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شاعر مبارز خراسان
ط. قدسی

زمانۀ پُرشتابی است که به َگردش هم نمی رسیم. از درگذشت غالمرضا 
قدسی، ادیب و شاعر اجتماعی، ۲۷ سال گذشت. »اگر ملک الشعرای بهار، 
آخرین درخت تناور شعر خراسان با هیمنۀ تاریخی باشد، نسلی که پس از 
او همچنان توانستند آن شکوه شعر خراسان را آینه گردانی کنند، اینانند: 
قهرمان، کمال، اخوان ثالث، قدسی، سهی، شفیعی کدکنی و بقا.«1 از این 
پنج حلقه  به ترتیب قدسی، کمال، سهی، قهرمان رفتند و تنها بازمانده، 
بقا هم احساس غربت کرد و به جمع دوستانش پیوست. »این پنج نفر از 

دوستان قدیمی رهبر معظم انقالب از سال های قبل از انقالب بودند.«۲
آبان سال 1۳۰۴ شاعری از نسل میرزامحمدجان قدسی مشهدی، شاعر 
برجســتۀ عصر صفویه، در مشهد متولد شــد.۳ نام پدرش میرزامهدی 
میرزاجانی، برگرفتــه از نام جدش بود که تجــارت چرم می کرد و پس 
از مرگش، فرزند آخرش، شــغل او را در تهران ادامــه داد. وی بعدها نام 
خانوادگی خود را به قدســی نژاد تغییر داد و در شعر، »قدسی« تخلص 

می کرد.
قدسی پس از گذراندن دورۀ ابتدایی، به تحصیالت قدیم روی آورد. ادبیات 
عرب، فقه، اصول، منطق و فلســفه را از محضر فضالی بزرگ خراسان از 
جمله ادیب نیشابوری )ادیب دوم( و مالهاشم قزوینی فرا گرفت و سپس 

در دانشکدۀ معقول و منقول )دانشکدۀ الهیات( تحصیل کرد.
او در شانزده ســالگی اولین اشعارش را به دنیای واژه ها آورد، اشعاری که 
در بطن خود، مژدۀ ظهور ستاره ای درخشــان را به شعر فارسی می داد. 
پنج سال بعد از آغاز شاعری یعنی سال 1۳۲۵، به همراه دوستانش بنای 
انجمن ادبی فردوسی را گذاشت۴ تا به یکی از محافل پرورش شعر معاصر 
در مشهد تبدیل شود. شــاعران انجمن ادبی فردوسی، دوستدار سبک 

هندی و نکته پردازی های صائب تبریزی بودند.۵
بزرگی قدسی را در سخن بسیاری از بزرگان می توان دید :

- حضرت آیت اهلل خامنه ای در دوران نوجوانی، شــعرخوانی قدسی را در 
میتینگ هایی که به مناسبت دفاع از نهضت ملی شدن نفت برگزار می شد، 
دیده بودند. ایشان شعر ضداستعماری قدسی را در حمایت از ملی شدن 
1 . مصطفی محدثی خراســانی، »درگذشــت اســتاد علی باقرزاده«، روزنامۀ خراســان، ش1۹۴1۹، 

آذر1۳۹۵، ص۷.
 ۲. همان.

 ۳. فارس نیوز، »شاعری که شعرش را وقف انقالب کرد«، ۳۰ آذر۱۳۹۴.
 ۴. به اشــتباه، انجمن ادبی فردوسی را انجمن نگارنده قلمداد می کنند. نمونه هایی از مصاحبه های قدسی در حدود 
شصت سال قبل، هم اکنون موجود است. انجمن فردوسی به طور ثابت در منزل مؤسس با حدود ۱۲ نفر بدون احتساب 
مهمانانی که گاهی اوقات از شــهرهای دیگر شرکت می کردند، هفته ای یک بار تشکیل می شد. با زیادشدن تعداد 
اعضا و فعالیت های سیاسی قدسی، به صورت سّیار و چرخشی تشــکیل شد. سپس عبدالعلی نگارنده تقبل کرد تا 

به صورت ثابت در منزل ایشان برگزار شود.
  ۵. ایرنا، به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم قدسی، ۲۹آذر۱۳۹۴.

