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آشفته و آشفته تر » خواب خفتگان«و ... گستاخ و بازيگوش» كودكي«گلويم سوتكي باشد به دست«: ...اشاره دارد به شعر استادم شريعتي - 1

هستم كه استادم شريعتي آرزو داشت  من همان كودكي! بدان! اي جهان! هان !!!!!!!  را » سكوت مرگبارم«دائم » بشكند«بدينسان !!!!!!! سازد 

نه ) ! رسانده ام(بهار را ديده ام و به زمستان رسانيده ام  37بزرگ شده ام، جواني شده ام كه  ! او را ادامه بدهد» راه«او بشود و » وارث رسالت«

انسانهاي صاحب ! رسالت جهاني شده امتنها بزرگترين شاگرد استادم شريعتي هستم و راه او را ادامه مي دهم بلكه خود صاحب بزرگترين 

را با افكار و انديشه هايشان مي شناسند، خودتان كتابم ) رئيس جمهور سابق(رسالت مثل اساتيدم اقبال الهوري، شريعتي و آقاي خاتمي

و چه انقالبي ! كار كرده امكه بزرگترين ديوان شعر حال حاضر جهان و بزرگترين شاهكار ادبي جهان است را بخوانيد ببينيد چ) جاويدان(كوثر

فراتر از يك ديوان شعر و شعر من فراتر ) جاويدان(هشدار مي دهم كه كتاب من كوثر!!!!!!! (در ادبيات جهان به راه انداخته ام و بوجود آورده ام 

  )!از شعر است

در اين بيت عالوه بر زيبايي !  ان خراسان بوداز بخش مزينان از توابع شهرستان سبزوار در است) كهك(استادم شريعتي اهل روستاي كاهك - 2

  !خود بيت، چند نكته ظريف ادبي هم وجود دارد كه بايد به آن توجه شود

  !در شهر دمشق پايتخت سوريه قرار دارد) س(آرامگاه استادم شريعتي در كنار قبر خواهرم حضرت زينب  - 3
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  :مطلع غزل ايشان اين بيت

  »لي به محمل نشيندبه نازي كه لي    غمش در نهانخانه دل نشيند«

    !غزليات در تمام تاريخ ادبيات پارسي است محبوب تريناين را بگويم كه اين غزل يكي از بهترين و معروفترين و 
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  :در اين غزل من به استقبال غزل مشهور حافظ رفته ام مطلع غزل حافظ اين بيت است

  »دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد      م ياران را چه شديياري اندر كس نمي بين«

كه در مورد اين غزلم و استقبالم از غزل حافظ بايد بيان كنم اين است كه براي ) اظ ادبياز لح(اولين و مهمترين نكته اي

اولين بار و به نيكويي هرچه تمام تر و به بهترين شكل ممكن ، يكي از معروفترين غزليات حافظ را آورده ام در حوزه فرهنگ 

ناله « : اده مهم ديگر در بيت دوم نهفته است آنجا كه گفته امنكته فوق الع!!!!!!!  و ادبيات بختياري و از آن استقبال كرده ام

ما در ادبيات عاميانه و : آورم يك مثال مي) متوجه مطلب بشويد(ببينيد براي اينكه مطلب را متوجه بشويد » برنو كجا رفت؟

يك اصطالح  در پشت همين» لشكر حماسه«را داريم كه يك » نهيب دادن«محاوره حماسي و رزمي بختياري اصطالح 

                    )F( 

)GIJ'( 
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كه هر چند اين يك اصطالح فارسي است و متعلق به همه فارس زبانها، اما در كاربرد و نوع كاربرد و اهميت و  !نهفته است

در ادبيات حماسي و رزمي ما بختياريها دارد، در بين تمامي فارس زبانهاي ديگر ) نهيب دادن(جايگاهي كه اين اصطالح 

مخصوصاً اگر توجه داشته باشيد كه ما بختياري ها ! رزش آنرا ما بختياري ها مي دانيم و الغيرنظير و منحصر بفرد است و ا بي

  .)كند آقاي هنري اليارد مستشرق معروف هم در كتابش به اين موضوع اشاره مي! (حماسي ترين قوم جهان هستيم

وق العاده حماسي و رزمي است و يك كه يك تشخص و تشخيصي ف! كجا رفت؟» ناله برنو«: حاال من در بيت دوم گفته ام

مخصوصاً اگر توجه داشته باشيم كه ! تواند بفهمد و الغير در آن نهفته است و ارزش آنرا فقط يك بختياري مي» ايل حماسه«

هاست و يكي از عزيزترين و بهترين و معروفترين نمادهاي  معروفترين و محبوب ترين تفنگ نزد ما بختياري» برنو«تفنگ 

بماند » !ناله برنو كجا رفت؟«: پيام و چرايي طرح اين سؤال كه . شويم آنگاه بيشتر متوجه اهميت و ظرافت مسئله ميماست، 

  .تا در قسمت پيام كلي شعر به آن بپردازم

ازم به پرد مي!( پردازم به اسب مي!!! چه بگويم؟... كه نماد ! كجا رفت؟» ناله برنو «بختياري و بختياريها كه از بعد از سؤال 

و چون مخاطب اصلي من قوم خودم بختياريها هستند بيشتر توضيح نمي دهم، براي بختياري هاي شهسوار از اسب )! اسب

  !!!بگويم؟

هاي  و آنگاه پيچيدن اين دو در كوه» اسب) سم(صداي شيهه«و » ناله برنو«فقط يك نكته و آن اينكه هماهنگي و همنوايي 

خورد پژواك اين دو به ما چنان حماسي و سينمايي و زنده و جاندار است و چنان خون سربه فلك كشيده بختياري و باز

  :را موقع خواندن ها بختياري

آورد كه گويي سينا ابراهيمي نه يك شاعر بلكه كارگرداني است  بجوش مي» اسب) شيهه(ناله برنو كجا رفت وان صداي سم«

فيلمي » سفيد دشت«تياريها مثالً در انقالب مشروطه يا جنگ معروف هاي رزم و نبرد بخ كه از يكي از حماسي ترين صحنه

  !!!!!!!سينمايي ساخته و اكنون بختياريها در سينما يا پاي تلويزيون ، آن فيلم سينمايي را به تماشا نشسته اند

را بخاطر در سومين بيت غزل اما حال و هواي شعر كمي متفاوت مي شود، در اين بيت حسرت و دريغ و افسوس خودم 

اين دو يار ديريني كه چنان باهم صميمي و همنوا بودند كه شنيدن نام يا ياد يكي از » عالءالدين«و » كبك تاراز«خاموشي

  .اين دو بالفاصله ديگري را در ذهن هر بختياري تداعي مي كند و فرا ياد مي آورد، ابراز مي كنم

آوازي از جنس آواز استاد جالل الدين ! مي مانست» از و جواب آوازآو«دو وجود نازنيني كه نسبت نغمه هايشان به هم به 

و جواب آوازي از جنس جواب آواز استاد كسايي بزرگترين نوازنده )! »پهلوان آواز ايران«: بقول استاد شجريان(تاج اصفهاني 

ران را تشكيل داده بودند و موسيقي معاصر اي» زوج موسيقايي«كه با هم بزرگترين و صميمي ترين و معروفترين ! ني جهان

چندين ساله استاد كسايي نبود، اما بي شك از مهمترين » سكوت«هر چند در گذشت استاد تاج اصفهاني ، تنها دليل 

را به دوستداران موسيقي ناب ايراني تقديم كرد و يا ! »پس از سكوت«داليلش بود كما اينكه پس از چند سال سكوت، آلبوم 

جهان و جواب آوازي از ) محلي –فولكلوريك (واز خود استاد عالءالدين بعنوان بزرگترين خواننده مقامي آوازي مثل يا عين آ

جنس جواب آواز استاد علي حافظي بزرگترين نوازنده ني مقامي جهان كه بعد از استاد تاج اصفهاني و استاد كسايي، 

هنگام ! » ني«استاد حافظي با ساز » چپي«! ده بودندبزرگترين و معروفترين و صميمي ترين زوج موسيقايي را تشكيل دا

را كه در فراق استاد عالءالدين ... نيز قطعه !!! خاكسپاري و وداع با عالءالدين را هيچگاه بختياريها فراموش نخواهند كرد

د عالءالدين ضمناً صادقانه ترين ، غمگين ترين، صميمي ترين و تأثيرگذار ترين كنسرت آوازي كه در سوگ استا(نواخت 

  )!اجرا و برگزار شد هم كنسرت آواز استاد حافظي بود كه به شيون بيشتر مي مانست تا آواز

» عالءالدين«را هم در پي و به دنبال داشت كما اينكه در غزل » كبك تاراز«، خاموشي » عالءالدين«بله عزيزانم خاموشي 

  :سروده ام

  !»ز آبهمن عالءالدين آواز نشنويم ديگر    ديگر صداي قهقهه از كبك تاراز نشنويم«

در معناي استعاري و در استعاره از استاد » كبك تاراز«هر گاه   :يك نكته فوق العاده مهم در اينجا يادآور شوم و آن اينكه 

بقول برادر عالءالدين بكار رود از لحاظ ادبي باألخص ادبيات بختياري، فوق العاده زيبا و با معنا خواهد بود منتهي از آنجا كه 

ها در  ميان پرندگان به كبك بيش از هر پرنده ديگري عالقه  بختياري« : عزيز و روشنفكرمان جناب دكتر اردشير صالحپور

دارند، اگر در اشعار فارسي بلبل مظهر خوش الحاني است، چنين خصيصه اي در ايل بختياري، تنها به كبك اختصاص داشته 

نه به معناي » كبك«به همين دليل » .وريك اين ديار حضوري فعال و مستمر داردلولكو به همين دليل در ترانه هاي ف

  .استعاري بلكه به عنوان وجود و موجودي مستقل با شخصيتي شاخص و متشخص و نازنين مطرح شده است
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و » اراز ت» «داغ«و » زخم«شده منتهي نمي خواهم » دشت شيمبار«و » كوه تاراز«در مصراع دوم اين بيت اشاره به 

! در شعر دستكاري خواهد شد» شيمبار«و  »تاراز» «طبيعت بكر«همچنين اگر اين مصراع را نقد كنم ! را تازه كنم» شيمبار« 

  !و نبايد! و شعر، شعر بودن خودش را از دست خواهد داد! و من نمي خواهم

پيوند يك بند يا مصراع شعر   :رود رين بكار ميمي افتد  و ابتكار و ابداع و شگردي شي» اتفاقي«مي رسيم به بيت چهارم كه 

  !!!!!!!» زمستان«! آنهم معروفترين شعر نو)!  غزل(» سنتي«به شعر » نو«

آنهم به گونه اي اين !!!  در مي آورم! را به استخدام غزل! معروفترين شعر نو! بله در بيت چهارم من معروفترين بند يا مصراع

وام گرفته ام و گويي من اين » اخوان ثالث«د كه احساس نمي شود من اين مصراع را از در بافت شعر تنيده مي شو» بند«

اگر اين مصراع تنها مصراعي از شعر زمستان مرحوم اخوان ثالث را فرا ياد مي آورد، در مصراع ! مصراع را بازسرايي كرده ام

  .بازخواني مي كند را در ذهن خواننده تداعي وتمام شعر زمستان   »زمستان«دوم غزل، واژه 

در حالي كه درون مايه ، موضوع و مضمون خود اين غزل، به : آخرين نكته اي كه در مورد اين بيت بايد بگويم اين است كه 

جهت اينكه دغدغه و موضوع روز بختياري در درجه اول و ملت ايران در درجه دوم و مردم جهان در درجه سوم است، 

ي است و فوق العاده جاندار و بكر است، اما تضمين اين مصراع از شعر زمستان اخوان ثالث خودش در نهايت پويايي و زندگ

نهايت نو، پويا، جذاب و  را بي) غزل(در مصراع دوم اين بيت ، شعر » زمستان«در غزل و اشاره و استفاده از واژه و عنوان 

  !ام را جمع و تلفيق كرده) تجدد(نيسمن غزل سنت و مدرمن در اي  :و در پايان. مدرن و فوق العاده زندگي و طراوت مي بخشد

  : بيت ششم و پاياني غزلم در برابر اين بيت غزل حافظ آمده است

  !؟»عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد    صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغي برنخاست«

تغزلي و غنايي » ...صد هزاران گل «: يت غزل حافظب-1 :در مورد اين بيت غزلم سه نكته فوق العاده مهم را يادآور مي شوم

اشاره اي هم به نابساماني هاي (حافظ اجتماعي است ) غزل(است اما از آنجا كه روح كلي و پيام و درونمايه و موضوع شعر

گون شد  آب حيوان تيره«: اوضاع سياسي مي كند و نيز نكته اي فوق العاده عرفاني و حكمي را هم در مصراع اول بيت دوم 

  : غزل) بيت آخر(و مقطع » خضر فرّخ پي كجاست

  !؟»پرسي كه دور روزگاران را چه شد از كه مي    حافظ اسرار الهي كس نمي داند خموش« 

مي پردازد كه » احوال مردمان«و » اوضاع زمان«و در آن به گله و شكايت از دگرگوني منفي ) مي گنجاند و يادآور مي شود

و ايجاد يك ) بقول استادم اقبال الهوري(» بازگشت به خويشتن «كايت ، دعوت مردم به احياء ارزشها و در خود  اين گله و ش

اصل : » انتظار، مذهب اعتراض«هم نهفته است كما اينكه بقول استاد و مراد و شمسم شريعتي در كتاب معروفش » تحول«

ر واقع معترضين و اعتراض كنندگان به وضع موجود در واقع اعتراض به وضع موجود است و منتظرين د »انتظار«مترقي 

مانند كه بيايد و اوضاع را  هستندو الّا اگر كسي يا كساني در مقابل وضع موجود اعتراضي نداشته باشند كه منتظر كسي نمي

  !!اصالح كند

او در ارتباط است و در  )غزل(بنابراين اين بيت غزل حافظ هم صد درصد با اوضاع زمانه حافظ و روح و پيام اجتماعي شعر 

شود و  بافت اجتماعي درونمايه غزلش تنيده شده است و اصوالً در چنين جو اجتماعي است كه اين بيت او درست معنا مي

و » عندليبان«و اال اگر غير از اين باشد كه خواه چنگيزخان وحشي سركار بيايد يا انوشيروان عادل ، در هر صورت ! تفسير

  !!!!!!!ز مي خوانندآوا) بلبل(هزاران

غزل من، هم حماسي است و هم ) مقطع(اما بر خالف اين بيت حافظ كه تغزلي و غنايي است، بيت ششم و پاياني 

  :كه » نهيب داده ام«و در اين بيت به بختياريها !!!!!!! سياسي

  !!!!!!!هفت لنگان را چه پيش آمد چهاران را چه شد؟    هفت و چار بختياري فاتح تهران بود«

  !؟)بختياري از تو پرسم هفت و چاران را چه شد(            

» عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد؟«: حافظ در مصراع دوم بيتش فرموده:  نكته دوم يك نكته ظريف ادبي است 

در مقابل  را» هفت لنگان«يعني » !هفت لنگان را چه پيش آمد چهاران را چه شد؟« : و من در مصراع دوم بيتم گفته ام

  !خودتان به ظرافت مسئله توجه كنيد  !آورده ام» هزاران«و چهاران را در مقابل » عندليبان«

در مصراع دوم اين بيت حماسه اي از جنس حماسه مصراع اول بيت دوم نهفته  :نكته سوم و آخرين نكته را خالصه بگويم  

  ! است، خوب به آن توجه كنيد

 !ابيات اول و پنجم به عهده شما نقد و حالجي و توضيح و تشريح
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  حضرت حافظ -1

  :در اين غزل من به استقبال غزل حافظ رفته ام، مطلع غزل حافظ اين بيت است -2

  »گفت كو زنجير تا تدبير اين مجنون كنم    دوش سوداي رخش گفتم ز سر بيرون كنم«

نهفته (كته فوق العاده ظريف و عزيزي وجود دارد است و هم در بيت اول ن» كبك تاراز«كه ) غزل(هم در عنوان شعر 

عالءالدين است و در واقع ) استاد(مرحوم » كبك تاراز«ببينيد هم در عنوان شعر و هم در بيت اول منظورم از ) است

 فقط عالءالدين» كبك تاراز«كه بگويم منظورم از » آيد دلم مي« استعاره از عالءالدين است اما نه خودم » كبك تاراز«

كه بين ) مثل شمع و گل و پروانه(نيست و نه رابطه صميمي بلكه عاشقانه اي » كبك تاراز«است و اشاره اي به خود 
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فقط ) غزل(در اين شعر » كبك تاراز«دهد كه بگويم منظورم از  بود به من اجازه مي» كبك تاراز«و » عالءالدين«

  !!!نيست» كبك تاراز«عالءالدين است و اشاره به خود 

) كهرنگ(و هم از سرچشمه هاي كارون از كوهرنگ) عنوان غزل(هم در آسمان غزل حضور دارد » كبك تاراز«واقع  در

يعني آنجا كه انساني از جنس عالءالدين بر قله معرفت ايستاده و پس از احساس مسئوليتي پيامبر گونه، از كوهرنگ ... و

كند در تمام اين راه دراز و طوالني و پرفراز  ل جريان پيدا ميآگاهي و خودآگاهي كارون وار در دشت زندگي و حيات اي

با گامها و قدم برداشتني ناز و نازي مخصوص كبك و ! و نشيب به همراه كارون پرپيچ و خم سير و سلوك و طريقت

بستر  دهد حتي در دهد، باز هم ادامه مي ادامه مي)! مصراع اول بيت دوم! (همراه و همگام عالءالدين است! كبكان

» آستاره صبح«! بـــــلـــــه ! شود صداي شيون بلند مي... بيماري هم كبك تاراز بر بالين عالءالدين است تا آنگاه كه 

شود و يك  لرزند سرهاي سرافرازشان به زير افكنده مي شانه هاي زردكوه و كوهرنگ مي! خاموش شد )هم( بختياري

! شنويم را نمي» صداي پاي آب«براي لحظاتي ما ! از حركت ايستادهاما خود كارون گويي ! كنند كارون گريه مي

مردان ! زنند مي »چپي«ها  توشمال! شوند سياه چادرهاي بختياري برپا مي! دشت غرق سكوت! ها بهت زده چشمه

و دلسوز حافظي اين ساز پرسوز » ني«و ! )خوانند مي(دهند سر مي» سرود«زنان بختياري ! زنند مي )واسر(بختياري برسر 

  !!!»كند ها شكايت مي از جدايي«هم ! و غم آموز

ستارگان ديگري هم در آسمان بختياري به خاموشي گراييده بودند مثل سردار اسعد و » آستاره صبح«گرچه پيش از 

و » سهراب«كه ) شيرعلي مردان(خواهرش سردار مريم بختياري و پسر سردار مريم يعني علي مردان خان بختياري 

! هر بختياري» الله دل«است بر  )داغي( »خالي«او  )غم( »داغ«و ) و هست و خواهد ماند(ها بود  ما بختياري» سياوش«

چنانكه ! كنند و نه در شيون ها او را فراموش مي هر بختياري نشسته كه نه در شادي » نهانخانه دل«چنان در » غمش«و 

نوازندگان نواخته ! و هم در شادي و هم در شيون! روررا هم در سوگ و هم در س» شيرعلي مردان) سرود(مقام «

  !!!!!!!خوانند و خوانندگان مي) نوازند مي(

يكي «!!! »دگرها شنيدستي اينهم شنو... «  :و بقول پدر فردوسي! »خود بحثش ديگر است«: اما عالءالدين بقول بيهقي

  !!!!!!!»داستان است پر آب چشم

بله عزيزانم !!! كدام از فرزندان خود به اندازه عالءالدين صميمي و وابسته نشده بودحقيقت اين است كه بختياري با هيچ 

) حاال(بطوريكه تا اآلن !!!!!!! نظير بود ها نه كم نظير بلكه بي عالءالدين شخصيتي بود كه در ابعاد مختلف براي ما بختياري

  !!!!!!!در بختياري شخصيتي مثل عالءالدين ظهور نكرده است

همواره « : ها بود و كسي بود كه بقول برادر بزرگمان دكتر اردشير صالحپور عد و مسائل اجتماعي، پدر ما بختيارياو در ب

در مسائل فرهنگي در درجه اول كه . ها بود در مسائل سياسي رهبر سياسي ما بختياري» تپيد قلبش براي ايل مي

كه مجموعه (جاويدان) جمالت(ه در كتابم جمله هاي ها بود همانطور ك ما بختياري» معلم بزرگ«و » داناي ايل«

ها دانش آموزان او و كتابهاي  ها بود، ما بختياري استاد عالءالدين معلم ما بختياري: گفته ام ) من است» سخنان كوتاه«

  ) !!!!!!!استاد(درسي ما، نوارهاي او 

استاد شجريان هم مثل  : ده ام، نوشته ام كه ببينيد در پي نوشت آن رباعي كه براي استاد شجريان سرو! اما چگونه؟

نسبت به ملت ايران و بلكه جهان رسالتي فرهنگي و بلكه فرافرهنگي داشت اما ) هم استاني خودش(استادم شريعتي 

بنابراين استاد شجريان نه مثل استادم شريعتي از طريق نوشتن ! »هر كسي را بهر كاري ساختند«طبيعي است كه 

اين رسالت را به انجام رساند و كيفيت اين كار را » آواز«بلكه از طريق موسيقي و باألخص ... خنراني  و كتاب و ايراد س

  .هم تا حدودي در آن توضيحي كه راجع به آن رباعي نوشته ام، بيان كرده ام، با دقت مطالعه كنيد

هر دو متولد پاييز ! (و هر دو همسن! دكه اتفاقاً هر دو هم معلم بوده ان(استاد عالءالدين  هم مثل استاد شجريان 

نسبت به بختياري رسالتي فرهنگي ) و با هم دوست صميمي هم بوده اند و خيلي هم به همديگر ارادت داشتند!) 1319

بلكه فرافرهنگي داشت و او هم اين رسالت را از طريق موسيقي و باألخص آواز به انجام رساند و اگر استاد شجريان در 

استاد عالءالدين هم ) مثل حافظ كه در مجموع بزرگترين شاعر جهان است(رين خواننده جهان است مجموع بزرگت

) ! مثل حضرت فردوسي كه بزرگترين شاعر حماسي جهان است(جهان است ) فولكلوريك(بزرگترين خواننده مقامي 

كنم و متأسفانه فرصت پرداختن به  يالبته من در اينجا دارم در مورد آواز استاد عالءالدين به گويش بختياري صحبت م
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اما در مسائل فرهنگي سواي رسالت معلمي نسبت به ايل بختياري، ايشان در دو بعد . آواز فارسي قبل انقالب او را ندارم

  سازيآهنگ – 2ادبيات كه در اينجا مخصوصاً شعر مدنظر است  -1: ديگر هم در تمام تاريخ بختياري بي نظير بوده اند 

اين يك اصلي است كه در شعر و شاعري پذيرفته . عر هر شاعري مختصات و ويژگي هاي خاص خودش را داردببينيد ش

همچنين در شعر، ما انواع قالب شعري داريم و اگر شاعري در يك يا حداكثر چند قالب . شده و بديهي و جا افتاده است

ثالً بابا طاهر و فايز بزرگترين دوبيتي سرايان ايران مهارت داشته باشد شاعران ديگري در قالبهاي ديگر سرآمد هستند م

  »شاهنامه«ه و وزن شعر در حالي كه هستند و خيام معروفترين رباعي سراي ايران و يا از لحاظ تفاوت درون ماي

بزرگترين و عميق ترين » مثنوي معنوي مولوي«حضرت فردوسي كه مثنوي است، بزرگترين شاهكار حماسي است، 

اما در عين اينكه هر شاعر بزرگ در حوزه كاري خودش بزرگترين است هرگاه ناگزير باشيم . اني جهان استشاهكار عرف

يك شاعر را بعنوان بزرگترين شاعر انتخاب كنيم باألخره بايد يكي را انتخاب كنيم مثالً بزرگترين شاعر ايران حافظ 

زه گويش بختياري را معرفي كنم چرا كه در آن صورت حاال بنده فرصت اين را ندارم كه بزرگترين شاعر در حو. است

توانم و بايد بگويم اين است كه استاد عالءالدين  اما آنچه مي. بايد مستند و مستدل و با نقدي فني اين را اثبات كنم

 اما از تمامي امتيازات و مختصات و شگردها و. حداقل در نوع و جاي خودش بزرگترين شاعر به گويش بختياري است

ببينيد يكي از مهمترين صنايع ادبي و شعري صنعت : كنم توانايي هاي شعري استاد عالءالدين به دو مورد اشاره مي

زردكوه كه بعد ! طبيعت بكر سرزمين بختياري را در ذهن تجسم كنيد. است... صحنه سازي، صحنه پردازي و » تصوير«

خود  !گيرد كه كارون عزيز از آن سرچشمه مي) كهرنگ(رنگكوه! قله ايران است) بلندترين(از دماوند، مرتفعترين 

: زاينده رود بسيار نازنين و عزيز كه به تعبير زيباي حافظ .كارون كه پرآب ترين و تنها رود قابل كشتيراني ايران است

بايي و اصفهان نصف جهان و زيباترين شهر جهان، زي» اگرچه زنده رود آب حيات است«: » زنده رود آب حيات است«

  !اش را مديون زاينده رود ما بختياري هاست

تاالب هايي مثل ...!!! ، شيمبار، چغاخور و )ايذه(دشتهايي مثل دشت آنزان... ، تاراز و )ايذه(كوه هايي مثل منگشت

  و» نغمه خوان«و » خرامان«كبكهاي ... ميانگران عليا، چشمه سارها، كوهسارها و آبشارهايي مثل شيمبار و شيوند و 

اكثر اين جاذبه هاي طبيعي سرزمين بختياري ! هزار و يك جاذبه طبيعي ديگر سرزمين بختياري... و و و » خوشخوان«

و به همان ميزان كه طبيعت بختياري بكر و سحر انگيز . در شعر عالءالدين در نوارهايش به تصوير كشيده شده است

توانيد بسياري از مناطق سرزمين بختياري را در شعر  شما ميتا جايي كه بدون اغراق، ! است، شعر عالءالدين نيز هم

  !عالءالدين ببينيد و تماشا كنيد و از آن لذت ببريد

و يا به تصوير كشيدن بعضي آيين هاي ... !!! ها و پديده هاي طبيعي مثل باران، غروب، سپيده و  همچنين جلوه

كه آنقدر زنده و جاندار و پويا و مصور و متحرك است » رهآستا«در نوار ) ياري و همياري هي(» هياري«اجتماعي مثل 

بلكه ! گفت» نوار«مخصوصاً در آن آخرين نوارش كه ديگر اصالً نبايد به آن ! كه دست كمي از يك فيلم سينمايي ندارد

تش را به چرا كه در اين كار چنان صحنه عروسي با تمامي جزئيا!!!!!!! »سي دي تصويري«يا » فيلم ويدئويي«بايد گفت 

و استاد عالءالدين در اين آخرين كارش عمالً !!! رسد مي » فيلم«گذشته و به درجه  » تصوير«كشد كه شعر از  تصوير مي

شبيه تر است تا » نمايش نامه«و  »فيلم نامه«و اين شعر به يك !!!!!!! نشاند مي  »عروسي«ها را به تماشاي فيلم  بختياري

  !يك شعر

به منوچهري اطالق شده و تعلق دارد و در » شاعر طبيعت«و » شاعر طبيعت گرا«پارسي، عنوان  بنابراين اگر در شعر

توصيف و به تصوير كشيدن طبيعت، منوچهري از ديگر شاعران ايران موفق تر است و در جايگاه باالتري قرار دارد، نه 

ه اعتقاد دارم عالءالدين از منوچهري هم موفق تر تنها در شعر بختياري اين عنوان به عالءالدين تعلق دارد بلكه اصالً بند

و انس و الفت عالءالدين با طبيعت و شگرد و نبوغ و توانايي او در به تصوير كشيدن آن به مراتب از ! و بزرگتر است

  !!!!!!!منوچهري بيشتر و قوي تر است

عالءالدين فردوسي «: شنيده ايد كه  بارها: نكته ديگري كه بايد در مورد شعر عالءالدين يادآور شوم اين است كه 

عالءالدين سه كار ارزنده در گويش بختياري و : داند كه اصالً فرصت ندارم فقط اجماالً بگويم كه  خدا مي! »بختياري بود

تشخص و  -2شدند   احياء آن مقدار از واژگاني كه داشتند به فراموشي سپرده مي -1 :در پاسداشت آن انجام داد

تعالي بخشيدن به شعر بختياري تا جايي كه همانطور كه قبالً گفتم  -3!  ر بخشيدن به گويش بختياريشخصيتي درخو



13 

 

بزرگترين ) باتوجه به مختصات شعرش مثل حافظ كه در غزل و فردوسي در حماسي(حداقل در نوع و جاي خودش 

