
غالمرضا شکوهی و ساحات گوناگون 
شعر او

محمدکاظم کاظمی

خاقانی رشوانی در آن قطعۀ معروفی که در نقد عنرصی می رساید و خود را از او برتر 

می شامرد، یکی از دالیل این برتری را »داشنت شیوه های گوناگون« در شعر می شامرد. او 

می گوید:

ز ده شیوه کان حلیۀ شاعری است

به یک شیوه زد داستان عنرصی

نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه پند

ندانست حرفی از آن عنرصی

و حقیقت همین است که شاعران بزرگ ما همواره شاعرانی چندشیوه ای بوده اند، یا در 

قالب شعر تنوع داشته اند )مثل سعدی و موالنا و بیدل(، یا در معانی و مضامین و حاالت 

گوناگون )مثل فردوسی که شاهنامۀ او آمیزه ای از ساحات متعدد است( و یا حتی گاه دایرۀ 

فضائل شان از حّد رسایش شعر فراتر می رفته و به نقد و پژوهش هم می کشیده است 

)مثل دکرت شفیعی کدکنی و مهدی اخوان ثالث(. به واقع شاعران بزرگ، به تعبیر نیامیوشیج 

همچون رودخانه ای اند که از هر جایش بتوان آب برداشت.



غالمرضا شکوهی هم شاعری بود با ساحاتی گوناگون، و حتی گاه دور 

از هم. شاید آنان که شکوهی را فقط در انجمن فرّخ دیده بودند، او را 

عاشقانه رسایی می پنداشتند که چندان رس و رسّی با عوامل دیگر ندارد و آنان 

که شکوهی را در انجمن شعر رضوی دیده بودند، او را شاعر آثار مذهبی 

باشکوهی می شمردند.

این هم طبیعی است که هر کسی از ظّن خویش یار این شاعر شود و 

او را در ذهن خویش در دایره ای که خود با آن حال و هوا انس دارد جای 

دهد، چنان که عبدالقادر بیدل در نزد اهل تصوف و عرفان یک عارف 

وحدت الوجودی تلقی شود و در نزد پژوهشگران روسی و اقامر آسیای 

میانه شان، یک کمونیست دانسته می شد. در حالی که حقیقت بیدل نه این 

است و نه آن؛ او یک انسان است با روحیات و تفکرات گسرتده ای که همۀ 

انسان ها دارند. گاه غزل وحدت الوجودی می گوید و گاه مثنوی چاه معدن 

را در وصف معدن چیان تنگدست می رساید. 

باری، آثار غالمرضا شکوهی متنوع و متعدد است، ولی من سه ساحت 

را در این آثار برجسته تر می یابم، هرچند خود این ها نیز زیرشاخه هایی دارد.

1. ساحت عاشقانه

بخش عمده ای از شعرهای شکوهی، عاشقانه است، در قالب غزل. 

غزل شکوهی غزلی است متعادل که از سنت و نوآوری به حد متناسبی 

برخوردار است. وقتی شعر او را با غزل اقران و هم سلکانش مثل ذبیح الله 

صاحبکار و  محمد قهرمان و امیر برزگر خراسانی مقایسه می کنیم، آن را 

نوآیین تر می یابیم، به گونه ای که منی شود گفت این غزل در مکتب عراقی 

یا هندی یا میانۀ این دوست، چنان که غزل آن سه شاعر گرانقدر دیگر، در 

آن فضا سیر می کند.

البته من می پذیرم که غزل شکوهی به آن مایه که در شعر شاعران نسل 

بعد مثل مصطفی محدثی خراسانی و علی رضا سپاهی و حتی جوان ترهایی 

مثل علی رضا بدیع و محمدسعید شاد می بینیم، به حال و هوای امروز غزل 

فارسی نزدیک منی شود و کامبیش در دایرۀ غزل سنتی فارسی می ماند، ولی 

اگر این مقایسه را با توجه به دورۀ شاعری و سن و سال شاعران انجام دهیم 

)که البته ناگزیریم و بلکه رضور است درنظرداشت این نکته( شکوهی 

شاعری بود که شعرش به نسبت سن و سالش جوان بود، هامن صفتی که 

در میان شاعران خراسان، خدابخش صفادل نیز بدان موصوف است.

2. ساحت آیینی

درست بیست سال پیش، در آن زمان که من تازه به کار ویرایش و 

صفحه آرایی کتاب پرداخته بودم، جناب محمدعلی صفری زرافشان این 

شاعر روحانِی خوش محرض و روشن نگر، مجموعه ای از شعرهای آیینی 

شادروان غالمرضا شکوهی را برای ویرایش و صفحه آرایی به من سپرد و آن، 

هامن کتاب »آهی بر باغی آینه« بود.

این قضیه در آن زمان که ما همه غالمرضا شکوهی را با عاشقانه های 

لطیفش می شناختیم، تازگی داشت. در واقع این کتاب ساحتی دیگر از شعر 

این شاعر را برای ما آشکار ساخت. 

شعر آیینی شکوهی نیز همچون عاشقانه هایی، در مقایسه با اقران و 

هم ساالن ایشان در این حوزه به ذهن و زبان و سلیقۀ نسل جوان امروز 

نزدیک تر می مناید. 