چهل سال از چراغ جادوي شعر بلند او
دلم چون چشمۀ خورشید روشن بود و نوراني

صفاي عالم وارستگي از روي او پیدا
امید شعر بود و مظهر ذوق و سخن داني

باقر زاده »بقا«
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صنعت نفت می پسندند. این دو بعدها در مدرسۀ نواب دیداری کردند و این 
ســرآغاز دوستی رهبر انقالب و مرحوم قدسی می شود و باعث شد ایشان با 

انجمن ادبی فردوسی در مشهد نیز آشنا شود.6
- ذبیح اهلل صاحبکار متخلص به »ســهی« پس از پنج سال، به تأکید قدسی 

به مشهد آمد.۷ 
- احمد توکلی می گوید:8 » برای ارزیابی جزء ســی ام قرآن، ترجمۀ حداد 
عادل را با دقت خواندم . من قرآن پژوه نیستم ، ولی ادبیات عرب را به شکل 
مؤثری در زندان ستم شاهی، نزد استاد بزرگوار مرحوم غالمرضا قدسی، شاعر 
مبارز و انقالبی معاصر خطۀ خراسان که با استواری دوران حبس طاغوت را 
طی می کرد، آموختم و با برخی تفاسیر نیز انسی داشته ام، به همین دالئل 

ارزیابی غیر تخصصی را توانستم انجام بدهم«.۹
- محمدحسین ساکت به عنوان قاضی دادگستری، همواره دغدغۀ دادگری 
و احقاق حق داشــت. او در شعر تخلص ندارد و شعر را فقط زمانی می سراید 
که فراغتی حاصل آید. از همین رو به سبب مشغلۀ زیاد نتوانسته است اشعار 
زیادی به هنردوســتان تقدیم کند. اما همین اندک شعر او نیز روشنگر ذوق 
سرشار وی است. او به گفتۀ خودش، در شــعر از غالمرضا قدسی مشهدی 
تأثیر فراوان گرفته است و بیشــتر در قالب های غزل و شعر نو طبع آزمایی 

کرده است.1۰
- امیر برزگر همیشــه از استادش قدسی یاد می کند و تأثیرپذیری از او را به 

یاد می آورد.
ز پــا فتـاد کسـی کـو بـه راه آزادی
گذشت از سر خود تا به پای دار دریغ

کسی که یک نفس آسودگی ندید به عمر
کسی که بود چنان موج، بی قرار دریغ

در ســالگرد قدسی در ۲1آذر1۳۹۵، امیر برزگر شــرکت داشت. این شاعر 
خراســانی با خاطرات و سخنان دل نشین، از دوســتانش، پنج حلقۀ شعر، 
یادی کرد و گفت: »استاد قدسی در بدیهه سرایی و مادۀ تاریخ دست توانایی 
داشتند.« این، از تفکرات انسان دوستانه و اجتماعی زیستن قدسی حکایت 
می کند. او هرگز از مردم فاصله نگرفت و خلوت نگزید. زندگی را در حرکت و 

تکاپو می دانست و تا لحظۀ مرگش، از فعالیت دست بر نداشت. 
در ســال 1۳۲۹ در حالی که به شــغل صرافی و بازرگانی اشتغال داشت، از 
مطالعات ادبی باز نایستاد. حاصل امانت داری او در صرافی، جلب اطمینان 
مردم بود. صرافِی او در بازار وزیرنظام11 طبقۀ دوم، محل رفت وآمد شعرا بود 
و به کانون شعر مبدل شده بود. یکی از کارمندان قدسی در صرافی، حسین 
سقاءرضوی است که بعدها شرکت سهامی خاص کاشی فیروزه را تأسیس 
کرد. در سال 1۳۹۰ در نمایشگاه بین المللی، غرفه ای نمایشگاهی برپا کرده 
بود که در آنجا دیداری با او صورت گرفت. به ایشان گفته شد: »اگر بخواهیم 
مصاحبه ای دربارۀ آن ســال ها انجام گیرد، شــما آمادگی دارید؟« ایشان 