  !شاعر در گويش بختياري است

آن عبارتست از خلق و آفرينش يك آهنگ كه چيزي شبيه  ببينيد آهنگ سازي به معناي كامل : آهنگ سازي -2

اين آهنگ كه تنظيم هم عبارتست از چينش و تركيب بندي سازها و اينكه چه » تنظيم«سرايش يك شعر است بعالوه 

 سازهايي بايد براي اجراي اين آهنگ بكار روند و هركدام چه نقشي دارد و به چه كيفيتي بايد ريزه كاريهاي اين نقش را

آهنگهاي بعضي از » تنظيم«بنابراين تعداد آهنگسازهاي حقيقي كمتر از آهنگسازهاي رسمي است چرا كه . انجام دهد

نامند و  دهند اما در تعريف ساده تر هر خالق و آفريننده آهنگي را آهنگساز مي آهنگسازها را كسان ديگري انجام مي

گترين آهنگساز بختياري بود چرا كه آهنگ تمامي كارهاي بعد از ، استاد عالءالدين بزرطبق اين تعريف دومدانند  مي

  )فولكلوريك(ها و اجراي آنها او را به مقام بزرگترين خواننده مقامي  انقالب ايشان ساخته خود او بود كه همين آهنگ

  .جهان رسانده اند 

» ايلخاني«ي اينكه گرچه رضاشاه مقام مرحوم عالءالدين براي ما بختياريها دو نقش داشت يك  »ايلي«در زمينه مسائل 

را از تشكيالت بختياري برداشت اما مرحوم ) خان ايل، بزرگترين خان ايل كه سرپرستي ايل را به عهده داشت(

و همه ما ! خودش مقام ايلخاني را احياء كرد» كاريزماتيك«عالءالدين با شخصيت بزرگ و منحصر بفرد و بي مانند و 

  !رسمي پذيرفته بوديم كه او خان ما و بزرگ ماستبختياريها بصورت غير

ايشان خالو زال  :ام  گفته) غزل عالءالدين و غزل كبك تاراز(دوم اينكه همانطور كه در دو غزلي كه براي ايشان سروده ام 

  :ه اما افسوس ك! آري اينچنين بود برادران و خواهران» داناي ايل«ما بود و  »پير«او ! زمان ما بختياريها بود

  )موالنا! (» وز درون او نجست اسرار او    ! هر كسي از ظن خود شد يار او«

  )يعني گمان(  

در اهواز شركت كرديد؟ چه  80چه تعداد از شما در كنسرت استاد عالءالدين در سال ! ايل جليل و ارجمندم، يك سؤال

آيا هيچ متوجه شديد و ! يد؟ حاال يك سؤالتماشا كرد» ويدئو«يا » سي دي«تعداد از شما آن كنسرت را بعداً از طريق 

چرا عالءالدين اولين قطعه اي كه در كنسرت اهواز خواند قطعه  : با خود فكر كرديد و اين سؤال براي شما پيش آمد كه 

» گفت خالو زال خوب مي« :بله ايل جليل و ارجمندم، بختياري هاي عزيزم ! پس واي بر ما !  نه !!!!!!!  بود؟» خالو زال«

  !!!!!!!؟...اما آيا ما  

مگر استادم شريعتي تنها نبود؟ ! ببينيد عزيزانم اگرچه من كوچكترين عضو اين جهانم اما بزرگان هميشه تنها هستند

او ! داند خيلي، خيلي، خيلي، خدا مي! مگر استادم اقبال تنها نبود؟ استادم اقبال الهوري شعري دارد كه خيلي تلخ است

  : گويد مي

  !همه گفتند با ما آشنا بود    ت خويش بربستم از اين خاكچو رخ«

  !!!!!!!؟» چه گفت و با كه گفت و از كجا بود      وليكن كس ندانست اين مسافر 

! گويد برادرش هستم يكي مي! گويند بله شناسيد؟ همه مي گويي فالن شخص بزرگ را مي بله عزيزانم وقتي به مردم مي

گويد  يكي مي! گويد دانش آموزش هستم يكي مي! گويد دوستش هستم  مي يكي! گويد خواهرش هستم  يكي مي

خب   :كني كه  وقتي سؤال مي...! اما ! گويد همكارش هستم يكي مي! گويد عموزاده اش هستم يكي مي! معلمش هستم 

كه شمع شب  به نظر شما او چه جور شخصيتي است؟ او! و همه از نزديكان او هستيد! شناسيد حاال كه همه او را مي

زند، او كه عمر و زندگي و آرامش و  او كه اينهمه براي شما پرپر مي! او كه پروانه شيداي شماست! يلداي شماست 

به ! آسايش خودش را فداي شما كرده، به خاطر شما شب و روز و روز و شب مثل ماهي توي آب است، آرام و قرار ندارد

  و چه اهدافي دارد؟ اهد؟خو نظر شما او چه جور شخصيتي است؟ چه مي

دقيقه در مورد اين مرد  10توانند  چند نفر مي! چند نفر او را ميشناسند؟....! از اينهمه!!!!!!! گويند؟ چه در جواب مي

  !بزرگ صحبت كنند؟

 عالءالدين : توانم بگويم اين است كه  آخرين نكته اي كه راجع به پدر معنويمان استاد عالءالدين مي! نكته پاياني

بگذاريد با يك مثال برايتان ! ببينيد عزيزانم نماد يعني چه؟! ما بختياريها بود» نماد«بزرگترين و مهمترين و عزيزترين 

را در نظر بگيريد كه نماد غم است همچنانكه ما در جهان هيچ بي جاني نداريم و هر ) گل سرخ(الله : توضيح بدهم
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هر چيزي خصوصيت و ويژگي منحصر بخودش را دارد، الله هم از  چيزي جان دارد همچنين از لحاظ روانشناسي هم

را هم بر همين اساس روي الله گذاشته اند اما از اين گذشته شاعران ما از » الله«اين قاعده مستثني نيست و اصالً اسم 

و » غمگين« انسانهاي» دل«كه بر » داغي«و ) گل سرخ(كه بين خال سياه رنگي كه بر روي الله  )وجه شبه(تشابهي 

) گل سرخ(» الله«وجود دارد استفاده كرده اند و خال الله را به داغ و خود الله را به دل تشبيه كرده اند و » دردمند«

ها با هم  نه تنها نسبت به گل ديگري بلكه نسبت به تمامي گل) گل سرخ(چرا؟ چون غم در الله ! » نماد غم«شده 

» دشت«چون اگر بختياري ! ؟)بعنوان مثال آوردم(را مثال زدم ) گل سرخ(چرا الله  عزيزانم !!!!!!! بيشتري دارد» نمود«

ها دشت بدون  دانيد حداقل براي ما بختياري و شما مي!!!!!!! بود در اين دشت) گل سرخي(» الله اي«باشد عالءالدين 

همچنانكه در !  د از جمله نماد غمبله عزيزانم عالءالدين نماد خيلي از ارزشهاي ما بو! صفايي ندارد) گل سرخ(الله 

عالءالدين نماد غم  : گفته ام ) مجموعه سخنان كوتاه من كه در دست چاپ است(جاويدان ) جمالت(كتابم جمله هاي 

چقدر است؟ بزرگان دين ما » غم«دانيد ارزش  و آيا مي!!!!!!! عالءالدين استاد و معلم و آموزگار غم بود! بود

  )!!!!!!!دهد به او غم مي(دهد  خدا هركه را دوست دارد غم به او مي: ندفرموده ا)) ع(معصومين(

دانم چندبار تا اآلن كنسرت عالءالدين در اهواز را از طريق سي دي تماشا كرده ايد اما اگر صدبار هم تماشا كرده  نمي

! گويم تماشا كنيد كه خودم مي و آنطور! ايد اين بار به خاطر من و به درخواست من برويد يكبار ديگر آنرا تماشا كنيد

ها و كساني كه در كنسرت شركت كرده اند هم نگاه بكنيد منتهي به  گويم به ديگران توجه نكنيد چرا به نوازنده نمي

از لحظه اي كه از در ورودي وارد سالن كنسرت ! خود مرحوم عالءالدين با حواس و توجه و دقت بيشتري نگاه بكنيد

گذارد و تا زماني كه در  دهد و احترام مي رود به جايگاه و براي مردم دست تكان مي ه دارد ميشود تا در راهرو ك مي

خواند  را مي »خالو زال«شود و مخصوصاً زماني كه در اول كنسرت قطعه  جايگاه نشسته است و به احترام مردم بلند مي

اين قطعه دارد او در ! خواند اين قطعه را مي شما را به خدا ببينيد به چه شكلي! خوب به حاالت روحي او توجه كنيد

دارد   خواند و واقعاً انگار اصالً آواز نمي! خواند را مي »خالو زال«و تقريباً با حالت گريه هم قطعه ! زند و فرياد مي» هيجار«

  ....!!!!!!!»خالو زال«مردم  : گويد  ها مي به بختياري

مردم داري، مردم خواهي و مردم دوستي ! خوشحالي او از خوشحالي مردم! لبخند تلخ او! در تمام كنسرت او به غم او 

پيدا » نمود«به بهترين شكل » نمادشان«ها كه در  عزت و سربلندي بختياري! تواضع و فروتني او! اصالت و نجابت او! او

ان، خوب و خوب و خوب ترين قوم ايراني و بلكه قوم جه و تمامي اصالت هاي بختياري بعنوان با اصالت!!! كرده است

  !!!!!!!توجه كنيد

و نه (). بود( عالءالدين، عالءالدين است: بله عزيزانم هرچند اگر بخواهم مثل استادم شريعتي صحبت كنم بايد بگويم

  : جاويدان گفته ام) جمالت(اما همچنانكه در كتابم جمله هاي )! شخص ديگري

 -! عالءالدين فرهاد زمان بود - ! ها بود بزرگترين معلم ما بختياري عالءالدين - ! بختياري بود »بنان«عالءالدين   -

عالءالدين بزرگترين شخصيت و عزيزترين و محبوب ترين فرزند بختياري  -! ها بود ما بختياري) زمان(عالءالدين خان 

 -! دشت بختياري) به(د در داغداري بو ) گل سرخ(عالءالدين الله  - ! ها بود عالءالدين خالو زال زمان ما بختياري -! بود

عالءالدين نماد ما  -!  بختياري  »چاله«بود در  »آتش«عالءالدين  -!  عالءالدين چشمه اي بود جاري در دشت بختياري

  !ها بود بختياري

جريان داشت  «! »جريان داشت شيهه اسب«)! تفنگ(» جريان داشت ناله برنو»  )در صداي عالءالدين(تا عالءالدين بود 

جريان داشت ! جريان داشت جنگ سفيد دشت! جريان داشت قهقهه و نغمه كبك! جريان داشت كارون! » هچشم

نغمه «: جريان داشت بقول موالنا! جريان داشت نجابت! جريان داشت اصالت! جريان داشت فتح تهران! انقالب مشروطه

جريان داشت ! جريان داشت آتش )! كاري(يجريان داشت سوارباز! جريان داشت گل بابونه! »و تهديد دهل) كرنا(سرنا

جريان داشت ) ! هي ياري و همياري( جريان داشت هياري! جريان داشت هيجار)! برادري(جريان داشت گوگري ! چاله

  ...!!!!!!!و جريان داشت )! اين امانت و عطيه الهي(غم 
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 ردري رالفظ بدان قيمت د !      ردري گوهري را نيابي چو د!  

. مي توانم و بايد بگويم اينست كه در اين دو غزل به استقبال شعر مشهور حكيم ناصر خسرو رفته ام

 :دو بيت معروف شعر ناصر خسرو عبارتند از
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  !فري رابه زير آوري چرخ نيلو      !درخت تو گر بار دانش بگيرد«

  و

  !»لفظ دري رمر اين قيمتي د      !ي خوكان نريزممن آنم كه در پا«
  

اولين نكته !: به سادگي از كنار اين شعر ناصر خسرو بگذرم و مطلبي در مورد آن بيان نكنم حيف است

ايران  شاعران ترينبزرگيكي از اي كه بايد راجع به اين شعر بگويم اين است كه با اينكه ناصر خسرو 

اما همين ! ت اما با كمال تعجب تنها شعري كه از او در اذهان ايرانيان است همين يك شعر استاس

يك شعر، هم از حيث كالم و هم پيام در چنان جايگاهي است كه همانطور كه قبالً در مورد زمستان 

  !اخوان ثالث گفته ام به تنهايي يك ديوان است

ه هاي فضايي و ماهواره ها كرات آسماني و آسمان را به راجع به بيت اول بايد بگويم اآلن كه سفين

تسخير انسان درآورده اند متوجه شگفتي و ارزش علمي و فراعلمي اين بيت شگفت انگيز ناصر خسرو 

: مخصوصاً اگر توجه داشته باشيم كه ناصر خسرو تقريباً هزار سال پيش گفته بود كه ! شويم مي

  !»زير آوري چرخ نيلوفري رابه       درخت تو گر بار دانش بگيرد«

  !خدايا او چه ديده بود كه چنين سروده بود؟

كنم كه همانطور كه شعر سعدي سردر  در همين جا به سازمان علمي فرهنگي يونسكو پيشنهاد مي

به زير آوري چرخ / درخت تو گر بار دانش بگيرد«(سازمان ملل نوشته شده است اين بيت ناصرخسرو 

  !ردر سازمان علمي فرهنگي يونسكو بنويسندرا س!)  »نيلوفري را

  :پردازم به دو غزل استقبالي خودم وقت پرداختن به بيت دوم ناصر خسرو را ندارم و مي

  !تعالي پيام - 2! استحكام كالم - 1هنگام خواندن اين دو غزل من دو مالك رادر نظر بگيريد 

  !تمام! ببينيد چه كار كرده ام؟
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  �9م G{"ä < 'd زار > دا-A > ùi@ زار
  !¥¤£e زار > �~{ 9ن < 9|��ن < > رو: 9ن

����p زار G{"ä < ��=رو < 'd 9م�  
  !< ¥¤£: ���: 9ن ��� د·� > |���Jن          

�ù�J< 9ن ���: (           ( 
  )¥¤£ 9ن(

                  )ù�Jّ�  )���: ¥¤£ و 
 e���� < '¾ e��   !> G{"ä زار  و �%�ر �

  )e���� N(                   ) �%�ر  و > G{"ä زار(
��J�T�2| '¾ eان   !!!از 9ن ���: G{"ä زار �

��e ¾' > رو=�� |J�T�2ان(                         )!از 9ن ��� �

!ان�9م   |J�T�2ان >j" GH=د   


!ان M 9ن ���: 9|��نj" X��æ!  
> G���& < 'd اش  �9م G`o�   eد :��� 

: 9ن(   )	�ا
 !�9م d'   9ن 9ïغ �9م > �ر�ر 9ن

                 )<(  
� ا���
ص �%�ر 9ن�ü انJ�T�2|   9م�  

 ùZارwx :£¤¥ <     ان
Éار :R @A <!!!  
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 ä < زار G{"ä < 'd زار و 9ن �!�ر�9م G{"  

��hر   9ن yz و   9ن Jxان? 
B eMّ <! 

  )G`mn ��ر(                       
  )  9ن yz و   9ن �!�ر(                          

 eاش   �9م > د e ّ و ù�- :  !و eMّ اش 	�ا
  )�9م >(               )د�´(                     

 :ë� <    اش eJx ش ��ندوغ و
ñ ش دوغ
��! 
  )و(                                              

 �9م > �T�p 9ن �Jوس �9م > �xغ و ����ش
                        ):   )	�ا

 
�� 
��ن �bرس   >     > JK> و ��  !Jxدن �

: �JK%�ن(                                            ��
  )�bس(   )��

 > �Æp و داد ��ز و �d  y'   9ن yz  �9م
: ��ز و �y  9ن(                       )>(                                       )	�ا

                     )<(  
G�ّw زم �9ان و   ١> 9ن �وس� � ¡ <! 

  )�ز(       ) (                                        
 �7�ô ´×���b < ´µ�Õ �ª e 9م و� G 

� ر��ن(          ª(  
 !!!!!!!زd' �9م ��ودان > �D-de' دe &%�ن               

 )!زd' �9م ��ودان > رو=�� |J�T�2ان(                    
                                              

  منگشت) كوه(قله  - 1

  !!!!!!!در اين شعر تمام نبوغ شاعري خودم را به پاي روستاي عزيزم ريخته ام! گويم كالم سخن مي به ايجاز* 

چرا كه من از روي درد و احساس مسئوليتي كه نسبت به ! يك دوره ايران گردي داشتم البته بهتر است بگويم ايران دردي 88من در سال * 

خواستم مملكت خودم را بشناسم ببينم  مي  بقول معروف جوشن گردي و تفريح نمي كردمگرفتم وگرنه  به ايران گردي ايران داشتم تصميم

بگذريم، هرچند وجب به وجب ايران عزيزم زيباست و مسلماً هر جايي زيبايي خاص خودش را . توانم براي آن روي سرم بريزم چه خاكي مي

شط يا تاالب ميانگران بعنوان ! پايتخت طايفه نوروزي! اي ميانگران علياروست! دارد اما خداوند گواه است يك منطقه مثل منطقه خودم نديدم

و كوههاي كمربندي كه ! ماند كه به برج مي!پايتخت بختياري) ايذه(شهر باستاني آنزان ! و زيباترين آنان! يكي از چهار تاالب بزرگ خوزستان

عروس منگشت مخصوصاً در آيينه ! دشت خرّم و سرسبز و نازنين آنزان! توانمگفتن نمي ... مردماني كه ! مثل بارو آنزان را گرفته اند در ميان

  !!!!!!!انگار نقاش خداوند تمام شگردهاي نگارگري اش را در تابلوي آنزان به نمايش گذاشته است!!!!!!! شط
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        !!!!����9999م d' > ام d' > ام d' > ام d' > ا��������%�ن%�ن%�ن%�ن    

        

  !�9م d' > ا��%�ن Mود d' > ا��%�ن

  !  9ن Jxان ز]�e رود ز M 'dود ®� Jxان          

    e�ß  او      > ز]�e رود زM 'dود < �p و?
د


=��ن         î ن و��°¡\ 
B ا��%�ن � ¡  :���!  

=��ن و \¡°��ن(                                             )¢��م(                                    î(  

  ١> òów 9ن �£ù &%�ن     �9م d' > ا��%�ن

: �b: اþµ 9ن            !��� د·� > |���Jن ٢	�ا

     

                                              

  !ميدان نقش جهان اصفهان -  1

  !اسبهاي كالسكه هاي ميدان نقش جهان اصفهان -  2

ر ادبيات ايران وجود دارد كه هر كدام در نوع خودشان بهترين اشعاري هستند كه درباره شهر چندين قطعه شعر د* 

است كه درباره شهر اصفهان ) غزلي(بنده هم در نوع خودش بهترين شعري ) غزل(اصفهان سروده شده اند اين شعر 

  !سروده شده است

   )9ن(

 )�9م >(
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  �9م d' > ا��%�ن > �xد�Wن �
ش ز�pن


ان < ��i G`oن ���: ��ن           � G`o� 9نh¥p <!  

  )!> �xد�Wن �
ش ز�pن < ¨§¦�i Gن ���: ��ن(                 


ا?
 ©  �9م � +ª < +ª « و �a 9ن  <    
                     ) (                             )+Á 
B(  

            'Dا Òز > 'éêرود �ز e�[روان > ز +ª دو!  
  )9ن(                                        

 <» �  ام < ر²I و داد�Wن �Ë» ١او=��د ���¬

           �ê اش ز �²��U از �ا¬ è ن° < �: او��!  


د �ا ��Iد ز �ê°��ن ا��%�ن(� :� 
B!(  

 <»�    ��%�ن¯® < Åج ا» Å٢ج ا��%�$

 !¯® < ا�I°�ر ا��%�ن» ٣ا�I°�ر: «>          

                                              

مي رفتم خداوند اين ) ع(خاكسپاري ايشان، در سفري كه به زيارت امام رضا يك روز بعد از(استاد حسن كسايي بزرگترين نوازنده ني جهان - 1

  ).توفيق را به من داد كه بر سر قبرش حاضر شوم و براي خودش و تاج اصفهاني فاتحه اي بخوانم، قبرشان نزديك به هم است

رابطه استاد جالل الدين تاج اصفهاني بعنوان خواننده و . "تپهلوان آواز ايران اس "  :استاد جالل الدين تاج اصفهاني كه بقول استاد شجريان - 2

  .استاد كسايي بعنوان نوازنده ني، مثل رابطه عالءالدين خودمان و علي حافظي بود بلكه باالتر

  .استعليرضا افتخاري شاگرد ارشد تاج اصفهاني كه بعد از استاد شجريان و در كنار شهرام ناظري جزو سه خواننده بزرگ ايران  - 3


ان(� G`o� 9نh¥p(         
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'D�'D�'D�'D�77779ء9ء9ء9ءااااüüüü        

: GI´Pµ از �Å :hراز �²³   دی�J 	�ا

  D' 9واز �²³ز 9üءا7ّ� ادی�J 9ر: <             


ش 9واز را � :h� 9ن G`o� Jس < دی�
ã¶ا  
  )9ر: (


ن �h: �ز از �
Å eراز Jxدe 3واز �²³          B  
Å د او
î د دورانR�Õن
Q�R +{| راز  

�G اش دی�J ز Åراز �²³            �S +{| 9واز  
     )e
  )از �

               )M(  
e�2= دوران 'Dا M �W زال 
y�� :ا: وا  

ر او دی�M J اD' دوران ���ز �²³               ±�ëا
e

ن JKی� زرد�� ~� e
  �ïرون JKی� زرد�

                                            )�T?
�(  

ن JKی� زرد�
e از �h: 9واز �²³             ���  

�Ë گ 9ن ا=��د
Ú M دم :� M �·��Ý :ا  

  ¸�� از �Ôر �i G`o� �Wد: از اD' ��ز �²³            

)  H § ¹ IG( 
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ش 9واز را     9واز� :h� ز را 9ن� :h�  


س د�p JKز �²³            ã¶راز را اÅ M fواº  
  )9ن(             

 � �ª د�i »�� e�\ �[ا
� �ª اوج » �Ë e�\ �[ا
  
            
  و �Ë � اوج و �� زان �G`o 3داز �i � �²³د              

                             
 �
ش ��ن �W]� و¼� M ا�� Å ùOا�	 �!Ä?  


���ن(                               �(    
: GI´Pµ از �Å :hراز �²³               دی�J 	�ا

  )��)' 9üءاD�7' 9واز �²³دی�J ز 9(         
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  -  -  -  -d½d½d½d½ّ�قّ�قّ�قّ�قدددد¾¿¾¿¾¿¾¿        
ن 
 ��وی�اÃ م� Aان اÒا B�u¿ ّ�ق¾¿  

  Q%�د: À :�b :�� :�b.- 8-زe ®دان

� را $�¬b�ô Á9ن ²�9 ا �!� ´�Âا ر��  

�a
z +{| د
î د ¿¾ّ�ق
z�Õ ��p)ان) ع���  


د» دو²3 �����Ô»²óر 9ن î انÒروز ا
ñ  

  e-.Å ا: ÃÄ%�نÄ!�ن �
ر'�2 ��)' < 9ن > ا  
�
ن و¼Æ�Õ١ ´D� ن
Æ�Õ د 9ن� -�¿ M ²I   

)'éû§(  
)��p(  

  < Ç¤-ت È.-د از 9ن Rن    Ç¤-ت   ���e ی: دی�
                     )Þ XÉ(  

�Uر �ÊËش Rن è9 JKن و�%ÃÄ 'D5>´ د M JKا  
�Uر R �ß�pن( è9 JK ن و�%ÃÄ د
î ش�ÊË JKا(  

  )9ن(                              

�> �Ì
É�ô Í �[� » 9ن �م �ÊË N  ا���ن N و«! 
  

                                              

  محمدرضا پهلوي - 1
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'ÎÏن دا.
/ +Ð| ی�M �!»�W �i
  ا: �

'ÎÏان دا-.Ñ �º�  :��� M e�[3 ن
B  
)!
j" (   ):ا
ð(  

��Ø Å 'ÎÒr* XÓ�ü ی: 3وا� +{|  
'ÎÏی�ن داJK �on ا�ýم ی�i \Ô� +{|  

��Ø Å þ� -4 زار ��23ن +Õ¥p +{|  
 ¡\ +Ð| +Á � � از ��ØM'ÎÏن دا��°  

� ��23ن از دل �Õ Mاق �ê°��ن$ +{|  
               'ÎÏن دا��°�ê :دا
Ú و ? روز þ� ?  

  ^[\ ��ºت M �!� +Á اD' \¡°��ن ادب
                                                      'ÎÏن و \¡°��ن دا��=
î �!Ä :��� +{|  

ن ادب � داÎÏ' و ^[Ö´ > |�2ا�W ق�  
                                                'ÎÏن داA
  |}+ ر�ù ر=�Â د=��ن ?

                                         )þµا(  

ن M e�[3 ¢��م اD' &%�نB �3÷�2ن  

                    )!
j"(                    'ÎÏان داÒدا: ا
Ú ن�%& 'Dا :���?  
                        

  :ره تنم پروين به استقبال غزل صائب تبريزي رفته ام، مطلع غزل صائب اين بيت استدر اين غزل من هم مثل پا 

  »سهل كاري نيست اخگر در گريبان داشتن    كار هر ظرفي نباشد عشق پنهان داشتن«

در اينجا مناسبت چنداني ظرف ) واژه(كنم كلمه چون احساس مي) با اداي احترام به استاد( او تصحيح كرده ام من مصراع اول صائب را براي خود كه

را نه به معناي متداول و متعارف آن كه به معناي ادبي بكار » ظرف«هرچند متوجه هم هستم كه استاد و شاعر بزرگي مثل صائب )(چندان مناسب نيست(ندارد

  »كار هر دل نيست در خود عشق پنهان داشتن«:  و مصراع او را به اين شكل در آورده ام.) برده است

از لحاظ » ظرف«ضمن اينكه واژه (باشند » مأواي عشق«جاي عشق هم نيستند و از ظرفها انتظار نمي رود محرم و بقول فايز) ظروف(» ظرفها«اصوالً  چرا كه

با عشق بيگانه  و محرم و محمل ليالي عشق باشد كه متأسفانه بسياري از دلها چنين لياقتي ندارند و» مأوا«است كه بايد » دل«و اين ). ادبي زمخت هم هست

  !»نه هر ويرانه دل مأواي عشق است« : بقول فايز نازنين و دوست داشتني. اند

نويسم اصالً و ابداً فرصت پرداختن به همه مسائل را ندارم و انشاء اهللا  ابتدا اين موضوع فوق العاده مهم را متذكر بشوم كه اآلن كه دارم اين مطالب را مي: (مقابله

ببينيد يكي از بزرگترين امتيازات يك شعر خوب و معيارهاي ). اين استقبال و هم كالً رعايت حرمت استادي، احترام استاد را بجا خواهم آورد بعداً هم به خاطر

  :مطلع غزل صائب را كه آوردم و تا حدودي تصحيح و توضيح دادم با مطلع غزل خودم! است) مناسب(» شروع خوب«خوب بودن يك شعر 

  دريا ميل طوفان داشتن اي خوشا مانند

  چون پرنده در فضاي شعر طيران داشتن              

  )هواي)   (كبوتر(                    

  !مقايسه كنيد

معروفند به استقبال اين غزل رفته ، منتها » 5آرزوها «اما گفتم كه حضرت پروين هم پيش از ما به استقبال اين غزل صائب رفته بود، ايشان در پنج غزل كه به 

: شود و غزل دوم با مصراع شروع مي»  از تن كوچ كردن خانه در جان داشتن اي خوش« :  رديف كه يكي با مصراع غزل، در همين قالب و وزن و قافيه و در دو 

  )اني، كبوترمشحون، مع: با اين قافيه ها(دهد  ها را تغيير مي شود اما در سه غزل ديگر قافيه شروع مي» سوداي دل از ديده پنهان داشتن ااي خوش«
  .اين را هم بگويم كه من در حقيقت به استقبال پنج غزل حضرت پروين رفته بودم اما بعداً متوجه شدم كه خود پروين هم استقبال كرده است
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l�l�l�l��Ý�Ý�Ý�Ý    ١١١١        
�Â÷ø �!'9 
Ã �º� �p > 9×وز l��Ý  

          �Â÷ø �2ا' > 
Ã ن�� < ´µ9ر: ا: دو  

 د«�x :�2ا '�2ا JxدÃ :ا
�Ø �º�  

              ):�hز�(                    )�hز�(  
          �Â÷ø �2»د e� ¡ JKا 
Ã او=��دم  

�º� ا وارد�x > :د
î 
Ã Ù�Ú 'éÛاو  
          �Â÷ø ا
�Ø �
� 'Dا þÜ�	 òÝ# 'Dز ا  
                                 )Xy��(  
                                      


 �¹´ 4-ورÃ �Þ6æ �gß و lmb از �½�\  
           {|�Â÷ø و '�2ا XÓ�ü را 
Ã à
  + 9ن �

 �

 > d'    �م �Ã ن�� < > �ß ا¨%�م  
�م 4ّ-                    #"!� �Â÷ø   و   �Â÷ø    ��ا  ��

� رو�â اáÕود¬�hز� 
Ã :�hز� �º�  

 < روح �xا ãpä+ داد(        Ã(  
          �Â÷ø �hز� �
� 'Dا þÜ�	 òÝ# 'Dز  
                         )Xy��(  

  رو: �
دم �ïر و �þ و روز &%�د��¨%� 
  );9ش(                              
           > Å �2»د  ��i 'D! eورزی� �Â÷ø  

  



26 

 

        

l�l�l�l��Ý�Ý�Ý�Ý    ٢٢٢٢        
        


 را æ GTýp Å*´ را ادا Ã 'd �²
� N l��Ý  


دت �W را د�ü 9ر: < ا: �xد ��ا           � GTýp  


س را �T-.è را çوÒ را Ä!� ر�T را y��  

           x ا
Úر 
Ã ن
B ��9W  9×ا 
Ã ن
B �  Jدe و �

�� £.è �Wا Jé�êØرو X�� 'D!�·زا  

           �h¨�x :ا �ë��Ý ´µا 'éìÄ :9ر      �W -.X  
                                           )'D²   اíîæا(  

 R åJ�  رùO ری� �dJ'و  ùï9 زد: د ر


د          î �ð�	 ��p ت�º�       و ری� �ð
ñ �¬� M!  
  )!�¬�: اµ´   ز·� ری�(                           


 �� �£ù &%�نÃ òów ان |}+ ا��%�ن
  د�

          �¬b e�!ò�Õ -óô :رود ا e�!زا� �� 
Ã �º�!  
  )|}+ ز]�e رود(              


 M &%�نÃ ��rü و �56êä ، �ÞّI ا���ر  

          �%Qا
ع اµ´ و |�¡M ´¹�ê ù د�   !ا]��ز و ا��ا
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JJJJ¡¡¡¡�"�"�"�"jjjj        
        

  J¡�"j اA ا: ¯ت و ا: ا�I°�ر 9ری� 

ا             Y�ö ا و��÷æ :ا �W :
©øو ا e
Úا: ا  

�Uر púû{ ٣و 9ن ÐÄJù+ ٢و ا=��éÛ' ١روزو²3 ü  

را           Ã ن �م�%& 'Dا M �[ا eداد e
  وارو� ��


رو: ا��ýل JxدÓ و ~�þ�   اÒان را 9ن ا�
             �ï�xا ´µر ژا�' > د
Y� 9ن �ß انÒو  

�5òو�Õا 
Ã � را �$�%& ��P 'é-9ن دو  

 9ن داAن دا�ی:9             Ã را �ا  �٤ن ز 9#��ن  

´µر از ا���ن ا
Y� 'ÎÏدا ´µ٥دو '�
 Rن ا: ��
  )�xد�Wن(               

           �	

د اØ 'D�' را ¿�z�Õ > �²
� 'd � را 'Dص(ا(  
� JKا¬� ا�I°�ر ? ����ن اR ´µن �W  

                     �	

 از ¿��Ø ��R �Þ§ }ص(و� (����x ع(و( 
  )��ح(                 

 د½d- ¿¾�ق  9ن ا  �xد: < Å Mر���uن
  ),+ &%�ن(                         


د î ن��ر�² �� �� � JKا و  |�¡ù ]�ا�W ��!  

