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نوشنت از شعر استاد شکوهی شاید مستلزم سال ها رفاقت و هم نشینی با روحیات و 

اخالقیات او باشد که متأسفانه این توفیق را نداشتم و تنها چندین سال آخر عمر ایشان در 

خدمت شان بودم و به این دلیل شاید این نوشته برای چرایی و چگونگی رسایش بسیاری از 

اشعار آن بزرگوار پاسخی نداشته باشد ولی آنچه از آثار و تألیفات استاد برمی آید این است 

که بدون شک استاد شکوهی یکی از تأثیرگذاران غزل مدرن معارص است که با بررسی دقیق 

شعر سوادمند او می توانیم او را در کنار بزرگانی مثل حسین منزوی قرار دهیم. به گامنم 

مقایسۀ او با دیگر غزل رسایان سه دهۀ اخیر به نوعی ناسزا و ناشناختی به شکوهی و شعر 

اوست. البته افتخار تلخی است که در فقدان او این مطالب نوشته شود که او مستحق تکریم 

در هنگام حیات بود ولی به هر تقدیر هر وقت  که دل به عشق داده شود به قول خواجۀ 

شیراز خوش دمی است. 

شکوهی به سبب تحصیالت و مطالعات ادبی و البته تجربۀ تدریس ادبیات در مدارس 

مشهد پیوسته آرایه های ادبی و کرشمه  های زبانی را در ذهن خود مرور می کرد و بسیار به 

این مقوالت مسلط می منود و به همین سبب شعر او از این منظر، شعر بسیار دغدغه مندی 

است. شاید بتوان شعر شکوهی را رکوردار استفاده و استخدام صنایع ادبی و رساندن زبان 

به سطوح باال دانست. به خصوص استاد بسیار مشتاق و عالقه مند استخدام تشبیهات مضمر، 

استعاره ها و منادها بود که با یک نگاه ساده می توان بسامد باالی این آرایه ها را در تألیفات 

او یافت. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم باید غزل غالمرضا شکوهی را به سه بخش تقسیم کنیم 

که شاید بتوانیم با نگاهی منتقدانه تر به آنها نگاه کنیم و از کلی گویی های معمول بپرهیزیم. 

این سه فضای شعری از چند دیدگاه شبیه هم و در چند منظر با هم متفاوت اند که در حد 

بضاعت به آنها اشاراتی کوتاه خواهم داشت.

* عاشقانه ها
و  عاشقانه ها  است،  افتاده  اتفاق  فضا  آن  در  شکوهی  شعر  که  بخشی  اولین 

حدیث نفس های اوست که اتفاقاً برهۀ خاصی را در زندگی استاد شامل منی شود و زمان 



معین و متام شده ای در زندگی ادبی او نداشته است. زبانی گرم و بهره برداری 

از ظرفیت های بالقوۀ زبان همراه با حیایی مثال زدنی که هیچ گاه از پردۀ 

عفت و رشم زبانی خارج منی شود و هرگز شبیه بسیاری از هم دوره هایش 

برای رسایش عاشقانه ها، زبان شعرش را به نبایدها آلوده نکرده است.

چو شمع از غم تو قطره قطره آب شدم

گناه آتش دل بود اگر کباب شدم

تو رس رسیدی و من مثل خانه ای بر آب

به روی پایۀ پاهای خود خراب شدم

اگر به این دوبیت که ده ها سال پیش و در هنگام جوانی استاد رسوده 

شده هم دقت شود، متام مواردی که در باال ذکر شد به راحتی قابل پی گیری 

است و وسوسه های جوانی برای به دست آوردن تریبون های جوان پسند هم 

نتوانسته شعر او را از دایرۀ ادب و البته دلربی های زبانی خارج کند. این 

خصوصیت شعر شکوهی یکی از تشابهات شعر اوست که در هر سه فضای 

شعری که عنوان شد اشرتاک دارد. شکوهی برای گفنت فضاهای گوناگون 

و ژانرهای گوناگون شعری در زبان خود تغییرات کلی منی دهد و فقط 

با تغییرات بسیار اندک در محور جانشینی کلامت از ظرفیت های زبان 

خودساختۀ خود استفاده می کند و احتیاج به دگرگونی های طنزگونه و گاه 

فکاهی معمول در زبان منی بیند که البته می دانم بسیاری از منتقدین این را 

ضعف می دانند و اعتقادشان بر این است که شاعر باید توانایی سوییچ کردن 

روی چند زبان مختلف شعری که دارای امکانات موضوع رسایش هست 

را داشته باشند تا در زمان مناسب آن را به کار گیرند که با بحث ما تفاوت 

دارد؛ چرا که شکوهی یک زبان واحد را چنان در خود پرورده بود که امکان 

تغییرات شایسته ای برای بیان خاک ریزهای مختلف شعری را داشته باشد.

* اشعار اجتامعی
اما دومین فضا و گونۀ شعری که در آثار استاد شکوهی جای بررسی 

دارد،  اشعار اجتامعی اوست که اتفاقاً این مقوله هم در شعر او از ابتدای 

شاعری تا پایان عمر ادامه داشت و مخصوص زمان یا برهۀ خاصی نبود و از 

این منظر شعر او شعری متعهد و حساس نسبت به وقایع اطراف اوست. 

