
اخالق شکوهی

حجت االسالم سید حسین سیدی

آرام و با موهایی بلند و جو گندمی افتاده بر شانه اش می آمد. به نزدیک تر که  رسید، 

ظاهری آرام و ساکت و نگاهی که منحرص به خودش بود داشت. متین بود و پیشانی  بلندی 

که چین و چروک هایش کتیبه ای از سال ها هرن را به تصویر می کشید. آرام بود و دور از قیل و 

قال بی مثر، ساکت و پرمعنی. اینها رشح تصویری کوتاه از  اولین مالقات من با استاد غالمرضا 

شکوهی بود. خاطرات نابی که هم چون دفینه ها و زیر خاکی های پنهان شده در دمل روز به 

روز برایم با ارزش تر می شوند.

حدود سال های 8۰ به بعد بود که در جلسه شعر فرهنگرسای غدیر رشکت می کردم و 

تا آن زمان با مرحوم استاد شکوهی آشنایی چندانی نداشتم اما در جلسات خیلی صحبت از 

شیو ه  رسایش و سبک شعری ایشان به میان می آمد. 

یادم هست از اولین ابیاتی که از این یگانه مرد شنیدم  این ابیات بود: 

گاه اگر در دمل احساس درُمل می کردم

نبض انگشت به کندوی غزل می کردم

دست در روزن زنبور به کام احساس

تلخ اگر بود به اّمید عسل می کردم

رضب شالق تو را بر ورق اندامم

در دمل با قلم عاطفه  حل می کردم 

من هر بار کنجکاوتر می شدم که این بزرگ مرد را مالقات کنم. این شدت و اشتیاق 

روزی در من گر گرفت که وقتی از آقای وحید عیدگاه –نفر اول املپیاد ادبی کشور در آن 

سال -پرسیدم که راه میانرب شاعر شدن چیست، او محکم و بالفاصله جواب داد شاگردی 

استاد شکوهی !



این جمالت هم ترس و هم شوق دیدنش را در من مضاعف کرده بود 

تا اینکه برای اولین بار روبه روی نگاهش ظاهرشدم . خودم را با حسی که 

تلفیقی از ترس و شعف و خجالت بود معرفی کردم و منتظر عکس العملش 

بودم که با لبخندی متام معادالتم را به هم ریخت. خیلی نگذشته بود که 

رفتار مهربانانه اش  مرا به قدری جسور کرد که در هامن مالقات اولین 

شعرم را برایش خواندم. تحسین می کرد و رسش را به عالمت تایید تکان 

می داد. در صورتی که می دانستم خودش هیج گاه به چنین ابیاتی رضایت 

منی دهد وتشویق های پدرانه اش کار را به جایی کشاند که من مجموعه 

غزل هایم را که آماده چاپ بود به او سپردم و او با وسعتی دریایی و نگاهی 

بی چشمداشت تک تک غزل هایم را که بیش از پنجاه غزل بود با حوصله 

اصالح کرد و من مبهوت و خرسند از بی توقعی اش به تشکری کوتاه در 

ابتدای مجموعه ی اشعارم محبتش را تعظیم کردم. 

همه ی کسانی که شکوهی را می شناسند می دانند که تواضع  بزرگرتین 

مدالی اخالقی بود که تا پایان عمر شاعرانه اش برگردن ماند. شکوهی مردی 

بود که هیچ گاه بزرگی را در ژست های بزرگ مآبانه منی دید و روح بلندش 

را درگیر این منایش های جلب توجه منی کرد. او بزرگ بود و برای اثبات 

بزرگی اش هیچ تالشی منی کرد، که به قول شاعر:

به چشم فرط به ارباب معرفت منگر      

که از بلند مقامی چو خاک ره پستند 

و این گونه بود اگر امروز فقدانش شبیه هجران یکی از اعضای خانواده 

ماست.

آری او عضو اصلی خانواده صمیمی شعر و غزل بود و نقش پدرانه اش 

را درجریان هدایت شعر آیینی و سبک جدید رسایش این غمگنانه ها خوب 

ایفا کرد.  

اما من شکوهی را به اخالق می شناسم. شکوهی را به ادب می شناسم. 

او مرد دل شکسنت نبود. مرد خودبرتربینی نبود. شکوهی دنبال نان در آوردن 

از شعر نبود.او به معنی اصلی کلمه شاعر مرثیه های دل خودش بود و با 

اینکه در ذهن های ما نابغه ای کم بدیل بود. اما او هیچ گاه خود را چنین 

منی دانست. او حتی به دنبال جمع آوری آثار کم نظیرش در ادبیات نبود 

که اگر نبود زحمت های جناب حجت االسالم واملسلمین زرافشان شاید ما 

ازخیلی از آثار استاد محروم بودیم و شاید دلیلش هم این بود که دنیا را 

خیلی جدی نگرفته بود و شعرش را برای هیچ کاری اهرم منی کرد که بخواهد 

برای طی کردن پله های ترقی اش از آدم ها  پله بسازد. او بدون اینکه بر 

شانه های کسی آسامن را متاشا کند اوج گرفت و به آسامن رسید.