بزرگوارانه گفتند: »حتماً.«

  6. همان.
www.Torbatema.ir ۳. ۷ فوریۀ۲۰۱۴

8   .   احمد توکلي، اقتصاددان، رئیس پیشین مرکز پژوهش مجلس و نمایندۀ سابق مجلس شوراي اسالمي است. 
۹. فردانیوز، کد خبر ۱6۰5۲۳، ۱۳ شهریور ۱۳۹۰.

1۰ . www.bahmansabaghzadeh۲.blogfa.comصباغ زاده. 
تاریخی و  بوده که قدمت  امام هشتم در مشهد  بازارهای اطراف حرم مطهر  از  . بازار وزیر نظام یکی   11

فرهنگی داشته است.

قدســی تالش کرد تا طبق وصیت حســین خدیوجم که در 
مهر1۳6۵ در مشهد درگذشت، او را در بقعۀ هارونیه در نزدیکی 
شهر توس در جوار قبر ابوحامد محمد غزالی به خاک سپارند.1۲ 
قدســی در همین ســال به این فکر افتاد که زمینی برای مزار 
شــاعران خراســان در نظر گرفته شود. شــعرای مشهد برای 
اختصاص یافتن مکانی در جوار شاعر بزرگ، فردوسی، تصمیم 
گرفتند و نامه ای به خط کمال نوشــته شــد. ُمهر انجمن ادبی 
خراسان ســال 1۳۲1 بر روی نامه مشاهده می شود.1۳ قدسی 
نیز پیگیری را شــروع کرد: به تهران رفــت و نامه را به حضرت 
آیت اهلل خامنه ای کــه در آن وقت رئیس جمهور بودند، تحویل 
داد. تملک زمین دولتی آن هم از میراث فرهنگی، کاری زمان بر 
است. باالخره بعد از مرگ قدسی، این کار محقق شد. هم اکنون 
مقبره الشعرای توس، زمینی به وسعت ۲۰۰۰ مترمربع دارد و 

مشرف به میدان در ورودی آرامگاه فردوسی است.
تصویر کلی از شاعران در ذهن اغلب مردم، افرادی آرام و به دور از 
حاشیه است. مردم آنان را انسان هایی می دانند که خلوت نشینی 
و دوری از اجتماع، همراه همیشگی آن هاست. هرگاه خالف این 
تصور رخ دهد و شــاعری در صحنۀ مبارزه و مقابله با ظلم وجور 
حاضر شــود و در مبارزۀ عملی نیز ید طوالنی داشته باشد، در 
چشــم مردم عزیز می شود. قدســی از جملۀ این افراد است و 

می توان او را »شاعر مبارز خراسان« لقب داد.1۴

۱۲. خدیوجم، تصحیح و چاپ ترجمۀ احیاء علوم الدین غزالی را انجام د اده است.
1۳. یک نسخه از نامه موجود است.