                                              

  .رئيس جمهور امريكا در زمان جنگ جهاني دوم كه فرمان حمله اتمي به ژاپن را صادر كرد - 1

  .شوروي در جنگ جهاني دوم و بعد از آن) سفّاك(رهبر مستبد و خونريز - 2

  .عليه دكتر مصدق هم نقش محوري داشت 1332مرداد  28نخست وزير كثيف و مكار انگليس در زمان جنگ جهاني دوم و بعد از آن كه در كودتاي  - 3

كارخانجات آنرا بين خود تقسيم  لمان را به درجه نابودي كشاندند،بعد از جنگ جهاني اول، كشورهاي پيروز مثل انگليس و شوروي و فرانسه ، كشور آ - 4

بو د كه منطقه اي از آنرا بنام داالن دانتزيك به كشور لهستان دادند تا آن ثروت آنرا چپاول كردند ، از جمله ظلم هايي كه به آن كشور كردند اين  و كردند

شور بازگردانده شود كشور به آبهاي ازاد راه پيدا كند، قبل از جنگ جهاني دوم هرچه هيتلر هشدار داد كه داالن دانتزيك متعلق به آلمان است و بايد به آن ك

  .جنگ، به كشور لهستان حمله كرد همين مسئله داالن دانتزيك بود) اعالم(و اينكه هيتلر بدون اعالناعتنا نكردند، يكي از داليل جنگ جهاني دوم 

  .حب الوطن من االيمان  - 5

صيرات را من جنبه هاي منفي هيتلر را تأييد نمي كنم اما براي اينكه متوجه بشويد كه هيتلر چقدر مظلوم واقع شده و چطور روزولت و چرچيل تمام تق* 

در حالي كه بمباران هيروشيما و ناكازاكي يكي از بزرگترين جنايتهاي تاريخ است و روزولت يكي از : دن هيتلر گذاشته اند متوجه اين مطلب باشيد كهگر

دولت دكتر  عليه 1332مرداد  28بزرگترين جنايتكاران تاريخ است و چرچيل هم در اشغال ايران در جنگ جهاني دوم نقش داشت و هم بعداً در كودتاي 

  !!!!!!!بعنوان جنايتكار معرفي نشده و نمي شوند... مصدق، اما اين دو در هيچ كتاب يا برنامه تلويزيوني و ماهواره اي و
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  إنا هللا و إنا اليه راجعون - 1

  آيا كسي هست كه مرا ياري كند؟: هل من ناصر ينصرني ) : آموزگار آزادي) (ع(جمله معروف امام حسين - 2
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'd -4   ا�� ´µرم د
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  .اينجا منظورم از كوثر، ديوان اشعارم استدر  - 1

  .إنا اعطيناك الكوثر. است) س(در اينجا منظورم مادرم زهرا - 2

  .در اينجا باز منظور ديوان اشعارم است - 3
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-.-.-.-. HHHH2222         ی�دش ی�دش ی�دش ی�دش 

-.H2 9ن ���: رو=�� ی�دش!    �Iوا-.H2 ی�دش R9ن روز �!  

e�� د و
î ��I �W :ز�p      -.H2 ی�دش R GJ2 و R N
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�hKل L پ
Ã > �â20#9b پ
Ã    -.H2 ی�دش �W ن �dJ' �� |�2ا!  

��      9ن Jùا: \�و R: رو=�� V e�\اJù M١  -.H2 ی�دش!  


: ��G ا:Ã ²Iر �ª JKو ا�\    -.H2 ی�دش     �b G�ّ� :R e�º�!  


ر و Ó G`� ر» 9ن�� M      }º�    -.H2 ا ی�دش�	9ن 4-    ً��Iوا!  
) R GJّ2 ش
  )þ8O و ?

+çP�ï   را R ��� £.Q�b +R�      ٢ا®و\�م -.H2 رو=�� ی�دش!  

                                              

رين گويش به و گويش بختياري هم نزديكتچون ما بختياريها با اصالت ترين قوم بجا مانده از پارس هستيم . چگاه واژه پارسي باستان است  - 1

نيازي به تاييد  مستند است و هرچند اينكه گويش بختياري نزديك ترين گويش به زبان پارسي است موضوعي بديهي و(پارسي باستان است 

ياري بنابراين بس.) درعين حال ملك الشعراي بهار و پژمان بختياري شاعر بزرگ خودمان هم به اين موضوع اشاره داشته اند آن  ندارد اما اين و

اما امروزه در فارسي رسمي چگا را بصورت جغا ! بريم مثل همين چگاه يا واژه پسين از واژگان را به همان صورت چند هزار سال پيش بكار مي

  .نبيل كه در اطراف شوش دانيال استبرند مثل جغاز بكار مي

  !شبيه كرده ام كه طنز و تشبيهي بسيار شيرين و شيواستو آنرا به ايزوگام ت! در اين بيت من كاهگل را ايزوگام روستا ناميده ام - 2

ما يك شعر محلي داريم، يك شعر ملي و يك شعر جهاني، در شعر محلي يا فولكلوريك چون معموالً مخاطب اصلي شعر، روستاييان هستند * 

  !بنابراين زبان شعر بايد ساده و صميمي باشد
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  .هوري استاين بيت با تغييراتي از استادم اقبال ال - 1

است كه  »حسينيه ارشاد«يكي همين ارشاد و راهنمايي و هدايت است و ديگر منظور ) ايهام دارد(ارشاد در اينجا به دو معنا بكار رفته است - 2

ي داد و چون در تهران واقع است و استاد و مراد و شمسم شريعتي بيشتر سخنراني ها و فعاليتهاي فرهنگي و سياسي اش را آنجا ايراد و انجام م

  .من بزرگترين شاگرد استادم شريعتي هستم كارم ادامه همان كاري است كه استادم در حسينيه ارشاد انجام مي داد

  .منظور از پور مزينان، استادم شريعتي است كه اهل مزينان از توابع شهرستان سبزوار بود - 3
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  )درود خدا بر او باد: د) (د(زردشت

توانم و بايد در مورد اين شعر عزيزم بگويم اين است كه موضوع شعر،  ترين نكته اي را كه مي اولين و مهمترين و كلي

كه از آنجا كه پيامبر هر قوم و ملتي بزرگترين شخصيت آن قوم و !!!!!!! يعني پيامبر ما ايرانيان است) د(ردشتحضرت ز

وظيفه هر ... از زواياي مختلف و به طرق مختلف، علم، ادب و هنر و) د(ملت است بنابراين پرداختن به حضرت زردشت

و ايران باستان تقابل و دشمني ) د(ا بين اسالم و زردشتگفته ام كه نه تنه» جنگ خندق«در توضيحات ! ايراني است

وجود ندارد بلكه اين دو مكمل هم هستند و هر دو به يك اندازه مفيد، اين يك مطلب، مطلب ديگر اينكه بارها گفته ام 

، !موزمردم دانش آ! ، پيامبران معلم!جهان مدرسه! پيامبران همه معلمين يك آموزش و پرورش و يك مدرسه بوده اند

البته اين تا زمان پيامبران ! (تجديد عالم برزخ! قبول بهشت! مردود جهنم! كتابهاي درسي اوستا، تورات، انجيل و قرآن

و با انسان امروز و اين ! و در مقطع دكتري در حال تحصيل است! بود و انسان امروز ديگر از مرحله دانش آموزي گذشته

را ... معلمين انسان امروز بايد نقش مشاور، راهنما و ! ثل دانش آموز رفتار كردنسل و اين عصر نمي شود و نمي توان م

 و اما در عين حال انسان امروز هم به تعليم و تربيت! با او رفتار كنند» روش تدريس فعال«براي او داشته باشند و با 
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پيامبران در همه ابعاد و اينكه تنها زبان و  نياز دارد منتها در سطحي باالتر از انسان ديروز اما براي اثبات وحدتمعلم 

ترين سند، استدالل و  آنها باهم متفاوت بود نه هدف يا اصول اصلي و كلي رسالت آنها، محكممختصات قوم و زمان 

حضرت ! ايمان بقلب: فرموده اند) ص(حضرت محمد! پندار نيك: فرموده اند) د(حضرت زردشت!: آورم برهان را مي

كردار : فرموده اند) د(حضرت زردشت! اقرار بلسان: فرموده اند) ص(حضرت محمد! گفتار نيك: موده اندفر) د(زردشت

البته كوروش كبير، !!!!!!! (آيا شما را به خدا اين نياز به توضيح دارد! عمل بجوارح: فرموده اند) ص(حضرت محمد! نيك

كه بدون شك يكي از ) بين الملل(ر صلح جهانيو طرّاح و صاحب اولين منشو) شاهنشاه(بزرگترين پادشاه ايران

است كه هر انديشمند و » پندار و گفتار و كردارش نيك«بزرگترين شخصيتها در تمام تاريخ جهان است و چنان 

دهد كه  صاحب انديشه اي متوجه بزرگي و ابرمرد بودن او هست و عّلامه طباطبايي مفسر بزرگ قرآن هم احتمال مي

در نظر ) د(را هم بايد در كنار حضرت زردشت!!!!!!! ان ذوالقرنين باشد كه در قرآن آمده استكوروش هخامنشي هم

  ).داشته باشيم

ترين شعري است كه در طول اين چند هزار سال در مورد  دومين نكته بسيار مهم اين است كه اين شعر بهترين و قوي

ببينيد !!!!!!! شعرم» شروع بسيار عالي«بوط است به سومين نكته مر!!!!!!! گفته و سروده شده است) د(حضرت زردشت

شعر به بهترين شكل ممكن ! يا مناسب است» شروع خوب«يك شعر خوب، » امتيازات«و » معيارها«يكي از مهمترين 

چنين «ضمناً اين ! توانست شروع شود؟ آيا شعر بهتر از اين مي! »افكار نيك) د(چنين گفت زردشت«! شروع شده است

حضرت فردوسي در شاهنامه است كه اين مسئله هم ياد فردوسي و شاهكارش يعني » چنين گفتهاي«آور ياد» گفت

دمد و به جريان  دارد و هم روح اين شاعر ارجمند و شاهنامه اش را در پيكره و جان اين شعر مي شاهنامه را زنده مي

چرا كه به هر حال هر پيامبري در طول ! دهد را بي نهايت زيبا و شيوا جلوه مي» شروع شعر«مصراع دوم ! اندازد مي

ترين  معروفترين و محبوب) د(رسالت پيامبري خويش چند هزار جمله شيوا فرموده است اما اين جمله حضرت زردشت

را در ) د(از طرف ديگر اين جمله، تمامي رسالت حضرت زردشت!!!!!!! و موجزترين جمله در بين تمامي پيامبران است

و افتخار زبان ! ترين جمله تاريخ است ترين و مفيدترين و عميق و موجزترين و خالصه! كند منعكس ميخودش دارد و 

كه پندار و گفتار و كردار « ): گفته ام(، آورده ام »افكار نيك) د(چنين گفت زردشت«: بنابراين من بعد از! پارسي است

حاال نوبت اين است كه به يكي از بزرگترين ! بياورم كه هيچ جمله و مصراعي نمي توانستم بهتر از اين مصراع! »نيك

به بهترين شكل ! را تنها در پنج بيت) د(من رسالت حضرت زردشت! است» ايجاز«امتيازات اين شعر اشاره كنم و آن 

در بيت اول رسالت حضرت ! ممكن مطرح و توضيح و تشريح كرده ام كه اين در تمام تاريخ ادبيات جهان بي نظير است

خواهم  را آورده و مطرح كرده ام حاال از بيت دوم مي» پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك«: و شعار اصلي او) د(شتزرد

در : آيد بوجود مي» پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك«اين شعار را كامالً توضيح و تشريح كنم و دقيقاً بگويم چگونه 

  ... وز هاناند» دانش«پيشه و » خرد«: بيت دوم گفته ام

شامل دو بعد معرفتي و اخالقي است، در بعد معرفتي » پندار نيك«ابتدا اين نكته فوق العاده مهم را توضيح بدهم كه 

خالق و مخلوق، (جهان بيني يعني شناخت، تصور، تلقي و ذهنيت نيكي است كه ما بايد نسبت به جهان: عبارتست از

ترين نوع معرفت است و شامل تمام علوم و دانش هاي  كه جهان بيني كليداشته باشيم و بايد بدانيم ) دنيا و آخرت

» اشراف«باشد يعني ما از لحاظ معرفتي » عميق تر«و » وسيع تر« شود و هر قدر اين جهان بيني ما  ديگر هم مي

خوش : رتست ازاز لحاظ اخالقي اما پندار نيك عبا! بيشتري بر جهان و هستي داشته باشيم به همان ميزان آگاه تريم

  .شود بيني و حسن ظني كه بعد از آن شناخت و جهان بيني براي ما حاصل مي

با يك مثال مطلب را كامالً توضيح و ! آورد؟ پندار يا گمان نيك را در انسان بوجود مي» دانش«و » خرد«اما حاال چگونه 

چرخد و نه بالعكس، چند  به دور خورشيد مي اگرچه از زماني كه گاليله ثابت كرد كه اين زمين است كه: كنم تشريح مي
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دانيد هنوز هم در اين زمانه اي كه انسانها مثل مسافرت به اين كشور و آن كشور، به  گذرد اما همانطور كه مي قرن مي

آيد و  كنند خورشيد صبح از شرق باال مي كنند، متأسفانه هستند كسان زيادي كه فكر مي كرات آسماني سفر مي

حاال تفاوت خودتان را با اين افراد در نظر بگيريد ببينيد همين ! چرخد اين خورشيد است كه دور زمين مي و... غروب

اين دانش ! كند دهد و نگرش شما را با چنين افرادي متفاوت مي يك مسئله چقدر بينش و نگرش شما را تغيير مي

زمين : ني چرخيدن زمين به دور خورشيد بكار بگيريميع» دانش«اما حاال خرد، تفكر و تعقلمان را در مورد همين ! است

از دنيا رفته اند بعالوه كوههاي ) ع(با هفت هشت ميليارد انسان زنده به عالوه ميلياردها انساني كه از زمان حضرت آدم

دارد مثل يك ... واينهمه كارخانه و شهرها ... و اطلس و ! و آند و راكي و آلپ و البرز و زاگرس و اقيانوسهاي آرام! هيماليا

ترين و سريعترين و شگفت انگيزترين و بزرگترين چرخ و فلك  و قديمي! بلكه وحشتناكترين چرخ و فلك! چرخ و فلك

كه چندين برابر زمين است و هرگاه من از طريق ! اين كره آتشين! حول محور خورشيد! به اين شكل وحشتناك! دنيا

) اهللا اكبر(هزار كيلومتر 180با سرعت !!!!!!! افتم پاي تلويزيون به وحشت ميكنم  تلويزيون انفجارهاي آنرا تماشا مي

اينجاست و !!!!!!! و چه قدرتي دارد؟! چرخ و فلك چكاره است؟حاال حشره و پشه و مگسي بنام امريكا در اين ! چرخد مي

كند و جهان  ا را زير و رو مياينچنين است كه تنها براي لحظاتي خرد و تفكر و تعقل را بكار گرفتن بينش و نگرش م

كنيم و به اهللا اكبر  بخشد و درك و معرفت و شناخت درستي از جهان پيدا مي بيني ما را اصالح و وسعت و تعمق مي

اولين قسمت و » دانش« و » خرد«و اينچنين است كه ! »مي رسيم«گويم به اهللا اكبر  خوب توجه كنيد مي! رسيم مي

شود اين  بخشد و پندار نيك براي ما حاصل مي عني پندار نيك را عملي و تحقق ميي) د(ركن شعار حضرت زردشت

  : است كه در بيت دوم گفته ام

  )پندار(كه نيكو بگردد به هستي گمان    خرد پيشه و دانش اندوز هان

ت وار به كنم و فقط نكاتي را خالصه و فهرس چون مطلب به اطناب كشيده شد از نقد و تشريح همه ابيات صرف نظر مي

كند توضيح نمي دهم  پندار نيك، گفتمان و ادبيات انسان را نيكو مي: در سومين بيت شعرم گفته ام. رسانم عرض مي

و از جمله همين شعر را كه در اختيار درايد، كتاب حجيمي هم كه نيست يكبار با دقت آنرا ) جاويدان(كتابم كوثر : فقط

مغز فلسفه كه همان تفكر و تعقل و نظريه (لمي، ادبي، هنري، عرفاني، فلسفيمطالعه بفرماييد، ببينيد من از لحاظ ع

بعد ببينيد ! و سياست و خالصه در ابعاد مختلف چقدر رشد كرده ام و در چه جايگاهي هستم؟) پردازي و تدبير است

سفي، سياسي و متوجه خواهيد شد كه رشد علمي، ادبي، هنري، عرفاني، فل! گفتمان و ادبيات من هم چگونه است؟

چو : اين است كه گفته ام! خالصه همه جانبه من، اين ادبيات و گفتمان نيك و نيكو را براي من به ارمغان آورده است

  !كه نيكو بگردد بلي گفتمان -پندار نيك حاصل آيد بدان 

ماند مطالب  ميحاال ! شود يعني گفتار نيك عملي و محقق مي) د(اينچنين دومين قسمت يا ركن شعار حضرت زردشت

 -2! است كه چون پيامبر ما ايرانيان است در نهايت اهميت قرار دارد) د(موضوع شعر، حضرت زردشت - 1: فهرست وار

شعر از لحاظ صالبت و استحكام كالم در جايگاهي است كه تنها و تنها شعر  -3! شروع شعر، بهترين شروع ممكن است

اين شعر از لحاظ ايجاز و نيز جامع و مانع  - 4! قياس با آن است و الغير شاعراني از جنس فردوسي و ناصر خسرو قابل

ارتباط «و » پردازش«و » پرداخت«و » شروع«شعر طرح دارد و  - 5. بودن در تمام تاريخ ادبيات جهان بي نظير است

د در صد با وزن موضوع، مضمون و درونمايه و پيام شعر ص -6! همه در حد اعالء هستند» حسن ختام«و » طولي اشعار

نيست و من اين زبان را كامالً و » كهنه«است اما » كهن«زبان شعرم  -7! و بحر و قالب شعر همخواني و تناسب دارد

انشاءاهللا بعداً مفصالً توضيح خواهم داد كه چرا من اين ! صد در صد آگاهانه، حساب شده و هدفمند انتخاب كرده ام

انتخاب و بكار گرفته ام اما در اينجا اجماالً بگويم كه من ) جاويدان(ل كتابم كوثررا براي ك» باستان«و » كهن«زبان 

رسالتي حداقل در حد پدرم فردوسي در قبال زبان پارسي دارم اين است كه من بعد از هزار سال با نهايت صالبت و 
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شگفتي همه شاعران و اديبان ايران شده  كه باعث!!!!!!! » آواز بداد رودكي سينا را«: استحكام كالم در آن رباعي گفته ام

  !است

سنت و «ببينيد ما دو اصل داريم بنام : دانم يكي از مهمترين مباحث و مسائل ادبيات ايران را بيان كنم در اينجا الزم مي

و مدرنيسم به معناي گذر از مدرنيسم و در واقع فرا مدرنيسم است اما به هر حال جزپست هرچند ) (تجدد(» مدرنيسم

كه سنت عبارت است از اصول ثابت و اليتغير و ازرشي و علمي در مسائل فرهنگي، اجتماعي، ) مشتقات مدرنيسم است

و دستاوردهايي كه طبق اين اصول در هر كدام از اين ابعاد پنج گانه ) و فراتر از اين مسائل(سياسي، اقتصادي و نظامي 

و سپس تجديد نظر و بازنگري ! م يا تجدد هم عبارتست از ابتدا شكدر طول تاريخ بوجود آمده و فراهم شده و مدرنيس

و تمامي دستاوردهاي مثبت آن و اصالح آن و زدودن هرگونه » سنت«و ضمن تأييد و وفاداري نسبت به ! در سنت

  !!!!!!!شده است سپس هرگونه نوآوري، ابتكار و ابداع تا اآلن حفظ و بلكه ترويج مي» سنت«خرافات كه با نام 

 نياكنم و آن اينكه ما براي هرگونه پيشرفت در تمام يا هر كدام از  ان مييبخواستم بگويم را  ل مطلبي كه ميحاال اص

  !ابعاد پنج گانه حتماً و حتماً بايد هم به سنت چشم داشته باشيم و هم به مدرنيسم

سنت و ديگري در قالب مدرنيسم  به ادبيات مشروطه تا حكومت رضاشاه توجه كنيد دو جريان ادبي يكي در چهارچوب

اين دو جريان اعم از مسائل ادبي بود و شامل همه ابعاد و مسائل و حوزه ها (آيد  در ايران و زبان پارسي بوجود مي

هر گاه از صد نفر اديب يا شاعر در ايران بخواهي ! اآلن نوبت مغز كالم من است) شد اما فعال منظورمان ادبيات است مي

در ايران داشته باشند بدون شك توجه و ) سنت و مدرنيسم ادبي(ار نظري راجع به اين دو جريان ادبي نقدي يا اظه

آن اديبان و شاعران معطوف خواهد شد به نيما و نهضت ادبي اش و اين اشتباهي است فوق ) درصد(نظر هفتاد نفر

  !!!!!!!العاده وحشتناك

متولي مدرنيسم ادبي دقيقاً همان قدر ارزش داشت كه كار ملك  بنده صد در صد اعتقاد دارم كه كار نيما بعنوان

درخت زبان و ادبيات » ميوه«و » ريشه«و بهار و نيما مثل )! ادب سنتي(الشعراء بهار بعنوان متولي سنت ادبي 

ه دهد و نه هيچ درختي بدون ميوه فايد آورد و ميوه مي نه هيچ درختي بدون ريشه دوام مي! هستند) معاصر(پارسي

  !دارد

گويد شعر سنتي ديگر نمي تواند در اين زمانه جوابگو باشد، اشتباه است  اآلن براي اثبات اينكه نه تنها عقيده اي كه مي

درست و دقيقاً ! آورم ترين سندها را مي بلكه صد و هشتاد درجه برعكس و وارونه است بهترين استدالل و برهان و قوي

روع كرد چندتن از بزرگترين نوابغ ادبي تاريخ و جهان در شعر سنتي ايران و زبان زماني كه نيما نهضت ادبي اش را ش

شد » پيغمبر شاعر«بزرگترين شاعر معاصر جهان و تنها شاعر تاريخ و جهان كه ملقب به  - 1!!!!!!! پارسي ظهور كردند

خيز و هنگامه اي بپا كرد كه كه چنان هويي در من افكند و چنان رستا! (يعني استاد و مراد و شمسم اقبال الهوري

نور چشمم، فرزند  -3! پاره تنم پروين اعتصامي بعنوان بزرگترين شاعره و شاعر زن تاريخ و جهان - 2)! گفتن نمي توانم

شاعران بعنوان بزرگترين شاعر آزاديخواه ) ملك(آزاده و غيرتمند و دردمند ايران شادروان ميرزاده عشقي سردار سرزمين

شعر عشقي ! دهد داند كه چه حالتي به من دست مي افتم فقط خدا مي هر وقت به ياد ميرزاده عشقي مي! (معاصر جهان

كنم بروند ديوان ميرزاده عشقي  به ملت عزيزم ملت ايران باألخص جوانان عزيز توصيه اكيد مي.) آورد خون را بجوش مي

! ترين شعر، شعر ميرزاده عشقي است متحول كنندهترين و  هنوز بعد از ظهور اين همه شاعر، زنده. را مطالعه كنند

كنم حتي اگر از خودشان مايه گذاشته اند براي  به صاحبان انتشارات توصيه اكيد مي(روانش شاد و يادش گرامي باد 

ملك الشعراء بهار بعنوان  - 4)! آگاهي ملت ايران باألخص جوانان عزيز، ديوان ميرزاده عشقي را تجديد چاپ كنند

  .ين شاعر و پاسدار شعر سنتي در زمان خودشبزرگتر
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دانم به يكي از مهمترين نكات راجع به رسالت خودم در قبال زبان پارسي بپردازم، خداوند گواه  در اينجا بسيار الزم مي

چرا من اين زبان كهن و باستان را براي كل كتابم  -1: كنم است وقت ندارم و دارم با عجله اين مطلب را يادداشت مي

آواز : چرا من هزار سال بعد از بيهقي و فردوسي اينگونه به زبان آنها سروده ام كه -2انتخاب كرده ام؟ ) جاويدان(كوثر

چرا در حالي كه خود اعتقاد راسخ دارم و در صفحات قبل هم يادآور شده ام كه ما براي  - 3! بداد رودكي سينا را؟

چشم » سنت«ينجا بطور خاص ادبيات و باألخص شعر هم بايد به پيشرفت در همه زمينه ها از جمله فرهنگ و در ا

نه درونمايه و پيام و (از لحاظ زبان و قالب و فرم ) جاويدان(داشته باشيم و هم به مدرنيسم اما خودم در كتابم كوثر

ب جواب ؟ به اين سه سؤال باهم و بدون ترتي)تجدد(بيشتر به سنت پرداخته ام تا مدرنيسم) موضوع و مضمون شعر

تنها در يك مجموعه شعر تحقيق مختصري داشتم و با كمال تعجب ديدم كه شصت و دو يا سه قطعه از  - 1: دهم مي

و اين به اين معناست كه حافظ بعنوان بزرگترين شاعر جهان، در بيشتر از ده درصد از ! غزليات حافظ استقبالي هستند

اما آيا اين نقطه ضعفي براي حافظ محسوب ! ز خودش نيستاشعارش از ديگران استقبال كرده است و طرح شعر ا