شکوهی قبل از آنکه شاعر باشد شاعرانه بود و قبل از آنکه هرنمند 

باشد اخالق مند بود یعنی منی خواست به هر قیمتی و برای هر موضوعی 

شعر بگوید او حنجره و هرنش را وقف خوبان کرده بود وکرنش را تنها در 

حوزه اهل بیت )ع( شایسته می دانست که به قول شاعر عزیز سید حمید 

رضا برقعی:

اگر سلطان تویی دیگر ابایی نیست می گویم   

که من یک شاعر درباری ام مداح سلطانم 

شکوهی زالل بود و به قول سهراب سنگ از پشت منازش پیدا بود و 

منازش را وقتی می خواند که تکبیره االحرامش را باد گفته باشد. 

یادم منی رود صبحگاهی را که توفیق میزبانی اش را داشتم و سحرگاه 

هنگام مناز صبح که به قصد بیدارکردنش به سمت اتاقش رفتم، دیدم او 

را که دست هایش به سمت آسامن بلند بود و با خدای خودش مناجات 



می کرد ویادم منی رود که یکی از اقوامش می گفت، وقتی اورا رسزنش کردیم 

که چرا توکه شاعر امام رضا)ع( هستی و با فالن شخص نشست و برخاست 

داری هیچ سهمی را مطالبه منی کنی و او گفته بودکه: »چون برای امام 

رضا )ع( شعر می گویم و نه به هیچ نیت دیگری !«

او بیشرت ازآنکه ادعای دینداری داشته باشد مومن بود و بیشرت ازآنکه 

ایامنش را جار بزند اعتقاداتش را برای خود نگه می داشت. شکوهی شاعری 

نظر کرده بود که این خود فصلی مفصل می طلبد که:

به ذره گر نظر لطف بوتراب کند 

 به آسامن رود و کار آفتاب کند 

شاهکارهای آیینی اش خود دلیل بر اثبات این توفیقات الهی است او که 

در رویایی صادقه به شعر رسایی اهل بیت )ع( دعوت می شود و از او می 

خواهند که هرن قلمش را خرج آل الله مناید و چه زیبا پس از این دعوت با 

این غزل اجابت می کند که:

توان واژه کجا و مدیح گفنت او  

قلم قناری گنگی است در رسودن او 

و پس از آن شعرهای او عطر امیراملومنین )ع( و امضای زهرا )س( 

را به خود می گیرد و این گونه می شودکه او درآسامن شعر و مخصوصا 

شعرآیینی درخششی دیگر می مناید. او توصیفات بی نظیری درمورد همه 

امئه معصومین)ع( به یاد گار گذاشته است تا حدی که امام باقر)ع( را به 

این زیبایی وصف می کند و می گوید: 

 بیت پنجم؛ که روی برُعد زمان می شکافد علوم هستی را

ذهن ها را به آسامن می برد به زمین می کشید انجم را

اما ما اورا شاعر حرضت شمس الشموس می دانیم و همه او را با آن 

غزل الهامی اش می شناسیم که :

به درگهت چو غبار اوفتاده می آیم

اراده نیست مرا بی اراده می آیم

برآستان تو ای آستین معجزه ریز

به روی دست دمل را نهاده می آیم

جالب اینجاست زمانی که در حرم مطهر پیکر پاکش را به سمت 

درب های ورودی  برای طواف سلطان مهربانی ها می بردیم دوستی خوش 

ذوق این غزل با مناسبت را از پشت بدن بی جان استاد زمزمه می کرد تا 

حرست ما را دو چندان مناید. شکوهی جای خالی اش به شدت در ادبیات 

احساس می شود و نبودش رخنه ای جربان ناپذیر در حوزه ادب و آیین  

است که به قول سنایی: 

عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع      

 عاملی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن

اما او پایه گذار خیلی از خوبی هاست و شاگردان  اوزیبایی هایش را 

ادامه خواهند داد وبذرهای کاشته اش مثل گذشته گل می دهند.این مرد 

فرزانه را با قلم های زیادی خواهند رسود اما بی شک متام این توصیفات 

تفسیری از بیان زیبای خود استاد است که در مقدمه ی کتاب »رسمه در 

چشم غزل « برای بیان حالش این گونه می گوید که 

به حبس شیشه اگر چون گالب تن دادم

شهید عاطفه و رنگ و بوی خود بودم 

شکوهی به مایاد داد می توان در همه چیز توامان در اوج بود بر قله 

های ادبیات نشست و در آسامن اخالق راه رفت.

آسامنی تر از آن بود که در خاک مباند  

رفت تا دامنش از گرد زمین پاک مباند  

نامش بلند و یادش گرامی باد 




