
جســــــتاری در شیـــــوۀ غزل زیستِی »غالمرضا 

شکوهی«

غزل، به لهـجـۀ غــزل

رضا اسامعیلی

     

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، به خصوص در دهۀ شصت، به دلیل مطالبات انقالبی 

و رضورت های اجتامعی سیاسی، دوران دگردیسی شعر آغاز شد و اکرث شاعران، به خصوص 

غزل رسایان، همچون زمان مرشوطه از مسیر عاشقانه گویِی رصف برگشتند و با رجعت به 

جامعه و مردم، نبوغ و قریحۀ ادبی خود را در مسیر پاسخ به مطالبات انقالبی و اجتامعی 

به کار گرفتند که این رویکرد جدید، منجر به باروری و بالندگی گونۀ جدیدی از شعر به نام 

»شعر انقالب اسالمی« شد.

در این مجال قصد ما پرداخنت به شعر و شاعران انقالب نیست که نسلی برآمده از 

انقالب بودند و رسالت خود را پاسداری از انقالب و آرمان های آن می دانستند، آنچه که در 

این نوشتار بیشرت مورد نظر است، تحلیل وضعیت شعر و شاعران پیش از انقالب است. اینکه 

بعد از انقالب چه کردند و چه روش و منشی را در پیش گرفتند؟     

و  اجتامعی  سیاسی،  بنیان های  زلزله ای  همچون  انقالب  شد،  اشاره  که  هامن گونه 

فرهنگی جامعه را دگرگون ساخت. بالطبع حوزۀ شعر و ادبیات نیز همچون سایر عرصه ها 

به تکانه های شدیدی دچار شد که بسیاری از شاعران را در برُهت و حیرت و تا حدودی 

بالتکلیفی فروبرد. این جغرافیای تازۀ فرهنگی باعث شد تا شاعران پیش از انقالب تا مدتی 

دست از رسودن بکشند و با شناسایی و ارزیابی وضعیت جدید، به تحلیل قدرت انطباق خود 

با وضعیت نوپدیدآمده بپردازند.



غزل رسایان بعد از انقالب

اما در این مسیر شاعرانی که دغدغۀ اصلی آنان غزل به معنای »غزل« 

بود، در مواجهه با رشایط جدید به سه گروه تقسیم شدند:

1. گروهی بدون اعالم موضع رصیح و به صورت چراغ خاموش، راه 

خود را از شعر انقالب جدا کرده و در مسیر شعر اجتامعی و عاشقانه 

که َجو غالب شعر پیش از انقالب بود، پیش رفتند. شاعرانی چون اخوان 

ثالث، هوشنگ ابتهاج، منوچهر آتشی، سیمین بهبهانی، فریدون مشیری و تا 

حدودی شفیعی کدکنی را می توان در زمرۀ این شاعران به شامر آورد، با این 

توضیح که الزاماً همۀ این شاعران غزل رسا نبودند.

از غزل رسایان که گرایش های مذهبی بیشرت و در  2. گروهی دیگر 

مواردی سابقۀ مبارزاتی نیز داشتند، با رفتاری مقبول تر و متعادل تر،  ضمن 

ادامۀ سلوک ادبی پیشین خود، با پیوسنت به قافلۀ شعر و شاعران انقالب، 

سخاوت مندانه تجربیات ادبی خود را در اختیار نسل برآمده از انقالب قرار 

دادند و با زیستی دوگانه به تثبیت جایگاه ادبی خود پرداختند. از رسآمدان 

این گروه می توان به چهره هایی همچون شهریار، مهرداد اوستا، مشفق 

کاشانی، محمد قهرمان، محمود شاهرخی، گلشن کردستانی، محمدعلی 

بهمنی، حسین منزوی، خرسو احتشامی و غالمرضا شکوهی اشاره کرد.

3. گروه سوم که الزاماً همۀ آنها در زمرۀ شاعران غزل رسا نبودند، گروهی 

بودند که نه تنها با عینک سوء ظن و بدبینی به انقالب می نگریستند و خیال 

همراهی و همدلی با آن را در رس نداشتند، بلکه در مواردی با تیغ زبان به 

انکار انقالب برمی خاستند و ماهیت مردمی آن را زیر سؤال می بردند. از 

احمد شاملو به عنوان جلودار و پرچمدار این گروه از شاعران می توان نام 

برد. این گروه از شاعران از فردای پیروزی انقالب تا واپسین روزهای حیات 

خویش، با پناه گرفنت در سنگرگونه ای از شعر معرتض اجتامعی، به نقد 

و آسیب شناسی انقالب اسالمی پرداختند و همچنان بر این موضع باقی 

ماندند.