  .شود؟ به هيچ عنوان مي

هم فردوسي در شاهنامه بعنوان بزرگترين شاهكار حماسي جهان و هم موالنا در مثنوي معنوي بعنوان بزرگترين و  -2

رين و با شور و حال ترين  و وجدآورترين و بعنوان شورانگيزت )كبير(و ديوان شمس  ترين شاهكار عرفاني جهان عميق

يوانهاي شعر پارسي و و داراي بيشترين و متنوع ترين اوزان شعر در بين تمامي د) پرموسيقي ترين(موسيقايي ترين 

و عطار نيشابوري را رفته اند اّلا اينكه هر دو بخاطر مختصات و طوسي  دقيقيهر دو راه اساتيدشان  بلكه شعر جهان

نبوغشان از اساتيدشان فراتر رفته اند و مثالً فردوسي و موالنا آن نوآوري و ابتكاري كه سعدي كرده و بوستان را بر وزن 

انجام نداده ) تغيير داده استاز حماسي به تعليمي (شاهنامه آفريده و سروده ولي زبان و درونمايه و پيام را تغيير داده 

توان گفت پس بوستان از شاهنامه  شود؟ يا مي اند اما آيا بخاطر اين مسئله از عظمت و بزرگي شاهنامه و مثنوي كم مي

 هك موشب ركذتم اجنيا رد دياب ار مهم هداعلا قوف هتكن نيا .و مثنوي معنوي برتر و بزرگتر است؟ هرگز و به هيچ عنوان

 لابقتسا و تيعبت هب ار يونثم يولوم و ريطلا قطنم رد تسا هدوب راطع يونثم رد يولوم داتسا هك ميا هتسناد يم همه

 ناويد رد يولوم هك تسا نيا ما هدش هجوتم نم هك ار يمهم هداعلا قوف هتكن اما تسا هدورس راطع ريطلا قطنم زا

 تايلزغ رد راطع و !!!!!!!يونثم رد هك هدوب شتايلزغ و راطع ريثأت تحت ردق نامه اًقيقد و اًقيقد و اًقيقد مه سمش

 يكي هب دنس رازه زا اما تسا سمشلا نم رهظا شلها يارب نيا هچرگا و هدوب انالوم داتسا مه سمش ناويد زيگناروش

  : راطع 7 هرامش لزغ زا مود تيب : !منك يم افتكا

  !!!!!!! ام مالسا ز دش رازيب دش رادنيد دوخ رفك رد    دش رامخ رد هبعك زو دش راك ردناك تسار نوچ

  !!!!!!!؟ انالوم اي تسا راطع زا رعش نيا ادخ هب ار امش

وشت ساز را هم با هم داشته اند اما استادم اقبال آن مالقات عرفاني و سرناگر موالنا و عطار هم عصر بوده اند و  -3

بينيم كه در مثنوياتش دقيقاً هم از حيث زبان و هم درونمايه به  الهوري كه هفت قرن بعد از موالنا ظهور كرد اما باز مي

دم اقبال با راه استادش موالنا رفته اال اينكه باز مختصات شخصيتي، زماني، قومي و ملي باعث متفاوت بودن كار استا

اما نه تنها استقبال استادم اقبال از مثنوي موالنا نقطه ضعفي براي او محسوب نمي شود بلكه دقيقاً بالعكس . موالنا است

اتفاقاً حداقل هفتاد در صد بخاطر همين مثنويات تكان دهنده و تحول آفرين بود كه استادم اقبال به پيغمبر شاعر 

كه همان تأثيري كه شمس روي موالنا گذاشت همان تأثير را موالنا روي استادم اقبال اين را هم بگويم ! (معروف شد

گذاشت و همان تأثيري كه موالنا روي استادم اقبال گذاشت همان تأثير را استاد و مراد و شمسم اقبال روي من 

  ). گذاشت

ن را در شعر پارسي بوجود آورد و دانيم كه حضرت نيما آن نهضت فرخنده و خجسته و تحول آفري بله همه ما مي -4

در اين درياي طوفاني و متالطم شعر پارسي بوجود » موجهاي نويي«و  و پست مدرن مجح بعد از نيما هم شعر سپيد و

كنيم  آمد كه همه در جاي خودشان شايسته و درخور ستايش هستند و ما از هر نوگرايي و ابداع و ابتكاري استقبال مي

  : اتي فوق العاده مهم و حياتي براي شعر پارسي وجود دارد كه بايد يادآور بشوممنتهي در اين زمينه نك
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بخاطر كم دانشي و ) كنم درصدي از جوانان و نه همه جوانان تأكيد مي(امروزه بعضي افراد مخصوصاً درصدي از جوانان 

و باألخص جوانان از وسايل منظورم از جهل پنهان اينست كه امروزه در حالي كه در ظاهر اكثر مردم (جهل پنهان 

! ماهواره جهان گردي است: كه خود در مورد ماهواره گفته ام(كمك آموزشي مدرن و پيشرفته اي مثل موبايل، ماهواره 

يعني در صورتي كه برنامه هاي ماهواره آموزنده باشد و مردم هم استفاده درست و عميق و نه سطحي از ماهواره داشته 

كنند و با فرهنگ تمام مردم  پاسپورت و خرج ميليونها تومان پول از ژاپن تا آمريكا گردش مي باشند بدون گذرنامه و

كنند اما متأسفانه به خاطر نرم افزار و برنامه هاي ضعيف و  استفاده مي... كامپيوتر و تبلت و)! شوند جهان آشنا مي

جوانان، يك جهل پنهاني بر كل جهان سايه سطحي اينگونه وسايل و استفاده سطحي تر كاربران و مردم و باألخص 

و چهارتا عروسك كه در پشت ويترين ماهواره ها ... و همچنين بي لياقتي متوليان فرهنگ و) انداخته و حاكم شده است

كنند دنيا زير و رو شده و هرگز ديگر اصالح نخواهد شد و نسبت به كارآيي كل سنت و در  شود، خيال مي نشان داده مي

در صورتي ! كنند در اين زمانه ديگر ادبيات سنتي جواب نمي دهد و خيال مي! دبيات سنتي دچار توهم شده انداينجا ا

كه اين اولين بار نيست كه اين بي فرهنگي رايج شده است و تاريخ هزار بار اين بي فرهنگي ها را به خود ديده است كه 

نمي گويم كل فرهنگ دوران (هنگي زمان حكومت پهلويبعد از مدت كوتاهي به كلي اصالح شده است مثالً بي فر

كه همان روزهاي اول انقالب چنان ) گويم پهلوي يا فرهنگي كه آن دوران از غرب آمد بد بود، جنبه هاي منفي آنرا مي

  . ريشه اش درآمد و اصالح شد كه انگار هيچ گاه آن بي فرهنگي بوجود نيامده بود

خودش را به دو شكل نشان داده است يكي » شبه شاعران«در اين )! ور از محضر ادبد(و اين توهم در بين اهالي ادب 

از لحاظ درونمايه، اين به اصطالح شاعران، . در قالب و فرم و زبان شعر دوم در درونمايه و پيام و موضوع و مضمون شعر

از لحاظ قالب ) شعر سنتي هم در شعر نوهم در . (ترين كلمات را به شعر آورده اند و شعر را به ابتذال كشانده اند كثيف

هر ولگرد و بي سروپايي هم وارد و خود را صاحب اين خرابه ! و فرم شعر هم امروز شعر نو بي در و پيكر شده است

من شك ندارم كه حداقل نيمي از اين كساني كه به شعر نو روي آورده اند بخاطر كم دانشي و فقر ! داند بيند و مي مي

بسيار ناچيز از ادبيات ايران و عدم توانايي در شعر سنتي است كه حتي زورشان به رديف و قافيه هم  ادبي و شناخت

گوييم ما كار نداريم و برايمان فرقي هم ندارد كه شما چه اسمي روي شعرتان  و ما به اين شبه شاعران مي! نمي رسد

! »ز هرچ از راه واماني چه كفر آن نام و چه ايمان«: گوييم ، ما مي...يا پست مدرن و مجحگذاريد سنتي، نو، سپيد،  مي

و به (و شعر سنتي و شعر نو به يك اندازه اعتقاد و عالقه دارم ) تجدد(بنابراين در حالي كه بنده به سنت و مدرنيسم 

يسته شأن كنم به علت نپرداختن درخور و شا اما به تمام داليلي كه در باال عرض كردم و اضافه مي) بهار و نيما نيز هم

ترين شعر جهان و بخاطر اينكه من بزرگترين رسالت را در  ترين و متعالي ترين و عميق شعر سنتي ايران بعنوان قوي

دارم و بزرگترين پاسدار پارسي هستم رودكي پدر شعر پارسي است و من ) باألخص شعر(قبال زبان و ادبيات پارسي 

  . به سنت و شعر سنتي بيشتر پرداخته ام) دانجاوي(لذا در كتابم كوثر! پسر شعر پارسي هستم

بينم اگرچه چند سالي بيشتر نيست كه اين قارچ هاي سمي در گلستان ادبيات پارسي سر و كله شان پيدا  و چون مي

ا بنابراين براي اينكه اينها ر. شده است اما اينها هزار سال از فرهنگ و ادبيات پارسي و ايران دور شده اند و دور هستند

به هزار سال گذشته برگردانم تا از سرچشمه هاي پاك فرهنگ و ادب پارسي باألخص شعر پارسي سيراب كنم در كمال 

كه اين بزرگترين شگرد است هم !!!!!!! » آواز بداد رودكي سينا را«: اينچنين سروده ام! و پيام! استحكام و صالبت كالم

دارد و ارزش و معناي آنرا تنها و تنها بزرگترين اديبان و شاعران ايران  و يك دريا و دنيا معنا! در كالم و هم در پيام

  !دانند و الغير فهمند و مي مي
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        òòòò    ��������PPPP!�ق!�ق!�ق!�ق
        

: &%�ن D�Õ9'�م  >   !�e را D�Õ9'&%�ن í��Õ9         ��ا
و]� �p� s e�!÷�2ن   > ? دو &%�ن   e�ëi�¡    ��"R          ��ا

و]� زرد�´  �Uر «2:) د(��ا ر      ا�   !و ��OCر و Jxدار «Ä > :2!�ا

: او=��: زرد�20Ïن   ���ب æ¬�س > ,+ &%�ن         ��ا

  !)æ¬�س ���ب �د اÒا«�2ن(              
'é-و ز e�W ر'�2 و
و]� � : ����        ��ا 
ل ا-é') ص(��اÚر  

                                                        )�<»(  

� �= }~� GH'ا�Õو]� ا   e�W و Jù � sا��ن �Õوزان   9ن        ��ا
                                                    )M(  

� �= � H GH=و]� 9را   > H � =� � دی�\�ن e�W و s �          ��ا

'éû§ ن را�%& 'Dد اJx ´µرا 
�T      'D�Õ9 را e�!í��Õ9 ن�%&  
              )'D�Õ9 اش e�!í��Õ9   >(  

e�W �[و و]� s � و ��ا ��        ��ا : �Å þر و رو�' �   ��eا

e
و]� � و]� Mی� ��ا 
e        ��ا�i ن�ëÐ دو 'D0!� اî± >  
و]� Mی� و /
.ن 9ن و]� �.-وزe ا: 9|��ن        ��ا   ��ا
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و]� ن رزم =� � |}+ ر�ù       9ن e�[�     ù�b9      ��ا   > |�2ا

��¥b ان و /¤- و-.À �[و و]� Mی�: ژرف و ��ÍQ      ��ا   ��ا

و]� �pران و  ف و ;�Jگ و]� رو�       ��ا   !!�e ر®]�e  گ��ا

و]� راغ و]� �pغ و ��ا و]� §Ã%�دA   e@ داغ        ��ا   !��ا

و]� 9ری� و 9ری�   !<  ! �اد]� M اD' &%�ن        �2ن / ��ا
  )اÒان و اÒا«�2ن(


روز و 9ن s �\�نñ �[و   دو ��' |رگ �د اÒا«�2ن        ��ا
و]� �
روش &%�ن ¡ �ی�ر ر      ��ا � > او وا��ا$�%& B�	 >  

  )��و(                                      

�W e�ëi�¡ ش
و]� دار� � Å GTT9ج 4- 9ری�        ��ا�p  

�U«�2ن  èن و ا�U èو]� ا و]� ����ن و ����«�2ن        ��ا   ��ا


À.-وان ñدل ا�ü �[و �Jد|!��Wن        ��ا Òوز � lر�|!  
و]� ر=�Â &%�ن �%�
ان و]� 9رش �W� µ +Kن        ��ا   ��ا

ùو]� ر� و]� ر=�Â ��ا 
ن ù�b9        ��اB ù9|��ن ر� 'é-ز  
  )اD' دو(                               
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: �Õا�xز و �
Mز و ��   ���١ن راد �xدان /.£ار ر�
        ��ا

              )
�k دانJK دان و�x���٢ن راد(  


ر ا�O!�ی�ر �_�i �[و   ���ن 4
ر þµ��÷ø ¡ �ی�ر        ��ا
و]� L �اب رو�' روان : =�2وش < JK ùø�xان      ��ا   ��ا

  )=�2وش < ùø�x   اÒان JKان(              


 ا�º� 'D |ر\�ن اÒان ی�دB      ی� < ی�د |رگ او=��د�ë�  

ش Jxد      9üوe   ا�º� ، 'D و�{ è¤-دzا�Õ ی� < ا=��د�ëÐ  

  )��ëی� ز ا=��د �
د ی�د Jxد(                  

� امaدو�Õ ا=��د ´DC 'éìÄ      ��[ دمJx e�[ز �aر�b 'D��  

� ز]�Jx eد ��i ار�p�!=:        �!¥p خ�ï اش 9ن \�!��i <  
� x�b&اد«|{� 4
ر aدو�Õ        د�p f�b ²§! 9ن   ´�Âر >«  


شm2 9ی� ��

 اÒان > ی�د �B      ش
�� ò3 دل و M Rی�د�Õ N!  


 اÒان «�h| 'd '� �ß�hد«B      د�h| '� :ی e�[م و   ز
î 'D��«  


B 'd JKا     M ر�Ô ن او�%&  M       ی� < �م�ë�-`5 ? ر�Ô  

� ز]�e دارد > �rü و �$- �p        ر�Ô م� e�[ز 'd �º� 'D��  

                                              

  مكر، حيله، كيد: ريو  - 1

  شجاع، دلير: نيو - 2
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'd ن�U ^Ä 
Ã :ا �rw :ا Aا      'd ن 
 |�2اÃ :ا: ادب ا Aا  

'd ر د=��ن

ن 4B \]  ̂Aا        'd نA
? 
Ã م�º� ùر� Aا  

'd ان ��ن

ن ز]�e ¾' ا: ?�"    'd انÒن �م ا�%& M ��p  

��� �²
� ��Â را 
Ã ی� �        ��ا�� 
Ã &' < د
jk GH°O�i >  


 ��9ز: و �� 4-ا*��م �ïرÃ      ار�  G`� Rر�ï 
Ã م�!§  
� ز |مéìÄ       M > 9' اs9 ´µ ا���ر رزم$�ëÐ �Þ"û» ن  

´¹�ê م| JKد ´µرزم ا e�\ ن
�"    ´¹�ê رزم JKد �ß�p م| JKو!  

                                   )»(  

 �ü ا: از G�+ o �²4-ا��      )ع(�  < M�W �ادùÐ��� e ی
                            )ù"��|(  


ò ��P M > �²!�ق Jx Nد ©p      د-¤è ²³د > وJx 9ن ��و �p N  

 
B»ا*()'» ا^&اب �[�ß '(د�      '¾ G�Oا�9م را ر 'Dد Å >  


ش داری� < 9ن د�=!�ن        _¤- ��9 از ¡ � R > GTWن� G`�  

ش(                 ð(  

 ¾+ <�[�ß �2Ís G{��� �          �!íû  'ن را ز�Å� ¡ Å >  
    )�[
Ó(  
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�               > �¢¡� �`z G |!�ن ا*()'<» ´DC 'éìÄ)ص ('�Ø ن را�!| z  


د < ا: z |!�ن) ص( %¤-z�Ê¸    د را <��£ §�2ن

ن رأ: ��"  


د ی�ور و �ïر��زî :ر
Ó >         ّAا �  ���ز   «�2ی� ز �
Mأ¬

Mا¬�) (�ای�(              �(  


 �W ا]�f و د�=!�ن ®� ���رB        رزار�ï ��íû �%Q9 < �
©&  
                              ) (  

  > /.-ون ¡ � ¥�¹´ رأ: ���؟      > ¡ � ا]�رون ��P 9ر�² و ی�

  > ��ر �Jد�iن Ø�'   ز�pن      DC o´ اD' و DC o´ 9ن

-¤nopq ص(ز ی�ران (o �Wدا�! از         ا 
B ا�
Ã�A¸�W  
  )و(                        

�W �aن .ر��� 9ن ��p         را e² او &�رIد ی�J� �(Ý <  
                          )´DC(  

�W انÒر\�ن ا| ��OUp           م 9ورد ¡ � را
má '(د� 
B  

 R� ¡ اف�xر        ���§!� وار   > ا � ¡ � را �f�bا¦�!ò �!íû  
  ا �=!� اéìÄ�!í§B' د�=!�ن ر         ���§!� �
د د�=!�ن را �=!�

´¹�ê eد�=!�ن را > ¡ � را ،'éìÄ      ´¹�ê e�& áà2 ق�!ò ´µا
  (Óر �
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´�Ó) �� �Ê� :ی JKق ا�!ò ز                       ´�Ó) د
  !� ò!�ق (GTýp ´�Ó از �

  )!از رو: ò!�ق < از �
د (�Ó´� (                           )د�)'(    
�   &%�نéìÄ         �(Ý 'éìÄ' اs9 ´µ اÒا«�2ن�p �!»ا  

                                              )-./�t(  

د را�t        �W e/.- را   5°!�ی� )ص( %¤-î 'Dا ��p د
z�Ê¸  

'D  خJù < ùÐو دا �rü JKا      'é-ز ùÐ�2»اÒز ا �  !JKو½


        �`z G |!�ن � � �ïر ا*()'Ã � و �[�ß �W G`�  د
î   'd �  

 yن و د��¨Oر <��¥ï و +Ð§ < و 
      ��P � � :J�¦= �¦�!ò �!íû  

  � ½¤- و � ]þZ و � از �ïر �üر      |�ëÐ�2ن و �+©
ل �ïر) ص( %¤-

  دل z |!�ن �ß از 9ن 3 ا|�2      4-ا*��م ò!�ق > �bی�ن ر=�2


 ا^&اب د�)' > �دی: ¡ �B      ?د < �5OUi �[ر=�2]� دی�  

 ¦�!ò o�  �ی�]� Å 9ن ز�Wن|��"ù ]        را ��ی�]� < 9ن 
              )ùÐ���(  

'éìÄ ��=ª� ر��Ë 4-ا*��م        'Dد 'Dز: ا    ا:  ا]�ا


رj« ق�!ò ن ز�ëÐا

ر      |رگ �%�� eر�hSی < XÉ ùï9 J�W  
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´�Ó) ق�!ò ز �Õ�ï 

 9ن د�B      ´<ø وز-.X > :ا�´ 9ر�!,R  

�Õ�ï ´¹Ð < دµ´ ��ا  
ق و A�p! از د=¬%�        ]�اL د
î  

��ü)ع ( =� Mژی�ن -.À 
B ùi      نl ùú#و ی� |}+ 9رش < د  


د 9ن ذواb¿¬�رî ��p ùÐl        9وردM ر��Ë 9ن ز �p >    دWر�  
  )9Mورد ز ��Ëر(                                            

´µا

 9ن د�
 �Õ�ï ���ورد �B      ��ü)ع (´µروا ´r��Ú دی� < ا®ن  

ن(                                     �  )ا"


اµ´) ص( ²I از  %¤-r2 eن ¯¤- ) ص( %¤-  ا��ز
�
د "z�Ê¸�2´µ�  

´µا
  و ? �pر ¨�2ر ��� Jxد را�p «      ´µر 9ن �Õ�ï ���ورد �

د) ص(=�� �pر  %¤- 
 را ی�ر �pد      ا��زe ��اÃ ا®د > ùúÒUp  
��ü)د) عJx ر�U ^Ä ���9 GTT
B      د-¤è ددJK N Å ن�!| z G`�  

 �¬
� 
Ã ر
Ó ا«�2ن> دلÒروان      < ا ùï9 :
Ú e�ß �2وش=  


ا ð غ�x ی� وM �½�W از ��ا           ز �5=Âر �üد ´µد <  
                                     )�Ì-��(  

��ü)ار) ع
Ú ùOو�� eد  د
î      رزار�ï س
j°iو ا �Â=ر 
� 
Ã!  
  )و د�)'(                                            
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»��P > :ی��[ e9ورد      9ورد  د ��= Òد ز-¤è �� -4«؟!  

e�� ��F <      e و 5~ 9ن ò!�ق � ü9ن رز < �Õ�ï ن و����  
ن(                                     )��ا


 ر=JK > �ÂزB   انJK       د ر ی�
î      ��ü)د) ع
î ر�ïرش ��د�¬¿bذوا  
                                              )ùÐاJK(  

�ß ن
B ف�u¿ ا�� -.À و 
�N²±´ و ار�iد Jxد د�
 را       ]� د�  

́ راe را#�ë� ùú ر�{�
ن   J�W از ²39³ §�2ی�  ون      *�¹

 �üر و �ر      ر½� �p :���ïزJKد �ü ´¹�êرÃ :دا�Õ < �JKو  

               )JKر �ر �   و�ü �p 
Ã �Þ"û§(  
  GHtµ �ëÐ از Ä!�، 9ن �>´ ��م      Z´ > Å ´DC GJ*9 ´DUp´ ¢��م 

 
B:
� 

:       � ا1+ �N²±´      دا¹Ð´ ¨�2ر < 9ن د�m¶¦P او >  
Jف Æp· < �ß�p و ¢��م      ز�pن را > �ïم ذواb¿¬�ر از «�2م  ̂JKا!  

� ز(              Þ"û» ~5 'Dم    از ا�ï 
Ã �2»د(  
                                             )<(  


      ��ز ¾'      �¥BN    ���وردت ��9Ã �6¦P د�x JK��9ز ¾' ا  
د و د�Wن � > ا#¸ù ��ا<"�Q        ژی�ن -.À ���2 > 9ورد§  


د و ز ¨�2ر ¹¥-î Æp· 
9�J 9ن ·Æp د�
 �ïر�JK         ز د� �ë  
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'éû -.��� < ق ¨�2ر�Õ ²I�U è                        »لçA ل�hºول ا�ç «'éj ´DC١  

�ëÐ                                  »�Ô�!Iی� < ¨�2ر �����iن è¤-د   !!!!!!!Jxد» K�hK»�!I9+ > » ا
  )Jّxار(                              

ù�b9 ر�¬¿bق 4-ش ذوا�Õ <                    ù�µ ران�p 
B ن
� ù�2 دو �ß 4-ش!  
  )|د  (

»��ü &' ��p �ß�h» ا<��د
�    � ���.-      )ع(?�p رش�¬¿bذوا áà2«  
  )و(              


س      د /
س�Õ=��  ن ا ز      د�x eا «j°iاز ا ����°� þµا Å >«  

'é-د   ز| ù¸#ا :A�p ود       =� �ش                                  زM  داد      'D�Õ9 'é-ز!  
  )�9م(                                                      
                          )��ü ´DC 'é-ع(ز ('D�Õ9 �	 > را(  

 ´µا
  > رو: \ ا]�ا�´ 9ب د_'    Jxدن ز �'4-ش را �ا �
  )Jxد از ��ن(         

 e�W :�2]�ا�´   رو§ ùOو��      e�hK �  ��� رو: e�W از ��و¬
  )را (                                
              )e�hK را e�W :رو ��� �  )��و¬

                                              

يا محمد «: جنگي به پسرش محمد حنفيه اينطور مي فرمايد است كه در نهج البالغه در تعليم فنون) ع(اين جمله، جمله خود امام علي  - 1

كه واو به ضرورت شعر حذف شده است و من اين جمله را بصورت گفتگوي !  اي محمد  كوهها بجنبند و تو مجنب: » تزول الجبال و التزل

  !دارد به خود مي گويد) ع(دروني آورده ام كه گويي امام علي
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�Jد    را  > �à»ò  ی� �5� > د«�Ô ���2» �2ی�         4-       ®OC 
Ã  

ن GHST ا�
ش ¾'      : 9ورم �
ش ¾'"zا�Õ y¼�ÊÀ اط و�Õا 
Ã  

'Dد < �Õ�ï   و :-.Fp انÒا �      'é-4-ز Rر :-.Fp را 'Dد �  

�Â=دار ر 
�T)د (��ü دار 
�T)ع(      ��p ان و ز �9ن
� \�!Í¡ ز  

د 
 را �Ë ]�اÃ اب� L گ�x JKا      
Ã ی� < �م�ëÐ  د�%Q 9دم 
  )ا��Ðن(                                                       

JKدت ¯®  ا� < b
î9ن ا        £.½# M �Â=  �p �� eو�ï ن   ��ا


گ =�2وشÚ <)¹´) دOJK ی��ë�      'éîæ :¹´) ع( اOJK ی��h§ ��  


روز«> ñ « < ش�p ش
  � از 9ن �� ¾' � از ا�p� «��    �� 'Dن«�

� ر*¾  دم M اÄ 'D!� ��ل��       M 'd > ~� ل��ا دا]� و�Ý N  

'éìÄ 4-ودم �
� 'Dا Å >        'Dان و ا¨�2ء دÒر(�ا�´ ا|!  
� ار:=!�aدو�Õ د�i د
Ó        �!í��Õ9 ن���e �!¥p خ�ï!  

              )�!¥p خ�ï ر��¿æ و]� و  )!��ا

                        
ور جهان يك كش! هزار بار گفته ام و بار ديگر هم تكرار مي كنم كه امروز ديگر بحث جهان است و نه ايران* 

  !استان هند! استان چين ! استان امريكا ! استان ايران! شده و كشورها هم در آن مثل استان

و از طرف ديگر هرچند آن ! ميزان رشد و آگاهي و پويايي ماهم به ميزان جهاني انديشيدن ما بستگي دارد

بال نسبت )! (د(زردشتو ! كه چند سال پيش بين دو جريان مدعي طرفداري از اسالم! اصطكاك و تقابل تقلبي

در ايران وجود داشت امروزه كمرنگ شده و بحث از اين مسائل گذشته و فراتر رفته ))! د(اسالم و زردشت
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به دشمني با ! اما در عين حال امروزه دو جريان افراطي در ايران وجود دارد كه يكي با نام اسالم! است

نامم،  مي» طالبان ايران«كه من اين جريان را ! ن مي پردازد، ايران باستان و هرگونه نماد ايراني بود) د(زردشت

بنده اعتقاد دارم نه تنها ! به دشمني با اسالم مي پردازد! و ايران باستان) ! د(جريان افراطي ديگر با نام زردشت

دو  و ايران باستان تقابل و دشمني اي وجود ندارد بلكه اين دو مكمل هم هستند و هر) د(بين اسالم و زردشت

  .به يك اندازه مفيد

  .اين شعر براي دورباش مردم از اين دو جريان افراطي سروده شده است

  

در جنگ خندق دو روايت هست كه ابتدا طبق روايت ضربت ) ع(در مورد ضربت خوردن يا نخوردن امام علي* 

  .نخوردن داستان را مطرح كرده بودم اما بعداً طبق روايت دوم شعر را اصالح كردم

بعد از فردوسي و در طول اين هزار سال چندين شاعر به استقبال شاهنامه رفته اند و اشعاري را به سبك * 

شاهنامه سروده اند اما آنچه مسلم است و نيازي هم به گفتن ندارد اينكه هيچ كدام به درجه فردوسي 

  .ندا نرسيده

بعد از فردوسي  و در طول اين هزار  دانم كه را قوي ترين و موفق ترين شعري مي» جنگ خندق«من مثنوي 

  !سال به سبك شاهنامه سروده شده است

  :به راستي كداميك از شاعران بعد از فردوسي اينچنين سروده است كه

  !ز شهنامه خوان و ز قرآن بلي؟      )ع(نكو دار علي) د(نكو دار رستم

  يا

  !نهاد) انسان(نشايد كه نام تو آدم      اگر مرگ سهراب تو را غم نداد

  يا

  !هم ببايد گريست) ع(براي حسين       ! بشايد گريست) د(به سوگ سياوش
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:
�ú-�ú-�ú-�ú-    ::::از ی �� از ی� از ی� از یÌÌÌÌ�2§ا§�2ا§�2ا§�2ا        
        

´¹ � < ا=��د *�$�!�wx 9ن  

¹´   �
? ی: دا� ام را او             À2  

  د²IJ�p 'd ´µ و Jép ���\9د

  �iد: ام از ²IJK 'd و Mد و Mد            
  )!Mد     و    Mد    و      داد     Mد    و     داد     Mد (            

  �iد: ام از ²IJK 'd و Mد داد

  Mد داد 9ر: و رو¬� زرد داد            
  9|��ن دD' و د«�²�2 ورق 

            X�? ری: وÅ م�i ��¸ +{|  

  ¸�� او دی�J ]�ی�م رو: �
ش

  !M�Wت #"!� ��ù) س(��ن ز?ا            


دî ل�h³م اJاو=��د دی�  

دروز\�ر: داغ d' 9ن         î ل��  

  M GTT9ی�: د#� /
.ن او

            :   ��b°��ن او  و   �!�   d' @�ا
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:
�ú-�ú-�ú-�ú-    ::::از ی �� از ی� از ی� از یÌÌÌÌ�2§ا§�2ا§�2ا§�2ا        

...  