ویژگی مهم دیگر شعرهای آیینی شکوهی، حفظ جهات تعادل محتوایی 

و صوری در این شعرهاست. شعر آیینی ما در این سال ها بیش از هر زمانی 

دیگر دربند آسیب ها و آفاتی است همچون غلو دربارۀ بزرگان دین و گاه 

برعکس استخفاف آنها؛ خالی بودن از جنبه های اجتامعی و سیاسی و باز در 

مقابل گاهی افراط در انتقادهای اجتامعی که به ویژه در حوزۀ شعر انتظار 

خود را نشان می دهد.

شعر شکوهی از این افراط و تفریط ها به دور است؛ شعری است پاکیزه 

و سامل که باز هم سنت و نوآوری در آن به تعادل رعایت شده است.

3. ساحت اجتامعی

شعر غالمرضا شکوهی از نگرش های سیاسی و اجتامعی خالی نیست، 

ولی نه به شکلی آشکار و درگیر با پیرامون، به طوری که در کار کسانی 

همچون مرحوم غالمرضا قدسی یا حتی گاه محمد قهرمان و امیر برزگر 

خراسانی دیده می شود.

در واقع سلوک او بر خلوت و انزوا و بی توجهی به موج ها و افت و 

خیزهای سیاسی و اجتامعی تکیه دارد و شاعر می کوشد که جهان خلوت 

و انزوای خود را در برابر این جهانی بگذارد که در دست ارباب قدرت و 

مکنت است. این جهان را ما در این شعر زیبا می بینیم:

کشور من که خلوت دنجی است در اتاق سه درچهار خودم



مرزهایش در آسامن خدا، پرچمش رنگ انتظار خودم

تخت خوابی که خاطرش تخت است هیچ کس در کمین فتحش نیست

چهاردیوار اختیاری من، نیست ااّل به اختیار خودم

افتخار جهان من این است دست مزدور هیچ کس نشدم

دولت و پادشاه و ملِّت آن، همه هستند جیره خوار خودم

کشور من فضای مطلوبی است رو به بستان بی خزان کتاب

قّصه رس می کنند با چشمم از ازل تا به روزگار خودم

خارج از مرزهای کشور من ازدحام خدا خدای شامست

من ولی باز می کنم هر روز، روزنی رو به کردگار خودم

می روم در اتاق تنهایی رو به تقویم خستۀ دیوار

لحظه های همه زمستانی است، من ولی گرم در بهار خودم

»کشور من« توصیفی جذاب و هرنی از زندگی شاعر است، توصیفی 

که با وفاداری به حقیقت زندگی و اشاره به چیزهای واقعی، سخت عینی و 

صمیامنه می مناید. در عین حال از هرنمندی های ریز و پنهان هم برخوردار 

است، مثل تناسب بین »تخت خواب« و »خاطرش تخت است« و تکرار کلمۀ 

»اختیار« در مرصاع دوم هامن بیت.

شاعر در این اتاقی که به اندازۀ یک کشور گسرتده است، یک زیست 

فرهنگی و معنوی دارد، زیستی که هم در آن متاع کتاب یافت می شود 

و هم روزنی به سمت کردگار؛ و گفتنی است که در این بیت کردگار، او 

تعریضی لطیف دارد به عبادت گرانی که عبادت شان را به دیگران فریاد 

می زنند. او همۀ اجزا و عنارص یک کشور از سلسله مراتب حکومتی تا مرز 

و پرچم را در خانه اش بازسازی کرده است و این یک طرح و تشبیه بدیع در 

شعر فارسی است که من در جایی دیگر ندیده ام.

البته باید پذیرفت که این شاخه و این ساحت شعر او به فربهی و 

پررنگی آن دو شاخۀ دیگر نیست.

پایانه

اگر شعررسایی در ساحات و افق های مختلف را از معیارهای قوت یک 

شاعر می دانیم، باید بپذیریم که آنگاه حق یک شاعر را خوب ادا کرده ایم 

که از همۀ آثار او به طرزی شایسته و مطلوب استفاده کنیم. اصوالً جامعۀ 

متعادل آن است که بتواند از همه انواع شعر بهره و لذت می برد. مردمی 

که فقط از شعر عاشقانه لذت می برند، از معنویت نهفته در شعر آیینی 

بی بهره اند و مردمی که فقط شعر حامسی را می پسندند، از لطافت روحی ای 

که شعر عاشقانه را هم می طلبد، بی بهره اند. از همین روی می شود انتظار 

داشت که شاعران چندبرُعدی را به یک بعد محدود و متصف نسازیم. اگر 

کسی غالم رضا شکوهی را با قید »عاشقانه رسا« مقیّد کند هم به او جفا 

کرده است و اگر کسی او را با قید »شاعر آیینی« یا »شاعر اجتامعی« مقیّد 

بکند نیز. چون وقتی شاعر با یکی از این قیود در جامعه مطرح شود، الجرم 

بسیاری از مخاطبانی که نوعی دیگر از شعر را هم می پسندند، از او کناره 

می گیرند یا الاقل شناخت کافی برای بهره گیری از شعرش منی یابند.




