمتي دار  كه محتاج  
 زهر  به جا    ! ساقِي تقدير اگر ريزد »ُسهي« 

 1كشم برسر كه از قسمت گريزان نيستم! مي 

هاي او  در اين شعر عواطص شاعر و يافته 
طور محسوس در قال   از دنياي پيرامونش به 

كلمات شورانگيز و پندآموز تجّلي يافته است  
و شاعر در ايجاد و القاي حههّس مشههترك يهها  

ي بهه هم  ا مخاطهه  بسههيار موّفههق اسههت   حسههّ
واكاوي اين شعر از حيث سههاختار و عناصههر  

موضههوعي اسههت كههه در ادامههه آن را  سبكي،  
 گيريم  مي پي 

اين شعر در قال  غزل، صد    ساختار:    -1
و شصت و نهمين غزلي است كه در صههفحة  

افسانة  جلد اّول ديوان اشعار صاحبكار »  200
 « آمده است  ناتما  

از چنههد قسههمت  شههعر بههه لحههاظ بافههت  

ـــــ   ـــــ
هي«، ذبههي    1 ، ا مهه افسههانة ناتاهلل صههاحبكار »سههُ

  1380تهران، انتشارات آرون، 

 شود: تشكيل مي 
در آغاز، شاعر بهها اسههتفاده از پههارادوكِس  
مفهومي و گفتماني تيّمل برانگيههز بههه فضههاي  
شعر وارد شههده اسههت كههه شههعر بههه سههب   
تصاح  آني ذهن مخاط  و دوري از حشو  
و تطّير و سهولت الفاِظ نيكو و كال  سنجيده  
داراي ُحسن ابتدا »حسن مطلع« و نيز »حسن  

ت  در ادامه شاعر به توصيص حههال  طل « اس 
و هواي رضا بههه تقههديِر خههود بهها اسههتفاده از  
زبهههاني يكدسهههت، صهههميمي و خودآگهههاه  

هاي  پههردازد كههه مههوجي از برجسههتگي مي 
حكمي را بر جريان متني شعر خود مسههتولي  

 كند  مي 
  : در سووطح واژگووان: عناصر سبكي   -2

هاي كهن، مستحكم و ورجاونههد  شعر از واژه 
ي بهها مهههارتي بههديع بهههره بههرده  ادبيات فارس 

است، واژگاني چون: غم، جان، درد، درمههان،  
خوان، فلت، سودا، پروا، مور، رزق و سههاقي  

گرايي شهههاعران دورة  كهههه يهههادآور باسهههتان 
 بازگشت ادبي است  

خو،  هاي وصفي و توضيحي گرگ تركي  
گرگ تيزدندان، دوِر زندگي، خواب پريشان،  

تقههدير كههه    مري طوفان، رزق مقههّدر و سههاقِي
توضههههيحات و توصههههيفات عههههاطفي و  

اي را پديههد آورده اسههت نيههز  انديشانه باريت 
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مؤّيد تلفيق شههور و حههال سههبت عراقههي بهها  
 ظرافت تخّيل سبت اصفهاني )هندي( است  

طنطنههة   در سطح آوايووي و موسوويقايي: 
كنندة روايهههي وزِن اّتخهههاذ شهههده،  تشهههجيع 

كوبندگي كال  را تشديد و فراگير كرده است  
ر مقهها  قافيههه و رديههص تههيثير بالغههي و  و د 

موسههيقايي شههعر دوچنههدان شههده اسههت   
ههها  پيوستگي صوتي و معنههايي در تمهها  بيت 

كار بسههتن قافيههة  برقرار است و شههاعر از بههه 
»شايگان« پرهيز تحسين برانگيزي دارد  وزن  
اين غزل »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فههاعلن«  

كههه  يكي از اوزان پركاربرد شعر فارسي است  
در بحر »رمل م ّمن محروب« سههروده شههده  

 است  
وجههود تشههبيهات،  در سووطح ادبووي:  

هاي متعّدد و تازه  ها و سمبل استعارات، كنايه 
وري از صنايع و بدايع شعري از جمله  و بهره 

مراعات نظيرهاي: جان، سر، پهها )بيههت اّول(؛  
 خوان، سفره، مهمان )بيت دو (؛ دندان، گرگ  

سههودا، زيههان )بيههت    -)بيت سههو (؛ سههر، پهها  
)بيت پههنجم(؛ چشههم،   - ! چهار (؛ دل، دست 

، بههال و پههر، مههري  س خواب )بيت ششم(؛ قف 
زق، هّمههت )بيههت هشههتم(؛  )بيههت هفههتم(؛ ر 

تقدير، قسههمت )بيههت نهههم( و     -ساقي، جا   
اسههتفاده از صههنعت »طبههاق و تضههاد« )بيههت  

ههههاي بيهههاني  پهههنجم( و ايجهههاد پارادوكس 
و ديگههر  هههاي اّول، چهههار  و نهههم(  )بيت 

صنايع    همه بيانگر مرتبة والي ادبههي شههعر  
 است  

در پاياِن ايههن نوشههتار ضههمن احتههرا  بههه  
هاي نوگراي شعر معاصر بههه شههاعران  جريان 

شود به مطالعة دقيق و از سر ذوِق  توصيه مي 
ادبيات كالسيت اهتما  ورزند كه به يقين در  

تههوان در  سههاية فراگيههري و توجههه بههه آن مي 
اصههر طرحههي نههو و مانههدگار  آسمان شعر مع 

درانداخت و جز از ايههن طريههق، بههه ادبيههات  
پسههند دسترسههي  سههودمند مردمههي و مخاط  

 نخواهد بود  