 . Razavi.shajar.ir ۲۰۱۳1۴.شاعر مبارز خراسانی، ۱۴سپتامبر

او در شانزده سالگی اولین اشعارش را به دنیای واژه ها آورد، 
اشعاری که در بطن خود، مژدۀ ظهور ستاره ای درخشان را به شعر 

فارسی می داد. پنج سال بعد از آغاز شاعری یعنی سال ۱۳۲۵، 
به همراه دوستانش بنای انجمن ادبی فردوسی را گذاشت تا به 

یکی از محافل پرورش شعر معاصر در مشهد تبدیل شود. شاعران 
انجمن ادبی فردوسی، دوستدار سبک هندی و نکته پردازی های 

صائب تبریزی بودند.
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در کشــورهایی که ظلم بر مردم حاکم اســت، افراد مبارزی که علیــه حکومت قیام کنند، 
کم شــمارند. او با خداوندان زر و زور و تزویر با سالح بیان و قلم، سخت در افتاد. در این شعر، 

شاعر وقوع انقالبی را پیش بینی می کند:
موجۀ این محیط طوفان زاست

گر به چشم آرمیده می آید
از پی هر شکست، پیروزی است

از دل شـب سپیــده می آید
»موج« اســتعارۀ مصرحه از »مردم و فضای جامعه« اســت و  »محیط« یعنی دریا استعارۀ 

مصرحه از »کشور ایران« و »طوفان« استعارۀ مصرحه از »انقالب، تحول و شورش«.
شکنجه های زندان آثار منفی زیادی بر سالمتی او گذاشته بود. مهرداد اوستا در خاطراتش در 
این خصوص می نویسد: »قدسی، با آن مایۀ سالمت و نشاط، آن سینۀ ستبِر آمادۀ پنجه کردن 
با زندگی و دشــواری های آن، آن سرافرازی باالی برافراخته و آن دیدار برافروختۀ سرشار از 
توانایی و بهار زندگی، در نبرد با سختی های زندان و شکنجه های جسمی و روان آن سال های 
شوم، به یک بار بر باد رفته بود!«1۵ پس از دستگیری و زندان ها اشعارش نیز به دست ساواک 

به یغما رفت:
حاصل عمرم به غارت رفت و عمرم شد فنا
یا رب از درگاه لطف خویش نومیدم مکن

1۵  . غالمرضا قدسی، دیوان نغمه های قدسی ، مشهد: ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۳۷۰، مقدمه، ص۲۱.

قدسی را از سه بعد 
باید سنجید: یکی از 
نظر شعری که به مقام 
واالیی رسید و تلفیقی 
از شعر سبک هندی 
و عراقی را بوجود 

آورد. دیگری زندگی 
سیاسی و مبارزه ای 
او که خیلی سختی 
ها کشید که همۀ ما 
می دانیم و باالخره 

به اعتقاد من، صفات 
واال و خیر اندیشی 
این مرد بود که به 

راستی اوقات خودش 
را صرف خدمت، کمک 
به دوستان و مشکل 
گشایی مردم می کرد
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قدسی در دانشگاه فردوسی مشهد به واسطۀ تسلط به زبان و ادبیات 
فارســی و عربی، به تدریس اشتغال داشت. آخرین محفل ادبی که 
شادروان قدسی در آن شعر خواند، مجلس بزرگداشت عالمه اقبال 
الهوری در 1۴آذر1۳68 در دانشــکدۀ ادبیات مشــهد بود. مطلع 

شعر او چنین بود:
ای جهانی چون لب »قدسی« ثناخوان شما

جـان هـر آزاده بــــادا بـــــرخی جان شما
۲1 آذر1۳68 غالمرضا قدســی با دستانی پُر از غزل و کوله باری از 
شعر متعهد و برگرفته از روحیۀ حق طلبی و انقالبی، چهره بر خاکی 

متبرک گذاشت و تا قیامت به پابوسی امام هشتم رفت.16
* 

سخنرانی استاد باقرزاده »بقا« در سومین سالگرد یادمان 
ادیب و شاعر غالمرضا قدسی 

۲1 آذر 1۳۷1
به طوری که همۀ دوستان می دانند، بنده شاید بیش از چهل سال 

است که با شادروان قدسی همنشین بوده ام.
بس که کردم ذوق ها در آشنایی های او
انتقام از من گرفت آخر جدایی های او