* شکوِه شعر آیینی
    از غالم رضا شکوهی، هم چنان که اشاره شد، باید به عنوان شاعری 

یاد کرد که در عین حفظ موقعیت ادبی خویش، به عنوان یک شاعر غزل رسا 

و پیرشو در مسیر شعر اجتامعی و عاشقانه، با انقالب و آرمان های آن 

هم سویی نشان داد و به غزل خود، به خصوص در دهه های سوم و چهارم 

انقالب، صبغه ای دینی بخشید. با تأکید بر این نکته که گرایش به شعر دینی 

به هیچ وجه سادگی و صمیمیت زبانی و وجاهت ادبی این شاعر غزل رسا 

را تنزل نداد و او در این عرصه نیز همچون عرصۀ عاشقانه رسایی خوش 

درخشید. از همین روی، جان و جهان غزل های دینی و آیینی اش نیز با 

»عشق« پیوند خورده و طعم تغزلی و عاشقانه دارد. غزل رضوی زیر منونۀ 

خوبی برای اثبات این ادعاست:

ذکر پابوس شام از لب باران می ریخت

ابر هم زیر قدم های شام جان می ریخت

هر چه درد است به اميّد دوا آمده بود

از کِف دست دعای همه درمان می ریخت

عطر در عطر در ایوان حرم می پیچید

بر رس دوش همه زرُلف پریشان می ریخت

نور در آینه های َحرَمت گرُل می کاشت

از نگاه در و دیوار گرُلستان می ریخت

روی انگشت همه شوق دعا پَر می زد 

از رضیح ِدلتان آیۀ احسان می ریخت

چشم در قاب مفاتیح، تو را خط می برُرد

روی اسلیمی لب نام تو طوفان می ریخت

بَس که در کوچۀ دیدار غریب آمده بود

در شبستان حرم شام غریبان می ریخت

روز بر قامت خورشید فلک، شب در ماه

نور از چشمۀ خورشید خراسان می ریخت

* عاشقانه هایی باشکوه
»غزل زیستی« وجه بارز غالم رضا شکوهی بود. به همین خاطر، باید 

او را پیش و بیش از هر چیز به عنوان یک غزل رسای نوکالسیک و از پیروان 

»غزل نو« معرفی کرد. به این اعتبار که وجه تغزلی و غنایی اشعارش نسبت 

به سایر ابعاد از تشخص و برجستگی بیشرتی برخوردار است. او به معنای 

واقعی کلمه یک غزل رسای متام عیار بود که با توامنندی قابل ستایشی غزل را 

به لهجۀ غزل و به دقیقۀ اکنون می رسود.

وجه متایز غزل عاشقانۀ »شکوهی« با غزل عاشقانۀ بسیاری از شاعران 

روز و روزگار ما، نگاه نجیب و انسانی او به عشق بود. دقیقه ای که در 

غزل عاشقانۀ امروز سخت مغفول مانده است. بدون تعارف باید گفت که 

درن« که لهجه  ای ناامید، غیراخالقی و اروتیک  زده دارد  نسبت غزل »پست مرُ

با غزل فاخر، نجیب و اصیل پارسی، در بسیاری از موارد، نسبتی ظاهری 

و تصنعی است. بسیاری از شعرهایی که این روزها در فضای مجازی و 



شبکه های اجتامعی به عنوان غزل پست  مدرن با چاشنی عشق و عاشقی 

عرضه می شود، تنها در صورت به غزل شبیه است و در سیرت هیچ نسبت 

معقول و مقبولی با غزل ریشه  دار و اصالت  مند پارسی ندارد. 

قله های ادب فارسی همواره در پرده ای از »نجابت و عصمت« از عشق 

سخن گفته اند و هیچ گاه زبان  شان به هرزه  گویی و پرده دری باز نشده 

است، و این خصلت یعنی نگاه انسانی و نجیب به عشق، در عاشقانه های 

»شکوهی« تشخصی قابل ستایش دارد.