همین که هیچ گاه زبان به متلق هیچ شخص خاص سیاسی و اجتامعی اعم 

از حقیقی و حقوقی آلوده نکرد، خود گواه  تعهد او به اتفاقاتی است که در 

بسرت و بازۀ پنجاه سالۀ شاعری خود دیده بود. شعر شکوهی به نابرابری های 

اجتامعی و نگاه های از باال به پایین بسیاری از صاحبان زر و زور حساسیت 

داشت و باز در آثار او قابل پی گیری است. او در اجتامعی های خود به 

دنبال ستیزه جویی و پیدا کردن مقرص نیست و تنها به طرح موضوع و 

حساس کردن جامعه نسبت وقایع بسنده می کند که شاید وظیفۀ شاعر 

هم به عنوان یک نقاد اجتامعی همین باشد. قضاوت های او در اشعار 

اجتامعی اش بسیار دلی و دلسوزانه است و تا می تواند از قضاوت های 

معمول پرهیز می کند. برای درک بیشرت این موارد به  سه بیت از یکی از 

غزل های اجتامعی استاد که گویا به دوست شاعرش تقدیم شده،  بسنده 

می کنم:

حجم درشت جمجمه اش رنگ کاه داشت

یک کاسه خون خشم به جای نگاه داشت

در زیر آروارۀ خشمش به جای نان

یک سفره انتظار ز بخت سیاه داشت

من گیج این قضاوتم ای دست های عدل

یک مرد و زخم این همه خنجر گناه داشت

* شعر آیینی
اما سومین ژانر یا گونۀ شعری که شکوهی در یک دهۀ اخیر به آن 

رغبت آشکاری نشان داد و در آن به شاعری صاحب سبک مبدل شد، شعر 

والیی و آیینی است که به حق تجربیات چند دهه کار مداوم خود در حوزۀ 

شعر کالسیک را به خوبی به کار گرفت و به رسعت با قریحه و البته ارادتی 

که در این زمینه از خود بروز داد آثار فاخر و متفاوتی را در مدح و مرثیۀ 



امئۀ اطهار)ع( رسود که بارها تشویق و تجلیل شد. شعر والیِی شکوهی 

مربا از بسیاری کج فهمی ها و ترکیب های غلوآمیز است که با احرتام بسیار 

شایسته ای به قول خودش نذر چهارده معصوم شده است. استاد بسیار در 

شعرش کوشیده که ادب رشعی به نحو احسن رعایت شود. بی توجهی به 

این مهم، عارضۀ خطرناک و اساسی در شعر والیی امروز است. به شدت 

با  اشعاری که فقط برای پشت تریبون های مداحی و اصطالحاً گرفنت اشک 

بی معرفت رسوده می شد برخورد می کرد و سعی در تصحیح این گونه 

شعرها داشت که اگر شعری در این حوزه رسوده می شود به احرتام حرضات 

معصومین)ع(، خالی از بدعت ها و کج اخالقی ها و کج فهمی ها باشد.

در کنار شباهت ها و تفاوت هایی که برای شعر شکوهی عنوان شد، 

می توان تهّور و جسارت او در تجربه کردن فضاهای متفاوت را اشاره کرد که 

حتی در شعر والیی که باید در محیط بسیار خط کشی شده ای اتفاق بیفتد، 

هم کنار گذاشته نشد و استاد همواره در شعر والیی در کنار پرداخنت به 

محتوایی بلند و ارزشمند از شاعرانگی های همیشگی خود کوتاه منی آمد. 

آثار بی شامری که در یک دهۀ آخر عمر در سمت و سوی معارف امئه)ع( از 

این شاعر بزرگ خراسانی به زیور طبع آراسته شد، گواه صالبت و ماندگاری 

شعر اوست و میزان عالقه مندی شاعران جوان تر به او را نشان می دهد که 

به حق پیوسته با جوانان تعامل داشت و شعرشان را می شنید و برایشان 

سنگ صبوری می  کرد. منونه ای از شعر والیی مدرن و زبان مند او که اتفاقاً 

در همین چند سال آخر عمر پربرکتش رسوده شده است، پایان بخش این 

یادداشت کوتاه باشد. روحش شاد.

ما رضبدر متام جهان در برابرش

صفریم اگر حساب کسی می شود رسش

باالتر از خیال جهان است و عاجز است

جنگل اگر قلم شود و دشت دفرتش

از هیئت تصور اشعار برتر است

کی می رسد تخیل تشنه به کوثرش

از چیست روشنای دو عامل که اینچنین

 شمس و قمر گزیده رسانگشت باورش

این هرم نور از نفس کیست کز فراق

می سوزد از فروغ تو جربیل هم پرش

خورشید هر سپیده که از رشق می دمد

زانو زند به مقربه نور گسرتش

یک روی سکه اش، گل خورشید مصطفی است

رضب است روی ماه علی، روی دیگرش

 

 