قدسی را از سه بعد باید سنجید: یکی از نظر شعری که به مقام واالیی 
رسید و تلفیقی از شعر سبک هندی و عراقی را بوجود آورد. دیگری 
زندگی سیاسی و مبارزه ای او که خیلی سختی ها کشید که همۀ ما 
می دانیم و باالخره به اعتقاد من، صفات واال و خیر اندیشی این مرد 
بود که به راستی اوقات خودش را صرف خدمت، کمک به دوستان و 
مشکل گشایی مردم می کرد. بنده بارها  ناظر بودم که چطور تالش 

دارد و همیشه در خانه ا ش به روی مردم باز است.
چو صاحب سخن زنده باشد، سخن

به نزد همه رایگانی بود
یکی را بود طعنه در لفظ او

یکی را نظر در معانی بود
چو صاحب سخن ُمرد، آنگه سخن 

به از گوهر و ُدّر کانی بود
خوشا حالت خوب مرد سخن
که مرگش به از زندگانی بود!

*
ذبیح اهلل صاحبکار »سهی«

چرا  اي آشنا یکباره ترک دوستان کردي
چه شد کز    ما بریدي مهر و روي از ما نهان کردي
تو را چون اشک، جا در دیدۀ ما بود تا بودي

چه شد اي طایر قدسي که ترک آشیان کردي
اگر مي خواستي ما را رفیق نیمره باشي

چرا همچون محّبت در دل و جان ها مکان کردي
تو پیشاهنگ ما در کوره راه زندگي بودي

هنوز این راه باقي بود و ترک کاروان کردي
سر از خاک لحد بردار و حال آشنایان بین

که خون از چشِم یاران در فراق خود روان کردي
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دل پیر و جوان در ماتمت، چون شمع مي سوزد
که عمري از محّبت، خدمت پیر و جوان کردي

تو سر تا پا محّبت بودي و مهر و وفا قدسي
چرا یکباره ترک دوستان مهربان کردي

تو شمع انجمن بودي ، چـه زود از انجمن رفتـي
زدم تا دیده بر هم، همچو اشک از چشم من رفتي

*
محّمد قهرمان

بوي مرگ از نفس باد خزان مي آید
زخِم این سرد نفس بر رگ جان مي آید 
رنگ از برگ جدا مي شود و برگ از شاخ

شاخه همچون ز ني محزون به فغان مي آید 
از غم گل که بپژمرد و نخندید به کام 

بلبل از باغ برون ناله کنان مي آید 
مانده هرگز نشود دسِت کمانداِر قضا 

هر چه گویند ازین سخت کمان مي آید 
دانه چون سبز شود سایۀ داسش به سرست

آدمي از پِي مردن به جهان مي آید
کي اجل فرق کند موي سیه را ز سفید؟ 
که به یکسان به سر پیر و جوان مي آید 

کمر اینجا مگشایید کــه بـــر باید بست
تا نفس راست شود باِر سفر باید بست

*
قهرمان در ســوگ دو دوست عزیزش قدسی و اخوان ثالث 

»امید« این قطعه را نیز سروده است.
از آسمان توس دو اختر به هشت ماه 
بیرون شدند و ماه زغم بر فلک خمید

نُه روز مانده بود ز آذر که ناگهان
قدسی غروب کرد و شد از دیده ناپدید

شهریور آمد و چو از آن چار روز رفت
بی نور شد ستارۀ تابندۀ امید

بادا که سرخ روی برآرند سر به حشر
زان سان که روی شعر شد از هر دوان سفید

*
احمد کمال پور»کمال«
لب فروبست اوستاد سخن

آن که بودی مرا چو جان در تن
گفت تاریخ این مصیبت را 
دِل از درد و غم شکستۀ من

»جودی« از جمع شاعران برخاست
سر »قدسی« گرفت در دامن1۷

 1۷. ماّده تاریخ درگذشت قدسی، ۱۴۱۰ ق.
* فرزند مرحوم غالمرضا قدسی