* عاشقانه رسایی، ُسّنتی اصیل در ادب پارسی     
نکتۀ دیگری که به اغتنام فرصت اشاره به آن رضوری است، تأکید بر 

سنت عاشقانه  رسایی به عنوان یک ارزش است. اگر غزل عاشقانه مطابق 

با سنت اصیل شعر شکوهمند پارسی رسوده شود، بدون هیچ تردیدی 

در تلطیف فضای جامعه و گسرتش فرهنگ مهرورزی تأثیرات مثبت و 

سازنده ای خواهد داشت.

از این منظر، نباید غزل عاشقانه را بایکوت کرد و به حاشیه راند. 

متاأسفانه گاهی بعضی از افراد به شاعرانی که غزل عاشقانه می گویند به 

تحقیر و رسزنش نگاه می کنند. در حالی که امین شعر انقالب نیز ضمن 

به شاعران توصیه  امروز،  ادبیات  پذیرفنت موجودیت شعر عاشقانه در 

کرده اند که همچون طالیه  داران ادبیات فارسی به عشق نگاهی انسانی و 

متعالی داشته باشند و در چهارچوب آموزه های دینی و با رعایت »ادب و 

آداب« غزل عاشقانه بگویند: »من البته هیچ وقت به هیچ شاعرى توصیه 

منی کنم که شام شعر عاشقانه نگو. معلوم هم هست که منی شود. باالخره 

هر شاعرى به طور طبیعى یک گرایش ذوقى دارد. منتها می توانم سفارش 

کنم که مراقبت کنند در این زمینه افراط نشود، فضاى ذهنى شعر را به کىل 

پر نکند؛ از آن هالۀ حجب و حیاى ایرانی اسالمِى ما خارج نشود و آن جورى 

که همیشه خواسته اند شعِر عریان را ترویج کنند، پیش نیاید« )بیانات رهرب 

فرزانه انقالب در دیدار با شاعران - 26 شهریور 1387(.

* نوبِت عاشقی
اگر به سیر تکوینی غزل از مقطع تاریخی مرشوطه تا به امروز نگاه 

کنیم؛ خواهیم دید که غزل به هزار و یک دلیل از ذات فطری و جوهرۀ 

اصلی خویش به دور مانده است! در دورۀ مرشوطه به خاطر تحوالت 

سیاسی و اجتامعی شاهد شکل گیری »غزل سیاسی« هستیم. یعنی در این 

دوران، ما غزل را در هیئت یک سیاست مدار می بینیم که دم به دم بیانیه های 

سیاسی آمیخته با شعار صادر می کند. شاخص ترین چهرۀ این نوع از غزل 

»فرخی یزدی«، شاعر آزادی خواه زبان بریده است.

شاهد  مقدس،  دفاع  سال های  به خصوص  اسالمی،  انقالب  در عرص 

شکل گیری گونۀ دیگری از غزل با نام »غزل حامسی« هستیم، در این 

دوران غزل به حکم تکلیف، لباس رزم بر تن می کند و مثل یک مجاهد در 

جبهه های نربد حق علیه باطل، هم پای رزمندگان می جنگد. شاخص ترین 



چهرۀ این گونه از غزل در دوران دفاع مقدس زنده یاد »نرصاله مردانی« 

است.

بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی، گونۀ دیگری از غزل 

شکل می گیرد که به »غزل اعرتاض« معروف می شود. هدف شاعرانی که 

به این نوع روی می آورند، نقد سیاسی و اجتامعی و به نوعی آسیب شناسی 

سیاسی جامعه است. در واقع این گونه از غزل، اعرتاضی است به »بحران 

هویت« و فریادی است علیه تبعیض ها و نابرابری های اقتصادی و اجتامعی 

که چهرۀ شاخص آن »علیرضا قزوه« است.

و اما امروز که به لطف الهی بحران ها را پشت رس گذاشته ایم و به ثبات 

و صلح و آرامش رسیده ایم، وقت آن است که از غزل، غزل بودن را انتظار 

داشته باشیم. امروز غزل باید به فطرت و ذات اصلی خود رجعت کند و 

ب و سیامن و آهن، ابالغ  از »عشق« بگوید. رسالت امروز غزل در آوار رسرُ

عشق، مهرورزی و »دوست داشنت« به جهانی است که به جز زبان اسلحه و 

خشونت منی داند و رفته رفته می رود تا در تسخیر کامل صنعت و فناوری، 

به دست روبات ها و آدم های ماشینی اداره بشود!

آری، امروز نوبت عاشقی غزل است، چرا که تنها هرن از »عشق رسودن« 

می تواند انسان را در عرص حارض به رصاط مستقیم رستگاری و سعادت 

هدایت کند. عشق حیاتی ترین نیاز امروز ماست. ما باید به نسل مضطرب 

و وحشت زدۀ امروز »هرن عاشقی« را بیاموزیم.