ر زادðA M > :9ر 'd ~��      د�p 
Ã   �Á9� :ر
ðA ~�� 

رم(                                           ðA(  

}Î� ر

س و 8-ف      �pزJKد اÒان ا: 4z� lmæ ´�9; :ا  


ن از�� 9ر: ا"$�!�wx١           
©p      
©p �� دا$ª 
Ã :و &x را GJ*9  



 �pز �Ã   او 9ورد GJ*9        
�Jوش و ?
ش و �p 9واز � �p  


]� ا�x 'Dد�Wن�Â� Å 
� دا$� < �R �!P��Ãن<  �
د         �pز�ª!  

 
Ã � � �r�æ 9ر: او اول         
Ã � Q 'Dا ´µن از و: ا�i
? GTT9  
                                                                                               )
Ã � Q :از و ´µا(  


   M�W           'D�Õ9 اÒان �ای� |}+ او Ã   'Ö23 و           
  �pز�

� را دوµ´ ! از �@ ام        ^J[%� دارم و A 'Ö23@ امW���!  

رد     اGTT9      �p       G`�   �  +1 داغ �Ë > دل دارد < او    Ä       ]�ا


�p eÅی� وا"�9م        �Ý ���2» Mل Í GHtµ ��م«� '�Ø ~5«  
  

                                              

  .ي كه اهل مزينان از توابع شهرستان سبزوار بوداستاد و مراد و شمسم شريعت - 1
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:
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y
z        
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:)  ع(�y
z انÒن ا��ê"  

:
y
z و �.ن XYZ ا: <��د  
XYZ ی�ن�b �
: ا: ��2 ®y
z  

XYZ ن 
ر'�2 ��وی�ا� :
y
z  

XYZ -.Åا� 
Ã �º� :ا :
y
z!!!!!!!  

              �2=�� GH°Ðا: دا XYZ -.X :ا!!!!!!!  
 
Ã �º�9�W ن��   eزد ùï!  

)M(          �W ن.
  !ا: < M Mی�: دل /
)
Ã (              )�W(  


رد z M ام
Ã �p 9:
�ú- ن  

:؟y
z ن�� ´µا �  ...اM N 'Dی�¬

²I�ºæ ی�: ژرفM :
�ú-  
)²I�ºæ X�« � �2 :
�ú-(  

  !�ß�p ��2 از 2ِ(�ر àÇَّ�ت
  )àØَّ�ت(

:
�ú- ی�: �.ن &%�نM!!!!!!!  

  !!!!!!!وا: 9ن د�
ان ��~ /
.ن 9ن            

            )-.Èû ان
  )وا: د�
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.ن 9ن! ¥�¹´ �.ن؟/ XYZ و � �2!!!!!!!  

  !!!!!!!�üرف �ß�p XÓ�ü 9ر: �üر.ن            
  !²I�ºæ �.ن �~ اµ´ :ا: ��ا 

´µان �� ��ن �~ ا
r�=ا �� �5ò
Ú!  
)´µرا �� ��ن �~ ا �Ï� �� �5ò
Ú(!  

� M |�2ن$��� �p ² راI�ºæ  

'!� M ùï9 &%�ن�ÉR 
B ن�ï!  

e�ï -.D �ª9ï ���] ��> J�!  
  !�دان e9 e9١ از ا�x 'Dدم

 -4     J� 
B    و  د ر�Õ ��9
ر 5°5!  
Ä رد �ن
z M þ� روز و!  

fرا

ا·� �� �� wÊæ �2=��¸ JK  
f�& f�& ددJ�p نÅ�%l(i :ا  


�Ø :ر
ðA ل�h³ل از ا�Ý  
 T9
�Ø :دور 'Dزا]�م از ا
Ú GT  


 ا�¬9بÃ M ~�� ن�� :
y
z  
 ´DC» �ّ�ّ� «اب
  !اA  _.£ ز �

�ª ل�Ý 'd ل�h³ا �p > �  )Ëّwّx+(         دا$

: ��ن ��
�'؟y
z :دJx N 
Ã!  

                                              
1
آنچه مسلم است اين است كه منظور از مردم آن درصد از مردم هستند كه مصداق و مخاطب اين شعر هستند اما بدون يك درصد تعارف  -  

  !!!!!!!و با كمال قاطعيت بايد بگويم كه اين درصد از مردم درصد كمي نيستند

)J� +{|( 
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Ì¬` �²%� را  �!�«©p JK!  
�!S�� �%lrw ~� �ÏO
ñ ور«!  


 او=��دÃ و 
Ã ا=��د ~��!  
p د�i ùæر: < رو
ðA � د��!  

'd ا=��د �ë� :ر
ðA ~��!  
  !ی�د او ی�رب ��� از ی�د d'؟

��p ���� دل و M �!SBا �¬
ð!  
��p ا��
Qk }ن و��ï ن�!Y*9!  

):
y
z ا�� > ��ن
Qk }و�!(  
ر   !¸�� ا�h³ل A@ دل دا�Fا

: 9ن ��ل رو: ی�ر   !d' @�ا
  !¸�� ا�h³ل M &%�ن ùï9 زدم

  !M دل اÒا«�2ن ùï9 زدم
 M م�!SBا �¬
ð��p �2»د 'Dا!!!!!!!  

:
y
z ی� Þ ~�� ع
�ô 'éj!!!!!!!  
  )ا:(               

ر M �!0]ø &%�ن   !!!!!!!�üر.ن §�2ا

ان? 'Dان اÒع ��~ ا
�ô �p!!!!!!!  

  )دوران(                            )از(
��p �Í�U Î� }~� ² راI�ºæ!!!!!!!  

:
y
z ر®م > ��ن 
ñ ح�x!!!!!!!  
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        �2012012012012ر: �2ر: �2ر: �2ر: 
        

ر:        �æّ¬            !اÐ¥� +K+ �2012ر: ا:  
م 4-��ا- 
Ã >!  

ر(                �Ï م
  )4-دی�ر: (                                    )-

� 4-ز-é' اÒان            !ی�دت ×ود < A B�I �انÐ»| :ا!  

  )�xد�Wن(


ت ��� ر²I؟ñ  @� ²؟          !9نIر R N 'd م
- -4   e9!  


ارت؟Ú 9ن ´µ��� م

 و +�Ñرت؟        !ا: -ñ  @� 9ن!  

 )~5(  


ñ  @� و þµا GIJ' ؟           9ن
ñ از eر�pد دو
Ó ارJé;!  

 � D.-ت و 8-ا²I          !ا: -
م *þÒm و �p ا	�²3 Ó¿ :ا!  

  )�xد:(

 BC. :ر«اR�!³ر ی�د 9ر            !ی�د 9ر» ١�°�I3 ا ÔرÅ!  


د ¢��م اÒان            !ÅرÔ 3 ا�I°�ر   �
انî 
Ã ن   !|�2ا

                                              

ع ترين فرماندهان و سربازان نادر شاه افشار بوديم وقتي قندهار را به تصرف در آورديم و قلعه ي قندهار را ما بختياري ها شجا -  1

فتح كرديم نادر شاه از اينكه ما بختياري ها از بين سپاه او اين كار را انجام داديم و به اين توفيق رسيديم بسيار بسيار خشمگين 

ها كه باالخص از زمان صفويه تا قاجاريه خودمختار بوديم و در اداره مملكت هم نقش  چون ما بختياري! (بود و حسادتش مي شد

  ) !داشتيم در زمان نادر شاه ضمن خودمختاري با نادر شاه هم اصطكاك داشتيم

  :شاعر دربار ميرزا مهدي خان براي اينكه خشم نادر شاه فروكش كند و از آن ناراحتي بيرون بيايد اينگونه  سرود كه 

  !» شاه خواست و بخت ياري كرد    !تو مپندار كه بختياري كرد «

  !!!!!!!يعني تو مپندار كه بختياريها قلعه قندهار را فتح كردند بلكه شاه خواست و بخت هم ياري كرد
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ن ا: 
ار و �xد |�2اã±�i!          نA

ر ?�  !ی�دت ×ود ,

)�
©&(  


 áÕ �Õ-.Dای�Ã ÔرÅ!            ش 9رد
m2 'd رگ M ن
�!  
  )9ی�(                     

ر اÒان        !9١ن M�iوان �Wº 'éîæن   !9ن ��i ���ا
) ��i 9ن 
Ã(  

´DC 'éìÄ 
Ã م�¬æ }و� M        ´D� M > eو و ´DC > Áوا!  

´DC  :د �2012ر
jk > ان ]�ا�´ ز 2×´ ی�ر:         !ارÒا!  

´µا :�!¥p-4 د��> e

م <��دار:=!�: اµ´        زرد�- 'Dا!  


ا�ن�%� �%s 
Ã f�� :ا�ن          ا
� \�!��i +ÖM� :ا!  

�6¦= :R-.À G{Ã� :ا!          �6¦P د�x د��> -.À ?!  
         )e�[ز��(  


ان 3ور�%� 
Ã f�� :م �           ا
- 'D!ر
�Ïر
Y!  
  )�اد(

�a��Â ور وAم د
�          !ا: -aر�b ر 
 �f�bاÃ م
  !ا: -

                                              

مادرش عالمتاج (حسين پژمان بختياري بزرگترين شاعر پارسي گوي بختياري كه هم خودش شاعر بزرگي بود و هم مادرش  -1

ديوان ژاله توسط فرزندش . ائم مقامي متخلص به ژاله از نوادگان قائم مقام فراهاني وزير فرهيخته و با فرهنگ دوران قاجار استق

اما مثل همه بزرگان بختياري، سردار اسعد، صمصام السلطنه، ضرغام السلطنه، ابوالقاسم . )پژمان بختياري به چاپ رسيده است

نامش نه در كتابهاي درسي مطرح هيچگاه ... دين ول، سردار مريم، استاد بهمن عالءا)مردان شيرعلي(خان، علي مردان خان 

 !چون بختياري بود! شود و نه در تلويزيون مي

) KJ(  

)>(  
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 :J�¦§ 
B م
  !ی� GTT9 رو: M 9ن > \�ý>´      !»�2O�١ د�´«ا: -

� �xدان          !ی�د9ر از 9ن �x-.Àدان�ü-.À وانM�i ٢از!  


ان �ý7M áà2        !ا�W ´µرا  L٣ �اب و =�2وشQk 'ÎÒC!  


 ? Á+ 4-خ > د�´ دی�:Ã!        Á�2:واÍ¡ :د ی��> > !  
) @A ?»´�2 د�O� «:دی�!(  

�²�x :cW 4٤-دار ز�ن!        ���p� s ب و
� M�W 9ن!  

ùW�¾¿ > :د 9١ر
z�Ê¸:        »د
î زن-.À > �² � < زن�x«!  

                                              

1 يك بار در جنگ جهاني اول كه روسيه اصفهان را هم تصرف . دوبار آوردگاه غيورمردان و سواران بختياري بود» سفيد دشت« -  

با سپاه بختياري روبرو شد كه فرماندهي سپاه بختياري را سردار مريم و پسر عمويش ابراهيم » سفيد دشت«كرده بود و در دشت 

دوم در زمان قيام پسر سردار مريم يعني علي . به عهده داشتند... و ابوالقاسم خان و ) پدر ابوالقاسم خان(خان ضرغام السلطنه 

به نمايش گذاشتند كه تاريخ » سفيد دشت«ري ها چنان حماسه اي در عليه رضاخان كه بختيا) شيرعلي مردان(مردان خان 

  !!!!!!!هيچگاه از ياد نخواهد برد

محبوب ترين و مردمي ترين خان در بين تمامي خوانين از زمان جعفرقلي خان تا پايان ) شيرعلي مردان(علي مردان خان -  2

! و از اين جهت در بين تمامي خوانين بي نظير بود! ماتيك داشتو شخصيتي كاريز! او شخصيتي كاريزما بود! دوران خوانين بود

  !او در شجاعت هم در بين تمامي خوانين بي نظير بود! آزادي خواه ترين شخصيت قوم خودش باشد! خيلي حرف است يك خان
در بين ما ) علي مردانشير(همان جايگاهي كه سهراب و سياوش در بين ما ايرانيان دارند، همان جايگاه را علي مردان خان  -3

در شاهنامه و ادبيات پارسي و در نزد ما ايرانيان داردهمان » نبرد رستم و سهراب«و همان جايگاهي را كه ! بختياري ها دارد

  !در نزد ما بختياري ها دارد» سرود شيرعلي مردان«جايگاه را هم 

ن بزرگ بختياري، خواهر سردار اسعد و صمصام السلطنه و دختر حسين قلي خان، ايل خا) بي بي مريم(سردار مريم بختياري  -  4

كه بزرگترين و سياستمدارترين و تأثيرگذارترين زن بر اوضاع سياسي ايران قبل از ) شيرعلي مردان(مادر علي مردان خان 

ي و مديريت سردرا خداوند گواه است كه شجاعت، فرماندهي، كاردان! مشروطه، دوران مشروطه و بعد از مشروطه تا به امروز است

و هرگاه سردار مريم در فتح تهران شركت مي كرد و در قدرت سهيم مي شد بدون يك ! مريم در بين تمامي خوانين بي نظير بود

پدر ! (درصد شك سرنوشت مشروطه به آن روز دچار نمي شد و قاطرچي بختياري ها يعني رضاخان به پادشاهي نمي رسيد

ري بود و يكي از داليلي كه رضاخان زماني كه به پادشاهي رسيد آنطور با نامردي و ناجوانمردانه با رضاخان قاطرچي خوانين بختيا

نه تنها در تاريخ معاصر ايران )! خوانين بختياري رفتار كرد همين عقده و احساس حقارتي بود كه نسبت به خوانين بختياري داشت

درا مريم وجود نداشته كه سوار بر اسب و با تفنگ فرماندهي يك سپاه را بر بلكه در تمام تاريخ چندهزار ساله ايران زني مثل سر

هيچ كدام از فرماندهان فتح تهران به اندازه ي سردار مريم لياقت پادشاهي ! ! عهده بگيرد و عليه كشور بزرگي مثل روسيه بجنگد

ر ايران بعد از فتح تهران مي شويم كه اين به اصطالح زماني ما بيشتر متوجه لياقت و توانايي سردار مريم براي پادشاهي ب! نداشت 

همچنين باز زماني بهتر و بيشتر سردار مريم را مي شناسيم كه بدانيم  !!!!!!!ملكه هاي انگليس را با سردار مريم مقايسه كنيم 

به غير از دكتر !!!!!!! (ده شد ابرمرد تاريخ سياسي معاصر ايران يعني دكتر مصدق به مادر ما بختياري ها يعني سردار مريم پناهن

  ).ملك الشعراي بهار و دهخدا هم به سردار مريم پناهنده شدند ،مصدق

  !!!!!!!به آن درجه از شجاعت رسيد اين بود كه پسر سردار مريم بود ) شير علي مردان(مهمترين دليلي كه علي مردان خان 
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  !؟٣ی� À.- ��� |��ل Ù-��م        !؟���٢.- ��� |��ل �u×Øم

� ��ن 4٤-دار ا����w ��ü!        ان� A ن�)C. e�[�W�Õ  


ر اJé�bاو �ّ�� �
د ز �م او ذJx          !�ن و¼YÐ ´µا }pÚ!  


AدL ´×C < :رÓ) e�\?د        !٥�i ن�ëiêا: روا GÛC. �p!  

'D9دü ن > ی�د 9ن
�  !9ن A@ > د�´ اé��� +K'        !٦ا"

  !9ر: < |!�د: ��2ر:           !9=��رBÝ! e �2012ر: 

'D9دü G�p ن�Wد زR�Õ!          'D-.À XYZ ز ´�
ã� ��� :ی!  

)> ~éT9(  


دî f�b N او XYZ و XÓ�ü و         !او f�b XÓ�ü او»f�& G{"# «د
î!  

د(î f�b XYZ > س
ð � ù£+Z(  

                                                                                                                                     

و چون مخالف . م و به زبان امروز استاندار فارس بودزماني كه رضا شاه به پادشاهي رسيد ، دكتر مصدق حاك  -  1

در راه فارس به تهران در چهارمحال و بختياري به سردار مريم . پادشاهي رضاشاه بود، رضاشاه او را به تهران احضار كرد

بختياري كه بعد از فوت برادرش سردار اسعد، مديريت تشكيالت بختياري بر عهده او بود و بزرگترين شخصيت 

ختياري محسوب مي شد پناهنده شد و در همان زمان بود كه وقتي با شخصيت سردار مريم آشنا شدان جمله معروف ب

  !»سردار مريم شيرزن ايران است«: را در مورد او فرمود كه 

صمصام (نجف قلي خان صمصام السلطنه برادر سردار اسعد و سردار مريم و از فرماندهان فتح اصفهان و تهران  -  2

  )!ني شمشير برنده اي كه خم نمي شوديع

ابراهيم خان ضرغام السلطنه پسر رضاقلي خان و پسر عموي سردار اسعد و پدر ابوالقاسم خان كه بزرگترين   -  3

ابراهيم خان ضرغام السلطنه در جوار امامزداه سلطان ابراهيم ! فرمانده فتح اصفهان و در واقع فاتح اصلي اصفهان بود

همين خاطر اسم او را ابراهيم گذاشتند و مؤمن ترين خان بختياري بود و از لحاظ سالمت اخالقي هم متولد شدند به 

  )!ضرغام يعني شير!(در بين تمامي خوانين بختياري بي نظير بود

مترجم بود و نويسنده ! فرنگ رفته بود و به زبان فرانسوي مسلط بود! سردار اسعد روشنفكرترين خان بختياري بود -  4

  !از لحاظ آشنايي با اوضاع روز جهان و سياست هم در بين تمام خوانين بختياري بي نظير بود! »تاريخ بختياري«اب كت

 ) تخت فوالد گفته ام) فاتحه اي، تخت فوالد(به خاطر روان بودن و واج آرايي (يا تخت پوالد  آرامگاه تخت فوالد  -  5

  .اسعد و صمصام السلطنه در آن قرار دارد دارسر در شهر اصفهان كه قبر بزرگان بختياري از جمله

  .استاد عالءالدين كه بضرورت شعر عالدين نوشته شده است  -  6
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�G 9واز�S < ن�Wد زR�Õ!          eن         9وار
Q�R          رازÅ!  


دî ر�Ô ن
Bن و�Wد        !او ��ن ز
î ن 8-ر
B +Kا @�& M!  
)3 ù"ن &�@ د
B د از
î 8-ر!(  

  !Å اK+ ر�f > 4-دی�ر:           !�@ اK+ �2012ر: دل &

>´ > &�@، JKد        !Ó�Tا�´ < &�@ 4-د JKدد ِ�Tدد ١اJK!  
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آباداني و زيبايي اش را مديون زاينده رود و به تعبير زيباي حافظ ! و زيباترين شهر جهان! اصفهان نصف جهان  - 1

رود هم متعلق به ما بختياري هاست و از كوههاي ما بختياري ها سرچشمه  هو زايند! » زنده رود آب حيات است«

  !گيرد مي
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  مولوي -  1

  استادم اقبال -  2

  مولوي -  3

آقاي خاتمي كوروش كبير است در صلح : آنچه در مورد آقاي خاتمي مي توانم و بايد بگويم اين است كه* 

ميني است در پدر بودن براي ملت ايران، طلبي و طراحي صلح جهاني و بزرگي و بزرگ منشي، امام خ

اميركبير و دكتر مصدق است در كارداني و اداره امور مملكت حافظ است در احساس، سعدي است در گفتمان 

ابوعلي سيناست در افكار و منطق، اساتيدم اقبال الهوري و شريعتي است در ايجاد يك تحول فرهنگي، و در 

ئيس جمهور معمولي عمل مي كرد و در حقيقت ملت ايران را رهبري و ر زمان رياست جمهوري فراتر از يك

هدايت مي كرد و اولين شخصي است كه از كشور و ملت خودش فراتر رفت و به معناي حقيقي كلمه يك 

يا . ( شخصيت جهاني شد اما در عين حال مظلوم ترين حاكم در تمام تاريخ چندهزار ساله ايران هم هست

  ))!ع(سوره يوسف)(بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل! ) ع(اسفا علي يوسف

جامعه، نشاط و : روزنامه هايي مثل. دوران اصالحات آقاي خاتمي، عصر طاليي روزنامه نگاري در ايران است

طوس متعلق به ماشاءاهللا شمس الواعظين، صبح امروز متعلق به سعيد حجاريان هفته نامه پيام هاجر متعلق 

فتح و خرداد متعلق به عبداهللا نوري وزير كشور دولت آقاي خاتمي، ) دختر آيت اهللا طالقاني(اني به اعظم طالق

مشاركت متعلق به حزب مشاركت، ماهنامه راه نو متعلق به اكبر گنجي، فصلنامه ايران فردا متعلق به مرحوم 

هم در مراسم » هاله«ترش مرحوم عزت اهللا سحابي در زندان به شهادت رسيد و دخ(مهندس عزت اهللا سحابي 

قسم هر وقت به ) س(به مادرم زهرا! تشييع جنازه پدرش به شهادت رسيد و هردو شهيد راه آزادي ايران شدند

!!!!!!! »ياد آر)! زنده(ياد آر ز شمع مرده «: افتم كه افتم به ياد آن شعر مرحوم دهخدا مي ياد اين پدر و دختر مي

نين روزنامه نگاران و روشنفكراني مثل عمادالدين باقي، محمد قوچاني، همچ!!!!!!!) گيرد و جانم آتش مي
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اهللا پيمان، دكتر ابراهيم يزدي، عبدالعلي بازرگان، بهزاد نبوي، محسن كديور، عطاءاهللا مهاجراني، ابراهيم  حبيب

  .رمنبوي، لطف اهللا ميثمي و روزنامه ها و روزنامه نگاران عزيز ديگري كه متأسفانه حضور ذهن ندا

خود من در اوج جنبشهاي دانشجويي در ! دوران اصالحات آقاي خاتمي، عصر طاليي جنبشهاي دانشجويي بود

دانشجوي تربيت معلم در مركز تربيت معلم شهيد رجايي دزفول بودم و فعال ترين دانشجوي مركز  78سال 

تبعيد شدم به مركز تربيت  كه به همين خاطر از مركز تربيت معلم شهيد رجايي دزفول! تربيت معلم بودم

  !معلم عالمه طباطبايي خرم آباد

دوران اصالحات آقاي خاتمي، عصر طاليي تحزب و تشكيل احزاب در ايران بود، خود بنده در دوران تربيت 

معلم عضو حزب بودم كه به علت اينكه در هيچ حزب و جريان سياسي نمي گنجيدم و نمي خواستم زير سايه 

ن سياسي باشم از حزب جدا شدم و قصد تشكيل حزب داشتم كه به علت اينكه هيئت فالن حزب يا جريا

كردم فقط  مؤسس حزب حداقل بايد پنج الي هفت نفر باشد و ديدم در سطحي كه من سياست را دنبال مي

توانستند فعاليت داشته باشند كه آنها هم خودشان حزب داشتند  افراد انگشت شماري مثل آقاي خاتمي مي

  .براين از تشكيل حزب صرف نظر كردمبنا

در طول تاريخ چند هزار ساله ! دوران اصالحات آقاي خاتمي، عصر طاليي بينش و بلوغ سياسي ايرانيان است

ايران، هيچ دوره اي به اندازه دوران اصالحات آقاي خاتمي، مردم ايران، حكومت و مسائل سياسي را زير ذره 

  !دندبين نگاه هاي خود قرار نداده بو

  !دوران اصالحات آقاي خاتمي، عصر طاليي بهبود روابط سياسي ايران با تقريباً تمام كشورهاي جهان است

بنده اگرچه ظاهراً عضو ! در ايران است NGOدوران اصالحات آقاي خاتمي، عصر طاليي تشكيل انجمنهاي 

NGO  خاصي نبودم اما قلباً حامي تمامNGOها بودم!  

دوران اصالحات آقاي خاتمي، . خاتمي، عصر طاليي آزادي بيان و ديگر آزادي هاستدوران اصالحات آقاي 

عصر طاليي نقد و نقادي و به چالش كشيدن حكومت در همه زمينه ها باألخص مسائل سياسي و فرهنگي 

  !دوران اصالحات آقاي خاتمي، عصر طاليي غرور ملّي ايرانيان است! است

اده مهم را هم در مورد آقاي خاتمي يادآور شوم كه همچنانكه از بين هزاران در اينجا بايد اين نكته فوق الع

بني آدم اعضاي : شاعر بزرگ و سرشناس جهان، شعر سعدي ايران سردر سازمان ملل نوشته شده است

مردم ايران يعني مردم ايران، (كه اين در جاي خودش بزرگترين افتخار هم براي مردم ايران ... يكديگرند

يكي از ! و هم زبان پارسي است...) هند وپاكستان و(و هم تمام پارسي زبانان )! تان و تاجيكستانافغانس

بزرگترين ابتكارات و افتخاراتي هم كه آقاي خاتمي براي مردم ايران و بلكه تمام مردم جهان آفريدند اين بود 

عني يونسكو بعنوان سال از سوي سازمان ملل و سازمان فرهنگي آن ي 2001كه به پيشنهاد ايشان سال

باز يك نكته ظريف ديگري كه در اين رابطه وجود دارد اين ! گفتگوي فرهنگها، تمدنها و اديان نامگذاري شد

است كه هم بخاطر ايراني بودن سعدي و آقاي خاتمي و هم مخصوصاً تشابه شخصيتي باألخص در حوزه 

آيد بالفاصله طرح گفتگوي  سعدي به يادمان ميفرهنگ و گفتمان و ادبيات اين دو مرد بزرگ هرگاه شعر 

شود و هرگاه طرح گفتگوي تمدنهاي آقاي خاتمي بالفاصله شعر  تمدنهاي آقاي خاتمي در ذهنمان تداعي مي

  !سعدي

آخرين نكته اي را كه بايد در مورد آقاي خاتمي بگويم اين است كه از زمان مشروطه كه ايران صاحب 

  !دولت اصالحات آقاي خاتمي - 2دولت دكتر مصدق  - 1: دولتهاي ايران عبارتند ازشد تا اآلن بهترين » دولت«
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در يك كيلومتري غرب روستاي ميانگران عليا كه قبالً محل سكونت زمستاني اهالي ميانگران عليا بود و اآلن ) كفت(تفريحگاه گينه زار  - 2

  !و پيان! بهترين تفريحگاه حدفاصل آنزان
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  !حمله كردند 68تمام شد و قورباغه ها سال  67جنگ ايران و عراق سال   - 4
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  ی�د 9ن ای�م ��P و 	�دق 9�J�¦ان
           ò3�� ن«9ن 4-ود�Wز þÜ�	 Jé�" :ا «)¾[! (  

�ª ی�د  �ایّ     �%s�p   >»د »  §�2 3وار
î!  

د            î دار   R @��
  !e  :�%¡A و �
                             )R @��|(  

�ی�د ª�   <  ق M ��9 اD' رو=��: �W ایّ
          �W :�¯=# اغJù �� �� õ�A ل و��öu :ë� :��!  


د �W�9نî ��� �p �Wا eروز  ��د
ñ �2f  
             � ´<� �p ن�Wد�xن�p� s ���p د و�i ��¬!  

� x -.H2& اD' رو=�� رGHI ا]�¬�%Q9 ی�د!  
� x -.H2& اD' د«�2 رGHI ا]�            ¬�%Q9 ی�د!  

�    و ��� $�p� s د     و    و.    و
î �  !ی÷�¼
� ���  رGHI  ��� ؟            ®
�   G`�Q9 �%¨را�p!!!!!!!  
ی�(               )�pر ��ا
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  �W ��� و ا1+ اD' رو=�� ���

 �� fM �!»ا
Ã �W ر�U  اD' ا�
)�çè ( 
)��](  

��  �«�� و¼� M 'd اD' د«�2 <
��p �!»دا ��  ا1+ اD' رو=�� <

              )��p �[دا ��> �  )اD' رو=��¬
 �Â°± �r�æ 'd و ,+ &%�ن

  )ا1+(      

زان d' ا: دو=��ن z9 ùÐدا! 