ماست  همۀ  رسالت  عاشقی کردن  و  دوست داشنت  مهربانی،  امروز 

و حنجرۀ روشن و لطیف غزل، بهرتین محمل برای ابالغ این پیام انسانی 

است و »شکوهی« از شاعرانی بود که با درک این حقیقت روشن با وجود 

متام رسزنش ها و تنگ نظری ها، تا آخرین روزهای حیات خویش در مسیر 

عاشقانه رسایی گام برداشت:

بشکوه تر ز جاذبۀ سیب می رسد

قانون خلقت است، به تصویب می رسد

همچون غزل قصیدۀ موزون قامتت

تا انتها به مقطع تشبیب می رسد

شالق گیسوان تو وقتی که باد را

تعذیب می کنند، به تأدیب می رسد

آخر به عمق آن همه زیبایی نگاه

از چشم زخم آینه آسیب می رسد

فوارۀ بلند محبت قبول کن

هر اوج عاقبت به رساشیب می رسد

* غزل زیستِی »نیامیی«
کار »شکوهی« گرته برداری از غزل گذشتگان نبود. او در فضای شعر 

درن داشت،  امروز نفس می کشید و با ارشاف و شناختی که نسبت به غزل مرُ

تالش مي کرد انسان و جامعه را آن  گونه كه در خارج از ذهن او وجود 

دارند )آن  گونه كه هست( توصيف كند، نه بر اساس دريافت ها، تصورات 

و خيال پردازي هاي شاعرانه و ذهني خويش. از این منظر، غزل او غزلی غیر 

آرکاییک، مفهومی، و متأثر از گفتامن »نیامیی« بود. به عبارتی دیگر، رفتار 



او با زبان و كلمه، رفتاری متناسب با نيازها و دغدغه هاي انسان عرص حارض 

بود. زیرا او خوب می دانست که زندگی انسان معارص با زندگي انسان عرص 

حافظ و سعدي و موالنا تفاوت اسايس دارد و شاعر معارص باید به دنبال 

یافنت زباين مشرتك براي مكامله و »دیالوگ« با انسان امروز باشد.

آری، او هوشمندانه دریافته بود که امروز مردم به شعر شاعراين رو 

نشان خواهند داد كه صداي رفت و  آمد و نشست و برخاست خويش را در 

كلمه به كلمه آن اشعار بشنوند و رمز موفقيت اشعاري كه بعد از انقالب 

مقبول مردم واقع شده است، چيزي جز اين مني تواند باشد، هر چند اين 

اشعار در نظر اديبان كهن انديش از دايرۀ تعريف شعر خارج باشند. به خاطر 

درک این حقیقت، »شکوهی« تعمداً از زبان تجملی، ثقیل و آرکاییک سبک 

خراسانی فاصله گرفته بود و در غزل به مؤلفه های شعر نیامیی، از جمله 

»روایت«، »عینی گرایی« و »جزیی نگری« روی آورده بود. غزل زیر منونۀ 

خوبی برای اثبات این ادعاست:

بوده ضلع اتاق را هر روز، طی کنی بی شامر و برگردی

با خیاالت زرد و وهم انگیز، بروی تا بهار و برگردی

شده بر صخره های شانۀ خود، آبشاری ز شط شب باشی

بروی با نگاه خود چون آه، تا دل آبشار و برگردی

می توانی ز مرشق دستت پر کشی با خیال خود تا اوج

بوسه بر انعکاس نور دهی، مثل رقص غبار و برگردی

می شود کوچ کرد تا دنیا، قصه ای از هبوط آدم دید

پرده ای از منایشی غمگین؛ بازی روزگار و برگردی

طول خانه، عبور طولی عمر، عرض خانه توقفی کوتاه

آمدن، ایستادنی پر مکث، یک نفس انتظار و برگردی

شده در پیچ و تاب یک کابوس، روز را در شبت مرور کنی

تا دم صبح هر نفس صد بار، بروی روی دار و برگردی

می توانی متام مشتت را، پر کنی با ناله ای از خشم

یک دهن نعره رس دهی ای وای! آی مردم هوار و برگردی 

با آرزوی آمرزش و آرامش برای آن غزل مرد انسان دوست، که به راستی 

»شکوه شعر خراسان« بود.