                     )�!í- ز
z9 ùÐدا(                         )Rن���(  
  �þ� M �Â°± \Ô ی�ýا���ن

 JKد �Ô\ 3وا� '�2ا���ن

د(                        � £.è(  

\Ô� +{| �r�æ زد و��زد
Ú  
\Ô: ر�U 
د ا�Ó 'رو� J�W Å! 

                 )�!�(  
'd à�; �º� 'Dدارد ا ¶JK 

)²"R(  
'�Ø 'Dر ا�� GTT9 :  !!!d' @�ا

 )>?(  
»´¹�ê ا4-ار e�!»دا 'd -�v  

}�
  »�١ � ا�p 'Dزار d´¹�ê' ) ع(�
 

                                              

  .اين بيت از استاد و مراد و شمسم اقبال الهوري است -  1



88 

 

�!"#�!"#�!"#�!"#    
  

  �ïن ùï9 '�Ø ز]� M اD' &%�ن       ی: Ø�' دارم اA ا: �xد�Wن 
  )ا]�ر(                     )دو=��ن(
  )���Rن(

 ��� �p �²
� N Å ش داری�
  !!!!!!!�W ´��!÷Ð ~� Í را '& ��ا         �

ش(ð(  


رم       M�Wم  )س(�م d' #"!� و ز?اY� انÒو ا +K�2012ر: ا  

� Mد: ���x �hد را       را  دوµ´ دارم Mد  !Mد|!�م® GTTزا!!!!!!!  
)GTT
B(                    )ی��ëÐ(  


ان ? 'Dی� از ا
�Â� را '�Ø 'Dن      ا�Wد�x :9ورد ا �ª دM ،fM!!!!!!!  
  )دو=��ن(
  )���Rن(

ø دشM ù ù�M >?      -d�Oر ù¸þw ù دشM >?!!!!!!!  

 ¶�W-4 �!|دM ´¹�ê دM &' ¹´      !اش�ê د�x ¢ �® ´µد اM �® >? !!!!!!!  

)GTT9(  

  !!!!!!!Mد �xدم Mد ا	9ح &%�ن     !!!!!!!؟Mد روJé�êØ ¥�¹´ ا: �xد�Wن 
  )دو=��ن(
  )���Rن(
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: �xد�Wن       روز و �JéB M þ ا	9ح &%�ن  
ا$� را @�ا? 'd!!!!!!!  
        )�  )ز]�\�$


�² از �p �Á�¬æز ��        �d' ا  �xدم ا  ا��Ðن � � N?!!!!!!!  

�p �²ز ��(©p ��úi از N?!(  


ف  !م ã¡2I Jé�À M!          دا ¢ > JKمر�

ا«�2 �r2 ی� !!!!!!!  

� ù�2 &%�نÞ'م روJép JéB!        دان� û2� ´��!' ا«!�م
Ã �  !!!!!!!؟�

´µا !  �� R از و�� 'd JéB      ´µا �
� 'Dان ا
r2 �
ا½� �!= JK!!!!!!!  
                                      )�2§(  

'd ن.
/ XYZ و ��.� � �M Nی�¬ e و       !�2 'd ن   !!!!!!! اµ´ ��وی�ا


ری�e امÓ �A��ü ،'d د |!�م       وا@ امM! ام @A رم   !دا�Fا

� ام � 'd؟!��p دوران �aدو�Õ!       :ّ
y
z ��p و �.ن �ü+Z!  

� ام� 'dد &  !؟�Õ 'D! 'd
z ام     !!!!!!!%�ن �� 'dا«�2ن !؟Òا e�!�9!!!!!!!  
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    'Ö�Ð ام GH°� òó'Ö�Ð ام GH°� òó'Ö�Ð ام GH°� òó'Ö�Ð ام GH°� òówwww!!!!        
  

  !GH°éi ام GH°� òów 'Ö�Ð ام Ö�Ð' دل

�%* 'Ö�� JKرا د N? 'Ö�Ð ام GH°�!  

923 '�Ø 'Dا 
�Â� 923 'd < e�� ش
�  

 � ��M eد�%Q -4 �2ا' e�ß �#د 'Dا ا!  

���ّI ��¶ن ا
Qýæ    ا�x ã¶ا    ا�x ن�
  


ن        zR ام eد�%Q-4 ن
��  !واe�ß Áّ ام �

'D-.À 'd :ا  
Ã دR�Õ م�ß را 
Ã 'd  

'é��� :ا @A 
B 
Ã نA� ��h¥p 
B 'd!  


د #"!� �م M�Wم ز?اî 'd س(�م(  


ا �Ø د
î 'd �º� �2ا' ��p م��i!  


 3وا� �ü��ü و '�2ا�²B وا@ ام  

i \Ô� زم از دل و ��زم
Ú�²ا�ýم ی�!  
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  L ´DC 'éìÄ �اب رو�' روان

  «�hی� < Jx +Áد 9ب روان

�W �[دJéT +Á �2نí÷�ö 
B  


 9ب را           �T 'Dا ��íû +Á اJù   ؟!  

�!� ²��U þ ���b ن 9ب ز   ��ا

���b� ز    � ّW² �!�   ا��U è  
  

� <��د اD' 9ب روان��b 
B١  

  !روان > �ن و ز�pن و روان
  

  

  
  

                                              

  ...چو پاكي را( - 1

  )چو اين آب روان نماد پاكي است
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 x 
Ã �%¨ر ا�p�5=Âا ر�        �Ì
ّ- ´�Jx ا از�x �º�  

                       )�Ì-��(  
�[�� +Õ¥p دو > l��Ý و :���      �[�ß ان
r�4 
Ã :رو +Á از  

�ß GHtµ 
Ã < م�� :
y
z      �ß GHtØ 
Ã ùï9 ز ù"ن و د��  

�ë� M o > ی�ن� ?�ô      �ë� 3 
Ã �ª از ù"م د��  

�
   ا�Õا'5Ã را �!¥p خ�ï       ��C�5'�ï ù"د  
Ã را '�Ø  


 �p9د Jxد Ã < ن��°¡\ àN'      دJx را ی�د 
Ã و ´µا

 ��د �Ã از  
      )ù��p دو (                    

     ´×u  R �ª G`� 0- �`-و�    ´×u× ù��� < Í 
Ã �ª &'  

ر Jxد    �
اب tH+ ��@ ز �
د دور Jxد©Tا �ª د_' از f�b  

�ª د_' از > Å ´¹� ر
©Tا     Á زود´µ  ùÐRز د XÉ +  

 :M 9مï > ��9 'd ´DC    :?
� �%� < ùï��ï ن�ï  
  )> �%� ? G`rï اش �
?:) < 9ن((                           )ز�pن(                


f و�iن l�Ýن� 'éìÄ :�b    ن   Rن �(�ل اµ´  ®م ��ا
    )´D�(  
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�W :��=رو �i

�i 4-¥¤£: 9ن G{"ä زارش      �R+ �%�رش ��  
                               )e�� �u�ÊÀ(  


�i   دا-ùi 9ن A@ زارش       �
�i 9ن G{"ä زار و9ن �n$£ار�  
  )¥¤£e زارش(                              

´µزار ا G{"ä ù�|ا G�ّK 9ن 'éû§    ا�� ´DË 'Ö23رش و����!  
  )�م(                                      

´µی: �وس ا +{| > ´<�¦| �i

�i   9ن yz �9 وارش    ��!  

´µ�hزار �9¬�ر ز� G{"ä رش < ,ّ+       �%�ر   ¡ � ایeÓ دو=��ا

��e ¡ � �9ان �u�ÊÀ e�ß           زار و ا'¬%�رش  §!�زم G{"ä  
            

´µ4ار ا�x زارم G{"ä 4ارش      �%�ر 9ن�x و �W :��=رو �i
�  

< J�¦§ زار G{"äد�´ �%�ر از 'Dرش       ا��±
  yz و |¦�>´ و د�´ و �
            )M (                        

 �Â÷ø انÒر ا
Y� دی�رش        ¢��م +{| 'é-ی�م 4-ز�[!  
                                    )�Â÷�p(  

'¾ e�� �  ´µ�hز� N :روز
ñ ´د�    ´µد�² ا �  !�pی� 9§�2رش و  و¼
)'Dر ا�%�(  

 z < Å�!Oز را� Mاژ ��ò Å y      د�p م زارشا §�2ی� ��9ن  
    )�[
Úز(                    )را�x(  

)eÓای( 
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روز:«§!�مñ ´د� «ùÐا
r2      رش�h0ا ا�wÊp� و]�ا   !��ا
ی� ø ¾' ا��h0رش(   )��ا

 �¬
m2 د: وJ�p ر�p�	 JKا         Kو &�رش +> ا ´DE :�2012ر!  
                    

� M �2012ر: ÞS2| �2اÄ �        ��p  ñ �!»�Wرش�hK :روز
!!!  
)G�p(  

  !��ÂOp ی�د د�´ '�=�hرش        �%�ر و د�´ �W و ی�د ا=��د 
  )�%�ر و G{"ä زار(


ارñ ´µا 'é��� N»ùÐ
�  !�W]�\�رش     �ïر    اM N  ´µی�¬�    !»�Wل "
�Uر: (                        P�i(        )ار
ñ(  

)´µز ا
z9 �Ë رش�h�ا ا]�و�	!(  

زد(                                                     z9(  

 �[�W ² وIر 'D�79ءاü»ù¡2¥i«    ارش
�
Ú :م �2012ر��¢!  
)+Kرش(                         )و ا   )دا�Fا

ù¡2¥i و 9واز 'D�79ءاü        ی�ری�رش : 4
ر و 	�ا�fا!  


ر و » Åرش      �
G{"ä M �i زار iû`-ت 9وازQÉ#ب  و-Ù ،GJ*l!  

  )!�رش$� و híS: ، دف و Åر و =�(

 M ر�%� Ë ´D     ´µ�hز� N :ز�p 
  ! K&ارش دو�pرe ا: ?
ا�ن    �
                                            )
ñ ی� از�p ا�ن
?(  
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ار�ïر: Ú ² 9نIر ���  �hارش؟    ز�
Ú و 9ن þµ² 9ن اIر ���  

ار �pز: (             Ú(     )ارش
Ú دی�ن و9ن�W ²I؟)��� ر  

´µو �2012ر: دو ��OÀ  �[د
î    رش؟�Ñ+ و 9ن ��OÀ ² 9نIر ���  
  )ی�ر(       

»-¤¯ �  !دو�pرe �2012ر: 2×´ ی�رش      »��Ø �دی: �ß�p ا]��


ر �2012ر: �Ï +Kا �i
رش        � 
�x �iدان �xد و 4-��ا�!  


رش�Ï دان�x9ن راد �i

Å �iرÔ 3 از ا�I°�رش      ��  


�i   9ن �2³م و A B�I �ان�         »
  �hرش�
�i   9ن �2³م �

�²�x زن 4-دار-.À 9ن �i

ارش      �ð�\ M 3ورد �ª -.À >!  

� �xدان ��ن �2012ر: �ü        ��= ´µا �6¦= -.À > ارشwx!  
)�ª� دان�x ��ü-.À 9ن �i
  )رو:(                                       )�

GIJ' و ��OÀ @� �i
  !!!«�2ی� '& > اK+ �2012رش      اþµ  ء�
  )ز(

�Wو ز þµا 'é-رز�ïار
Ú &K? ار      ن
Ú +{| ارش      ]�ی�
ã@¡!  
�Wو ا :
Ã �²دJK ز�p  ��=رش        رو�uا�� òóÑ¿ �Þ�-.À >!  

)eر�pدو(                   ):
Ú(  
Rزدی��p روز و دی� و
ñ �i

é# ´DE �i' و �Ô\ ا�hSiرش        ��  


روز و و²³ دی� و �pزدی�ñ 9ن M      و &�رش ´DE و �(Ý ر و
Ú�b �i
�!  

  )4-دی�رش)(�xد(
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 �p�  �$�U 
روز �ß و ��� 	ñ        د-d¥ رش�h
  �pی� ز دل JKد و 
)G�p(              )زدود(  

  )زدا از ��� ات JKد و 
�hرش( 

9�J ��ل  :R G�íÏ í �i
  > ی�د ? ¯® ]Óر: «��رش      �

روز(                                   ñ +Õ³(  

GH'Ó)M ®¯ ? :ارش           اwx :رو GÛC. ��
ا«r2!  

ت �h��xرش       JKدم روم ���é'  �¤-=��ن>�� ´µا ´×Ø ر�¬n!  

  )د��0Û(        )���°��ن(         

� R ا�xاف رو=�� î�p �i
  !و �!�م زارR: ¥¤£وارش        �

)R �
î�p +Á رش(             )و��   )!و �!�م زار �
ش �£ù و �


ن G`mn ��رش B eM 9ن �i

�i 9ن yz و 9ن ز���h!�رش      ��!  

i
�´µ��=اف رو�xا M > �%
رش    � � 
%�   ��ا� G��� �W eد  

-dد� GÛ~� +{| ´م د���¢         e3ّ\�رش  د �%
� G��� �W!  


� ����iرش      �
�i   9ن �M´ �ز �ر*¾�i 9ن   �i
�  

ا�(      ?(  


�ß�p > ~éT9 �i ر±°¯�رش      »e�i رود§!�«�
R� �i+ �%�ر و �!  

R� �i+ �%�ر و ر�� و � ùW       �i
��رشT ر  � 
ن �B نl 'é�  

                                      )ùã�b9(  


��hرش(?(  
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: �ë�9رش      -�
R� �i+ �%�ر �pران 8-8    ! و �ودان و 	�ا
  )!ن و �ë�9رشا �
�i 9ن �ود(

J'�%s :
Q�3 9ن   �i

�i 9واز و �Ýل ®� �ارش        ��!  

3 eM ر 9ن�%� +R� �i
  !�ë¶3رش     رود      �
�i 9ن 9ب         �

 �ّf e
� 'éû§  9ن Nی�M yz و        � ّWرش� �و ا�ýæ +{| :!  

� ّWا Áا }p� e
  !!!M ا»رش» �hPل ¥.-ت«        �
�i 9ن �


روش ¡ �ی�رش        �
�i ¡ � ¯®م ¡ � �9ان � > �
�i و5³�!  

  )§!�زم ¡ � �زم(
 )��7-8 � ¡ �i
  !)ی�رش�
�i و5³� < دار�
ش ¡ �      ¡ � ا�ëÐن  �

  )¡e.-م(                                 

 �pروB �%

ارش §!�زم      §éû' ¡ � |}+  ج �Qرو ا��p ج و !  


�i 9ن(�(  

 Mی�: �&ر دانB را yz 9ن 
Ã       �W :��=رو 'Dرش«و ا�!��hز� «!  


ن  �%�ر 9نB eM»ارو]� رود « ´µا    �W :��=رو 'Dارو]��!�رش«   و ا «!  
           )'Dرود��� ارو]�(                       )ا(  

  !»رود�pرش«و اD' رو=��: �2O� «       ���W رود«�W eM«!�  �%�ر 9ن
           )'Dا(  
 �2§  M     ´<�¦| < J�¦§ زار G{"ä       رش�� G`mn ن
B eMّ و yz و  


��hرش(   )د�´(                           )�%�ر از(?(  
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ن ��م 8-B @A ر 9ن�%�´µ¹´ و «    اب ا� e�\ +Õ¥p رش و���!  
)e�\(  

�ª ����Ä ن
B @A ���2رش        �%�ر 9ن| þÒ"�!f 9ن �i
�!  
: Õ¥p+ |���2رش(   )!و 9ن '�2ا

  )!9h¥pن |���2رش �
�i 9ن(                     
) (  

�hو 9ن ��ل ز� @A 9ن �i

�i 9ن �@ زار �ارش      ��!  

´µ�hو ��ل ز� © @A ن و زارش�       رخA� +Õ¥p 9ن �i
!  

+Õ¥p ر 9واز�%� +R� �i
رش        � 
�i 9ن R @A: دا�Fا�!  
رش(                               )!�¬��R X: �ز دا�Fا

رش(                       
Ì\ �i%�: 4-خ دا�Fا�!(  

:ëÀ»� :2P :2P ر�%� +R� �i

�i   9ن �M´ و  گ و �pرش    ��  

� ò"#9 ر�%� M ن��òM      ردارش�� ��
�i 3زD' و =�!  

رش      ا�xاف رو=��  �
�i ¥.£دe ��ر 
�i 9ن G{"ä زار ø>´ و (Óا�!  


�i ¥.£دe ��ر وQ ²³%�رش      �%�ر اG{"ä ´µ زار n� GH÷ø$£ار�  


ردن M �!�رش      �
�i 9ن G{"ä زار M زÒ ا*�.- � :�& 'ÎîãÐ  


ارش(                                                      )��¶(               ?(  
رش �
�i ��ر� و ��ق      -
ل �ºæوف» �%�ر را �
رد �pی�«   !��9ا

                                               )å��(  
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 y� �p ز�� : 
ر و 9واز �%�رش        �
yz M �i 	�ا�"�ï �i
�!  

)y� �p و داد ��ز Æp� 9ن �i
  )و �ýpر¥é' و 9واز �%�رش(        )�

�i
�  -. 
�i 9ن G{"ä زار و 9ن �!�رش      9ن G{"ä زار M ��¶ ا*��!  
               )Òز(  

� ر²I و 9*�� ی�د\�رش        �
�i وÒا� R: 9ن §}G وارª
- >!  

e�\��Ø M و��نJ� �T�p �i

�i   9ن 9ïغ و �ر�رش      ��!  


�i   9ن�  eد e�!»ا
: �W¶ دارش      �Jوس � 
�i   9ن 	�ا�!  
              )'Dا(  

 M �i
�    R N
�   fرش        9واز ارد ن و �xغ Ó���Cا 
�ï �i·�ا�!  
                            )R ���(                                  

  )رو=��(                     
e�� G"�� M ��*9 <JK 9ن �i

'�2رش        �ð ش

ش و دو �z �i
�!  

�½
� :R!
j" 9ن   �i
�         �i
�      'éj�i      رش   و�U è م�� G�!  
�Uرش( è ²³9ن `¬�ب  و   �i
�!(  


�i از دµ´ �� و�Õ ²³ارش                             �
�i روe�p و �x JéBغ رو=���!  


¢ اوz �²� و e�pرو �i

ر و و²³ ا#��0رش      ��"�ï �i
�  
  )و �ýpر¥é' و و²³ ا#��0رش( 

� e£.è دارش    ��OËر اµ´ و JKگ > د�´ و �
±��ر�p· G

�i 9ن ?�!  


�i 9ن ��ر5>´ ��ردارش(                  �!(  
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ن � 
ارش       �
�O!�ا�-.À e ّ ��æ \æ �i
�!  
�(                          )Jùا:(           �¸ \¸(  


ارش        �
R� �i+ �%�ر زا£ن \�و©i
�� دوغ 4-د �'
��!  
  )À.- و دوغ (                                         


د �
ش î R£.� 'Dرو=�� > ا G�p      9رشW دوغ و 9ن :ë� 9ن �i
�!  
رش      ��%�  �
X' �i%�: رو=�� �bرس 
�i رو=�� < ��%� �f�bا�!  

  )�bس(                       
 �!�
� G`�  ´µ�hز� � J� : 
�i   9ن �J و   زار زارش      	�ا�!  


�i   9ن اAغ و زار زارش(                     �!(  

��رش      �
�i 9ن �
� R: زرد �!�م    !=¯�س از رب و yô زر�
                                  ):R å��) (
��رش(       )�!�م و ? 
ط زر��ô Xy�� �i
�!(  


�x   �iد�Wن JKم �ïرش      �
�i رو=��: �W و �R+  دا�´�  
�Uرش( �÷5 �p دم�x   �i
�!(  


�i   9ن      ز زرJK و �!�م 9ô ا�ë�´µور� e�¡N� 9ô �2رشf!  
'D�h=� 'éû§  دJx وM :ر�h»ردارش      ا�h»ا Nر
z   �i
�!  


M +R� �iو �»
ñ \ داس«!                           > »�  !»اö+ و د«d�� �2£ارش `÷>
�J ا(    :(  

 JKد'dJ�
�i       <��]� ا�xاف رو=�� �»e-.À�� « و»e� H «رش�u�!  
                                      )� H(  

´µا ®¯ �o�ö 'd :��=ن رو�!Ä    ارش&��|�� 'd ،��� م��¢!  
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��i 'Dدم ا�x د�iن ار 
ا·� از 3ورد\�رش        ��ا� G����!  

 �º� 'Dا M»
ñ ح�x « ��i e�!SBرش      ا�U   !§!�زم ��i و اD' ا§�


     &%�ن �
ان اµ´ و ���J| �Wن ®دان � 'Dرش=¯�س از ا��� �® }!  
)'é-ز(  


زz9 ùÐدا �W «ر�� 
B ز\�رش      &%�ن
z9 و]� |رگ   !��ا
´µق ��رن ا
L :ر��� ا�ï رش    &%�ن�U P�i د\�ر وJx س از�¯=!  

  )§!�زم(              
´µ9ل اÝ ��=رو 'Dی� رزق ا �Uرش    ��ا ë� د� :�b 'Ö�� 
Ã!  


ن �� ^Jام و ز?�Wرش      رو=��  د �.£ از ? 9ن �د: <� 
B!  
'Dا M  �ºل��h÷�ا� < 'd l��Ý      رش � M اd �º� 'D' وا��ا�p!  

»ù"��| �® \�°és' ¿�-ع اµ´ از 9ن ���رش                        »�
À �i.-از و و �*!  

 �W�Õ +Ðº�À ر
�� M ی�   !�on ا»رش ¢��م اD' &%�ن         ��ا
               )�W�Ê¸(                                                  )ن�Wد�x(  

´µا ´×���b ن
B �W :��=رو 'Dا 
B!     و]�ا �Uرش              ����G           ��ا ü�ï!  
)'éû§(                                             )�2رش|�ï(  

    
  
  

                        

از اولين نكته اي كه بايد راجع به قصيده بهار ميانگران عليا بگويم اين است كه دليل استفاده زياد 

ما ! است» كارتوني«و » كمدي«در اين شعر  اين است كه اصالً روستا صحنه نمايش نمايشهاي » طنز«

  !كنيم روستاييان روزانه برنامه هاي كارتوني و كمدي تماشا مي

)GHòا]�ا(  

  ) �ارش(
رش(   )!�bی�ا
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داشتم اما  را دوست مي» معتدل«و » مثبت«دومين نكته اين است كه من تا سن هجده سالگي طنز 

شريعتي آشنا شدم و متحول شدم و متوجه رسالت جهاني خودم شدم ديگر در اين سن كه با استادم 

تا در جريان شعر و شاعري و رسالتي كه نسبت به ! با طنز و شوخي و اين مسائل خداحافظي كردم

كردم مخصوصاً اين اشعار محلي كه دوباره جنبه طنز و شوخي شخصيت من  مردم در خود احساس مي

  .بيدار شدانگار از خواب چندين ساله 

سومين نكته كه فوق العاده مهم است اين است كه من نمادها، مظاهر و المانهاي سنتي را طوري در 

اين شعر و اشعار محلي ديگرم مطرح كرده ام كه ضمن اينكه تمام اصالتها و ارزشها و خوبيها و ياد و 

به روز » «پيشرفت«هان را به عزيزم و تمام مردم ج هايخاطره ها را زنده كرده ام در عين حال بختياري

دگر «: مثالً اگر در مصراعي گفته ام!  هم رهنمون و هدايت كرده ام» نوگرايي«و » رشد«، »بودن

و ! حسرت در آن نهفته است) به اندازه تاريخ بختياري(كه يك تاريخ ! »خرمن نماند اطراف روستا

در ! تي جانگداز داردبا حسر ههمرا و تشخيص و تشخصي فوق العاده عاطفي،! حالتي نوستالژيك دارد

كه ! »جهان كارخانه اي فوق مدرن است«يا ! »ببين كمباين انباري درو كرد«: ام مصرع ديگري سروده

  !شود و به اين طريق كل شعر و فضاي حاكم بر آن آوانگارد مي! اوج نوگرايي و مدرنيسم است

تصويرهاي كمدي و كارتوني كه بعضي  تصوير، صحنه سازي، صحنه پردازي و: چهارمين نكته اينكه

! در اين شعر و اشعار محلي ديگرم حقيقتاً بي نظيرند! رسند مواقع از تصوير گذشته و به درجه فيلم مي

  :به اين بيت توجه بفرماييد

  !خوشا از دست سگ وقت فرارش      !خوشا روباه و فكر مرغ روستا

  !!!!!!!كنيد؟ خوانيد يا كارتون تماشا مي شعر مي

لي من همه رود خروشان و چشمه جوشان انرژي تحرك، پويايي، نشاط، حنجمين نكته اينكه اشعار مپ

به معناي حقيقي (» زندگي«سرزندگي، اميد، عاطفه، برادري، وحدت، صميميت، اصالت و در يك كالم 

  !!!!!!!دنكن و موبايل قلب و مغز روستاييان را شارژ مي! هستند) آن

ار  محلي من همه، تجربيات شخصي بنده هستند كه يك عمر شخصاً ديده اشع: ششمين نكته اينكه

اينها چيزهايي نيست كه در كتابي خوانده باشم بلكه يك عمر در آنها و با . چشيده و تجربه كرده ام

روده ام به سآنها بوده ام و به اصطالح امروز اشعار ميداني من هستند چيزي كه ديده ام گفته ام و 

و بقول معروف به دل ! شنوند كنند حرف دلشان را از زبان من مي دم احساس ميهمين خاطر مر

  !!!!!!!نشينند مي

يك سري ظرافتهاي ادبي و فرا ادبي در اين شعر و اشعار محلي ديگرم : و هفتمين وآخرين نكته اينكه

كه ما  !»چهره«يا» چهر«مثل واژه ! كند وجود دارد كه در واقع از اصالتهاي بختياري حكايت مي

كه هم از لحاظ اصالت واژگاني و هم واژه سازي و هم ! گوييم بختياري ها به ديوار مزرعه ها مي

  !!!!!!!زيباشناختي ادبي فوق العاده با ارزش، ابتكاري و زيباست
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Rم زار�!� Þ M ر�%� +R� �W :��=رو  


	�ً از 9ن G{"ä زار��� ´µا �� دی�$�2ò > Áوا  

9ن Ã :�� ´µا �¼�ü زارش G{"ä     ��*9  ´µا �¼��  

                         )�� ���(  
ر 
  و ø>´ و (ÓاÓ�b ´µا �
ن �¼B '(� ��*9  

��G{"ä e زار ز�R� M ´µ�h+ �%�ر �u�ÊÀ  
  M داd' 9ن G{"ä زار §¦�N J ز�A �h@ زار

                      
G{�9 ل��| �� yz ی: �وس +{| ´<�¦|  

��ر> >    N ز��h و © G{�9 M رو: �
:2P و :ë À»� ا  و
ð M !
j" Å�!Ä �%v2P  

: ��ز و �9ï Å�!Ä yغ �� �ر�ر   yz M 	�ا
  )9ï Å�!Äغ M 9|��ن �p �� 8-وع > �ر�ر(

  �ب دe از رو=��: ;�à 9ب9ن  ی: eMّ از 
  9ی� ���ل و 8-ق دyz Å e |��ل G`mn ��ر

                )�h�
  )ر?
G�ýÎ� ��Op� eد M eد :
Ã 
Q�3 9ی�   

                                     )G�%Ìه(  
G���& 
Q�3 اÒر ١ز�%� M 
Q�3 �� 'Dا!  

´µروز: ا
ñ G�7�ô ´×���b ن
B �W :��=رو  
�Uر ü�ï G�  اّ|�2وارم ا1+ اD' رو=�� ���

  )�ï|�2ر(                                                                     
  ) �ار(                                  

ر(                         )�bی�ا

                                              
1
  نام ديگر پرستو: چلچله - 
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�$�%�$�%�$�%�$�%XXXX����� 'é��=� 'é��=� 'é��=� 'é��=        
        

-de� ز زر � �Wا ´��= ��p ´µب ا
�  
                                          
�Â� �}tØ 'Dزر ´��= 'é-ر ز   Ó�pا

´��� wx < �ÂOCاح =Þزر� > Áوا  
              ~5 �Þو زر� �Þ"��=     
�Â� �}tØ 'Dا  
                                    

'D-.À '�Ø :زان رو 'Dا 3و�x ا=��د  
                                          
�Â� �}tØ 'D-.À 'é��= 'd M�W :ا  

ا?(                       �(  

 'd G{"# 'Dا»'éì"#١ «�ñ¥w د
î G�
ن ¸~B  

د ��ºم         )#"!�(             î �
ن و B» Ø 'éì"#�}t «
�Â�  
                

 �}"Û�p � 3وا� �}"��� @A 'd  
              
�Â� �}tØ 'é��� �}"ê
  از اD' دل �


 را دی�م   �
ا]�م و �23�pم ا���رÃ        

�A  ا: د_d-             )اوزان( z     نR     
�Â� �}tØ 'éj!  

�
  !R �!Ýن    ٣ءوان ا#,e�2 3٢وD' ء9ن �
� ا®ن               ¬
Ã > :9ر» �='é� «
�Â� �}tØ  

  
                                              

  .ا هم بگويم كه اسم خودم يعني سينا را هم از همين سينا در قرآن گرفته اماين ر» وطور سينين«: 2سوره التين آيه  -1

در تمام تاريخ ادبيات جهان ) شاعره(زن پاره تنم پروين اعتصامي كه نيازي به معرفي ندارد فقط در مورد ايشان دو نكته را الزم است يادآور شوم يكي اينكه ايشان بزرگترين شاعر -2

نكته . شويم سالگي رحلت فرموده اند، آنگاه بيشتر متوجه مقام واالي ايشان در تاريخ و جهان باألخص تاريخ ادبيات جهان مي 35ه باشيم كه ايشان در سن است و اگر در نظر داشت

همچنانكه (ايشان در ايران و مردم ايران پروانه وار ميهمان ايران است و آرامگاه ) س(سالي كه پاره تنم و خواهرم حضرت معصومه ... فوق العاده مهم ديگر اينكه در طول اين هزار و 

او را به خود نزديك كند ) س(به دور شمع وجود ايشان در طوافند، تنها زن و دختر ايراني كه اين لياقت را پيدا كرد كه خواهرم معصومه) بود) ع(خودش پروانه شمع برادرش امام رضا

آيا شما را به خدا اين مطلب نياز به توضيح بيشتر دارد؟ در اين مسئله يك دريا و دنيا معنا وجود دارد منتهي براي ! ره تنم پروين بودو آرامگاهش را در حرم و جوار خودش قرار دهد پا

 ...!انسانهاي

  !و اين را هم در آخر بگويم كه معروفترين و مفيدترين كتابي كه توسط زنان و دختران ايراني نوشته شده است ديوان پروين است

:                        باشند و شعر معروف و انقالبي ايشان انقالبي ايران در قبل و بعد از انقالب مي) شاعر زن(همه هستي ام سپيده كاشاني كه به همراه طاهره صفارزاده بزرگترين شاعره هاي - 3

  »بجوشد گل اندر گل از گلشن من               به خون گر كشي خاك من دشمن من« 

  .زبان حال ملت ايران بود) وهمين اآلن نيز هم(صداي ماندگار استاد گلريز اجرا شد، روزگاري  كه با

كيفيت (اند توانم بگويم اين است كه ايشان بعد از موالنا، بيشترين اوزان را به شعر پارسي هديه كرده مهمترين نكته اي را كه در مورد خواهر بزرگ ما سركار خانم سيمين بهبهاني مي

  ).مالك قرار داده امرا 

  !در ضمن ، سيمين اين شعر مرا كه بهترين و قوي ترين و متعالي ترين شعري است كه در مورد خودش سروده شده است را نديد و از دنيا رفت
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  روز\�ر ��9  ا: دل �%�ر ��9 >

� �%�ر ���¬

 ی�ر ��� �B 'Ö23 

                                       �Wرا N > �%�ران ی� ����i < +Áران

  �p N ùW�Õ ز�°��ن A�Ý < ی�ر ���


دش §�2رد� �p +Á ر 9ی��%� ��0ÒC١  

  Jx � µ +Áد�W �p e رو: �ار ���

 'dب
"º7 
B ���É-)ی� ا���ل) ع�i > �ÂOC  

  ا���ل �� §�b �!»�W ���2ر ���

 �x´µرا�� ��= �!»�W رم�� � 'Dا òów  

ی� �W �p �!�ر ���   5~ از N رو ��ا
  

                                              

  .فعل را به شكل محاوره آورده ام - 1

همه ما خداوند است و شاعر براي تجسم ... موالنا و معشوق در شعر بزرگان ما مثل حافظ و: كه) حافظ(گويم  بارها گفته ام و بار ديگر مي

  ... !!!!!!!كند، گاهي به نگار گاهي به دريا و معشوق در ذهن مخاطب و خواننده، گاهي اوقات معشوق را به گل تشبيه مي

  

)���2»(  
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Ã X��  
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ا$#��  
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'd ز ´µا +&�� � �ªاو د �on £.Å ��¥b  
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 l Mن �B ��p �!� ��> �Ñô!  
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           � < �!� �ª ان �%�ر&� ̀ o�� و Òز :R G!  
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ر �92ن                                                                      !اÒان 8-اب �W   M دو=��ا
                                    )-4 M ر
Ó( )92ن� < 'D�Õ9 �	(  


ا� ی�د 9ر ��W \Ô را Ã ��i :١ا  
ر �92ن        )ز �Ô\ ی�ýا (                                       !ا®ن > ی�د %.-زا �W دو=��ا

'é*�\ی� < ٢
  )	� D�Õ9' > �92ن(        »�p٣ز �pران«: ا  �92ن �
4
ر(                    (  

ر �92ن                   !�iد: �2íû ی�ران �W دو=��ا
  )	� D�Õ9' > �92ن(            &�: و  *¾ �°�2ر �x �pد�Wن �ï3ر

ر �92ن                 ر �W دو=��ا   !ا�i Áن �T%�ا
  )	� D�Õ9' > �92ن(                  

   M > +çGPس و��ت و��ت é� M' ½+-ت
                   )
Ã(                        و� 'é� M ر �92ن½+-ت   !�ت �W دو=��ا

  )	� D�Õ9' > �92ن(                                       
  

                                              

  !»ياد آر ز شمع مرده ياد آر « : اشاره دارد به شعر معروف مرحوم دهخدا  - 1

  .شادروان گلچين گيالني  - 2

  .باز باران با ترانه  - 3



117 

 

  

  

  

  

  

  


ñ ا���ر  
  

  

  

  



118 

 

  
        

�\�Rن�\�Rن�\�Rن�\�Rن �� ��ØØØØ    !!!!        

        


ا و ð ´µع ا
j,¿  > نR�\� �Øدارم �Þ5�p :��� 'd   

 ²I�Ñی�: ا�M ò3  

� را�� ª 9رام �rp 'd �%QاJx �® ´�| <  

 Óّ7 N داب�x 'Dاز ا ù�2 ت ...�S�[ز ù��!!!!!!!  

�Sد
y9 �Sد�x ی�  �
©p -de� � ù�!!!!!!!  
) �|�!§ �ù(  

  دل �!�ن 


دن                                   î ا��� �$��|9 �!¥p ر�U   !!!!!!!و M Mی�: ا�

�9
ر 5°5� �Õو  دن  M -4 ر�p ´D� N!  
  )ذ�p ²3ر(     


�23ن |�                                                                  y داب�x 'Dا M �¬
yم و زاJx ل�!  

� اµ´ ی� رب ؟S�[ز 'Dا ´DC >!  

  !!!!!!!از �x 'Dداب /.£ارم                                                     
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        ���������ان�ان�ان�ان

�² ���ان©p JK  د-¤è ن   À.- |�2ا


د و �x Nد            î د�x > د�x 9ن ا!!!!!!!  

  !GTT9 /.£ار ز? �xد<��: ��xد

             ّAا ¶�W-4 ´د|!�: < ]�ا�M  دM    !!!!!!!  

  )!�`�W-4 G¶    او     Mد       و     Mد! Mد|!�: �`M Gد (            

� �¹´ > ا¢ از رخ ª GTT9 ¿ ن���
م �0�q»+Ë�ü +ÕP1 «  دJK!!!!!!!  

eری�
Ó �A��ü  eرو�' و د«�2 دی� �ðر�ü  

            ��¦3 �ª �}tØ :�b ز�p!  

            )�p��¦3 �ª '�Ø :�b ز��!(  

�2
��ù 3وا�!  \Ô� ن
B ´�
Ú �ª :23!  

þ� oرÅ �%ÃK ا�	 �®!  

� دا¹Ð´ او             �> > �
د<��¬�  

 �ّ� 'D�2ن|}+ اf!  

  !!!!!!!ا: �ý7M ���ان                

                                              

جبل عامل منطقه اي در جنوب لبنان است كه زماني كه دكتر چمران از آمريكا رفت لبنان در آنجا ساكن شد و تمام فعاليتهايش را آنجا  - 1

  .داد انجام مي

اين زن آمريكايي، ! (ايد بشوي پروانه منگفت من شمع هستم تو ب مي! اتفاقاً خود دكتر چمران اسم زن آمريكايي اش را گذاشته بود پروانه - 2

زن اول دكتر چمران بود كه با دكتر چمران از آمريكا رفت لبنان يك سال هم دوام آورد اما ديگر نتوانست تحمل كند، از دكتر چمران طالق 

  .گرفت و با چهارتا بچه اش دوباره برگشت آمريكا



120 

 

  

´µ�hز� \Ô� !´µ�%ÃK 'Ö23و !´µ9رام ا!  

� �� دارد              A��ü!ـــــ ــــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ـ ـــــــ ــــــ ــ ـــ ــــ ـــــــ   !!!!!!!3وا�        ــ

� ر+�2²ن�p د
î �ýp Ù+او ر J�9  

� او ر+�2²ن              �  !�$- ا	

\Ô� :ر+�2²ن 3وا� > دور ی +{| !  +Á :ی�     ی!!!!!!!  

  )JKد(

�U a�x9 �Ì��1   !  -�¿ ����¸2   !  

  !!!!!!!      ø  ��¸4>´ دو�pرe و�'  �
د   اÒان!!!          3¸�� ر²I 9ن ÝÛ!�ن


ز=��ن  � 'Dا M د��Iا ��P!!!!!!!  

                    �ّ :-.À +{|�2!  ی�.¦º2     دا��x د و�x !�2Í¡ ´<ø Å >5     !!!!!!!  

  
 

 

                                              

شود مي رود آمريكا و در دانشگاه معروف بركلي در دو رشته فيزيك  شاگرد اول مي )ليسانس(دكتر چمران در ايران در مقطع كارشناسي - 1

مثل استادم شريعتي كه در ايران در مقطع كارشناسي ) دكتر چمران يك نابغه علمي بود( پالسما و مكانيك هسته اي دكتري مي گيرد

  .گيرد رشته جامعه شناسي مذهبي و تاريخ اديان دكتري مي رود فرانسه و در دانشگاه سوربن در دو شاگرد ممتاز مي شود مي) ادبيات(

و يك دوره جنگهاي ) در زمان مرحوم جمال عبدالناصر رئيس جمهور محبوب و واال مقام مصر( رود مصر  دكتر چمران بعد از آمريكا مي  - 2

  !بيند چريكي را آموزش مي

  .دهند شود حزب اهللا لبنان را تشكيل مي بعدها ميرود لبنان و سازمان امل كه  به دعوت امام موسي صدر مي  - 3

  ).در زمان وقوع انقالب ، ايران نبود(آيد ايران  دكتر چمران چند روز بعد از انقالب از لبنان مي  - 4

  !دهالويه   31/3/1360:   تاريخ شهادت   - 5
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        !!!!    �p �º�١١١١ران��p �ºران��p �ºران��p �ºران

 \ �º� ،ران�p �º� � انÒب ا
j/� ��i 'é*!  
  )�92ن(                                    

  !9ر: 9ن ا  �%�ر cW: �92ن

iن��°¡� 
د ��ò دار �àáان، ا�î �W ��٢!  

 !XYZ و �àáان M ´DCی�: �&ر ا®ن /
.ن
)�Ë(  

  !ی�د اÒان ی�د XYZ :cW و �.ن

� ز�M :�hی�: �&ر  JKد اÒان½�W!  
              ):�hی�: ز�M(  

� ا®ن Ñ.-ان�p �  !e�ô ا��æس اÒا$
                     )G�p(  

                                              

  ...باز باران با ترانه  - 1

  !ن در انگلستان بودشادروان گلچين گيالني هنگام سرايش شعر بارا - 2
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'�2مñ ، �2م=
î ،را دی�م 
Ã :ا
�Ø �º�  

� M اوج                 Þ6æ و lmb  ¹´ 4-ور� 'd 
Ã lmb از �½�\  

 
Ã �Þ6æ از �½�\          ´Öêä M �56êä  

�  �W��2ن ز�M M �hی�½�W Ù+ر 
B 0 M 0  


ا  ²واژ\�« �Ø ~� ²34 �hز�  


 د«�x :�2ا '�2Ã :ا
�Ø �ºد�Jx ا  

�Â÷ø و '�2ا XÓ�ü را 
Ã à
  |}+ 9ن �


د � �p م�ÂOC �ª :l��Ý eدJx N eو!!!  
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  ! M��Êا�2I: اÒان 


ر'�2  � ÔرÅR ´µ9ن دور د £.è دJx �ª eر�q�!!!!!!!   


اJx ´¹ÐدÃ ��> eرا &�ر �W-4 � ّWا!!!!!!!  


د» ز�°��ن«î!  


د و Mون »ز�°��ن« ،/.-ونî، ن   !ز]�ا

J^ د و
î ن�¿¬�ن�W!  

  !اÒان f�b وÒان


ان? ´µ�� !!!!!!!  


انr2 ش راJ�9 Å!!!!!!!  
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*  

~ÊI M +Õ¥p 
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+{| �2=Â   ا ا¢ ر®م�ýم ی�i \Ô�  
�2S& �4mn ز: < |}+ ا¢ از
z9 ùÐدا  

*  
»´D� ی��h» Jن » ١دی�R »انJK اب
  »٢ _.£ از �


ان? '¾ �b  \�� G� ن�%& 'Dا M 'ÖB �¬
ð!  
*  


ن��
ن �¾ ¾' < 9ن ��  ��ا را ��ر�pن را5´ "

د                             Ó   ا�

     واÁ  !   د�B     �!"R    +���      923!  

*  
GH'س دا�b را �aر�b 
�2» N e٣او=��د« و«  

  !رو�i ùæد �pد   �iد  را    روح s ù�û «�W �ش«
*  

: 9واز �ی� ز  
Å eراز«دی�J 	�ا� «!  
  !!!!!!!از �
Jx eدe 3واز » �Å :hراز«< 9ر:           
  )�iی�(          

*  

 » mّ"وا�%JÃ6 ب #"!» ٤  �~ و��� �
  !!!!!!!ا]��ز M ¢��م Åر�º� Ô د«�2       !� �

  

                                              

  .جمله معروف ارنستو چه گوارا، بزرگترين چريك و رهبر انقالبي و مبارز آزادي خواه معاصر غرب - 1

  )از خواب گران خيز: ( عنوان شعر و ترجيع معروف استاد و مراد و شمسم اقبال الهوري - 2

  عالمه طباطبايي - 3

  .سوره شمس آيه يك - 4

چندين نكته فوق العاده ظريف ادبي در همين يك ! يچ شرايطي نمي توانند پي به ارزش ادبي و فراادبي اين بيت ببرندواهللا افراد معمولي تحت ه

  !كدام يك از شاعران تاريخ چنين تضميني كرده است؟! بيت نهفته است بطوريكه همين يك بيت نقدي شايسته و در خور را مي طلبد
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روز ��' �p=��ن ا: ��' �W اÒا«�2نñ!  
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 �aدو�Õ :١ا'ÎÒC ان
Qk 4£ات                             '�Ø و�{ ا=��د > ��p ´µا ´×Ø  
 ��i و ùر� �º� و �Â=ر 
Ãد-¤è \�!                                '�5 \�!��i ن و�!= '�Ø و 
�� 
Ã!  

*  
 ù� انÒا G�£� 
Ã �2نYÚ�Õ :9رش          ا eد��°Oا > ��p ز�x    

Rر -.Å و GHIJK نl ´µد �p          ùÐاÒد ¯ت ا��> > �Þ67!  
*  

                                              

مخصوصاً اينكه اين شعر ! است كه در طول اين هزار سال در مورد حضرت فردوسي سروده شده است اين رباعي بهترين و قوي ترين رباعي - 1

عنصري، فرخي، عسجدي و فردوسي برگزار : كه با حضور چهار شاعر! است من تلميح و اشاره اي به مشهورترين مشاعره تاريخ ادبيات جهان

ستان اينست كه آن سه شاعر در باغي نشسته بودند كه فردوسي هم بر آنها وارد شد وقت ندارم خالصه دا! و فردوسي برنده آن مشاعره شد! شد

تو » عارض«چون : گفت)! ع(عنصري! گوييم ببينيم مصراع كداميك از ما قوي تر است آنها به قصد محك زدن فردوسي گفتند ما يك رباعي مي

مژگانت گذر همي : از بزم گريز زد به رزم و گفت)! ج(عسجدي! گل نبود در گلشن» رخت«مانند : گفت)! رخ(فرخي ! ماه نباشد روشن

  !گيو در جنگ پشن» سنان«مانند : بالفاصله جواب داد) س(و حضرت فردوسي! »جوشن«از ) همي گذر كند(كند

  !شعر آنها رباعي بود شعر من هم رباعي است

سازي  و صحنه پردازي و صالبت و استحكام كالم و روح  و به همان ميزان كه مصراع فردوسي در آن رباعي از حيث تشبيه، تصوير، صحنه

مخصوصاً اينكه من با مصالح ادبي خود فردوسي هم در اين مصراعش و !!!!!!!  حماسي و جوهر يا جوهره شعري در اوج است رباعي من نيز هم

  !!!!!!!هم در شاهنامه، او را ستوده ام و توصيف كرده ام

را در همين جا بايد يادآور شوم و آن اينكه همان طور كه مشاهده مي كنيد جلوي اسامي اين چهار » يفظر« يك نكته ي فوق العاده مهم و

كه بين شاعران از ديرباز بوده در بين تمام اقشار )بلكه بايد گفت دعواي كالمي(گذاشته ام ببينيد رقابت كالمي اي )س،ج،رخ،ع:(شاعر به ترتيب 

اسم خودش را )ع(بنابراين همان طور كه مي بينيد عنصري حرف  )اين يك مسئله ي طبيعي هم هستكه البته ( جامعه بي نظير بوده است

  !»چون عارض تو ماه نباشد روشن «لحاظ كرده و در واقع در توصيف خود گفته 

ي و بلكه در رقابت و كه در واقع در جواب عنصر» مانند رخت گل نبود در گلشن«گرفته وگفته)رخ، فر -فرخي(را از اسم خودش » رخ«و فرخي 

جدال كالمي و زباني بااو خود را توصيف كرده و اگر بخواهم خيلي خودماني صحبت كنم مثل اينكه عنصري گفته باشد ماه هم در روشنايي و 

واقع هر  و در!هيچ گلي در گلشن هم به زيبايي چهره من نيست !نورانيت و زيبايي مثل عارض وچهره ي من نيست و فرخي گفته باشد نه خير

  )! اما منتش را هم روي شاه و معشوق گذاشته اند( !!!!!!!را  !يا معشوق !كدام خود را توصيف كرده اند و نه شاه

اينجا يك پارادوكس بسيار » از جوشن )همي گذر كند(مژگانت گذر همي كند«:اسم خودش را لحاظ مي كند و مي سرايد )ج( عسجدي حرف

عسجدي از بزم گريز مي زند به رزم و در آوردگاه حماسه و رزم هماورد طلبي مي كند يعني عرصه  :ته استظريف و لطيف رزمي و حماسي نهف

  !!!!!!! و موضوعي كه به قول امروز خوراك فردوسي است

ايش سر!(عسجدي جوشن رزم مي پوشد اما چون مي داند هماوردش فردوسي است قبل از حمله ي فردوسي :وكس اتفاق مي افتداينجا پاراد

گويا مي دانسته كه فردوسي چه خواهد » مژگانت گذر همي كند از جوشن«:و اينچنين مي گويد  !!!!!!!»سپر مي اندازد«به اصطالح  )فردوسي

يعني سنان واژگان تو از ! گذر همي كند از جوشن!!!!!!! »واژگانت«مژگانت يعني در واقع : وپيشاپيش تسليم مي شود ومي گويد !!!!!!! گفت

  !!!!!!!شعر من گذر خواهد كرد)مصراع(شعر جوشن

  !!!!!!!مانند سنان گيو در جنگ پشن: و بالفاصله فردوسي گفته او را تكميل مي كند و مي گويد

من تنها شاعري هستم كه در : آخرين و مهمترين نكته اي كه در پايان اين نقد فوق العاده ظريف و مهم ادبي كه بايد عرض كنم اين است  كه

  !!!!!!!ن هزار سال متوجه اين نكات فوق العاده ظريف و با ارزش ادبي شده امطول اي

استحكام كالم و تعالي پيام رباعي من اين است كه آن قدر اين رباعي من به آن مشهورترين مشاعره شباهت دارد كه ، جذابيت، و دليل زيبايي

  !!!!!!!اي رزم نهفته در آن شعر را بازسازي و بازسرايي كرده امگويا من يك بار ديگر بعد از هزار سال آن صحنه مشاعره و صحنه ه

، روح حماسي، وايجاز !صحنه سازي و صحنه پردازي كرده ام كه استاد فردوسي، توصيف، به همان كيفيتي تشبيه و من در اين رباعي دقيقاً

يام و جوهر يا جوهره ي شعري رباعي من فوق العاده شبيه صالبت و استحكام كالم و تعالي پ، اصالت واژگاني، قدرت تصوير، حالت برانگيختگي

  !!!!!!!شعر استادم فردوسي است
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� �ß�p > �²ا eداد 
Ã <!
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*  

ان       2ا=��د �àÚی�نr2 ا®ن 
Ã        ان
r2 ا®ن 
Ã انÒا +Õ¥p :ا  
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  2سوره كوثر آيه  - 1

شهرام : استاد شجريان بزرگترين خواننده ايران و جهان كه تمامي خوانندگان مطرح حال حاضر ايران مستقيم يا غير مستقيم شاگردان ايشانند -  2

اوالً : ، از چند جهت درخور تكريم و بزرگداشت است.... رحوم ايرج بسطامي، حسام الدين سراج، محمد اصفهاني و ناظري ، عليرضا افتخاري، م

شوريده ترين و محبوبترين و (و موالنا) بزرگترين شاعر حماسه سراي تاريخ و جهان(همچنانكه ما در ادب باألخص شعر بزرگاني مثل فردوسي 

بزرگترين و فنّي ترين و صنعتي ترين و ظريف ترين و نكته سنج ترين و منظم ترين و آرامش بخش (و حافظ ) نبزرگترين شاعر عارف تاريخ و جها

را داريم كه هرگاه بخواهيم در يك محفل ادبي در سطح جهان ، بزرگترين شاعران ايران و بزرگترين ) شاعر تاريخ و جهان) دهنده ترين(ترين 

شاهنامه، مثنوي معنوي و ديوان شمس، و ديوان حافظ را معرفي : م بي شك همين سه شاعر و شاهكارهايشان شاهكارهاي ادبي پارسي را معرفي كني

وضيح نيست خواهيم كرد و اين سه شاعر زبان پارسي را از لحاظ غنا و بار فرهنگي به درجه اي رسانده اند كه خود مي دانيد و مي بينيد و نيازي به ت

دوسي و موالنا و حافظ در تعالي بخشيدن به شعر ايران داشته اند ، استاد شجريان در تعالي بخشيدن به آواز ايران داشته بنابراين همان نقشي را كه فر

دوم همان نقشي را كه . بطوريكه ما بعيد مي دانيم در طول تاريخ چند هزار ساله ايران خواننده اي به بزرگي استاد شجريان ظهور كرده باشد. است

) دستگاهي- رديف(هار در حفاظت و جان بخشيدن به شعر سنتي ايران داشت استاد شجريان در حفاظت و پويايي و تداوم آواز سنتي ملك الشعراء ب

سوم اينكه بزرگترين خواننده اي كه قبل انقالب در مقابل موسيقي مبتذل آن دوران جبهه گيري كرد و موسيقي و باألخص آواز .ايران داشته است

ذال نجات داد و بلكه تعالي بخشيد استاد شجريان بود چهارم اينكه همان رسالتي را كه استاد و مراد و شمسم شريعتي در عرصه فرهنگي ايران را از ابت

ابراز و ... و بلكه فرافرهنگي در قبال ملت ايران و بلكه جهان داشت و احساس مي كرد و از طريق روشنگري هايش در قالب سخنراني، نوشتن كتاب و 

را ن مي كرد تا جاييكه تبديل شد به بزرگترين معلم و زمينه ساز فرهنگي اين انقالب ، همان رسالت فرهنگي و فرا فرهنگي ملي و بلكه جهاني بيا

استاد شجريان آن رسالت را در قالب موسيقي و » هركسي را بهر كاري ساختند«: استاد شجريان داشت و در خود احساس مي كرد منتهي به مصداق

. پنجم اينكه تقريباً اكثر خوانندگان بزرگ حال حاضر ايران مستقيم يا غيرمستقيم از شاگردان استاد شجريان هستند. خص آواز به انجام رساندباأل

ه به طوري ك! ششم اينكه استاد شجريان نه تنها بزرگترين خواننده ايران و جهان بلكه يكي از بزرگترين شخصيت هاي ملي ايران و جهان هم هست

« : فرزند با فرهنگ و نازنين ايشان جناب آقاي همايون شجريان مي فرمايند! شخصيت ايشان فراتر از يك خواننده يا هنرمند متداول و معمولي است

 آري. ، حقيقت اين است كه استاد شجريان نه تنها هنرمند بزرگ بلكه شخصيت بزرگي هم هست»من هنرمند بزرگ با شخصيت كوچك را قبول ندارم

و بلكه يك شخصيت بزرگ ملي در تمامي ) همچنانكه فردوسي بزرگترين شاعر ملي ماست(عزيزانم استاد شجريان بعنوان بزرگترين خواننده ملي 

دگان جهان شما را به خدا آيا اگر كنسرتهاي تمام خوانن. تحوالت  و مسائل مهم ملي در كنار و يار و ياور ملت ايران بوده و هست و انشاء اهللا خواهد بود

معروف شده و » ربنا«از دعايي كه به نام ! بگذريم و نگذريم! را تماشا كنيم صحنه اي مثل آنچه در كنسرت بم استاد شجريان اتفاق افتاد را خواهيم ديد

باراني از نغمات اهورايي شفق چنان ناله سر مي دهد و چنان ) سرخ(در آن لحظات غم انگيز غروب استاد شجريان همچون بلبل شيدايي در فراق الله 

نوي افطار بر كوير تشنه ايران و كام تشنه تر ايرانيان روزه دار مي باراند و مي بارد كه لذت آن لحظات عرفاني و اهورايي و رويايي برسر سفره مع

اما و اما شما را به خدا ما ايرانيان كه در ايرانيان دو چندان مي شود و به راستي كدام نيايشگري خدا را اينگونه خوانده كه استاد شجريان؟ و اما و 

اع مي كنند لحظه تولد اذان و اقامه را در گوش هايمان مي خوانند و هنگام مرگ ، عزيزان و نزديكانمان با آيات و جمالت قرآني با ما خداحافظي و ود

پس اگر شنيده ايم كه شنيده ايم ، شما را ! ؟»لوق لم يشكر الخالقمن لم يشكر المخ« يا !   ؟» هل جزاء االحسان الّا االحسان«: بارها نشنيده ايم كه 

ه يكبار به خدا مگر در طول تاريخ چند هزار ساله مان و يا در حال حاضر در سطح جهان چند تا مثل استاد شجريان داشته و داريم؟ آيا حتي يكبار ك

يشان گرفته ايم؟ آيا اگر در هر سال يك بزرگداشت در سطح ملي براي ايشان باشد به صورت رسمي و يا غير رسمي بزرگداشتي درخور  و شايان شأن ا

  !مي گرفتيم و يا بعد از هر كنسرت و يا نوار يك تشكر ويژه از وي بعمل مي آورديم خيلي كار زيادي انجام داده بوديم؟

  .يك اعتراف تلخ هم داشته باشم و آن اينكه تا اآلن شعري در شأن ايشان نسروده ام

  .دور دستشان را مي بوسماز 
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من در سن هيجده سالگي با استاد و (از شغل معلمي با اداره كل آموزش و پرورش در رفت و آمد بودم * كه به خاطر استعفاء 80در سال  - 1

و افكار و عقايد آنها را پس از آنكه آنها مرا به خودم شناساندند  مراد و شمسم شريعتي و استاد ديگرم اقبال الهوري و اساتيد ديگري آشنا شدم،

اينكه بتوانم افكارم را به  گرفتم و خودم هم صاحب افكار و عقايد تازه اي شدم و متوجه رسالت الهي و جهاني خودم شدم ، تشخيص دادم براي

 80ردم اما وقتي در سال جامعه جهاني منتقل كنم بايد معلم بشوم، لذا براي اينكه از كانال معلمي افكارم را منتشر كنم معلمي را انتخاب ك

 تربيت معلمم تمام شد و در پاييز همان سال مشغول به كار شدم ، در همان روزهاي اول متوجه شدم كه افكار و عقايد و آنچه من مي خواهم و

م، هزار مرتبه از به دنبالش هستم از ظرفيت يك مدرسه راهنمايي در يك ده كور و بي آب و علف و از دنيا و همه جا بي خبر كه چه عرض كن

يافت «و آنچه من مي خواهم در آموزش و پرورش بقول موالنا! ظرفيت وزارت آموزش و پرورش و بلكه باالتر از آن هم فراتر و باالتر و واالتر است

دانم  ه فقط خود ميكني لذا به فكر استعفاء افتادم اما مردد بودم تا يك روز صبح كه مشغول نوافل نماز صبح بودم در يك حالت عرفا! »نشود مي

كه با اداره كل در رفت و  اياميگفتم در  بله داشتم مي) چه مي گويم و خداي خودم، خداوند به من الهام كرد كه از شغل معلمي استعفاء بدهم

ه كارون، دست و صورتم دانم داشتم كجا مي رفتم كه خداوند مسيرم را عوض كرد و بي اختيار رفتم لب رودخان آمد بودم يك روز در اهواز نمي

ها آمدم  گفته بلدم من هم از پلكان بلد است گفت آره را شستم ديدم يك جوان به قصد شنا رفت توي آب به كسي گفتم جناب اين جوان شنا

دست  باال كه بروم دنبال كار خودم يك دفعه از پشت نرده هاي پارك ساحلي ديدم آن جوان توي آب در حالي كه داشت غرق مي شد دارد

  ...!تكان مي دهد و با دست مي زند روي آب ، دويدم رفتم پايين اما

 جوان غرق شده بود كاري هم از دست من ساخته نبود دويدم رفتم به چند نفر قايقدار كه آنطرف تر بودند جريان را گفتم با عجله آمدند اما

  ...!كمي جستجو كردند و مأيوس شدند و ! ديگر دير شده بود

آن ايام عرفاني كه از شغل معلمي استعفاء داده بودم و رسالتي جهاني را در خود احساس مي كردم و دل پر از فرياد و  چرا خداوند در! چرا؟! اما

بدون اينكه كاري داشته باشم و بي اختيار مرا به لب كارون كشاند تا اولين و غم انگيزترين و ! و با هيچ كس گفتن نمي توانستم! ختهولبها د

خداوند گوه است هرگاه بخواهم به اين سؤال جواب بدهم و اين جريان و اين موضوع را شرح دهم ! ا صحنه مرگ را به چشم خود ببينم؟تنه

  !خود كتابي مي شود مستقل

ن و جريان ارجاع بدهم و هشدار بدهم به رفتن و يافتن و خواندن داستا را تنها راه رسيدن به پاسخ پرسشي كه مطرح كردم اين است كه شما

به عطار نيشابوري نشان دهد و آن » ره صد ساله را يك شبه«آن عارفي كه از طرف خداوند مأمور بود براي اينكه ! عطار نيشابوري و آن عارف

ه اش را زير تحول و انقالب و رستاخيز را در دل و جان عطار بوجود بياورد و نگرش و افكار و عقايدش را يكدفعه زير و رو كند دراز كشيد و پيال

  ) !!!!!!!مرد(سرش گذاشت و از دنيا رفت

اسمش با خودش «و موالنا هم كه بقول قدما! در بزرگي عطار همين بس كه بگويم استاد موالنا بود! » آري اينچنين است برادران و خواهران«

  )!عطار سرود شداتسا تايلزغ ناويد و ريطلا قطنماز  لابقتسا و را هم به تبعيت سمش ناويد و مثنوي معنوي! (» است

  :» و شبان) ع(موسي«  بقول موالنا در مثنوي 

  زانكه شرح اين وراي آگهي است      بيش از اين گر شرح گويم ابلهي است« 

  !!!»ور نويسم بس قلمها بشكند        گر بگويم عقلها را بر كند

صد كنم كه من  اين رباعي را به ق گذارم و به اين نكته اكتفا مي ما يك شعر داريم و يك نظم تشخيص و توضيح اين دو را به عهده خواننده مي

خواستم  مي)! و قوي تر باشد! اما شايد از خيلي از اشعار ديگرهم شعرتر(هدفم شعر نبود .(خواستم مطلبي را بيان كنم نظم سرودم و فقط مي

  ).را تعريف كنم و براي جذابيت بيشتر موضوع، آنرا به نظم درآوردم! اين خاطره فوق العاده عرفاني و بلكه فوق عرفاني 
  

 87دوباره برگشتم آموزش و پرورش ، باز سال بعدش استعفاء دادم دوباره برگشتم تا سال ) 80(اين استعفاء در همان سال چند ماه بعد از* 

  )!!!!!!!از شغل معلمي استعفاء دادم نه از رسالت معلمي( سال تدريس كه براي هميشه از شغل معلمي استعفاء دادم 7يعني بعد از 
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به شهرام ناظري داد نه هيچ گاه ديگر تكرار » صداي سخن عشق«سيد خليل عالي نژاد شوريده ترين نوازنده ي تنبور كه جواب آوازي كه او در نوار  -1

در ضمن هميشه هم .) هاستان كرمانشا» صحنه«شهرستان (كه يك دوره ايرانگردي داشتم به زيارت او هم رفتم  88در سال !( خواهد شد و نه فراموش

  !»آبشار نياگاراست« گفته ام صدا و تحريرهاي شهرام ناظري در اين نوار

ي از شيرين ترين، محبوب ترين يك» صداي سخن عشق«نوار  - 1: چند نكته فوق العاده مهم ديگر را هم در اينجا الزم مي دانم يادآور شوم

و بدون !!!!!!! ستاترين كارها و آثاري است كه در موسيقي مستند معاصر ايران انجام گرفته  ترين، متعالي ترين، سازنده ترين و با شور و حالقوي

! و اين نوار بهتر از هر اثر ديگري، ساز تنبور را به ايران و جهان شناساند! اجرا شده است» تنبور«شك قويترين و بهترين كاري است كه با ساز 

همه مردم ايران و بلكه جهان است اما كردها اين دوساز را بيشتر از هر قوم ديگري در ايران و  گرچه متعلق بها» دف«و » تنبور«دو ساز  -2

و كالً خصوصيات روحي و اخالقي و » شخصيت منظم«استاد شجريان به خاطر  -3!!!!!!! نوازند  جهان دوست دارند و بهتر از هر قوم ديگري مي

، بيشتر و بهتر از هر )! من گوهري ام و شعر حافظ گوهر من است: مورد حافظ فرموده اندخود ايشان در (عالقه اي كه به حضرت حافظ دارد

د كسايي بسيار عزيز، اما بخاطر احترام ، تا زماني كه است(شهرام ناظري! خواننده ديگري از طريق آواز ، حافظ را به ايران و جهان شناسانده است

گفتيم استاد و بخاطر احترام به  ت بود به شاگردانش كه بزرگترين نوازندگان ني هستند نميبزرگترين نوازنده ني ايران و جهان در قيد حيا

گفتم  بله داشتم مي) گوييم استاد كه بزرگترين خوانندگان ايران هستند نمي) از جمله شهرام ناظري(استاد شجريان بسيار عزيز، به شاگردانش

كه به حضرت موالنا دارد بيشتر و بهتر از هر خواننده ديگري ، از طريق آواز موالنا را و عالقه اي » شخصيت شوريده«شهرم ناظري هم بخاطر 

دارم و از جانب خودم و مردم  بوسم و ارادت خودم را به آنها ابراز مي ستاد و شاگرد را ميااز دور دستان اين ! ستابه ايران و جهان شناسانده 

  .م وجود از آنها تشكر مي كنمايران و تمام مردم جهان از صميم قلب و با تما

جهان است و بدون شك عرفاني ترين و باشور و  در) فولكلوريك(يكي از قوي ترين موسيقي هاي مقامي و محلي) كردي(موسيقي كردها -4

  !!!!!!!جهان ) فولكلوريك(حال ترين موسيقي مقامي و محلي 

، من ارادت خاصي به اين قوم شريف و قوم ديگري در ايران و جهان دوست دارم بعد از قوم عزيز خودم بختياري ، كردها را بيشتر از هر من -5

ريها و كردها و چند قوم ديگر در ايران در حالي كه با اصالت ترين اقوام ايراني هستيم و وارثان و صاحبان اصلي كشور اما بختي .بااصالت دارم

  !!!!!!!اقوام ايراني هستيمبينيد محروم ترين و مظلوم ترين  ايران، اما همانطور كه مي
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، رفتم تا  رفتم! بطوري كه در خانه ماندن نمي توانستم) كشاند(د احساسي شاعرانه و معرفتي عارفانه مرا از خانه بيرون بر 88يك روز در سال   - 1

درخت انجيري كه در آن گردنه كوهمان است و در بين راه شديداً در  روبروي) روستاي خودمان ميانگران عليا(يك كيلومتري غرب روستا  تقريبا

خودم را باالي ابرها ديدم و موالنا ) مكاشفه -كشف و شهود(افكاري عرفاني و عارفانه غوطه ور بودم، آنجا كه رسيدم يك دفعه در يك حالت عرفاني

م اين نكته دها، در آن حالت روحي كه شرح آن گفتن نمي توانم آن رباعي باال را سروبزرگ ايران را پايين ابر) ءعرفا(و چند تن ديگر از عارفان) مولوي(

دانيد كه كشف و شهود يعني چه و نه تجربه اي در  فوق العاده مهم را هم بايد تذكر دهم كه شما افراد عادي هستيد و اكثر قريب به اتفاق شما نه مي

كشف يعني برداشتن و كنار  گويم ، اما خالصه و سر بسته بگويم كه وجه مي شوند كه من چه مياين زمينه داشته ايد افرادي مثل مرحوم بهجت مت

و بهشت و آخرت و خالصه عالم معنوي  از طرف ديگر است  و شهود هم يعني  زدن و كنار رفتن مانعي كه بين عالم ماده از يك طرف و ملكوت 

معمولي ) مردم(شف و شهود يا مكاشفه مؤمنين حقيقي در روز روشن چيزهايي مي بينند كه افراددر حالت كمشاهده پشت پرده اين دنيا و اين عالم  و 

اما از  هستند كشف و شهود مؤمنين حقيقي همه اهل يكي اينكه دونكته ديگر را هم توضيح دهم و تمام!!! در خواب هم نمي بينند و نمي توانند ببينند

  !آيد شهودهاي من براي هيچ كدام از افراد جهان پيش نميآنجا كه من مؤمن ترين فرد جهانم، كشف و 

نطور كه خودم دوم اينكه هرچه مي توانيد روي معناي اين رباعي فكركنيد اما به خداي كعبه قسم هيچكدام از هفت هشت ميليارد مردم جهان، آ

 !دانم و سرودم متوجه معناي اين رباعي نمي شوند مي
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اي صاحب سجن تو هم مرا نشناسي وجود دارد و : فوق فهم و وهم و خيال انسانهاي معمولي در اين مصراع يعنيدو نكته فوق العاده مهم و  - 1

يا (خطاب به دو يار زنداني خودش ) ع(سوره يوسف 41و 39دوبار در آيات ) ع(جمله اي است كه حضرت يوسف » يا صاحب سجن«: آن اينكه 

يار زندان من آيا خدايان . اي دو« : خطاب به دو يار زنداني خود مي فرمايد 39در آيه ) ع(برد حضرت يوسف بكار مي) دو يار زندان خودش

چرا من در )!  اما حاال( حاال اما . هم تعبير خوابهاي آن دويار زنداني را به آنها مي گويد 41؟ و در آيه »متفرق بهترند يا خداي يكتاي قاهر

ناميده ام؟ » و چرا دانش آموز خودم را يار زنداني خودم»  !تو هم مرا نشناسي) آموز دانش(ب سجنصاح) يا(اي «: مصرع سوم اين رباعي گفته ام

و همه حكومتهاي ژاپن تا امريكا هم ...! استان امريكا ،استان چين،استان ايران و ! چون جهان يك كشور شده و كشورها هم در آن مثل استان

و تمام هفت هشت ميليارد مردم جهان هم كه همه دانش ! كومت شرك و كفر استدر مجموع يك حكومت است و اين يك حكومت هم ح

و حاال من ! كردم هم زنداني اين حكومت شرك و كفر هستند آموزان من هستند مخصوصاً آن دانش آموزان من در آن مدارسي كه تدريس مي

آيا خدايان متفرق بهترند يا خداي ! :اي ياران زنداني من«  گويم به همه مردم جهان مخصوصاً آن دانش آموزانم مي)  ع(هم مثل حضرت يوسف

نكته فوق العاده !!!!!!!  ؟)ظهور) (عج(يعني آيا اين حكومتهاي كثيف ژاپن تا امريكا بهترند يا حكومت جهاني و خدايي امام زمان( ؟ »يكتاي قاهر

را نمي شناختند و نمي دانستند ) ع(ار زنداني، حضرت يوسفهمانطور كه آن دو ي : مهم ديگري كه در اين مصراع وجود دارد اين است كه

كيست و چه مقامي دارد دانش آموزان من هم مرا كه بزرگترين شخصيت حال حاضر جهان هستم و بزرگترين ايدئولوگ و مبلغ ديني جهان و 

ان و بزرگترين شاعر جهان را نمي شناختند و بزرگترين روشنفكر و نظريه پرداز جهان و بزرگترين معلم و روشنگر جهان و مؤمن ترين فرد جه

  :براي همين گفته و سروده ام! و فكر ميكردند معلمشان يك معلم مثل ميليونها معلم ديگر است! نشناختند

  !اي صاحب سجن تو هم مرا نشناسي 

  )نشناختي(       )دانش آموز)(يا(
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ر دوران مشروطه و زمان رضاشاه كه بعد از مرحوم ميرزاده عشقي، بزرگترين فرخي يزدي شاعر آزادي خواه و مدير مسئول روزنامه طوفان د - 1

ميرزاده عشقي بزرگترين شاعر آزادي خواه معاصر جهان و مدير مسئول (شاعر آزادي خواه آن دوران بود و توسط رضاشاه به شهادت رسيد

  )!ه شعري در سوگ ميرزاده عشقي سرده استروزنامه قرن بيستم كه توسط رضاشاه به شهادت رسيد، پاره تنم پروين هم قطع
كعبه را پايين پاهاي خودم ديدم ) مكاشفه(در حال خواندن نماز عصر بودم كه يك دفعه در يك حالت كشف و شهود  88يك روز در سال  - 2

اين جريان كه در روز روشن )) كشم مي(كنم و پاهايم را دراز مي(خوانم  من به علت پوكي استخوان بسيار شديد و نيز زانو درد نشسته نماز مي(

رت و در حال خواندن نماز عصر اتفاق افتاد شب كه شد هم خواب ديدم در كنار كعبه ام و در حال عبادت، چهار پيغمبر را هم در كنار كعبه زيا

بگويم كه من يك رسالت جهاني اين را ( كردم و همچنين خداوند در كنار كعبه صحنه هايي ار آينده من و كشورم ايران را به من نشان داد

دارم منتهي مثل كسي كه در مملكت خودش به پست و مقامي برسد و بعد به شهر و منطقه خودش بيشتر از ساير نقاط كشور توجه كند، 

  ).كنم كنم به كشور خودم ايران بيشتر از ساير كشورها توجه مي زماني كه من رسالت جهاني ام را عملي مي

جريان گذشت تا يك شب شيخ شوشتري را به خواب ديدم، شيخ شوشتري در حياط منزل خودمان روي يك تخت  شش هفت ماه از اين

 نشسته بود، جريان آن كشف و شهود كه در نماز عصر برايم اتفاق افتاد و در روز روشن كعبه را پايين پاهاي خودم ديدم و آن خواب در كنار

رسيدم به آنجا كه گفتم چهار پيغمبر را در كنار كعبه زيارت كردم ديدم رنگ چهره شيخ  كعبه را براي شيخ شوشتري تعريف كردم وقتي

  .اين رباعي مربوط به آن زمان و آن كشف و شهود است. و رفت» بينم من نور مي«: شوشتري عوض شد و گفت
آن خواب اهورايي  را بخواب ديدم، )س(م زهرامادر) براي اولين بار(يك شب ) بود 80اما سال  81بعضي جاها گفته ام سال ( 80در سال  - 3

در يك دشت و در دامن يك تپه سرسبز   )س(مادرم زهرا !!!!!!!ترين و رويايي ترين، عزيزترين و متعالي ترين خوابي است كه تا اآلن ديده ام

كه ايمانم زياد شود به جان خودش قسم كه  و از خداوند بخواهد خواستم كه برايم دعا كند) س(از مادرم زهرا) س(ايستاده بود رفتم پيش مادر

اين است كه من تبديل شده ام به   )س(؟ نتيجه دعاي مادرم زهرا )س(نتيجه دعاي مادرم زهرا. بالفاصله دستها را بلند كرد و برايم دعا كرد

، بزرگترين معلم و روشنگر )كه امام ماست و بحثش جداست) عج(امام زمان(مؤمن ترين فرد جهان و بزرگترين شخصيت حال حاضر جهان

جهان و مبلغ ديني و  وگلوئديابزرگترين  - بزرگترين مبارز و آزادي خواه  و رهبر انقالبي جهان -بزرگترين روشنفكر و نظريه پرداز جهان-جهان

  .بزرگترين شاعر جهان
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    )+G�(  
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î»���G ات �ّ¬��ö «        �ß�p ùO��>و G{Ã� G`� ت�º�١ 

                                           ) G{Ã�   ùO��>(  
*  


اب ای� ��ò ا�p�Êbء       !M دا�W 'd) ع(ا��Iدò�� e ا�Wم r2 9رام!  
                                                   )Aا(  

 \�� G�        ان زÒا\Ô� 3وا� و!         \
�dæ س(3وا�(ر�³ ٢ \Ô�  )ع!(  
)M ر
Ó 'Dا(  

*  
  
  

                                              
1
  به روان سهراب - 

و امام ) س(بعد از اين دو حضرت معصومه  و هستند) ع(امام حسينو) س(بهترين خواهر و برادر، حضرت زينب ) ع(در بين فرزندان آدم -2

  )!ع(رضا
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 ّA�[�W ن
ã¡T ١> روان  

  

 ّA�[�W 'äÞ د�x A7¬�          !   ��رود ا�Õا eد �ر��> GTT9 :ا !  
 �I
z N را 
Ã ا|��ل���e < _¤- ر�f < ر²I از د«�2         !�÷!�=��؟  �9 !!!!!!!  

    )�!=�!÷�(         )�  )و5³
*  

JKد e�\ ن��=�p ن�pز < �½�\!        �
� 'Dا Å ن روز�p9ر: > ز!  
                )>(  

�pب ^[\ اد�p دی� وJK �
� !        ?
  !واÁ < ¢��م واژ\��� �

(         )��ºا (                                                                               � ùÐ�\و واژ ´µی�M �
�?(  

*  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                  

  
بزرگترين رهبري كه با نظام آپارتايد در افريقاي ! نلسون ماندال بزرگترين آزادي خواه و رهبر ضداستعماري افريقا -1

نماد قاره ! سال از عمرش را بخاطر مبارزات آزادي خواهانه اش در زندان به سر برد 27كسي كه ! جنوبي مبارزه مي كرد
در ! و يكي از بزرگترين شخصيتهاي معاصر جهان! رييس جمهور افريقاي جنوبي! گره ملي افريقارييس كن! افريقا

  !روانش شاد! در گذشت 1392چهاردهم آذرماه 
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*  
  اA ا: �Wم L �اب و =�2وش       اA ا: �Wم 9رش ١اA اÒان

�Â=ر :cW :ا Aان اÒا Aا       ù�-4 ùر� e�\9ورد Aا!  
*  

Aا GHO� :ا��ن ٢ اJ� f�� M!         �º� خ�ï ر��¿æ   AاناÒا! 
ن 
 ر=�º� �Â ر��i ù�!�\ |�2اÃ!      نA
 !§!�زم ر��º� ùت و²³ ?

*  

ر            ا�h³ل    d'      اA ا�h³ل ðA         ر
ñ G}~� �!"# ن�� M Aا  

  )ا: ��~(                     )ا: ��~(  

� د� �!�
Ú ات e� H ل�� <´µدور     و eی�دت ر \��W �ß�h»  
*  

 :h� 'D�79ء اü :ر:        �2012ر�� G`mn ن
B +Kد�´ ا M Aا  


دî انJK �W   ²ísIر 9ن ر�Ô        :ار
�
Ú ق� +Kم ا��¢!  

*  
� µ��� �T�p´ 23: از دل µ�W´    !وN e ز�µ�h´» د�ü: رّ§!��²«�p!  


د JKد�² و²³ ا��Ñر �Â� و روح ا    > 9ن ´µو�9ور ا ���´µاáÕ!  
                                              

  !!!!!!!اين دوبيتي بهترين و قوي ترين دوبيتي است كه در تمام تاريخ ادبيات ايران در مورد كشور عزيزم ايران سروده شده است - 1

ي از درگذشت حضرت فردوسي تا اآلن در مورد ايشان سروده اين دوبيتي بهترين و قوي ترين دوبيتي است كه در طول اين هزار سال يعن -  2

 !!!!!!!شده است
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: اÒان        اA ���ان ��i \Ôم ÝÛ!�ن   اA 3وا� '�2ا


ری�e �نÓ رف�ü :ا Aی�: �.ن        اM �½�W :ا Aا!  
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  اA ا: ���º� Xy ز�°��ن      s%�: ا�
ان» |�� ا|�2«اA ا: 

 د�
انB �¬�%ÃK > :�º� �
          د�
ان» ز�°��«²«        ��B     �¬�%ÃK <  

                                                             )GTýp �º� :ی �(  
*  


ن Õ¥p+ زارB م�Wگ ا
Ú M 
Ã       »ـ�ý7M «     �5OC ن �°�2ر     و�ýLا  

  )�ýLن 4- داد:(             


 ±°�Â» ا�I°�ر: «P!�ب Ã �p       »ی�ر �h¨�x Áا fر�p اد®�x«!  

*  

4
ر 'é-ا -�îH A١ا  �5Iزود ر         
Ã"رود "� �W�5Iن رود ر
B :�  
                  )��i �[
Q�(  

5�       ��� داد:  اM ��ن �x®ادIن دود ر
B �5ò
Ú ��Ô� 
B!  

                                              

در (تمرحوم قيصر امين پور اگر نگويم بزرگترين حداقل يكي از بزرگترين شاعران انقالبي ايران در بعد از انقالب بود و افتخار ما بختياريهاس - 1

  ! ))خوزستان خودمان شهرستان گتوند در استان(كه يك دوره ايرانگردي داشتم به زيارت او هم رفتم  88سال 
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ن 9زاد: A �ان ل ا�I°�ر   #"}G اÒان        اA |�2ا   ��ا
� را S9زاد: و 9زاد ��p         نR ا«�2نÒا �W د: �د��>  

)G�p(  
*   


روز:       !اA ا: 	�þÜ ز�D!�h' �م ñ Aما���Õ e�!ò�Õ!  
�W ��W '�� م�!=� ��
Ã           �� ا و
�Ø و �hز� � !و �
'!�م ¬

*  
ر�â دو#²0 دارم ¯®م   \9ب ��º   �¤-ت  ®م      ��ا

´µا: دو �5÷ø ùÐدا e�2 راÍ¡      م£.½# M �� 'd > �  ���ن را½
*  

� N )؟        !اA ا: A@ دل A@ دلÞ"��� ر�¬êJا اJù!  
 BÝ! +Õ¥p دی: و� � �Ø9ی�        +ìè
� ا: �ز و �ªد '¾ +��C! 

                                 )+çè
�(  
*  

y� �p ز�� : � < 9ی� از دل N!       yz ز�µ�h´ 9ن 	�اª�� G� <١!  
� �iد اµ´ و اوج |}+ $� ا«�hنgß!     y�  �!»�W �� و 'é��� �gß!!!  

                                              

  !!!!!!!تاالب يا شط ميانگران عليا يكي از چهار تاالب بزرگ استان خوزستان و زيباترين تاالب استان خوزستان است  - 1
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ش 9��� ا�9م� �T�p :ا�9م                !اذان ا �Tش ر
  !اذان ا: ��3 �

تÉ�ô ِ��P -¤½ا Áا �p 
Ã!!!!!!!                 ِ��P ~5 '¾ 9مüا�9م اذان ا!!!!!!!  

  )ا9üن(                                   

*  

 Aا   e�2,# �!"# ?ا
  !#,e�2 ) س(ا: د_d- ز?ا   اA         ! ١ا: �

ا �Ø �º� انÒل ا�Ý ن�p٢ت ز !       :-¤½ òíی� ز��xس(٣(    e�2,#! 

                                              

1   .سپيده كاشاني  -  

2   !»بجوشد گل اندر گل از گلشن من  !به خون گر كشي خاك من دشمن من«: شعر معروف و انقالبي  -  

  .كه با صداي نازنين استاد گلريز اجرا شد

  .در تمام تاريخ ادبيات معاصر ايران چند شعر وجود دارد كه نه تنها در زمان سرايش بلكه تا به امروز زبان حال مردم ايران بوده اند

مخصوصاً در آن استاد ملك الشعراء بهار كه با صداي استاد شجريان به بهترين شكل ممكن اجرا شده است » مرغ سحر«) 1

  !!!!!!!كنسرت بم كه ديديد چه غوغايي به پا كرد و چطور اشك مردم ايران را مثل سيل جاري كرد

عليه ) 1332مرداد  28(يعني دو سال بعد از كودتا عليه دولت دكتر مصدق 1334اخوان ثالث كه در سال » زمستان«شعر ) 2

  )! ين شعر هم توسط استاد شجريان در كنسرت خارج از كشور اجرا شدو اتفاقاً باز ا! (استبداد محمدرضا پهلوي سروده شد

بقول دكتر چمران (همين شعر معروف و انقالبي پاره تنم سپيده كاشاني كه زماني كه صدام كثيف به كشور ايران حمله كرد ) 3

ن شعله شراره وار و از آتش دلش اي» همه خوشه خشم شد خرمن من«وار برآشفت و بقول خودش )س(زينب )!صدام يزيد

  .و با صداي نازنين استاد عزيز گلريز اجرا شد!!!!!!! برخاست كه تا به امروز خون ايران و ايراني را بجوش آورده است

روا بود او را در زمره بزرگترين شاعران ايران به حساب ! هرگاه پاره تنم سپيده كاشاني شعري نسروده بود اال همين يك شعر

  !!!!!!!آوريم

و در حوزه اخالق دغدغه و ) درك( اما در حوزه انديشه، ادراك!!!!!!! شعر در درجه اول يعني احساس!!!!!!! شعر يعني چه؟ اصالً

در زماني كه يك دشمني !!!!!!!  مختصات ادبي را هم معنا مي دهد و شامل مي شود) ادبيات(احساس مسئوليت و در حوزه ادب 

ن حمله كرده بود چه احساسي براي يك ايراني مخصوصاً شاعر ايراني اعم از زن و مرد مثل صدام كثيف به كشور عزيزمان ايرا

شما به زبان خودتان به گوساله چه  دنيدرسپ اين اقوام ايرانيك نفر از  زاگويند كه  مي!!!!!!!  توانسته اولويت داشته باشد؟ مي

حاال !!!!!!!  گوييم گاو  ي گوييم مي گذاريم تا بزرگ شود بهش ميگوييد؟ هر چه فكر كرد بيادش نيامد گفت ما چيزي بهش نم مي

اگر در زمان خودشان در مملكتشان انقالب بشود يا جنگ بيفتد يا سيل و زلزله يا هر باليي سر ! شاعران! بعضي از اين به اصطالح

و نمود پيدا !!!!!!! ت مي نشودو هيچ ردپايي از آن حوادث در شعرشان ياف! مردم و مملكتشان بيايد ككشان هم نمي گزد

البته اين قضيه يك سكه دو !!!!!!! حتماً بايد يك عصر و نسل بگذرد تا بعداًنسل آينده بفهمند آقا يا خانم چه گفته است!!!!!!! كند نمي

!!!!!!! انديشد به اين معنا كه گاه شاعر فراتر از ظرف زماني و عصر و نسل خودش مي! روست كه روي دوم آن صد در صد مثبت است

بهترين مثالي كه مي توانم بياورم جنبه هاي مثبت سهراب !!!!!!! و مردم زمان خودش آنطور كه بايد و شايد دركش نمي كنند

  )!!!!!!!تأكيد مي كنم جنبه هاي مثبت سهراب سپهري!!!!!!! (سپهري است

  !از لحاظ شيوايي و شهامت: به ايجاز كالم سخن مي گويم  -  3
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موجوداتي رؤيايي و اهورايي هستند و پرندگان كه  ن با حيوانات مهربان هستم مخصوصاًمن بيشتر از تمام مردم جها* 

دانست من چقدر پرندگان مخصوصاً پرستوها را  خداوند كه مي) 94بهار (امسال ! در واقع فرشتگان اين جهان هستند

اتاق ! (دوست دارم دو پرستوي مهربان بعنوان ميهمان برايم فرستاد كه در قسمتي از ديوار خانه ام النه گذاشته اند

  !اول همسايه بعد خانه! پسرم! »يا بني الجار ثم الدار«) : س(درم زهرابقول ما)  خودم
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